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 i 

Útdráttur 

Vinnumenning lögreglunnar hefur verið mikið rannsökuð og má þar meðal annars nefna 

kynferðislega áreitni innan lögreglunnar. Fáar, ef einhverjar, rannsóknir hafa hins vegar verið 

gerðar um kynferðislega áreitni sem lögreglumenn verða fyrir af hendi skjólstæðinga.  Markmið 

okkar með þessari rannsókn  er að vekja athygli á því hvort að lögreglukonur upplifi 

kynferðislega áreitni af hendi skjólstæðinga við störf sín. Allar erum við starfandi lögreglumenn 

og höfum orðið fyrir kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga. Til þess að kanna hvort að 

fleiri lögreglukonur upplifi það sama og við lögðum við fyrir okkur þetta efni og notuðumst við 

megindleg og eigindleg gögn. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við níu lögreglukonur af handahófi, 

hvaðanæva af landinu. Viðtölin sýndu að allir viðmælendur höfðu fengið kynferðislegar eða 

kynbundnar athugasemdir í sinn garð en augljóst var að það vantar frekari fræðslu í þessum 

málefnum. Þegar niðurstöður viðtalanna voru dregnar saman kom í ljós að margir viðmælenda 

höfðu orðið fyrir líkamlegri og orðbundinni kynferðislegri áreitni en engin þeirra hafði kært eða 

tilkynnt brotið. Aðspurðar um ástæðu þess var hún langoftast sú að þær vissu ekki að það 

tíðkaðist eða fannst áreitnin ekki nógu alvarleg til þess að tilkynna um hana. Megindlegu gögnin 

voru kannanir sem lagðar voru fyrir lögreglumenn árin 2019 og 2020 og fengum við gögnin frá 

lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. Í þeim könnunum var meðal annars spurt út í það 

hvort að lögreglumenn hafi upplifað kynferðislega áreitni og hvort að þeir hafi tilkynnt 

áreitnina. Niðurstöðurnar voru sláandi og engan vegin í takt við eigindlegu gögnin eða tilgátu 

okkar. Í könnuninni sem lögð var fyrir árið 2019 kom fram að 2 af 308 lögreglumönnum sögðust 

hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga og aðeins 4 af 305 árið 2020. 

Rannsóknarspurning okkar er því eftirfarandi: Upplifa lögreglukonur kynferðislega 

áreitni af hendi skjólstæðinga við störf sín? En okkar tilgáta var sú að við töldum að 

lögreglukonur verða fyrir kynferðislegri áreitni en hvorki tilkynni hana né kæri.  

  

  

Lykilhugtök: Kynferðisleg áreitni, lögreglukonur, skjólstæðingar lögreglu, tilkynna, kæra 
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Abstract 

Workplace culture inside the police has been studied quite a lot, including  the extent of sexual 

harassment in the workplace. On the other hand, few studies, if any, have been made about 

sexual harassment that police officers experience on their job from clients. Our aim with this 

research is to draw attention to the question if policewomen experience sexual harassment while 

on their job from clients. We, the authors, are working in the police force and we´ve all 

experienced such harassment from clients. To see if other policewomen are experiencing the 

same things as we are, we decided to research this issue and used qualitative and quantitative 

data. We used a semi-structured questionnaire and interviewed nine randomly selected 

policewomen from all over the country. The interviews showed that all our addressees had 

received sexual or gender-specific comments about themselves on the job but it was clear that 

some of them lacked education and enlightenment in these matters. When the interviews’ results 

were summarized, it appeared that many of our addressees had suffered both physical and 

verbal sexual harassment but none of them had made a charge or report about the offence. When 

they were asked about the reason for this their common answer was that they didn’t know that 

it was customary or didn’t think the harassment was severe enough to report it. The quantitative 

data were questionnaires that police officers answered in the year of 2019 and 2020 and we got 

the data from the chief of police in Reykjavik. In these questionaries were, among other, 

questions regarding if police officers had experienced sexual harassment and if they had 

reported it. The results were striking and in no way in harmony with our qualitative data and 

hypothesis. Results in the questionnaire from 2019 showed that 2 out of 308 policemen 

experienced sexual harassment from clients and only 4 out of 305 in the year of 2020. 

         Our research question is: Do policewomen experience sexual harassment on their job 

from clients? Furthermore our hypothesis is that policewomen do experience sexual harassment 

but do not report it or charge the client for the offence. 

  

Keywords: Sexual harassment, policewomen, clients of the police, report, charge 
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Við viljum tileinka þessa ritgerð öllum lögreglukonum sem standa vaktina 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni okkar til B.A.-gráðu í sálfræði og lögreglu- og löggæslufræði við 

Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri en ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga. 

Margrét Karen og Þórunn Hekla eru í lögreglu- og löggæslufræði og Rannveig Íva í sálfræði. 

Ritgerðin tók sinn tíma og oft á tíðum vorum við orðnar alveg soðnar í hausnum en þá bjargaði 

málunum að vera þrjár saman og erum við þakklátar fyrir vináttuna sem skapaðist við vinnu 

þessarar ritgerðar. Ritgerðin væri ekki eins og hún er nema með hjálp nokkurra vel valinna aðila 

og finnum við okkur knúnar til þess að þakka þeim hér. Fyrst viljum við þakka leiðbeinanda 

okkar, Maríu Rún Bjarnadóttur, aðjúnkt við Háskólann á Akureyri, fyrir góða leiðsögn, 

stuðning og hvatningu. Einnig viljum við þakka þeim lögreglukonum sem gáfu sér tíma í að 

taka þátt í rannsókninni okkar, við kunnum einstaklega vel að meta það. Þá viljum við þakka 

lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu (LRH) fyrir að veita okkur aðgang að gögnum úr könnunum 

sem lagðar voru fyrir starfsfólk þeirra. Elín Hrafnsdóttir og Haukur Gunnarsson 

aðstoðarsaksóknarar hjá LRH fá mikið lof frá okkur fyrir að gefa sér tíma í að taka á móti og 

aðstoða okkur við gerð þessarar ritgerðar en einnig viljum við þakka Mörtu Gall Jörgensen, hjá 

Gallup, kærlega fyrir aðstoðina. Lögreglan á Suðurlandi fær okkar bestu þakkir fyrir að leyfa 

okkur að nota aðstöðu hjá þeim þegar bústaðurinn varð rafmagnslaus á Flúðum og við vorum í 

miðjum skrifum með tvær rafmagnslausar tölvur. Að lokum þökkum við að sjálfsögðu Sigríði 

Kristjönu Ingimarsdóttur fyrir yfirlestur ritgerðarinnar.
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1. Inngangur 

Starf lögreglu getur verið mjög fjölbreytt og ábyrgðarmikið en verkefnin eru eins ólík og þau 

eru mörg. Almenningur treystir á að lögreglan sé til staðar þegar eitthvað bjátar á og að lögum 

og reglum sé framfylgt í landinu. Til þess að almenningur fari eftir lögum og reglum þarf 

lögreglan að sýna fordæmi og vera ákveðnar fyrirmyndir í samfélaginu. Hlutverk lögreglu 

kemur skýrt fram í fyrsta kafla lögreglulaga nr. 90/1996. Þar kemur fram að hlutverk lögreglu 

sé meðal annars að gæta að réttaröryggi og almennu öryggi borgarana, halda uppi lögum og 

reglu í samfélaginu, stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem geta raskað 

öryggi almennings og ríkisins. Einnig ber lögreglu að stöðva ólögmæta háttsemi, aðstoða 

almenning ef hætta stafar að og fylgja eftir málum borgara í samræmi við lög (Lögreglulög nr. 

90, 1996). 

Dæmi um verkefni sem lögreglan sinnir eru tilkynningar um kynferðislega áreitni, 

kynferðislegt ofbeldi, blygðunarsemisbrot og önnur kynferðisbrot. Í slíkum málum þarf að 

vanda vel til verka og hafa árásarþola í huga. Afleiðingar slíkra brota fyrir þolanda geta verið 

alvarlegar, bæði líkamlegar og andlegar (Willness o.fl., 2007). Lögreglumenn geta einnig orðið 

fyrir slíkum brotum við störf sín og geta þeir einnig sætt afleiðingum áreitnarinnar. Rannsóknir 

hafa sýnt að konur eru líklegri en karlar til þess að vera þolendur kynferðislegrar og 

kynbundinnar áreitni, sem og ofbeldis. Á heimsvísu hefur ein af hverjum þremur konum 

upplifað eitthvað af þessu þrennu (O'Neil o.fl., 2018). Í ljósi þeirrar staðreyndar er 

umhugsunarvert að lögreglukonum fari hægt en bítandi fjölgandi innan lögreglunnar hér á landi 

og spurning hvort að hærri líkur á kynferðislegri áreitni gagnvart konum eigi einnig við um 

lögreglukonur. Í dag má segja að við séum að sjá ákveðin kaflaskipti í íslenskri löggæslu frá 

upphafi þar sem hlutfall kvenna innan lögreglunnar hefur aldrei verið hærra. Árið 1996 var 

hlutfall kvenna í almennri löggæslu aðeins 8% og árið 2002 hafði það ekki hækkað nema upp í 

9%.  Árið 2014 var hlutfallið hins vegar komið upp í 16% og loks árið 2020 voru konur orðnar 

30% lögreglumanna í almennri deild en 20% af heildarfjölda (Konum í stéttinni fjölgar ört, 

2021). Einnig hefur átt sér stað mikil aukning kvenna í öðrum stöðum innan lögreglunnar eins 

og aðalvarðstjórum, aðstoðaryfirlögregluþjónum og yfirlögregluþjónum frá árinu 2014 

(Konum í stéttinni fjölgar ört, 2021). Tekið skal fram að starfsheitið lögreglumaður á við um 
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öll kyn líkt og þegar rætt er um lögmenn, flugmenn, sjómenn o.fl. Starfsheitið lögregluþjónn 

hefur verið umdeilt í almennri umræðu innan starfsstéttarinnar á síðustu árum og ákváðum við 

því að tala um lögreglumenn þegar átt er við heildina en greina frá kvenkyns og karlkyns þegar 

við á. Þar sem ritgerðin fjallar fyrst og fremst um kvenkyns lögreglumenn notuðum við oftast 

orðið lögreglukona/-ur til þess að auðvelda lestur. 

Karlar hafa alltaf verið í meirihluta í lögreglunni hér á landi og hefur oftast verið litið á 

lögregluna sem karlavinnustað. Gerðar hafa verið rannsóknir sem einblína á vinnu-

staðamenningu lögreglunnar en þær hafa sýnt að vinnumenningin hallast frekar að körlum 

heldur en konum, sem gerir það að verkum að ýta undir það að lögreglan er talin vera 

karlavinnustaður (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017, bls. 44). 

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir innan lögreglunnar sem sýna að einelti og kynferðisleg 

áreitni er vandamál innan lögreglunnar. Í rannsókn sem Finnborg S. Steinþórsdóttir og Gyða 

M. Pétursdóttir (2017) framkvæmdu kom fram að konur eru líklegri til þess að verða fyrir einelti 

og kynferðislegri áreitni heldur en karlkyns samstarfsfélagar þeirra en gerendurnir eru í flestum 

tilvikum karlkyns samstarfsfélagar eða yfirmenn lögreglukvennanna. 

Þegar litið er til kynferðislegrar áreitnar af hendi skjólstæðinga í garð lögreglumanna 

má sjá einn augljósan mun á þolanda og geranda en það er lögreglubúningurinn. Ætla má að 

lögreglubúningurinn hafi einhver áhrif á það að lögreglumenn verði fyrir kynferðislegri áreitni 

við störf sín. Staðalímynd almennings á þeim sem að klæðast lögreglubúning er sú að sá sem 

klæðist honum er talinn stjórna. Samkvæmt Bhugra og Silva (1996) getur einkennisbúningur 

verið aðlaðandi fyrir suma einstaklinga vegna þess að búningurinn táknar ekki aðeins einhverja 

ímynd, heldur einnig ákveðið vald. Fólk í einkennisbúning er oft talið ósnertanlegt og getur það 

verið aðlaðandi, vegna þess að þegar einstaklingi er bannað að gera eitthvað virðist hrifningin 

eða löngunin verða enn meiri (Bhugra og Silva, 1996). Hér á landi fengu konur ekki að klæðast 

lögreglubúningi fyrr en árið 1974 og gengu þær fyrst í almenn löggæslustörf árið 1976. Þó að 

þær hafi komið til starfa innan lögreglunnar fyrr, fólst starf þeirra þá helst í því að leita að 

stúlkum sem töldust vera vandræðaunglingar og aðstoða fjölskyldur þeirra (Sigurður Bogi 

Sævarsson, 2012). Það er því ekki langt síðan konur fóru að starfa í almennum löggæslustörfum 

samhliða karlmönnunum. 

Heimildavinna varðandi efni um kynferðislega áreitni af hendi skjólstæðinga gegn 

lögreglukonum reyndist mjög erfið og í ljós kom að við fundum engar fyrri rannsóknir sem 

einblína einungis á þetta tiltekna viðfangsefni; hvorki innlendar rannsóknir né erlendis frá. 

Margar rannsóknir eru til um kynferðislega áreitni innan vinnustaðarins og voru því margar 



 

 3 

heimildir fengnar þaðan. Kynferðisleg áreitni er heldur algeng innan vinnustaða og í rannsókn 

Finnborgar S. Steinþórsdóttur (2013) kom fram að tæpur þriðjungur lögreglukvenna sögðust 

hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu en aðeins 4,1% karla. Spurningar vakna um 

ástæður sem gætu legið að baki þessa muns en það er m.a. ástæða þess að rannsókn okkar snýr 

eingöngu að lögreglukonum. 

Ritgerðinni er skipt upp á eftirfarandi hátt: Fyrst má finna aðferðakafla, þá þrjá fræðilega 

kafla, svo niðurstöðukafla, umræður og loks koma lokaorðin. Í aðferðarkafla er farið yfir 

megindleg gögn og hvernig þau fengust, framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknarsnið, 

spurningarlistann sem við studdumst við og loks val á þátttakendum. Fræðilegu kaflarnir 

skiptast í lagalegan bakgrunn lykilhugtaka í rannsókninni, afleiðingar kynferðislegrar áreitnar 

og framvindu mála er varða kynferðislega áreitni innan lögreglunnar. Niðurstöðukaflinn 

inniheldur hrá gögn og tvær myndir með súluritum sem skýra helstu niðurstöður bæði 

megindlegra og eigindlegra gagna. Í umræðukaflanum er litið til fyrri rannsókna og þær bornar 

saman við niðurstöður úr rannsókn okkar. Sérstaklega er skoðaður munur á megindlegum og 

eigindlegum niðurstöðum og þær settar í samhengi við nokkrar ástæður fyrir kynferðislegri 

áreitni sem lögreglukonur upplifa. Þar er m.a. rætt um fræðslu til lögreglumanna um 

kynferðislega áreitni, ástæðu fyrir fátíðni tilkynninga um áreitni, lögregluna sem karllægan 

vinnustað og að lokum er undirkafli með hugmyndum okkar að úrbótum. Lokaorð stikla á stóru 

varðandi sjálfa rannsóknina, markmið og megin niðurstöður. Í þessari rannsókn eru viðbrögð 

samfélagsins við hækkandi hlutfalli kvenna í almennum löggæslustörfum skoðuð og þá sér í 

lagi kynferðisleg- og kynbundin áreitni sem lögreglukonur upplifa af hendi almennra borgara í 

starfi sínu. Markmið okkar með þessari rannsókn er að opna umræðuna um kynferðislega áreitni 

sem lögreglukonur verða fyrir við störf sín. Við ákváðum að leggja áherslu á skjólstæðinga 

lögreglunnar, þ.e.a.s. að skjólstæðingar séu gerendur og lögreglukonur þolendur. Okkur fannst 

þetta viðfangsefni áhugavert og þörf umræða þar sem þetta er viðfangsefni sem hefur ekki verið 

mikið rætt. Við höfum allar upplifað kynferðislega áreitni við störf okkar í lögreglunni en við 

höfum til dæmis lent í því að skjólstæðingur hefur tekur í lærið á okkur, girt niður um sig, tekin 

mynd af rassinum á okkur, óviðeigandi augngotur, sett stút á varir og sleikt út um, óviðeigandi 

snertingar, fengið athugasemd varðandi útlit okkar, kynferðislegar athugasemdir varðandi 

lögreglubúninginn og svo mætti lengi áfram telja.  

Rannsóknarspurningin okkar er því: Upplifa lögreglukonur kynferðislega áreitni við 

störf sín af hendi skjólstæðinga? Til þess að fá svar við þessari rannsóknarspurningu okkar 

notuðum við megindleg gögn úr könnunum sem voru á vegum lögreglustjórans á 
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höfuðborgarsvæðinu en einnig framkvæmdum við eigindleg viðtöl við starfandi lögreglukonur. 

Í viðtölunum spurðum við viðmælendur okkar að spurningum sem snéru að kynferðislegri 

áreitni og hvort að þær hafi upplifað kynferðislega áreitni við störf sín. Að auki spurðum við 

m.a. að því hvort að þær hafi verið rassskelltar, verið boðið á stefnumót eða fengið athugasemd 

varðandi útlit sitt við störf sín. Í framhaldi af því voru þær spurðar hvort að þær hafi tilkynnt 

það þegar þær urðu fyrir kynferðislegri áreitni við störf sín og hvort að þær hafi tekið áreitnina 

inn á sig. Að lokum voru þær spurðar hvort þær hefðu hugmyndir að úrbótum eða hvað 

lögreglan og yfirmenn gætu gert í þessum málum. Tilgáta okkar var að lögreglukonur verði 

fyrir slíkri áreitni af hendi skjólstæðinga en tilkynni það ekki né kæri brotin. 

Eftir að hafa skrifað upp viðtöl allra níu viðmælenda okkar og dregið saman það allra 

helsta og mikilvægasta úr viðtölunum, var ákveðin setning sem stóð upp úr. Viðmælandi okkar 

hafði verið að lýsa því þegar hún var að handtaka mann sem var með skæting við lögreglu og 

var erfiður viðureignar. Þegar hún tók hann lögreglutökum leit hann á hana og sagði: ,,Viltu 

ekki bara ríða mér?“ Heiti ritgerðarinnar er því raunveruleg athugasemd sem lögreglukona 

hefur fengið til sín í starfi frá skjólstæðingi og er augljóst brot gegn blygðunarsemi eða 209. gr. 

almennra hegningarlaga. Þessi spurning er aðeins dropi í hafsjó af athugasemdum sem 

lögreglukonur þurfa að þola við störf sín. 
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2. Gögn og aðferðir 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir og megindleg gögn. Viðtöl 

henta vel sem rannsóknaraðferð til þess að afla upplýsinga um skynjun, viðhorf og gildismat 

fólks (Helga Jónsdóttir, 2013) og ákváðum við því að taka viðtöl til þess að kanna viðhorf 

lögreglukvenna og upplifun þeirra á kynferðislegri áreitni. Tekin voru hálfstöðluð tölvustudd 

viðtöl við lögreglukonur með það að markmiði að fá reynslusögur og aukna þekkingu á áhrifum 

kynferðislegrar áreitnar. Fjallað verður frekar um tölvustudd viðtöl í kafla 2.2.1. Ásamt 

viðtölunum voru notuð megindleg gögn til þess að fá stærra úrtak og kanna algengi 

kynferðislegrar áreitnar. 

 

2.1. Megindleg gögn 

Í rannsókninni voru notuð megindleg gögn ásamt viðtölum, til þess að fá niðurstöður úr stærra 

úrtaki, þ.e. fá upplýsingar frá fleirum en aðeins níu viðmælendum. Það sparar tíma og peninga 

að nota megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem það getur verið kostnaðarsamt að afla 

upplýsinga frá mörgum aðilum (Dr. Grétar Þór Eyþórsson, munnleg heimild, 9. október 2018). 

Í samráði við mannauðsstjóra lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Emmu Á. Árnadóttur, 

fengum við aðgang að niðurstöðum kannana sem voru gerðar á vegum Gallup og lögreglu-

stjórans á höfuðborgarsvæðinu árin 2019-2020 en báru þessar kannanir heitin LRH-

Vinnustaðagreining 2019 og LRH-Vinnustaðagreining 2020. Hafa verður í huga að 

þátttakendur voru allir starfsmenn á höfuðborgarsvæðinu. Kannanirnar voru báðar sendar á 

netföng lögreglumanna, bæði þeirra sem vinna á götunni sem og í skrifstofuvinnu. 

Starfsmönnum bar ekki skylda til þess að taka þátt en máttu taka könnunina á vinnutíma. 

Þátttakendur í 2019 könnuninni voru 415 talsins eða 76% heildarfjölda starfsmanna og í 2020 

könnuninni voru 411 þátttakendur eða 75% heildarfjölda starfsmanna. Spurt var um kyn 

þátttakenda en ekki voru allir sem svöruðu þeirri spurningu, hægt var að svara karl, kona eða 

annað. Til þess að kanna tíðni á kynferðislegri áreitni skoðuðum við spurninguna ,,Hefur þú 

orðið fyrir kynferðislegri áreitni í vinnunni og/eða á vinnutengdum atburðum á síðastliðnum 6 

mánuðum?“ en í LRH-Vinnustaðagreining 2020 var spurt út í síðustu 12 mánuði. Fjöldi þeirra 

sem svöruðu spurningum tengdar þessu efni í LRH-Vinnustaðagreining 2019 voru 308 en í 

LRH-Vinnustaðagreining 2020 voru 305 svarendur. Einnig voru skoðaðar aðrar spurningar í 

tengslum við efnið og niðurstöður þeirra greindar. 



 

 6 

2.2. Eigindlegar rannsóknaraðferðir           

Hér verður stiklað á eigindlegum rannsóknaraðferðum og rök færð fyrir því hvers vegna slíkar 

aðferðir henta í rannsóknum sem þessum. 

  

2.2.1. Rannsóknarsnið 

Hálfstaðlað viðtal er þegar rætt er við viðmælanda um efni sem er ákveðið af rannsakanda en 

reynt er að halda samtalinu opnu þrátt fyrir að fara eftir stöðluðum spurningum (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Viðtölin voru tölvustudd, það er að segja viðtölin voru tekin á fjarfundi í 

tölvum í gegnum samskiptaforritið Zoom (Zoom Video Communications). Þetta var gert af 

þremur ástæðum. Fyrsta ástæðan var sú að þegar rannsókn þessi átti sér stað geisaði Covid-19 

faraldurinn um alla heimsbyggðina og var fólki ráðlagt að halda sig heima og takmarka líkamleg 

samskipti þegar hægt var að komast hjá því að hittast. Önnur ástæðan var sú að fólk er fúsara 

til þess að opna sig um viðkvæm málefni, eins og kynferðislega áreitni, þegar það ræðir við 

rannsakanda í gegnum tölvu frekar en í persónu (Helga Jónsdóttir, 2013). Þriðja og síðasta 

ástæðan fyrir tölvustuddum viðtölum var að við vildum hafa úrtakið með fjölbreyttan bakgrunn 

og voru þátttakendur fengnir hvaðanæva af landinu. Svo hægt væri að taka viðtöl við 

þátttakendur í dreifbýli var þetta auðveld lausn og til þess gæta að áreiðanleika rannsóknarinnar 

var einnig rætt við þátttakendur á höfuðborgarsvæðinu í gegnum tölvu. 

         Afritun viðtala var gerð til þess að auðvelda skipulag á rannsóknarefninu og koma auga 

á meginþemu sem birtust í öllum viðtölum (Esterberg, 2002). Viðtölin voru tekin upp í hljóði 

til þess að auðvelda afritun viðtalanna en hljóðupptökunum var eytt að því loknu. Eigindleg 

rannsóknargögn þarf að vanda vel í uppsetningu af því að þeim er ætlað að veita innsýn í skoðun 

viðmælenda og er markmið rannsakanda að koma skoðunum viðmælanda sem skýrast fram 

með útskýringum og niðurstöðum (Esterberg, 2002). Við afritun voru viðmælendum strax gefin 

dulnefni sem notuð eru í þessari ritgerð. 

 

2.2.2. Spurningalistinn 

Spurningalistinn sem við notuðum samanstóð af tuttugu og tveimur frumsömdum spurningum 

(sjá viðauka B). Tekið var fram í byrjun viðtalsins að allar spurningarnar ættu við áreitni af 

hendi skjólstæðinga sem þátttakendur gætu hafa þurft að eiga við í vinnunni. Þar sem verið var 

að spyrja þátttakendur út í vítt tímabil, þ.e. allan starfsferilinn, var gert ráð fyrir því að einhver 

dæmi væru gleymd eða að viðmælandi vildi ekki segja frá því af fyrra bragði. Við byrjuðum 



 

 7 

því viðtalið á opinni spurningu, það er að segja ,,Hvað telur þú vera kynferðislega áreitni?“ 

Spurningarnar urðu afmarkaðri eftir því sem á leið á viðtalið og spurt um einstök dæmi af 

kynferðislegri áreitni, til dæmis ,,Hefur þú verið rassskellt?“.  

  

2.2.3. Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fengnir úr Facebook hópnum ,,lögreglukonur.is“ en það er 

lokaður hópur lögreglukvenna á Íslandi. Þar sem rannsóknin snýst um lögreglukonur þá var 

þessi ákveðni hópur tilvalinn til þess að velja úr. Konurnar voru valdar af handahófi með því 

að nota vefsíðuna True Random Number Service – TRNS (True Random Number Service, e.d), 

sem gefur handahófskenndar tölur á ákveðnu bili. Við stilltum slembitalnagjafann þannig að 

við myndum fá tölur á milli 1-206, þar sem það eru 206 meðlimir í hópnum. Við fundum lista 

yfir meðlimi hópsins og töldum frá nýjasta meðlimi hópsins, sem var þá númer 1 og upp í þann 

meðlim hópsins sem hafði verið hvað lengst í honum, sem var númer 206. Þess ber að geta að 

þann 1. febrúar 2020 var heildarfjöldi menntaðra lögreglumanna á landinu 662 og þar af voru 

132 konur (Þingskjal 1617, 2019-2020). Því má leiða líkur að því að fjöldi í hópnum 

,,lögreglukonur.is“ sé ekki nákvæmur fjöldi þeirra sem er starfandi í lögreglunni í árið 2021 og 

er það veikleiki við val á þátttakendum. Til þess að vega upp á móti þessum veikleika við val á 

þátttakendum var haft sérstaklega í huga að sumar konur í hópnum eru ekki starfandi lengur og 

aðrar eru ekki útskrifaðar, þ.e. starfa í afleysingum. Markmiðið var að fá að minnsta kosti átta 

viðmælendur. Með þetta í huga ákváðum við að fá átján tölur og gerðum ráð fyrir einhverju 

brottfalli, þ.e. að einhverjar úr hópnum væru hættar störfum eða myndu ekki vilja taka þátt í 

rannsókninni. Vefsíðan TRNS sýndi átján handahófskenndar tölur en þrjár tölur komu upp sem 

voru tengdar konum sem voru hættar störfum. Því var haft samband í gegnum Facebook við 

fimmtán konur úr hópnum og af þeim voru þrjár sem vildu ekki taka þátt og þrjár sem svöruðu 

ekki póstinum. Níu konur kusu að taka þátt og eru það 6,8% af heildarfjölda menntaðra 

lögreglukvenna árið 2020. Þær voru með mismikla reynslu af starfi í lögreglunni en áttu það 

sameiginlegt að hafa verið í nokkurn tíma í almennri deild, þ.e. starfandi á götunni. 

Starfsreynsla þeirra var frá tveimur og upp í fimmtán ár. Þær voru á aldrinum 24-40 ára og var 

meðalaldur þeirra 30,2 ár. Þeim var kynnt að þær mættu hætta þátttöku á öllum stigum 

rannsóknarinnar og staðfestu þær samþykki sitt með því að svara tölvupósti með 

samþykkisblaði (sjá viðauka A og E). En eins og áður kom fram var samskiptaforritið Zoom 

notað til þess að ræða við þátttakendur og voru viðtölin tekin upp í forritinu. Þátttakendur 

notuðu eigin tölvur til þess að ræða við okkur. 
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3. Lagalegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir það helsta í sögu kynferðislegrar áreitnar og hugtakið skilgreint 

betur. Einnig verður farið yfir skilgreiningar á broti gegn kynbundinni áreitni og ofbeldi sem 

og ákvæði hegningarlaga um brot gegn blygðunarsemi. Þar sem að kaflinn er byggður upp á 

lagalegum grunni er mikið vitnað í lög en til þess að auðvelda lestur verður hér eftir vitnað í 

almenn hegningarlög sem alm. hgl.. Reynt er að útskýra brotin betur með dómafordæmum og 

dæmum úr samfélagslegri umræðu. Kaflanum er skipt upp á eftirfarandi hátt: Saga 

kynferðislegrar áreitnar, Kynferðisleg áreitni, Kynbundin áreitni og kynbundið ofbeldi og að 

lokum Blygðunarsemisbrot.  

  

3.1. Saga kynferðislegrar áreitnar 
Hugtakið kynferðisleg áreitni er í raun frekar nýtt hugtak þó svo að háttsemi sem fellur undir 

kynferðislega áreitni hafi verið til staðar í flestum samfélögum um áraraðir, en hér áður fyrr var 

háttsemin ekki litin eins alvarlegum augum og gert er núna (Siegel, 2003). Hugtakið var fyrst 

sett fram á áttunda áratug síðustu aldar af femínistum í Bandaríkjunum en þær bentu á að konur 

á vinnumarkaðnum hefðu lengi upplifað ýmislegt sem telja mætti vera kynferðislega áreitni. 

Femínistarnir héldu því fram að kynferðisleg áreitni væri kynjað vandamál þar sem konur urðu 

fyrir kynferðislegri áreitni af hendi karla og sögðu að karlar notuðu kynferðislega áreitni til þess 

að sýna fram á vald sitt yfir konum (Zippel, e.d.). 

Víðsvegar um heiminn getur verið mikill menningarmunur milli samfélaga sem getur 

haft áhrif á birtingarmynd ofbeldisins. Þrátt fyrir að menningarmunur geti haft mikil áhrif á 

birtingarmynd ofbeldisins þá getur aldur, kyn og staða fólks einnig haft áhrif á það hvað fólk 

telur vera kynferðislega áreitni, hvernig það túlkar hana og enn fremur getur fólk túlkað lögin 

á ólíkan hátt. Enn eru mörg lönd sem eiga langt í land hvað varðar það að opna umræðuna um 

kynferðislega áreitni en það má segja að Ísland sé mjög framarlega hvað þessi mál varða. Sem 

dæmi má nefna að nú fyrst fyrir stuttu voru sett fram lög í Líbanon sem varða kynferðislega 

áreitni en þau voru sett fram í desember 2020. Þar er talið að ein af hverjum 4 konum hafi orðið 

fyrir einhvers konar kynferðislegri áreitni, allt frá orðbundinni upp í líkamlega (Hussein, 2020). 

Einnig má nefna að í Marokkó voru sett strangari lög árið 2016 þar sem kynferðisleg áreitni var 

gerð refsiverð og varðar sekt eða fangelsi allt að 6 mánuðum. Talið var að þeim lögum sem 

áður voru í gildi var ekki framfylgt nægilega vel og sagt að fórnarlömb hafi ekki treyst sér til 
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þess að tilkynna áreitnina til lögreglu. Í þeim tilfellum þar sem áreitnin var tilkynnt var brotið 

ekki rannsakað af lögreglu og ólíklegt að til sakfellingar kæmi (The moroccan women fighting 

daily sexual harassment, 2016).   

Kynferðisleg áreitni hefur verið sérstaklega mikið í umræðunni síðustu ár en með 

tilkomu #Metoo hreyfingarinnar sem spratt upp haustið 2017 hefur umræðan komið enn meira 

upp á yfirborðið. #Metoo hreyfingin beinist gegn kynferðislegri áreitni og kynferðislegu 

ofbeldi  en aðgerðarsinninn Tarana Burke kom fyrst fram með hugmyndina að ,,me too“, eða 

„ég líka“ í kringum árið 2006 þegar hún bauðst til þess að aðstoða unga stúlku sem treysti sér 

ekki til þess að tilkynna kynferðislega misnotkun (Hillstrom, 2019, bls. 1). #Metoo var svo 

endurvakið 24. október 2017 þegar Hollywood leikkonan Alyssa Milano notaði myllumerkið 

fyrst þegar hún steig fram og sagði frá kynferðislegri áreitni sem hún hafði orðið fyrir af hendi 

kvikmynda-framleiðandans Harvey Weinstein. Í kjölfar þess að Alyssa notaði myllumerkið 

stigu margar konur fram í kvikmyndageiranum  og höfðu þær sömu sögu að segja. Það varð til 

þess að konur út um allan heim stigu fram og sögðu frá kynferðislegu ofbeldi sem þær höfðu 

orðið fyrir og sýndu samstöðu sín á milli en #Metoo var notað 12 milljón sinnum á fyrstu 24 

klukkutímunum (Hillstrom, 2019, bls. 1; Mendes o.fl., 2018, bls. 236). Metoo var þó ekki fyrsta 

hreyfingin sem fór fram eða vakti athygli hérlendis en eftir að hópur kvenna í Toronto, Kanada 

tók sig saman árið 2011 og héldu gönguna ,,Slut walk“, tók hópur kvenna hér á Íslandi þessa 

hreyfingu til fyrirmyndar og hófu í kjölfarið hreyfingu sem bar nafnið ,,Druslugangan“. 

Markmið göngunnar var að breyta þeim fordómum um klæðaburð og ástand brotaþola 

kynferðisofbeldis og koma því á framfæri að gerandi beri skömmina sem fylgir ofbeldinu en 

ekki þolandi (Erla Hlynsdóttir, 2011). Umræðan sem skapaðist snérist um að opna hug fólks og 

fræða um kynferðislegt ofbeldi og áreitni. Magnús Þorlákur Lúðvíksson (2011) tók viðtal við 

kynjafræðingana Finnborgu Salóme Steinþórsdóttur og Thomas Brorsen Smidt (2011) um NEI-

hreyfinguna en sú hreyfing hefur sama boðskap og Druslugangan. Þau nefndu að þeirra 

markmið væri að berjast fyrir þeirri hugmynd að gerendur taki alfarið ábyrgð á kynferðisofbeldi 

og að skömmin sé hjá þeim en ekki hjá þolendum. Markmið þeirra var einnig að vekja fólk til 

umhugsunar varðandi kynferðisofbeldi en takist þeim það, munu þau telja sig hafa náð árangri 

(Magnús Þorlákur Lúðvíksson, 2011). 
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3.2. Kynferðisleg áreitni  
Kynferðisleg áreitni er skilgreind í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 og er refsiverð. 

Ákvæðið hljóðar svo:  

 

199. gr. [Hver sem gerist sekur um kynferðislega áreitni skal sæta fangelsi allt 

að 2 árum. Kynferðisleg áreitni felst m.a. í því að strjúka, þukla eða káfa á 

kynfærum eða brjóstum annars manns innan klæða sem utan, enn fremur í 

táknrænni hegðun eða orðbragði sem er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess 

fallið að valda ótta].  

  

Hugtakið kynferðisleg áreitni birtist fyrst í lögum nr. 40/1992 en fyrir það var kynferðisleg 

áreitni ekki bönnuð samkvæmt lögum. Þar var einungis setningunni ,,önnur kynferðisleg áreitni 

varðar við fangelsi allt að 2 árum“ bætt inn í lögin en hvergi var hægt að finna skilgreiningu á 

þessari háttsemi. Með lögum nr. 61/2007 var gerð breyting á almennum hegningarlögum þar 

sem bætt var inn skilgreiningu á kynferðislegri áreitni. Áður en breytingin var gerð var 

háttsemin sem fellur núna undir kynferðislega áreitni talin til blygðunarsemisbrota og var því 

felld undir 209. gr. alm. hgl. Með þessari lagabreytingu var betur hægt að greina frá því hvað 

kynferðisleg áreitni er en án skilgreiningar á hugtakinu má leiða líkur að því að erfitt sé að segja 

til um hvaða háttsemi eða verknað er um að ræða. Til þess að verknaður eða háttsemi sé 

refsiverð þarf það að standa í lögum. Sem betur fer var þessu bætt í lögin en það er 

umhugsunarvert að kynferðisleg áreitni hafi ekki verið skilgreind fyrr í íslenskum lögum. 

Einnig er kynferðisleg áreitni skilgreind í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 

150/2020 en þar er háttsemin skilgreind í 5. tölul. 1. mgr. 2. gr., ákvæðið hljóðar svo:  

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem hefur þann tilgang 

eða þau áhrif að misbjóða virðingu þess sem fyrir henni verður, einkum þegar 

hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða 

móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða 

líkamleg. 

  

Í gildistíð eldri jafnréttislaga, laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 

var háttsemin skilgreind í 4. tölul. 1. mgr. 2. gr. en hún er ólík þeirri skilgreiningu sem er í 

nýjum lögum. Ákvæðið hljóðaði áður svo:  

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi kynferðisleg 

hegðun sem er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni 

verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé 

óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik 

getur talist kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt. 
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Sjá má að áður fyrr var gerð sú krafa á þolanda kynferðislegrar áreitnar að hann sýndi að 

háttsemin væri óvelkomin og þurfti að gefa það í skyn en hér má líta til dóms úr Hæstarétti nr. 

267/2011 (A g. B, 2012). Í þessu máli fór A ásamt samstarfsmanni sínum og yfirmanni í 

vinnuferð í bústað. Þau ákváðu að fara í pottinn en A fór ekki ofan í heldur sat hún á stól við 

hliðina á pottinum. Þegar A stóð upp sá hún að yfirmaður hennar var nakinn í pottinum. Hún 

bauð þá góða nótt, hringdi í kærasta sinn og sagði honum frá atvikinu og fór svo að sofa. Þarna 

taldi Hæstiréttur að A hafi ekki gefið nógu vel í skyn að háttsemi yfirmanns hennar hafi verið 

óvelkomin en með því var yfirmaður hennar sýknaður. Með nýjum lögum er ekki lengur gerð 

sú krafa að þolandi þurfi að gefa í skyn að háttsemin sé óvelkomin.  

Í ljósi þess hvað kynferðisleg áreitni, kynbundinn áreitni og ofbeldi er algengt á 

vinnustöðum ákváðu BSRB, ASÍ, BHM, KÍ, Jafnréttisráð og Jafnréttisstofa að gefa út bækling 

þar sem farið er yfir ýmis atriði sem tengjast kynferðislegri og kynbundinni áreitni, svo sem 

skilgreiningar o.fl. sem á sér stað á vinnustöðum. Í bæklingnum kemur fram meðal annars dæmi 

um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi en það getur verið orðbundið, táknrænt 

og líkamlegt:  

• Orðbundin: er þegar einhver þrýstir á einstakling um kynferðislegan greiða, þegar 

einhver er með óvelkomna kynferðislega eða kynbundna stríðni, grín, athugasemdir eða 

spurningar, þegar einhver spyr spurningar um einkalíf eða kynlíf eða að breiða út 

orðrómum um kynferðislega hegðun einstaklings, þegar einhver er með kynbundnar eða 

kynferðislegar athugasemdir um klæðnað eða útlit einstaklinga, óviðeigandi og/eða 

þrálát boð á stefnumót eða láta starfsmann klæðast á kynferðislegan eða kynbundinn 

hátt við vinnu (Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, 2018).  

• Táknræn: getur til dæmis verið þegar einhver flautar á eftir einstaklingi, óvelkomnar 

kynferðislegar augngotur eða önnur hegðun sem gefur eitthvað kynferðislegt til kynna, 

þegar einhver sýnir eða sendir kynferðislegt efni eins og til dæmis í gegnum SMS, 

tölvupóst eða samfélagsmiðla eða þegar einhver hengir upp plaköt, dagatöl eða 

myndefni sem innihalda kynferðislegt efni eða niðurlægja annað kynið (Kynbundin og 

kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, 2018).  

• Líkamleg: er þegar einhver nauðgar eða gerir tilraun til kynferðislegs ofbeldis, þegar 

einhver hristir, slær, sparkar, bítur eða rassskellir einstakling, óvelkomin faðmlög, 

kossar, klapp eða strokur, óvelkomin snerting, grip eða þukl, eða þegar einhver fer inn 
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á þitt persónulega rými s.s. með því að halla sér yfir eða króa af einstaklinginn 

(Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, 2018). 

  

3.3. Kynbundin áreitni og kynbundið ofbeldi 
Kynferðisleg áreitni og kynbundin áreiti er talin vera mismunun samkvæmt lögum en sú 

mismunun er skilgreind í 1. mgr. 16. gr. í lögum nr. 150/2020. Ákvæðið hljóðar svo:  

16.gr. [Hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, hvort heldur bein eða óbein, 

er óheimil. Fjölþætt mismunun er jafnframt óheimil. Fyrirmæli um mismunun 

á grundvelli kyns teljast einnig mismunun samkvæmt lögum þessum. Enn 

fremur telst kynbundin áreitni eða kynferðisleg áreitni til mismununar 

samkvæmt lögunum sem og hvers konar óhagstæð meðferð einstaklings sem 

rekja má til þess að hann hafi vísað á bug kynbundinni eða kynferðislegri 

áreitni eða hafi látið hana yfir sig ganga]. 

  

Kynbundin áreitni vísar til orðbundinnar og líkamlegrar hegðunar sem beinist að kyni 

viðkomandi og hefur móðgandi, fjandsamlega eða niðrandi viðhorf til kvenna. Dæmi um 

kynbundna áreitni eru niðrandi brandarar gegn konum, athugasemdir um að konur eigi ekki 

heima í stjórnunarstöðum og gróft orðalag í garð kvenna sem er í þeim tilgangi að lítillækka 

þær sökum kyns (Leskinen o.fl., 2011). Þessi lýsing kynbundinnar áreitni er ekki fjarri þeirri 

skilgreiningu sem lýst er í lögum en í 4. tölul. 1. mgr. 2. gr.  úr lögum nr. 150/2020 um jafna 

stöðu og jafnan rétt kynjanna kemur fram að kynbundin áreitni sé: 

Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður og 

hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa 

aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða 

móðgandi fyrir viðkomandi. 

  

Kynbundin áreitni er ólík kynferðislegri áreitni að því leytinu til að þó að birtingarmynd 

áreitnarinnar geti verið sú sama er hún ekki gerð með kynferðislegum ásetningi heldur einungis  

til að sýna fram á andúð á þeim sem fyrir áreitninni verður, eingöngu vegna kyns viðkomandi. 

Birtingarmynd kynbundinnar áreitni getur þó virst vera í kynferðislegum tilgangi en það er til 

að mynda ef einhver myndi kalla konu ,,píka“ (e. pussy) og er þá tilgangur ummælanna að 

reyna  að lítillækka konuna vegna þess að hún er með píku. Slík ummæli eru sögð í þeim 

tilgangi að móðga og má því segja að ásetningur sé fjarri því að vera kynferðislegur þar sem 

augljóst er að ekki er verið að reyna tæla viðkomandi í kynferðislegum tilgangi (Leskinen o.fl., 

2011). Þó ber að hafa í huga að þar sem að ætluð móðgun beinist beint að kynfærum kvenna 

verður hún ósjálfrátt af kynferðislegum toga. Einnig er vert að nefna að það er ákveðinn munur 
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á kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi en skilgreining á kynbundnu ofbeldi má finna í 

6. tölul. 1. mgr. 2. gr. sömu laga en þar segir: 

 

Kynbundið ofbeldi: Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til 

líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því 

verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, 

bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi. 

  

Kynbundið ofbeldi nær til fjölda skaðlegra atferla sem beinast að kyni þeirra sem fyrir ofbeldinu 

verður en þar má nefna að kynferðisleg misnotkun, nauðgun í hjónabandi eða á maka, morð 

tengd maka, nauðung í vændi og misnotkun á stúlkubörnum eru allt dæmi um kynbundið 

ofbeldi. Kynbundið ofbeldi nær til hvers konar munnlegs eða líkamlegs afls, nauðungar eða 

lífshættulegrar sviptingar sem beint er að einstakri konu eða stúlku sem getur valdið 

líkamlegum eða sálrænum skaða eða niðurlægingu (Heise o.fl., 2002, S6). 

  

3.4. Blygðunarsemisbrot 
Komin er skilgreining í almenn hegningarlög um muninn á kynferðislegri áreitni og 

blygðunarsemisbroti. Hér áður fyrr, þegar skilgreining um kynferðislega áreitni var ekki komin, 

var öll kynferðisleg háttsemi og líkamleg snerting heimfærð undir 209. gr. alm. hgl. Brot gegn 

blygðunarsemi manna hefur lengi verið skilgreind í lögum en sú skilgreining sem á við í dag 

hljóðar svo: 

209. gr. [Hver sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til 

opinbers hneykslis skal sæta fangelsi allt að 4 árum, en fangelsi allt að 6 

mánuðum eða sektum ef brot er smávægilegt]. 

  

Það er ekki langt siðan þessum lögum var breytt, eins og kom fram hér að ofan í kafla 3.2., en 

til þess að breytingar urðu í lögunum var lagt fram frumvarp til laga (1991) um breytingu á 

almennum hegningarlögum, nr. 19/1940. Fram kemur í athugasemdum um einstakar greinar í 

frumvarpinu, nánar tiltekið í athugasemdum um 15. gr. að 209. gr. laganna snúi einnig að 

annarri háttsemi heldur en káfi og þukli á líkama en þar má nefna gægjur á glugga, berháttun, 

önnur strípihneigð og klúrt orðbragð í síma (Þingskjal 1061, 1991). 

Fróðlegt var að bera saman dómafordæmi sem fallið hafa eftir að lagabreytingar urðu 

við þá dóma sem féllu fyrir þann tíma. Til að mynda má nefna dóm Héraðsdóms Vesturlands í 

máli nr. S-47/2006 en þá braut ákærði kynferðislega á brotaþola með því að þreifa utanklæða á 
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hægra brjósti hennar án hennar samþykkis og var það talið varða við 209. gr. alm. hgl., sem 

hann var sakfelldur fyrir (Ákæruvaldið g. Andrési Pétri Rúnarssyni, 2006). Einnig má skoða 

dóm Héraðsdóms Vestfjarða í máli nr. S-78/2005 en þar braut ákærði kynferðislega á tveimur 

brotaþolum sem voru undir lögaldri en ákærði settist á rúm brotaþola B og káfaði á brjóstum 

hennar utanklæða og reyndi að kyssa hana. Ákærði sýndi brotaþola D ruddalegt og ósiðlegt 

athæfi en hann settist einnig á rúm hennar og reyndi að toga niður síðbuxur hennar. Taldist þetta 

brot varða við 209. gr. alm. hgl. og var ákærði sakfelldur (Ákæruvaldið g. X, 2007).  

Til samanburðar má líta til dóms Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. S-127/2009 en þar 

strauk ákærði brotaþola um innanvert lærið með framhandlegg sínum ásamt því að hafa strokið 

með hendinni um klof hennar og látið kynferðisleg ummæli falla um kynfæri hennar. Ákærði 

sagði að kynfæri hennar væru blaut og að þau hlytu að vera þröng. Samkvæmt almennum 

hegningarlögum eftir breytingar taldist þetta varða við 199. gr. og 209. gr. sbr. 15. gr. laga nr. 

40/1992 og 8. gr. laga nr. 61/2007 (Ákæruvaldið g. Ragnari Haukssyni, 2009). Einnig má líta 

til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-582/2018 þar sem ákærði áreitti brotaþola 

kynferðislega með því að hafa gripið í rass hennar, rennt hendi sinni undir klof hennar, gripið í 

klofið og kreist. Allt var þetta utanklæða en taldist brotið varða við 199. gr. alm. hgl. og var 

ákærði sakfelldur (Ákæruvaldið g. A, 2019).  

Nú þegar fjallað hefur verið um þróun laga um kynferðislegt- og kynbundið ofbeldi, og 

þá helst gegn almenningi, munum við beina sjónum okkar að málefnum starfandi 

lögreglukvenna sem og hvaða áhrif slík áreitni getur haft á störf þeirra og líðan.  
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4. Afleiðingar kynferðislegrar áreitni 

Ekki er hægt að fullyrða um allar konur en margar hverjar eiga eftir að upplifa kynferðislega 

eða kynbundna áreitni í starfi sínu á einhverjum tímapunkti í lífi sínu (McLaughlin o.fl., 2017). 

Ástæða þess að við ákváðum að rannsaka kynferðislega- og kynbundna áreitni í löggæslu-

starfinu er vegna þess að við höfum allar upplifað slíka áreitni í störfum okkar sem 

lögreglukonur. Í viðræðum okkar við aðrar lögreglukonur hafa langflestar verið sammála því 

að hafa orðið fyrir einhvers konar kynferðislegri áreitni en engin hafði orð á því að hafa kært 

slíka háttsemi eða leitað sér aðstoðar vegna hennar. Við spurðumst fyrir á vinnustöðum okkar 

en enginn virtist vita hvert verklagið væri í slíkum málum ef gerandi væri skjólstæðingur. Okkur 

fannst því áhugavert að rannsaka þetta efni þar sem kynferðisleg áreitni getur haft áhrif á 

lögreglumenn þó hún komi af hendi skjólstæðinga en ekki samstarfsmanna. Áhugavert er að 

kanna hvort lögreglumenn finni fyrir afleiðingum áreitninnar, og ef svo er, hversu alvarlegar 

afleiðingarnar eru og hvernig þær geta birst í lífi þeirra og störfum. 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir og afleiðingar sem kynferðisleg og 

kynbundin áreitni, ásamt brotum gegn blygðunarsemi, geta haft í för með sér og þannig sýnt 

fram á mikilvægi þess að rannsaka þetta viðfangsefni. Í ljósi þess að rannsóknin okkar snýr að 

mestu að kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga er vert að nefna að mjög fáar rannsóknir 

eru til  sem fjalla um skjólstæðinga sem gerendur í svona málum. Aftur á móti er fjöldinn allur 

til af fjölbreyttum rannsóknum sem snúa að áreitni inni á vinnustöðum, bæði hér á landi sem 

og erlendis. Til dæmis má nefna rannsókn Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2013) sem 

fjallaði meðal annars um kynferðislega áreitni innan lögreglunnar á Íslandi og rannsókn 

Cunningham og Ramshaw (2019) sem fjallaði um kynferðislega áreitni gagnvart 

lögreglukonum innan lögreglunnar í Bretlandi frá árinu 1970 og fram til dagsins í dag. 

Þó svo að hér verði fjallað um kynferðislega áreitni af hendi samstarfsfélaga er gert ráð 

fyrir að viðbrögð og afleiðingar geti verið svipaðar þar sem að í báðum tilfellum er um áreitni 

að ræða sem getur átt sér stað á vinnutíma. Hafa ber í huga að áreitni inni á vinnustað getur 

verið nánari og oft af hendi yfirmanna sem ýtir undir valdaleysi þolanda en í þeim tilfellum sem 

áreitnin er af hendi skjólstæðinga er um að ræða, í flestum tilfellum, ópersónulega áreitni af 

hendi aðila sem á að hafa minni völd en lögreglumaðurinn. Áreitni af hendi skjólstæðinga felur 

því í sér að minnka völd og niðurlægja lögreglumanninn. Þó svo að lögreglumenn séu útbúnir 

byssum, skotheldum vestum, talstöðvum og öðrum frekari varnarbúnaði, er ekkert sem ver þá 

gegn kynferðislegri áreitni (Taylor o.fl., 2020). 
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Kaflanum er skipt upp í þrjá undirkaflana. Fyrst er fjallað um kynferðislega áreitni innan 

lögreglunnar og rannsóknir sem sýna að hún hefur viðgengist í þó nokkurn tíma. Næst verður 

fjallað um hvaða afleiðingar kynferðisleg áreitni getur haft og að lokum verður fjallað um 

hvernig grípa megi inn í slíkar aðstæður og hjálpa þolendum að vinna úr áfallinu.   

 

4.1. Kynferðisleg áreitni innan lögreglunnar er ekki barn 

síns tíma 
Kynferðisleg áreitni innan veggja lögreglunnar er enn mjög algeng og eru í flestum tilfellum 

kvenkyns lögreglumenn þolendur frekar en karlkyns lögreglumenn en þetta virðist eiga við hér 

á landi sem og í öðrum löndum og heimsálfum eins og farið verður yfir í þessum kafla (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir, 2013; Taylor o.fl., 2020; Cunningham og Ramshaw, 2019; Chaiyavej 

og Morash, 2008). 

 Árið 2013 voru 16 af 52 lögreglukonum, eða þriðjungur lögreglukvenna sem tóku þátt 

í rannsókn Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2013), sem sögðust hafa orðið fyrir kynferðis-

legri áreitni í starfi sínu. Svarhlutföll um gerendur voru þannig að það voru 48% þátttakenda 

sem sögðu að gerandi hafi verið karlkyns samstarfsmaður og 32% svarenda sögðu að gerandi 

hafi verið karlkyns yfirmaður. Um 17% lögreglukvenna sögðu að gerendur væru karlkyns 

utanaðkomandi aðilar. Þessu til samanburðar er áhugavert að sjá að 4% karlkyns lögreglumanna 

sem svöruðu, eða 12 af 295, sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu og 61,1% 

þeirra sögðu geranda vera kvenkyns utanaðkomandi aðila. Enginn af þeim sagði geranda vera 

kvenkyns yfirmann eða undirmann og aðeins einn sagðist hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni 

af hendi kvenkyns samstarfsmanns. Miðað við lágt hlutfall, eða 12,6%, kvenna innan 

lögreglunnar á þessum tíma en samt sem áður hærri tíðni sem þolendur, benda niðurstöður til 

þess að lögreglukonur verði frekar fyrir kynferðislegri áreitni innan lögreglunnar. Einnig sýna 

niðurstöður að kvenkyns lögreglumenn verði frekar fyrir kynferðislegri áreitni af hendi 

karlkyns samstarfsmanns frekar en að karlkyns lögreglumaður verði fyrir slíkri áreitni af hendi 

kvenkyns samstarfsmanns. 

Taylor o.fl. (2020) gerðu rannsókn um kynferðislega áreitni innan lögreglunnar í 

Bandaríkjunum og tóku 2867 lögreglumenn þátt. Niðurstöður leiddu í ljós að meðal þeirra sem 

kváðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni af hendi samstarfsfélaga var hlutfall kvenna mikið 

hærra en karla, eða 71% á móti 41% karla. Tilgátur þeirra snéru annars vegar að því hvort að 

lögreglumenn sem ekki mæta ákveðnum staðalímyndum um karlmennsku, í valdamiklum 
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stöðum og litið er á sem ógnandi gegn karlaveldi innan stéttarinnar, væru líklegri til þess að 

verða fyrir kynferðislegri áreitni innan vinnustaðarins. Hins vegar hvort lögreglumenn í 

viðkvæmum stöðum væru líklegri til þess að verða fyrir slíkri áreitni. Rannsóknin studdi frekar 

tilgátuna varðandi lögreglumenn í viðkvæmri stöðu. 

Hugtakið kynferðisleg áreitni virðist nýlegt í opinni umræðu en athöfnin sem felst í 

kynferðislegri áreitni og blygðunarsemisbroti hefur viðgengist lengi innan lögreglunnar. Elstu 

heimildir sem við fundum um þetta efni voru allt frá árinu 1970 í Bretlandi en konur voru ekki 

farnar að sinna almennum löggæslustörfum hér á landi á þeim tíma (Sigurður Bogi Sævarsson, 

2012). Í rannsókn Cunningham og Ramshaw (2019) var rætt við 23 lögreglukonur í Bretlandi 

og tekin af þeim eigindleg viðtöl varðandi kynferðislega áreitni innan lögreglunnar. 

Viðmælendur ræddu sérstaklega um lögreglubúninginn og þróun hans. Á árunum 1970-1980 

þóttu pils og sokkabuxur vera viðeigandi klæðnaður fyrir lögreglukonur en þær máttu klæðast 

buxum á næturnar. Viðmælendur nefndu að þeim hafi verið strítt sérstaklega ef þær mættu til 

vinnu í buxum og var einn viðmælandi sem mundi eftir atviki þar sem hún var send heim af 

varðstjóranum vegna þess að hún mætti í buxum en ekki í pilsi, þrátt fyrir að það væri mjög 

kalt úti. Árið 1974 fengu lögreglukonur á Íslandi fyrst að klæðast einkennisbúningi en hófu ekki 

að starfa við almenn löggæslustörf fyrr en 1976. Þær klæddust þá einkennisjakka, hvítum 

rúllukragabol undir og útvíðum buxum en áttu þó pils við einkennisjakkann til þess að klæðast 

á tyllidögum (Sigurður Bogi Sævarsson, 2012).  

Einnig máttu kvenkyns lögreglumenn í Bretlandi ekki ganga með bindi. Einn 

viðmælandi Cunnigham og Ramshaw (2019) greindi frá því þegar hún fékk eitt sinn lánað bindi 

frá samstarfsfélaga sínum og var með það í vinnunni. Stuttu seinna tók yfirmaður hennar hana 

til hliðar og spurði hana hvort hún væri samkynhneigð vegna þess að hún væri með stutt hár og 

bindi. Viðmælendur voru sammála því að lögreglufatnaður fyrir konur á þessum tíma hafi verið 

óþægilegur og óhagnýtur, nefndu þær m.a. að þær hafi þurft að halda pilsinu uppi þegar þær 

hlupu á eftir fólki sem þær þurftu að hafa afskipti af og erfitt var að klifra yfir girðingar. Þrátt 

fyrir að lögreglufatnaður hafi breyst til hins betra og sé betur aðsniðinn kvenlegum vexti eru 

enn þættir er varða lögreglubúninginn sem gera upp á milli kynjanna, eins og í Bretlandi þurfa 

lögreglukonur enn þann dag í dag að ganga með hálsklút (e. cravat) en karlar með bindi. 

Í rannsókninni var deginum ljósara að lögreglukonur hafi í árafjölda upplifað 

kynferðislega áreitni af hendi samstarfsfélaga sinna en viðmælendur gátu nefnt dæmi um slíkt 

allt frá árinu 1970. Það sem einkenndi svör viðmælenda var að þær tóku því illa hve lítið var 

unnið í slíkum málum innan lögreglunnar og reyndu yfirmenn frekar að leiða hjá sér kvartanir 
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þeirra heldur en að skoða málið og veita tilkynningunum athygli. Sagt var frá kvenkyns 

lögreglumanni sem starfaði við kynferðisafbrotadeild. Sú vann með karlkyns lögreglumönnum 

en upplifði sig óvelkomna í starfsmannahópnum. Hún óskaði eftir flutning á milli deilda en 

fékk þau svör að það „þyrfti að hafa konu í deildinni“. Viðmælendur sem voru af yngri 

kynslóðinni, eða byrjuðu í lögreglunni eftir aldamót, lýstu einnig mikilli kynferðislegri áreitni 

á vinnustað og ljóst er að enn er langt í land í þessum málaflokki. Einn viðmælandi lét ansi 

áhugaverð ummæli falla um kynbundnar athugasemdir sem lúta að konum í valdastöðum, en 

þar má nefna athugasemdir eins og: ,,What’s she doing up there, it’s ‘cause she’s female“ 

(Cunningham og Ramshaw, 2019, bls. 8). Henni þótti þessi athugasemd benda til þess að konur 

fengju störf sín vegna kyns en ekki hæfni og gera þannig lítið úr þeim. Önnur benti á að það 

væri óþolandi að það viðgengist að láta kvenkyns lögreglumenn frekar en karlkyns 

lögreglumenn sinna málum sem tengdust kynferðislegu ofbeldi, þó að aðrir karlkyns 

lögreglumenn hefðu lokið sérstöku námskeiði um rannsókn slíkra mála. Þá má velta því fyrir 

sér hvers vegna lögreglukonur eru frekar tengdar við vinnslu slíkra mála. Gæti það verið vegna 

þess að þær taka kynferðislegu ofbeldi af meiri alvöru? 

Í samhengi við afleiðingar kynferðislegrar áreitnar þarf að líta til viðbragða þolenda. Í 

rannsókn Chaiyavej og Morash (2008) voru rannsökuð bæði staðföst og hlutlaus viðbrögð 

lögreglukvenna við kynferðislegri og kynbundinni áreitni á vinnustað. Þátttakendur voru 117 

lögreglukonur frá Bandaríkjunum og höfðu 90,6% upplifað kynferðislega áreitni við störf sín 

en gerendur gátu verið samstarfsfélagar, yfirmenn eða hærra settir. Könnun var lögð fyrir 

þátttakendur um kynferðislega áreitni og viðbrögð þeirra við áreitninni, þær máttu merkja við 

fleiri en einn svarmöguleika. Í 73,5% tilfella kynbundinnar áreitnar og 72,7% óvelkomnar 

kynferðislegrar hegðunar var gerandi samstarfsmaður. Niðurstöður varðandi viðbrögð 

þátttakenda voru einkar áhugaverðar en langalgengustu viðbrögð lögreglukvenna, eða 61,3% 

,voru að ýja að óánægju án þess að segja það beint. Tæplega helmingur, eða 46,2%, svaraði 

með því að leiða hegðunina hjá sér en aðeins 19,8% kváðust tilkynna slíka áreitni til einhvers 

innan lögreglunnar. Aðeins helmingur lögreglukvenna, 51,9%, sagðist svara fyrir sig og lýsa 

yfir óánægju varðandi slíka áreitni. Niðurstöðurnar  styðja við  tilgátu okkar um að 

lögreglukonur verða fyrir kynferðislegri og kynbundinni áreitni en tilkynna hana ekki. Í 

Bandaríkjunum virðist það vera raunin í tæplega 80% tilfella. 
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4.2. Afleiðingar 
Leiða má líkur að því að kynferðisleg áreitni hafi átt sér stað innan lögreglunnar í marga áratugi 

(Cunningham og Ramshaw, 2019). Kynferðisleg og kynbundin áreitni gleymist ekki og getur 

haft langtímaáhrif á þau sem fyrir henni verða (Houle, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

slík áreitni á vinnustað geti ýtt undir og verið tengt ótalmörgum röskunum eins og þunglyndi 

og kvíðaröskunum ásamt því að vera tengt einkennum áfallastreituröskunar (Ho o.fl., 2012). 

Enn fremur hefur verið sýnt fram á að kynferðisleg áreitni inni á vinnustað geti verið tengd 

átröskunum (Harned og Fitzgerald, 2002) og meiri líkur eru á að þolandi misnoti áfengi 

(Rospenda o.fl., 2008). Þegar áreitnin er viðvarandi inni á vinnustað af hendi samstarfsfélaga 

gefur það auga leið að meiri líkur eru á því að þolandi leitist við að hætta störfum, líði illa í 

vinnunni, taki sér veikindadaga eða þjáist af vinnu tengdri streitu (e. job stress) (Holland o.fl., 

2016). 

Þó að mest hafi verið fjallað um kynferðislega áreitni af hendi samstarfsfélaga og 

yfirmanna má leiða líkur að því að lögreglumenn hafi einnig upplifað kynferðislega áreitni af 

hendi skjólstæðinga. Í rannsókn Kristjáns Páls Kolka Leifssonar (2014) voru tekin viðtöl við 

starfandi lögreglumenn, bæði konur og karla. Í viðræðum við viðmælendur kom fram  að þeir 

yrðu varir við kynferðislega og kynbundna áreitni af höndum skjólstæðinga í garð lögreglu-

kvenna. Einn kvenkyns viðmælandi nefndi kynbundna athugasemd þar sem að eldri kona, sem 

lögreglumaður hafði þurft að hafa afskipti af, trúði því ekki að hún væri lögreglumaður af því 

að þær voru tvær konur saman á áhöfn (bls. 85). Karlkyns viðmælendur í rannsókninni nefndu 

kynferðislega hegðun og áreitni sem þeir höfðu tekið eftir í starfi sínu í garð lögreglukvenna á 

vettvangi. Einn þeirra sagði einnig að lögreglukonur yrðu oft fyrir ósanngjörnum 

athugasemdum og gaf í skyn að ekki væri tekið mark á þeim vegna kyns:  

 

[...]lögreglukonur verða mjög oft fyrir kynferðislegri áreitni. Þú veist, í alvörunni þú 

kemur á vettvang og ætlar kannski að fara í týpískt hávaðaútkall. Þú veist og þá koma 

strákarnir ,,hvað segirðu skvísa, hvað segirðu sæta, ætlarðu að handjárna mig í 

kvöld?“ og eitthvað svona frasar og eru að reyna að taka utan um þær. [...] Þetta er 

oft svona, jafvel þegar lögreglukonur eru skilurðu að gefa fyrirmæli og karlarnir taka 

þeim bara ekki alvarlega ,,hvað ertu að gera elskan, vertu ekki að þessu“.  

 

McLaughlin o.fl. (2012) héldu því fram að með kynferðislegri áreitni gagnvart konum væri 

stuðlað að þremur meginþáttum. Fyrst nefndu McLaughlin o.fl. (2012) að dregið væri úr 

valdbærni kvenna með áreitni t.d. að niðurlægja og gera lítið úr þeim. Næst nefndu þau að með 
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áreitni væri verið að hlutgera konur sem kynferðislega hluti og seinasti þátturinn snéri að því 

að með kynferðislegri áreitni væri ýtt undir og viðhaldið ákveðnum staðalmyndum um kynin, 

annars vegar hvernig karlar haga sér og hins vegar hvernig konur haga sér. Allt getur þetta átt 

við kynferðislega áreitni af hendi skjólstæðinga gagnvart lögreglukonum. 

Hvort sem gerendur eru skjólstæðingar eða samstarfsmenn er vinnuumhverfið ákveðið 

áreiti í sjálfu sér og eins og nefnt hefur verið eru þolendur líklegri til þess að hætta störfum 

heldur en þeir sem ekki verða fyrir áreitni (Holland o.fl., 2016). Þegar þolendur hafa hætt 

störfum tekur við fjárhagsleg óvissa, streita og áhyggjur sem fylgir því að hætta störfum og leita 

að nýrri vinnu (McLaughlin o.fl., 2017). Það bendir til þess að afleiðingarnar geta haft í för með 

sér langtímaáhrif á þolendur, bæði andleg og fjárhagsleg áhrif (McLaughlin o.fl., 2017). 

Þolendur kynferðislegrar áreitni hafa sýnt fleiri einkenni þunglyndis heldur en þau sem hafa 

ekki orðið fyrir henni og geta einkennin verið viðvarandi í hátt í áratug eftir að áreitnin átti sér 

stað (Houle, 2011). 

         Vinnueftirlitið gaf út fræðslubækling árið 2008 þar sem fjallað er um forvarnir og 

fræðslu um einelti og kynferðislega áreitni á vinnustöðum. Í bæklingnum eru upplýsingar fyrir 

starfsmenn til þess að átta sig á mikilvægi þess að grípa inn í kynferðislega áreitni þar sem 

afleiðingarnar geta orðið alvarlegar og birst á marga vegu. Viðbrögð þolenda geta verið 

líkamleg eins og höfuðverkur, meltingartruflanir, hraður hjartsláttur, vöðvaverkir, verkir í hálsi 

og öxlum, þreyta og svimi (Vinnueftirlitið, 2008). Sálræn viðbrögð sem nefnd eru, eru svipuð 

og nefnt hefur verið hér að ofan í öðrum rannsóknum þ.e. kvíði, óróleiki, öryggisleysi, streita, 

þunglyndi, skortur á sjálfstrausti, minnisvandi og árásargirni (Vinnueftirlitið, 2008). Að lokum 

er nefnt að þolendur geti sýnt breytingar á hegðun eins og aðgerðarleysi, eirðarleysi, minni 

afköst og félagsfælni (Vinnueftirlitið, 2008). Tekið er sérstaklega fram í bæklingnum að þolandi 

sé líklegri en aðrir til þess að tala um að segja starfinu lausu, hringja sig inn veikann og hætta 

störfum, en það samrýmist að fullu niðurstöðum í rannsókn Holland o.fl. (2016). 

  

4.3. Inngrip 
Afleiðingar kynferðislegrar áreitni geta verið misalvarlegar eins og fram hefur komið. Til þess 

að sporna gegn slíkum afleiðingum er mikilvægt að stíga fram, viðurkenna vandann og fá 

aðstoð. Koss (1990) nefndi mikilvægi inngripa sem aðstoða þolendur að vinna úr og komast hjá 

afleiðingum kynferðislegrar áreitnar. Reiði, streita og árásargirni ásamt breytingum á hegðun 

getur komið fram heima fyrir gagnvart fjölskyldu og vinum en Koss (1990) nefndi að svo kölluð 
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reiði-útrás (e. expression of anger) væri gott inngrip fyrir þolendur. Með því er átt við að þolandi 

geti tjáð sig og lýst reiði sinni í öruggu umhverfi með traustum aðilum en það getur komið í 

veg fyrir reiði eða skapsveiflur heima fyrir. Reiði-útrás getur einnig svipað til félagastuðnings 

(e. peer support) sem er nokkurs konar samtal við traustan samstarfsfélaga og margir 

lögreglumenn kannast við en það var innleitt hjá lögreglunni á Íslandi árið 2009 

(Ríkislögreglustjórinn, 2009). Hún nefndi einnig staðfestingu á tilfinningum en með því er átt 

við tilfinningalegan stuðning þar sem er viðurkennt að áreitnin átti sér stað og að upplifun 

þolanda sé réttlætanleg. Hér má nefna dæmi til samanburðar úr eigindlegri rannsókn okkar 

þegar viðmælandi okkar Brá, sagði frá áreitni sem hún varð fyrir og samstarfsfélagi hennar 

sagði: ,,Já, þú verður bara að taka þessu sem hrósi, kannski fannst honum þú bara falleg“. Í 

þessu dæmi er hvorki verið að viðurkenna að um áreitni sé að ræða né hennar upplifun af 

atvikinu. Brá lagði ákveðið traust á samstarfsfélagann, að deila svona upplifun með viðkomandi 

og fékk ekki þann stuðning sem hún hefði annars þurft á að halda. 

Sálfræðiaðstoð og ráðgjöf er viðeigandi inngrip bæði til þess að vinna úr afleiðingum 

kynferðislegrar áreitni og koma í veg fyrir þær. Sálfræðingar geta til dæmis kennt 

skjólstæðingum sínum kvíðastjórnun svo að þeir geti smám saman tekist á við áfallið ásamt því 

að kenna skjólstæðingum að þekkja hugrænar afmyndanir til þess að þeir læri að endurmeta 

hugsanir sínar (Koss, 1990). Þannig Í ljósi þess má nefna að lögreglumönnum er boðið upp á 

sálfræðitíma gjaldfrjálst og er bæði hægt að mæta reglulega eða í stakt skipti til þess að ræða 

ákveðin mál (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 
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5. Framvinda mála innan lögreglunnar 

Í þessum kafla er fjallað um hvernig tekið er á og unnið úr málum sem varða kynferðislega og 

kynbundna áreitni innan lögreglunnar. Sjónum er sérstaklega beint að meðferð mála sem varða 

kynferðislega áreitni af hendi skjólstæðinga, en verklag virðist ekki nægilega skýrt þegar um 

slík mál er að ræða. Til þess að fá aukinn skilning á skráningu slíkra brota tókum við opið viðtal 

við Elínu Hrafnsdóttur, aðstoðarsaksóknara hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Elín gat 

svarað ýmsum spurningum varðandi þessi mál og verður vitnað í viðtalið við hana í þessum 

kafla ásamt umræðukafla. Að auki verður farið yfir atvikaskráningu sem lögreglumenn á 

höfuðborgarsvæðinu geta notast við í málum er varða vinnuslys en afleiðingar ofbeldis af hendi 

skjólstæðinga teljast til vinnuslyss.  

 

5.1. Verklag innan lögreglunnar 
Kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, einelti og mismunun er litið alvarlegum augum og er 

sú hegðun ekki liðin innan lögreglunnar samkvæmt mannauðsstefnu lögreglunnar en þetta 

kemur fram í verklagsreglum ríkislögreglustjóra um fagráð (Ríkislögreglustjórinn, 2014). 

Ef  starfsmaður innan lögreglunnar verður fyrir kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, 

ofbeldi eða óbeinni mismunun á vinnustað, er til sérstök nefnd sem kallast fagráð 

ríkislögreglustjóra en sú nefnd tekur við fyrirspurnum og tilkynningum og sér til þess að 

starfsmenn fái viðeigandi málsmeðferð í samræmi við verklagsreglur fagráðs sem og almenn 

lög (Ríkislögreglustjórinn, 2014). 

Í fagráði ríkislögreglustjóra hverju sinni eru tilnefndir aðilar frá jafnréttisnefnd 

ríkislögreglustjóra en þeir aðilar eru sérfræðingar í jafnréttismálum utan lögreglunnar. Nefndin 

er skipuð til tveggja ára í senn (Embætti ríkislögreglustjóra, 2019). Í 4. gr.  verklagsreglna 

ríkislögreglustjóra kemur fram að markmið fagráðs sé að taka við, meta, koma í viðeigandi 

farveg og fylgja eftir þeim tilkynningum sem þeim berast. Ráðinu ber einnig að leiðbeina 

þolendum og öðrum starfsmönnum um málsmeðferð ásamt því að vera ríkislögreglustjóra og 

lögregluembættum til ráðgjafar. Þá kemur fram í 5. gr. að sá sem telur sig hafa orðið fyrir broti 

af hálfu samstarfsmanna eða yfirmanna innan lögreglunnar má leggja fram fyrirspurn eða 

tilkynningu til fagráðs. Hægt er að hafa samband við fagráð í gegnum tölvupóst, hafa samband 

símleiðis eða fylla út eyðublað á heimasíðu þeirra (Ríkislögreglustjórinn, 2014).  
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Á vefsíðu fagráðs ríkislögreglustjóra er bent á reglugerð á vegum velferðar-

ráðuneytisins en þessi reglugerð fjallar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Fram kemur í 2. gr. reglugerðarinnar að markmið 

hennar er að koma í veg fyrir ofangreint með forvörnum, stuðla að gagnkvæmri virðingu á 

vinnustöðum, auka skilning og fræðslu um að slík hegðun sé óheimil innan vinnustaðarins og 

að gripið verði til aðgerða, komi fram kvörtun eða tilkynning um slíka hegðun (Reglugerð um 

aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 

1009, 2015). 

Samkvæmt 14 gr. í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 kemur 

fram að ,,atvinnurekendur og yfirmenn stofnana, félagasamtaka og íþrótta- og æskulýðsfélaga 

skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og notendur þjónustu 

verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað, í 

stofnun, félagsstarfi eða skólum“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150, 2020). 

         Með ofangreint í huga má segja að kynferðisleg áreitni og kynbundin áreitni sé litin 

alvarlegum augum og eigi ekki að viðgangast á vinnustöðum. Þá er vert að nefna að 

lögreglumaður sem verður fyrir kynferðislegri eða kynbundinni áreitni af hendi skjólstæðings 

getur ekki tilkynnt brotið til fagráðs þar sem nefndin sinnir einungis málum innan veggja 

lögreglunnar er varða samstarfsfélaga eða yfirmenn. Í viðtali við Elínu Hrafnsdóttur kom fram 

að ekki hefðu komið fram mál þar sem lögreglumaður hefur kært eða tilkynnt kynferðislega 

áreitni, kynbundna áreitni eða blygðunarsemisbrot af hendi skjólstæðinga og þekkti ekki til þess 

að á slík mál hefði reynt innan lögreglunnar. Til samanburðar við stöðu lögreglumanns má 

benda á að ef almennur borgari verður fyrir kynferðislegri áreitni þarf viðkomandi að fara 

viðeigandi leið í réttarkerfinu og kæra fyrir kynferðislega áreitni sbr. 199. gr. alm. hgl. til 

lögreglunnar og er það þá í höndum lögreglu að rannsaka málið. Þó er vert að nefna að skv. 52. 

gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála ber lögreglu að hefja rannsókn á málum ef hún hefur 

grun eða vitneskju um að refsivert brot hafi verið framið, hvort sem henni hefur borist kæra eða 

ekki.  

Þegar litið er til fyrri dómafordæma í tengslum við kynferðislega áreitni má sjá 

að  dómar hafa fallið þar sem brotaþolar eru við störf og gerandi er viðskiptavinur eða 

skjólstæðingur. Til að mynda má nefna dóm Héraðsdóms Reykjaness nr. S-461/2020 en í því 

máli var starfsmaður Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar að afgreiða flugfarþega, þegar ákærði kom 

aftan að starfsmanninum, tók um handleggi hennar og nuddaði þá upp og niður en stuttu síðar 

sló ákærði hana á rassinn. Þetta brot varðaði við 199. gr. alm. hgl. Ákærði játaði brotið og var 
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gert að sæta fangelsi í 30 daga (Héraðssaksóknari g. X, 2020). Enn fremur má líta til dóms 

Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-80/2018 þar sem ákærði var í flugvél og áreitti þar farþega, sem 

og starfsmann, kynferðislega í flugvélinni en hann sló starfsmanninn í rassinn, strauk rass 

hennar utanklæða, setti að minnsta kosti einu sinni stút á munninn og reyndi að kyssa hana sem 

og reyndi að stinga fingri sínum upp undir pils hennar í átt að rassi hennar. Hann var ákærður 

fyrir brot gegn 199. gr. alm. hgl. en hann játaði brotið. Ákærði var dæmdur í 4 mánaða 

skilorðsbundið fangelsi (Ákæruvaldið g. Alfreði Erni Clausen, 2018). 

Skýrt verklag liggur fyrir varðandi kynferðislega áreitni innan lögreglunnar, en af 

verklagsreglum um fagráð er óskýrt hvernig eigi að fara um mál þar sem lögreglumaður verður 

fyrir kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða blygðunarsemisbroti af hendi skjólstæðinga 

við störf sín. Þegar þessi rannsókn er skrifuð vitum við ekki til þess, þrátt fyrir ítarlega leit, að 

neinn hafi tilkynnt slík mál eða að til sé dómafordæmi þar sem skjólstæðingur lögreglunnar er 

ákærður fyrir brot gegn 199. gr. alm. hgl. og lögreglumaður er brotaþoli. Jafnframt er ekki til 

grein í lögum sem á sérstaklega við um áreitni sem lögreglumenn verða fyrir við störf sín, þ.e. 

kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða brot gegn blygðunarsemi lögreglumanna. Almennar 

reglur jafnréttislaga nr. 150/2020 gilda þó um lögregluna eins og aðra vinnustaði. 

 

5.2. Atvikaskráning 
Þegar lögreglumenn verða fyrir ofbeldi í starfi af hendi skjólstæðings er viðkomandi kærður á 

grundvelli 106. gr. alm. hgl.  en sú grein fjallar um brot gegn valdstjórninni. Ákvæðið hljóðar 

svo: 

106. gr. [Hver sá sem ræðst með ofbeldi eða hótunum um ofbeldi á opinberan 

starfsmann, þegar hann er að gegna skyldustarfi sínu eða út af því, og eins 

hver sá, sem á sama hátt leitast við að hindra framkvæmd slíks starfa eða 

neyða starfsmanninn til þess að framkvæma einhverja athöfn í embætti sínu 

eða sýslan, skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Ef brot samkvæmt þessari 

lagagrein beinist að opinberum starfsmanni, sem að lögum hefur heimild til 

líkamlegrar valdbeitingar, má beita fangelsi allt að 8 árum. Beita má sektum, 

ef brot er smáfellt]. 

  

Í þeim tilfellum þar sem um er að ræða ofbeldi gegn opinberum starfsmanni sbr. 106. gr. alm. 

hgl., þarf viðkomandi lögreglumaður sem fyrir ofbeldinu verður, eða samstarfsfélagi sem varð 

vitni að atvikinu, að setja inn viðeigandi málseiningu í Lögreglukerfið (hér eftir LÖKE), rita 

skýrslu og atvikaskrá tilfellið á atvika- og slysaskráningarvef lögreglunnar. Í framhaldinu  tekur 

héraðssaksóknari við málinu til rannsóknar. Embætti héraðssaksóknara er einn af handhöfum 
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ákæruvaldsins á Íslandi og fer m.a. með rannsókn mála er varða brot gegn valdstjórninni og 

brot lögreglumanna í starfi samkvæmt lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008. Með því að 

héraðssaksóknari taki við rannsókn málsins er reynt að koma í veg fyrir það að 

lögreglumaðurinn hafi áhrif á málið og þurfi ekki að sjá til þess sjálfur að kæra skjólstæðinginn. 

Þegar atvika- og slysaskáningarvefur á innri vef lögreglunnar var skoðaður (þann 15. 

febrúar) sáum við að það er ekkert sem bendir til þess að ekki sé hægt að atvikaskrá 

kynferðislega áreitni af hendi skjólstæðinga. Hins vegar kemur fram í upphafi skráningarinnar 

að skráningarskjalið eigi við um slys, óhöpp eða atvik sem gerast í starfi, eða á beinni leið til 

og frá vinnu en þau atvik teljast sem vinnuslys og skuli vera skráð. Þá er lögreglumaður einnig 

beðinn um í atvikaskráningunni að lýsa nánar atviki í orðum, hvað gerðist og hvernig það 

atvikaðist. Mikilvægt er að taka fram hvað lögreglumaður var að gera á því augnabliki sem 

slysið eða atvikið átti sér stað, hvað fór úrskeiðis og hvernig lögreglumaðurinn hlaut áverka 

(Atvika- og slysaskráningarvefur lögreglunnar, e.d.). Lýsingin sem beðin er um í 

atvikaskráningunni virðist taka mið af ofbeldi gegn opinberum starfsmönnum sbr. 106. gr. alm. 

hgl. og aðallega verið notuð til þess að skrá líkamlega áverka lögreglumanna sem þeir hafa 

hlotið við störf sín. Hins vegar, eins og fram hefur komið á kynferðisleg áreitni einnig við um 

snertingu á borð við strokur eða þukl sem fela ekki endilega í sér sjáanlega áverka. Það sama á 

við um ummæli, athugasemdir varðandi útlit og hegðun. Því getur atvikaskráningin litið út fyrir 

að vera einungis fyrir atvik sem fela í sér sjáanlega áverka, þó svo að kynferðisleg áreitni eigi 

einnig að geta verið skráð. 

Þar sem að verklagsreglur ríkislögreglustjóra virðast einungis ná til þeirra mála sem 

gerast innan vinnustaðarins, veltum við fyrir okkur hvort að lögreglumenn sem verða fyrir 

kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga þurfi hreinlega að kæra skjólstæðing sem brýtur á 

þeim á grundvelli 199. gr. alm. hgl. Þess þá heldur er umhugsunarvert hvort að lögreglumaður 

myndi persónulega þurfa að kæra skjólstæðing fyrir kynferðislega áreitni, en ekki 

héraðssaksóknari fyrir þeirra hönd líkt og þegar skjólstæðingar eru kærðir fyrir brot gegn 106. 

gr. alm. hgl. 

Í viðtali okkar við Elínu aðstoðarsaksóknara spurðum við hver hin rétta leið væri fyrir 

lögreglumann til að tilkynna og skrá slík mál, eins og staðan er í dag. Elín kom þá með dæmi 

fyrir okkur til að setja þetta í samhengi en hún sagði að ef skjólstæðingur myndi rassskella 

lögreglumann væri hægt að kæra skjólstæðinginn fyrir brot gegn valdstjórninni sbr. 106. gr. 

alm. hgl. sem og kynferðislega áreitni sbr. 199. gr. alm. hgl. þar sem viðkomandi er að slá 

lögreglumann á rassinn í kynferðislegum tilgangi. Þá tæki héraðssaksóknari við málinu til 
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rannsóknar og lögreglumaðurinn þyrfti ekki að kæra skjólstæðinginn persónulega. Eins og fram 

hefur komið er ekki gerð krafa um það að lögreglumenn kæri sjálfir fyrir 106. gr. alm. hgl. 

heldur sér héraðssaksóknari um að rannsaka brotið og gefa út ákæru. Þetta á þó aðeins við ef 

um er að ræða ofbeldi gagnvart lögreglumanni. Aftur á móti, ef skjólstæðingur myndi strjúka 

rassinn á lögreglumanni væri einungis um kynferðislega áreitni að ræða og þyrfti 

lögreglumaðurinn þá að kæra skjólstæðinginn sjálfur fyrir brot gegn 199. gr. alm. hgl. Að því 

sögðu, ef brot varðar einungis við 199. gr. alm. hgl. um kynferðislega áreitni eða 209. gr. alm. 

hgl. blygðunarsemisbrot, er ekki enn hægt að segja til um hvort að það falli undir brot gegn 

valdstjórninni og á eftir að sannreyna það fyrir dómstólum. Ef lögreglumaður kærir 

skjólstæðinginn fyrir brot gegn 199. gr. alm. hgl. eða 209 gr. alm. hgl. myndi það 

lögregluembætti sem hann starfar hjá sjá um rannsókn málsins en í framhaldi af því kom upp 

sú vangavelta hvort að það væri viðeigandi fyrir rannsóknarlögreglumenn að rannsaka mál 

samstarfsfélaga sinna. 

Við settum fram dæmi fyrir Elínu sem lögreglumenn geta orðið fyrir í starfi sínu til þess 

að öðlast betri skilning á inntaki umræddra lagagreina. Hvort væri um að ræða kynferðislega 

áreitni eða brot gegn blygðunarsemi lögreglumanna ef skjólstæðingur myndi bera sig eða þá 

stunda sjálfsfróun fyrir framan þá? Að hennar mati væri um augljóst blygðunarsemisbrot að 

ræða sbr. 209. gr. alm. hgl. Brotið þyrftu lögreglumenn að kæra sjálfir sem og skrá sjálfa sig 

inn í LÖKE sem brotaþola. Hún taldi að það gæti verið mjög fráhrindandi fyrir lögreglumenn 

þar sem þeir koma þá undir nafni og enn fremur þar sem lögreglumenn þyrftu að kæra sjálfir í 

stað þess að málið myndi fara sína leið líkt og brot gegn valdstjórninni.  

Þegar litið var til fyrri dómafordæma til samanburðar, má líta til dóms Héraðsdóms 

Reykjavíkur nr. S-7374/2019 en þar var maður ákærður fyrir að hafa sýnt af sér ósiðlegt og 

lostugt athæfi sem leiddi til þess að særa blygðunarsemi þeirra sem urðu vitni af atvikinu en 

það voru fjögur vitni að þessari háttsemi mannsins; tveir almennir borgarar og tveir 

lögreglumenn. Ákærði var með buxurnar á hælunum og var að stunda sjálfsfróun þegar 

lögreglumenn komu á vettvang. Ákærði hélt á farsíma sínum í vinstri hendi og hélt utan um lim 

sinn með hægri hendi. Ákærði neitaði sök en hann hlaut þriggja mánaða fangelsisdóm fyrir brot 

gegn 209. gr. alm. hgl. (Héraðssaksóknari g. X, 2020). Þá má einnig nefna dóm Hæstaréttar í 

máli nr. 266/2015 þar sem maður var ákærður fyrir brot gegn 209 gr. alm. hgl. þegar ákærði 

stóð á gangstétt og horfði á þrjá lögreglumenn sem sátu inn í lögreglubifreið og handlék á sér 

getnaðarliminn en hann hélt því áfram þegar tveir lögreglumenn stigu út úr lögreglubifreiðinni 

og gengu í áttina að honum. Ákærði neitaði brotinu og sagðist einungis hafa verið að kasta af 
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sér þvagi en var sakfelldur og dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi (Ákæruvaldið 

g. X, 2016). 

Ekki er til ákveðin lagagrein sem snýr að kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða 

blygðunarsemisbroti gagnvart valdstjórninni. Það er ljóst að ekki er búið að reyna nægilega vel 

á þetta en það má velta því fyrir sér hvort að með fleiri tilkynningum og kærum, komi til 

lagabreytinga varðandi þessi brot og auðveldi lögreglumönnum tilkynningaferlið (Elín 

Hrafnsdóttir, munnleg heimild, 13. apríl, 2021). 
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6. Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknargagna sem eru bæði megindleg og eigindleg. 

Annars vegar eru viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar reifuð og helstu niðurstöður settar 

fram. Hins vegar er farið yfir niðurstöður kannana frá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 

sem lagðar voru fyrir lögreglumenn í því embætti árin 2019 og 2020. Kannanirnar skoða m.a. 

hvort lögreglumenn hafi lent í kynferðislegri eða kynbundinni áreitni, hvort þeir hafi tilkynnt 

það, viðbrögð við áreitninni og hverjir gerendur voru. Að lokum eru svör þátttakenda könnuð 

við því hvers vegna þeir tilkynntu ekki áreitnina. 

 

6.1. Megindlegar niðurstöður 
Niðurstöður tveggja nýlegra kannana á vegum lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu voru 

greindar en það voru LRH-Vinnustaðagreining 2019 og LRH-Vinnustaðagreining 2020. Í 

þessum könnunum er úrtaksstærðin í raun allir þeir sem kusu að taka þátt en þýðið var allir 

lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu. Gögnin voru ópersónugreinanleg. Báðar kannanirnar 

voru umfangsmiklar og skoðuðu efni á mörgum sviðum eins og t.d. viðhorf til yfirmanna, 

mismunun og einelti á vinnustaðnum, ofbeldi sem lögreglumenn hafa orðið fyrir og 

kynferðislega og kynbundna áreitni sem lögreglumenn hafa upplifað. Í ljósi þess að verið er að 

rannsaka kynferðislega og kynbunda áreitni sem lögreglukonur upplifa voru aðeins skoðaðar 

niðurstöður spurninga sem eru tengdar því efni. Að auki voru niðurstöðurnar greindar eftir kyni. 

Þátttakendur voru spurðir út í kyn og voru valmöguleikarnir karl, kona eða annað. Sumir kusu 

að tjá sig ekki um kyn og því ber að hafa í huga að kynjahlutföllin í niðurstöðunum passa ekki 

alltaf við heildarfjölda svarenda. Kannanirnar voru teknar í tölvum og flestar spurningarnar 

voru á fimm punkta Likert kvarða þar sem hægt var að svara frá 1 sem stendur fyrir mjög 

ósammála og upp í 5 sem stendur fyrir mjög sammála. Likert kvarði er oft notaður í 

megindlegum könnunum til þess að kanna hversu sterklega svarandi er sammála ákveðinni 

fullyrðingu og getur verið á skalanum 4 til 7 valmöguleikar (Wakita o.fl., 2012). Í þessari 

rannsókn voru 5 valmöguleikar en það er oft til þess að hafa einn valmöguleika hlutlausan á 

milli sterkra skoðana, svo sem mjög ósammála og mjög sammála (Wakita o.fl., 2012). Aðrar 

spurningar þar sem spurt var nánar út í tiltekið efni voru opnar og hægt var að svara þeim 

skriflega.  
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Fyrri könnunin var lögð fyrir lögreglumenn í október árið 2019. Í henni voru 415 

þátttakendur en aðeins 308 sem svöruðu spurningunni ,,Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni í vinnunni og/eða á vinnutengdum atburðum á síðastliðnum 6 mánuðum“ og var 

kynferðisleg áreitni skilgreind sérstaklega við hlið spurningarinnar. Skilgreiningin sem var 

notuð var tekin úr 4. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008. Kynjahlutföll svarenda skiptust ójafnt eða 183 karlar og 114 konur. Af 308 svarendum 

voru 1,9% eða 6 einstaklingar sem svöruðu spurningunni játandi, einn karlmaður og fimm 

konur. Þátttakendur voru í beinu framhaldi spurðir að því hvort þeir hafi tilkynnt kynferðislegu 

áreitnina sem þeir urðu fyrir. Allir 6 svöruðu neitandi, þeir tilkynntu hvorki til einhvers innan 

lögreglunnar eða utan lögreglunnar. Aðspurð hvers vegna þeir tilkynntu ekki um kynferðislegu 

áreitnina komu eftirfarandi svör: ,,Taldi það ekki bera árangur frekar en annað sem tilkynnt 

hefur verið“, ,,Vissi ekki að það tíðkaðist“ og ,,Þetta hefur tíðkast svona í löggunni í svo langan 

tíma“. Svörin gefa það sterklega til kynna að lögreglumennirnir hafi ekki trú á því að verklagið 

sem er til staðar í dag skili nokkrum árangri eða breytingu. Svarendur voru að auki spurðir hvort 

að gerandinn hafi verið: ,,stjórnandi/stjórnendur, vinnufélagi/vinnufélagar,  undirmaður/ 

undirmenn, skjólstæðingur/þjónustuþegi eða einhver annar“. Af þessum 6 var aðeins einn 

einstaklingur sem svaraði stjórnandi, 2 svöruðu vinnufélagi/vinnufélagar, 2 svöruðu 

skjólstæðingar og að lokum var 1 sem svaraði einhver annar. Í sambærilegri könnun frá sama 

ári í marsmánuði svöruðu 7,9% þátttakenda því játandi að hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni 

í vinnunni á síðastliðnum 6 mánuðum. Næsta spurning var ,,Hefur þú orðið fyrir kynbundinni 

áreitni í vinnunni og/eða á vinnutengdum atburðum á síðastliðnum 6 mánuðum?“ þar sem 

kynbundin áreitni var skilgreind sérstaklega við hlið spurningarinnar en skilgreiningin var 

fengin úr 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 

Fjöldi þátttakenda sem svaraði þeirri spurningu voru 305, þar af 2% eða 6 sem svöruðu játandi 

og voru það allt konur. Aðeins 1 af þessum 6 þátttakendum svaraði að hún hafi tilkynnt 

kynbundnu áreitnina til einhvers innan lögreglunnar og svaraði næstu spurningu að hún hafi 

,,hvorki né“ verið ánægð með viðbrögðin við tilkynningunni. Hinar 5 svöruðu því neitandi að 

hafa tilkynnt áreitnina. Aðspurðar hvers vegna þær tilkynntu ekki um kynbundnu áreitnina 

fengust þessi svör: ,,Hef ekki trú á því að það hafi nokkuð að segja að tilkynna nema það að ég 

verði fyrir óþægindum (hefnd)“ og ,,Það er bara of mikið vesen og mun líklega ekki skila 

neinu“. Aftur bentu svörin til þess að svarendur, sem í þessu tilviki voru allar konur, hefðu litla 

trú á verklagi og framgangi þessara mála innan stofnunarinnar. Af þessum 6 svarendum voru 2 

sem svöruðu að gerandinn hafi verið stjórnandi/stjórnendur, 3 svöruðu vinnufélagi/vinnufélagar 
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og 1 svaraði skjólstæðingur/þjónustuþegi. Í sömu könnun svöruðu 17,2% kvenna því játandi að 

hafa verið særð eða niðurlægð fyrir framan aðra og aðeins 11,3% karla. 

Seinni könnunin var lögð fyrir lögreglumenn í nóvember 2020. Í henni voru 411 

þátttakendur en aðeins 305 svöruðu spurningunni ,,Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni í 

vinnunni og/eða á vinnutengdum atburðum á síðastliðnum 12 mánuðum?“ og var kynferðisleg 

áreitni skilgreind sérstaklega við hlið spurningarinnar. Skilgreiningin var sú sama og árið áður. 

Kynjahlutföll svarenda voru ójöfn eða 175 karlar og 117 konur. Af 305 voru 3,9% eða 12 

þátttakendur sem svöruðu játandi, þar af 1 karl og 10 konur. Aðspurðir hvort að þátttakendur 

hafi tilkynnt kynferðislegu áreitnina voru 2 sem svöruðu ,,Já, til einhvers innan lögreglunnar“, 

einn sem svaraði ,,Já, til einhvers utan lögreglunnar“ og 9 sem svöruðu neitandi. Þeir 3 sem 

sögðust hafa tilkynnt svöruðu að þeir hafi verið mjög ánægðir með viðbrögðin við 

tilkynningunni. Aðspurð hvers vegna þau tilkynntu ekki áreitnina fengust 6 skrifleg svör þar 

sem tekin var fram óvissa um áframhaldandi skref í slíkum málum og að þátttakandi hafi ekki 

tekið þessu nærri sér. Tvö svör snéru að því að gerandi var skjólstæðingur: ,,Var ekki frá 

starfsmanni innan lögreglu, heldur einstakling sem er þekktur fyrir slík áreiti og oft komið við 

sögu lögreglu, síbrotamanni“ og ,,áreitni frá skjólstæðingum okkar, ekki sam-

starfsmanna“.  Mikilvæg spurning í þessum efnum er hverjir gerendur voru og svöruðu 3 að 

gerendur hafi verið stjórnandi/stjórnendur, 6 svöruðu vinnufélagi/vinnufélagar og 4 svöruðu 

skjólstæðingur/þjónustuþegi. Hægt var að svara fleiri en einum valmöguleika. Aðeins 297 

þátttakendur svöruðu spurningu sem snéri að því hvort þátttakendur hafi orðið fyrir 

kynbundinni áreitni á síðastliðnum 12 mánuðum í vinnunni og voru 3,7% eða 11 þátttakendur 

sem svöruðu játandi, þar af 1 karlmaður og 9 konur. Af þeim voru 9 sem svöruðu því neitandi 

að hafa tilkynnt til einhvers innan eða utan lögreglunnar, 1 sagðist hafa tilkynnt til einhvers 

utan lögreglunnar og 1 sagðist hafa tilkynnt til einhvers innan lögreglunnar. Aðspurðir sögðust 

þeir sem tilkynntu hafa verið nokkuð ánægðir með viðbrögðin við tilkynningunni. Þeir sem 

tilkynntu ekki voru spurðir hvers vegna þeir tilkynntu ekki kynbundnu áreitnina og voru 5 sem 

svöruðu því skriflega. Svörin voru margvísleg og bentu bæði til þess að svarendur tækju ekki 

slíkri áreitni inn á sig og að þeir vildu ekki gera mál úr því. Svörin bentu aftur til þess að 

svarendur hefðu ekki trú á því verklagi og aðgerðum sem er beitt í slíkum málum innan 

lögreglunnar: ,,Hefur ekki neitt upp á sig, enginn gerir neitt innan lögreglunnar“ og ,,Var svo 

minniháttar að það hefði engu skipt“. Enginn svaraði spurningu um það hver gerandi var. 
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Mynd 1 

 Niðurstöður kannnana um kynferðislega og kynbundna áreitni 

 

Mynd 1. Sýnir súlurit með niðurstöðum kannana sem notaðar voru. LRH-V 2019 stendur fyrir 

LRH-Vinnustaðakönnun 2019 og LRH-V 2020 stendur fyrir LRH-Vinnustaðagreining 2020. 

Súluritið sýnir fjölda karla og kvenna sem svöruðu því játandi að hafa orðið fyrir kynferðislegri 

og/eða kynbundinni áreitni í umræddum könnunum. 

 

Til samanburðar við þessi málefni voru í fyrri könnuninni 26 af 305 þátttakendum, 19 karlar og 

5 konur, sem sögðust hafa orðið fyrir ofbeldi í vinnunni og/eða á vinnutengdum atburðum á 

síðastliðnum 6 mánuðum. Svarendur sögðu 69,6% geranda hafa verið skjólstæðingar og 65,2% 

hafði tilkynnt ofbeldið sem þeir urðu fyrir til einhvers innan lögreglunnar. Í seinni könnuninni 

voru 300 þátttakendur sem svöruðu spurningunni ,,Hefur þú orðið fyrir ofbeldi í vinnunni 

og/eða á vinnutengdum atburðum á síðastliðnum 12 mánuðum?“ og svöruðu 15% eða 45 því 

játandi, þar af 29 karlar og 15 konur. Af þessum 45 voru 83,7% eða 38 sem svöruðu því játandi 

að hafa tilkynnt ofbeldið sem þeir urðu fyrir til einhvers innan lögreglunnar. Svarendur sögðu 

97,7% gerenda vera skjólstæðinga sem þeir hafa afskipti af í starfi sínu. 

Til þess að lágmarka skekkjur rannsóknargagnanna fengum við tvær kannanir svo að 

hægt væri að bera saman árin 2019 og 2020 en segja má að árin hafi verið mjög ólík vegna 

Covid-19 faraldursins og því áhugavert að sjá að ekki er mikill munur á ýmsum niðurstöðum 

kannananna. Í næstu rannsóknum væri gott að fá stærra úrtak eða taka þýði í öðrum embættum 
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til þess að forðast tilviljunarbundnar skekkjur í niðurstöðum. Að auki er mikilvægt að hafa í 

huga í frekari rannsóknum að hafa skýrar skilgreiningar á kynferðislegri- og kynbundinni 

áreitni ásamt dæmum í könnunum, til þess að koma í veg fyrir mæliskekkju.  

 

6.2. Eigindlegar niðurstöður 
Rannsóknin byggist fyrst og fremst á einstaklingsviðtölum sem tekin voru við lögreglukonur 

sem starfa á mismunandi sviðum og hjá mismunandi embættum innan lögreglunnar en eiga það 

allar sameiginlegt að hafa unnið í almennri deild. Viðtölin voru tekin í þeim tilgangi að fá 

skýrari mynd og nánari innsýn í skoðanir lögreglukvenna á kynferðislega áreitni sem 

lögreglukonur verða fyrir af hendi skjólstæðinga. Viðmælendur okkar voru fengnir í 

einstaklingsviðtöl þar sem þeim var gert grein fyrir að gætt yrði nafnleyndar við úrlausn þessara 

gagna og að viðtölin yrðu hvergi birt í heild sinni. Viðmælendur okkar voru níu talsins og voru 

þeim gefin dulnefnin: Lilja, Rósa, Sóley, Ösp, Eik, Íris, Brá, Blómey og Fjóla. 

         Viðmælendur okkar höfðu misjafnar sögur að segja hvað varðar kynferðislega áreitni í 

starfinu, uppákomur og ummæli. Flestir viðmælendur okkar, sjö af níu, hafa orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni af einhverju tagi af hendi skjólstæðings í starfinu. Við yfirferð viðtalanna 

tókum við eftir nokkrum áberandi þemum sem komu oftast upp í samtölum við viðmælendur 

ásamt því að varpa ljósi á  aðal viðfangsefni rannsóknarinnar, sem er hvort að lögreglukonur 

upplifi kynferðislega áreitni í starfinu af hendi skjólstæðinga. Kaflanum er skipt upp eftir 

þemum sem eru: hvað er talið vera kynferðisleg áreitni, tölulegar niðurstöður úr dæmum, 

gerendur og aðstæður, viðbrögð við kynferðislegri áreitni og tillögur viðmælenda að 

úrbótum. Tekin eru raunveruleg dæmi úr viðtölunum, bæði orðrétt frá viðmælendum sem og í 

umræðu okkar. Með tilliti til nafnleyndar var sumum atriðum eytt úr viðtölum viðmælanda en 

það var gert í þeim tilvikum þar sem greint var frá vinnustað eða aðrir lögreglumenn 

nafngreindir við frásögn.  

 

6.2.1. Hvað er talin vera kynferðisleg áreitni 

Í rannsókn Shechory-Bitton og Zvi (2020) var kannaður munur á milli mats lögfræðinga og 

háskólanema varðandi kynferðislega áreitni og skýringarvillur (e. blame attributions) gagnvart 

geranda og þolanda. Rannsóknin var framkvæmd í Ísrael og voru 95% beggja hópa þaðan. 

Skýringarvilla er þegar athugandi er ekki sjálfum sér samkvæmur þegar hann metur athafnir 

fólks (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d.). Þátttakendum voru birt dæmi um 
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kynferðislega áreitni sem voru nákvæmlega eins nema það var mismunandi á milli hópa hvort 

að gerandinn og þolandinn væru karl eða kona. Dæmið var þannig að gerandi og þolandi hittust 

í teiti hjá sameiginlegum vini og kom þeim vel saman. Þau voru að daðra við hvort annað fram 

eftir kvöldi en svo sagðist gerandi vera orðinn þreyttur og fór inn í svefnherbergi. Þolandinn 

fylgdi á eftir og bað gerandi hann þá um að sækja handa sér tebolla þar sem hann var kominn 

með hausverk. Þegar þolandi kom aftur inn í svefnherbergi lá gerandi nakinn á rúminu og greip 

í þolanda. Gerandi knúsaði þolanda, kyssti á hálsinn og reyndi að stinga hendinni inn á buxur 

þolanda. Þolandi náði að lokum að slíta sig lausan og hlaupa út. Niðurstöður sýndu að bæði 

lögfræðingar og háskólanemar voru sammála um það að dæmið hafi verið kynferðisleg áreitni 

en voru þó líklegri til þess að greina dæmið sem kynferðislega áreitni ef gerandinn var karlkyns. 

Einnig sýndu niðurstöður að skýringarvillur þátttakenda varðandi ásakanir á hendur geranda 

voru mikið hærri gagnvart körlum frekar en konum. Rannsóknin sýndi að mat fólks á því hvað 

flokkast sem kynferðisleg áreitni er svipað en fólk er einnig líklegra til þess að ásaka karla sem 

gerendur frekar en konur. Hægt er að færa rök fyrir því að skýringarvillur þessar stafi af 

staðalímyndum um karlmenn að þeir séu sterkir og geti ekki verið þolendur kynferðislegrar 

áreitni (Shechory-Bitton og Zvi, 2020). Niðurstöður rannsóknarinnar benda fyrst og fremst til 

þess að fólk innan sama samfélags sé almennt sammála um það hvað flokkast sem kynferðisleg 

áreitni. 

Samkvæmt lögum og skilgreiningum má sjá að kynferðislegt áreitni er ekki ein 

ákveðin athöfn sem endar með ákveðnum afleiðingum eins og t.d. morð eða akstur bifreiðar 

undir áhrifum áfengis. Gerandi getur áreitt þolanda á ýmsa vegu sem getur bæði falið í sér 

líkamlega snertingu eða athugasemdir, án snertinga, sem eiga við um þolanda. Afleiðingar 

áreitninnar geta einnig verið mismunandi eftir þolendum, sumir taka ekki eftir henni á meðan 

aðrir eru niðurbrotnir, niðurlægðir, móðgaðir, sárir, reiðir og svo mætti lengi telja. Þar sem 

hugtakið er vítt og umræðan um kynferðislega- og kynbundna áreitni er heldur nýtilkomin í 

samfélaginu má leiða líkur að því að fólk skilgreini hana á ólíkan hátt og jafnvel túlka hana ekki 

allir eins. Við ákváðum því að byrja viðtölin á því að spyrja viðmælendur okkar hvað þær telja 

vera kynferðislega áreitni en það fór ekki á milli mála að skilgreining þeirra á þessu hugtaki var 

óskýr en liggur þó á svipuðu sviði. Í viðtölunum mátti heyra að viðmælendum þótti erfitt að 

hafa á því orð hvað kynferðisleg áreitni er og svöruðu meðal annars með: ,,Stelpur þurftuð þið 

að hafa þetta svona erfitt eða? (Hlær) uhm, bara, nú þarf ég að hugsa“, ,,Haha omægat, uuu…“ 

og ,,Já, uu ég veit það ekki, þetta er góð spurning. Uuum, ég í alvörunni veit ekki hvernig ég á 

að svara þessu“. Sumar voru einnig ekki vissar hver munurinn væri á kynferðislegri og 
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kynbundinni áreitni. Viðmælendum fannst kynferðisleg áreitni geta verið allt frá óviðeigandi 

ummælum varðandi útlit þeirra og að óviðeigandi líkamlegri snertingu. Sóley var ein þeirra sem 

kvaðst hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfinu en aðspurð um hvað hún taldi það vera 

sagði hún: 

Uuu, það er sko náttúrulega bæði hægt að vera í orðum og þúst líkamlegri 

snertingu eða þannig. Að segja eitthvað öhh, allt frá því að hafa kannski 

skoðun á því hvernig maður lítur út og einmitt einhverjar ósæmilegar 

snertingar. Já, bara orð og líkamleg snerting sko. 

  

Skilgreining Sóleyjar og allra annarra viðmælanda okkar innihélt óviðeigandi eða ósæmilegar 

snertingar. Snertingar sem eru óvelkomnar og með kynferðislegum tilgangi. Í viðtali við Brá 

talaði hún um fullorðinn karlmann sem hafði reynt að strjúka henni um vangann til þess að taka 

hárið frá eyrum hennar þegar hún var á vettvangi til þess að leysa nágrannaerjur. Karlmaðurinn 

ætlaði að strjúka í gegnum hár hennar en þegar hún greip í hann og spurði hvað honum gengi 

til þá sagði hann ,,Æi mér finnst þú bara vera með svo ótrúlega fallega eyrnalokka“. Hún sagðist 

ekki skilja hvernig honum hafi dottið í hug að hafa ætlað að strjúka andlit lögreglukonu á 

vettvangi sem var komin til þess að sinna sínu starfi.  

 

Já, honum fannst bara ekkert eðlilegra en að snerta andlit og eyru á 

lögreglukonu. Mér fannst þetta náttúrulega algjörlega fáránlegt, þú veist ég 

var bara að leysa einhverjar nágrannaerjur á milli hans -og þetta var sko 

fullorðinn maður, mörgum, mörgum árum eldri en ég, hann hefur verið svona 

sextíu og fimm ára kannski. Og að honum hafi bara fundist þetta eðlilegt, að 

strjúka mér. Hann hefði alveg getað sagt bara ,,Flottir eyrnalokkar“ en þetta 

var svona, hann kom svona að mér og ætlaði svona að strjúka mér bara ,,Vá 

hvað þú ert með fallega eyrnalokka“. Ég held að hann hafi ekki búist við 

þessum viðbrögðum, af því að honum fannst þetta greinilega eðlileg hegðun 

og honum fannst mín viðbrögð ótrúlega skrítin. Þú veist, ég sá það bara á 

honum. 

Margar hverjar nefndu í skilgreiningu sinni að kynferðisleg áreitni væri meðal annars niðrandi 

athugasemdir. Athugasemdirnar eru oftast sagðar vera ,,hrós“ og meint á kynferðislegan hátt en 

eins og Brá nefndi í viðtali sínu þá er vettvangur þar sem lögreglumenn eru að störfum oft ekki 

aðstæður fyrir slíkt hrós eða kemur málinu á nokkurn hátt við. Rósa greindi einnig frá því í 

viðtalinu að hún hefur oft fengið athugasemdir á útlit sitt en henni fannst ummæli sem hún hefur 

fengið til sín oft vera vegna þess að hún er kona í þessu starfi og að fólk kyngeri 

einkennisfatnaðinn en sjái hana ekki sem opinberan starfsmann. Fleiri viðmælendur nefndu það 
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að þeim þætti að búið væri að kyngera lögreglubúninginn og þær hafi því oft fengið 

kynferðislegar athugasemdir vegna þess. Allar níu lögreglukonurnar gátu gefið dæmi um 

setningar sem þær hafa fengið að heyra frá skjólstæðingum sínum um útlit þeirra sem þær 

mundu vel eftir. 

 

Uuu já, mjög mikið. Ég fæ mjög mikið að heyra að ég sé lítil og ljóshærð og 

svo rosalega myndarleg og að ég sé of myndarleg til þess að vera lögga og 

þúst eitthvað svona „það passar ekki að þú sért lögga, þú ert svona lítil og 

sæt og ljóshærð“. Það er svona oftast það sem ég fæ að heyra. Jú, ég hef líka 

fengið að heyra svona, aðili sem var í mjög annarlegu ástandi horfði bara 

geðveikt djúpt inn í augun á mér bara „vá hvað þú ert með falleg augu“ og 

sérstaklega svona eftir að grímunotkunin var þá sést bara í augun á manni 

eitthvað svona. En það er svona mesta. 

-Rósa 

  

Sko mér finnst það oftar koma þegar það eru tvær konur saman á bíl og þá er 

oft eitthvað svona annaðhvort verið að segja eitthvað svona bara eitthvað 

svona þúst hvað við erum sætar og þúst eitthvað svoleiðis. Eða þá einmitt 

eitthvað svona þúst maður hefur alveg fengið svona nasty komment sko. 

Eitthvað þúst já hvað þeir væru til í að sofa hjá manni eða eitthvað. 

-Lilja 

  

,,Voðalega ertu með fínan rass.“ 

-Sóley 

  

,,það væri kannski gaman ef þú myndir taka mig“ 

-Ösp 

  

,,Hvað segir sæta löggan“ og ...mmm sent svona allskonar eitthvað, ég man 

nú ekki nákvæmlega hvernig skilaboðin voru en þau voru orðin það ítrekuð 

og mikil að ég þurfti að blokka þannig að það sé ekki hægt að senda mér 

sko, við vorum ekki vinir á samfélagsmiðlum. 

-Eik 

  

,,Hey you blondie“ og kom svo á eftir mér og ætlaði að koma upp að mér. 

Athugasemdir varðandi það hvað ég sé aðlaðandi í þessum lögreglubúning. 

-Íris 

 

,,Ertu ekki of heit til að vera lögreglumaður?“ og svo hef ég fengið uu hérna 

,,Mikið svakalega ertu falleg, mér fannst ég þurfa að koma því að“ þegar ég 

var að hafa afskipti af einhverjum gaur. Uuu ég hef fengið bara þessi týpísku 

komment ,,Má hún ekki handtaka mig en ekki þú?“ Uuu einhvern tíman var 

svo sagt við mig ,,Hún má bara vera eftir þegar þið farið.“ 

-Brá 
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Bara svona ,,Rosalega ertu sæt“ og „hvað er svona falleg stelpa að gera í 

lögreglunni?“ og eitthvað svona. 

-Fjóla 

Ég hef verið kölluð ,,barbie dúkka“ og þess háttar. 

-Blómey 

  

Upp kom sú vangavelta í viðtali okkar við Rósu hvort að áreitnin sem lögreglukonur verða fyrir 

sé í sumum tilfellum kynbundin áreitni frekar en kynferðisleg áreitni en kynbundin áreitni er 

skilgreind sem hegðun sem tengist sérstaklega kyni viðkomandi sem fyrir henni verður og hefur 

þau áhrif eða þann tilgang að misbjóða virðingu viðkomandi. Þessi hegðun getur jafnframt verið 

ógnandi, fjandsamleg, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi (Lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kynjanna nr. 150, 2020). Það er óhætt að segja að tenging sé á milli þessara tveggja 

hugtaka þar sem hegðunin misbýður virðingu þess sem fyrir áreitninni verður hvort sem það sé 

gert í kynferðislegum tilgangi eða ekki. Þegar Rósa var spurð hvort að hún hafi lent í 

kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðings í starfinu hafði hún þetta að segja: 

 

Uuuu, já ég held það. Ég met þetta líka þannig að ef það er eitthvað svona 

„sæta mín“ eitthvað svona. Ég myndi alveg flokka það líka, en ég veit ekki 

hvort að það sé meira kynbundið frekar en kynferðislegt, ég veit ekki alveg 

hvort að það eigi saman. En ég hef allavega orðið fyrir miklu kynbundnu 

áreiti. En þúst kynferðislegu...jaaá alveg klárlega. Þúst ég var einhvern tíman 

að labba út úr einhverri blokk [tekið út] og það stóðu svona [tekið út] fyrir 

utan og þeir allir, þeir horfðu bara svona allir á mig, sögðu eitthvað sín á milli 

sem ég skildi ekki neitt og horfðu svo eitthvað á eftir mér en ég sá það ekki 

alveg. En makkerinn (e. partner) segir bara við mig bara „vó hvað þeir voru 

að horfa á rassinn á þér“ og ég eitthvað „jaá okei“. Þarna er ég bara að labba 

út úr einhverju heimilisofbeldi í vinnunni og bara þúst gera mitt og það eru 

bara einhverjir gæjar eitthvað „ooh“ og þeir voru alveg að bíta í vörina á sér 

og eitthvað. Þetta var alveg svona, þetta var mjög ógeðslegt. Ég held að það 

sé svona mesta sem ég hef lent í hvað það varðar. En svo hef ég lent í bara 

svona, þar sem það er verið að horfa upp og niður á mig og biðja um númerið 

mitt og eitthvað svoleiðis. 

  

Í þessu dæmi varð Rósa fyrir áreitni sem ætla má að hafi verið með kynferðislegum ásetningi 

þar sem mennirnir bitu í vörina á sér, sögðu eitthvað sem leit út fyrir að vera um hana og litu 

einungis á hana en ekki lögreglumanninn sem var með henni. Einnig sagði lögreglumaðurinn 

sem var með henni að mennirnir hafi verið að horfa á rassinn á henni, sem hún tók hins vegar 
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ekki eftir. Þrátt fyrir að hafa ekki tekið eftir þessari hegðun mannanna tók Rósa fram að henni 

fannst þetta ógeðfelld hegðun sem misbauð virðingu hennar sem lögreglumaður. 

  

6.2.2. Tölulegar niðurstöður úr dæmum 

Til þess að fá betri innsýn í hvers konar atvik viðmælendur okkar höfðu lent í voru þær spurðar 

út í nokkur dæmi sem lýstu ákveðnum verknuðum eða ummælum sem flokkast sem 

kynferðisleg áreitni. Dæmin voru hvort þær hafi verið rassskelltar, hvort einhver hafi klipið eða 

strokið þeim um lærið, reynt að knúsa þær í kynferðislegum tilgangi, komið með athugasemd 

varðandi útlit þeirra, þeim boðið á stefnumót eða beðið um símanúmerið þeirra, kallað á eftir 

þeim eða flautað þ.e. háttalag sem hefur verið kallað ,,kisuköll“ (e. catcalling), tekið mynd af 

þeim í kynferðislegum tilgangi og að lokum voru þær spurðar hvort þær hafi lent í öðru atviki 

sem þær töldu vera kynferðislega áreitni. Tvær af níu lögreglukonum sögðust hafa verið 

rassskelltar í starfi sínu af skjólstæðingum og höfðu þær báðar einnig lent í því að einhver hafi 

klipið eða strokið á þeim lærið, en aðrir viðmælendur svöruðu því neitandi. Fimm sögðust hafa 

upplifað það að reynt hafi verið að knúsa þær þegar þær voru að störfum, á óviðeigandi eða 

kynferðislegan hátt. Sex viðmælendur höfðu verið beðnar um símanúmer eða boðið á stefnumót 

af skjólstæðingum. Fimm sögðust hafa fengið kisuköll og þrjár höfðu upplifað að tekin hefur 

verið mynd af þeim á óviðeigandi hátt. Allar níu lögreglukonurnar sögðust hafa fengið 

óviðeigandi athugasemdir um útlit sitt. Aðspurðar um önnur atvik sem þær hefðu lent í sem þær 

töldu vera kynferðislega áreitni nefndu þær óviðeigandi athugasemdir í handtökum og varðandi 

lögreglubúninginn, ógeðfelldar augngotur, áreitni á samfélagsmiðlum og reynt að strjúka andlit. 

Sjá mynd 2. 
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Mynd 2 

Tíðni kynferðislegrar áreitnar úr eigindlegum gögnum 

 

 Mynd 2. Súluritið sýnir hve margar lögreglukonur svöruðu jákvætt þeim dæmunum sem þær 

voru spurðar út í. 

 

6.2.3. Gerendur og aðstæður 

Kvenkyns og karlkyns lögreglumenn þurfa oftar en ekki að þola mikla áreitni frá 

skjólstæðingum, samstarfsfélögum og almennum borgurum við störf sín. Rannsókn sem gerð 

var af Kauppinen og Palotuoto (2005) um kynferðislega áreitni og ofbeldi sem lögreglukonur í 

finnsku lögreglunni hafa orðið fyrir, sýndi að lögreglukonur verða fyrir meiri kynferðislegri 

áreitni í sínu starfi heldur en konur í öðrum starfsstéttum. Kauppinen og Palotuoto töldu að 

samskipti kvenna við karlmenn (samstarfsfélagar, yfirmenn og skjólstæðingar) og þær 

staðalmyndir sem viðgangast um konur, hafi áhrif á það hvernig konur upplifa kynferðislega 

áreitni og ofbeldi. Kauppinen og Palotuoto komust einnig að því að konur eru taldar vera í lægri 

stöðu en karlar og því líklegri til þess að verða fyrir áreitni og þá sérstaklega þegar þær eru 
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einar. Konur eru líklegri til þess að tilkynna ekki kynferðislega áreitni vegna þess að þær vilja 

ekki vera til „vandræða“. Þær eru því líklegri til þess að horfa framhjá áreitninni hvort sem 

gerendur eru samstarfsfélagar eða skjólstæðingar. Kauppinen og Palotuoto töldu að eftir því 

sem konum fjölgar innan lögreglunnar, þá muni staða kvenna innan lögreglunnar verða betri. 

Þær töluðu einnig um, að með aukinni vitund um kynferðislega áreitni eru meiri líkur á því að 

kynferðisleg áreitni í garð lögreglumanna muni minnka ásamt því að yfirmenn verði betur í 

stakk búnir að takast á við svona mál (Kauppinen og Patoluoto, 2005). 

Kynferðisleg áreitni getur birst hvar og hvenær sem er og hefur þolandi ekki stjórn á 

því hvenær eða hvar hann verður fyrir áreitninni. Þar sem áfengi hefur slævandi áhrif á heila og 

þar með meðvitund fólks má leiða líkur að því að áfengi geti haft mikil áhrif á fólk þegar kemur 

að hegðun sem hægt væri að telja sem kynferðislega áreitni eða blygðunarsemisbrot  (Bear o.fl., 

2013). Til eru fjöldi dóma í kynferðis- og blygðunarsemibrotum þar sem ákærðu hafa borið það 

fyrir sig að hafa verið undir áhrifum áfengis og/eða vímuefna og því sagst ekki hafa munað eftir 

hinum meintum brotum sem þeir voru ákærðir fyrir (Ákæruvaldið g. Matthíasi Magnússyni, 

2015; Ákæruvaldið g. Ósvaldi Frey Guðjónssyni, 2017; Ákæruvaldið g. X, 2016; Ákæruvaldið 

g. X, 2019). 

Nokkrir viðmælendur okkar höfðu orð á því að þær sjái tengsl á milli kynferðislegrar 

áreitni og ástands geranda. Lilja var spurð hvort hún hafi lent í því að kallað hafi verið á eftir 

henni eða flautað og svaraði hún: ,,Já mér finnst það mjög algengt í miðbænum“. Lilja var þá 

spurð að því hvort hún ætti við á ,,djammvöktum“ og svaraði hún því játandi. Með 

,,djammvaktir“ er átt við næturvaktir um helgar í miðbænum þegar barir og skemmtistaðir eru 

opnir en því fylgir oft aukin útköll lögreglu í miðbæinn vegna mannsöfnuðar og ölvunar ástands 

almennings. Fleira var rætt í viðtalinu við Lilju og nefndi hún að henni finnst algengara að verða 

fyrir áreitni ef tvær konur eru saman á bíl en þá finnst henni algengara að fólk finni sig knúið 

til þess að gera athugasemd um útlit þeirra með því til dæmis að segja að þær séu sætar og 

jafnframt hefur hún fengið athugasemdir um athafnir í starfinu: 

 

Öh, maður hefur fengið svona komment, eða þúst ef maður er að handtaka 

einhvern og beitir náttúrulega handtökutækni en einmitt ef að einhver situr 

fyrir aftan, semsagt á fótunum og þá hef ég fengið svona komment bara „viltu 

ekki bara ríða mér?“ og eitthvað svona. 

  

Þar sem íbúafjöldi, fjöldi verkefna og næturlíf  er meira á höfuðborgarsvæðinu heldur en í 

öðrum embættum má leiða líkum að því að konur sem starfa í lögreglunni á 
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höfuðborgarsvæðinu verði oftar fyrir kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga heldur en 

konur sem eru að vinna í lögreglunni úti á landi. Árið 2018 voru fjöldi brota til dæmis 58.587 

á höfuðborgarsvæðinu, 7.619 á Norðurlandi vestra og 1.263 á Vestfjörðum, en með þessum 

tölum má sjá að það er gríðarlega mikill munur á fjölda brota á milli embætta. Einnig má sjá ef 

litið er til fjölda brota gegn 106. gr. alm. hgl. að yfirgnæfandi meirihluti skráðra brot átti sér 

stað á höfuðborgarsvæðinu, en árið 2018 voru brotin þar 77 samanborið við sex á Norðurlandi 

eystra og fimm á Suðurnesjum (Afbrotatölfræði 2018: 1. janúar- 31. desember, 2019). 

Eins og fram kom hér fyrir ofan getur kynferðisleg áreitni átt sér stað hvar og hvenær 

sem er. Aðstæður í lögreglunni geta verið mjög misjafnar og ólíkt hvernig lögreglumenn sem 

og skjólstæðingar túlka aðstæður. Ein af spurningum okkar til viðmælenda var hvort að þær 

hefðu lent í því að einhver hafi knúsað þær eða gert tilraun til þess og höfðu fimm af níu 

viðmælendum upplifað það. Aðspurðar tóku þær því ekki sem persónulegri árás en fannst það 

óþægilegt sérstaklega þar sem fólk var ölvað. Viðmælendum fannst óviðeigandi að vera að 

knúsa annað fólk á meðan þær eru í vinnunni nema undir sérstökum kringumstæðum, til dæmis 

í þeim tilgangi að hugga fólk í erfiðum málum. Þær höfðu lent í því að ókunnugir einstaklingar 

hafi komið að þeim og knúsað þær eða tekið utan um þær og fannst þeim þá óþægilegra þegar 

gerandinn var karlmaður. Ein nefndi að hún tæki þessu ekki sérstaklega inn á sig þar sem hún 

byggi í litlu bæjarfélagi þar sem allir þekkja alla og fannst knús frekar vera af væntumþykju en 

tók sérstaklega fram að þar dregur hún línuna og önnur líkamleg snerting væri óviðeigandi. 

  

6.2.4. Viðbrögð við kynferðislegri áreitni 

Allir viðmælendur nema ein, sagði að viðbrögð þeirra við kynferðislegri áreitni væri að láta 

sem það hafi ekki gerst eða láta sem þær hafi ekki heyrt þær athugasemdir sem þær fengu. Hins 

vegar höfðu ekki margar lent í líkamlegri kynferðislegri áreitni, líkt og að hafa verið rassskellt 

eða strokið yfir læri þeirra. 

Allir viðmælendur voru spurðir hvort að kynferðisleg áreitni væri eitthvað sem ætti 

að ,,harka af sér“ innan lögreglunnar og svör viðmælenda voru misjöfn. Nokkrar höfðu orð á 

því að það fylgdi starfinu sem lögreglumaður og að því miður þurfum við að ,,harka þetta af 

okkur“. Hins vegar voru nokkrar sem sögðu að það ætti enginn að láta koma svona fram við sig 

og að þetta væri eitthvað sem maður ætti ekki að láta yfir sig ganga. Flestar nefndu að viðbrögð 

þeirra væri að leiða þetta hjá sér að veita þessu ekki athygli en Rósa nefndi í tengslum við þetta 

að hætta væri á því að aðstæður myndu vinda upp á sig og að viðkomandi væri að sækjast eftir 

slíkum viðbrögðum. 
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Mér líður eins og ég sé að rækta, mér líður eins og ég sé að gefa aðilanum 

athyglina og rækta það sem hann er að biðja um, ef ég myndi bregðast við því. 

Ég meira svona læt eins og ég sjái það ekki, ætli það séu ekki viðbrögðin mín. 

  

Rósa nefndi hins vegar að hún hafi ekki lent í líkamlegri kynferðislegri áreitni og gat því ekki 

sagt til um hver viðbrögð hennar yrðu ef til þess kæmi. Sóley og Eik töluðu báðar um að þær 

upplifðu viðhorf lögreglumanna við kynferðisleg áreitni af hendi skjólstæðinga sem eitthvað 

sem ætti að harka af sér og láta sem maður heyri það ekki, að viðhorfið hjá flestum væri ,,þetta 

er bara svona“ en Sóley tók það þá sérstaklega fram að það viðhorf væri algengara hjá eldri 

lögreglumönnum. Eik sagði að maður þurfi samt að vita sín mörk og hvar mörkin væru á milli 

þess að athugasemdir frá skjólstæðingum sé almennt hrós eða þegar það fer út í að vera 

dónalegt. Flestir viðmælendur voru sammála því að láta athugasemdir sem vind um eyru þjóta 

en litu líkamlegri áreitni alvarlegri augum og lýstu því annað hvort að hafa sett skýr mörk eða 

einfaldlega handtekið geranda. Sóley hafði lent í líkamlegri kynferðislegri áreitni þegar hún var 

rassskellt af skjólstæðing í vinnunni og endaði það með handtöku. 

 

Já, ég hef verið rassskellt og ég hef meira að segja hérna, það mál endaði að 

ég fékk einhver fimm spor í andlitið og vesen sko. Það endaði mjög illa. 

Viðkomandi sló mig í rassinn svona aftan að mér, sló mig í rassinn og ég tek 

í hann og spyr hvað í andskotanum honum gangi til sko og þá reynir hann 

eitthvað að slíta sig lausan og hleypur í burtu og félagi minn, hann er svo 

heiftugur sko og hann nær honum niður og hann [átt við geranda] er búinn að 

slá mig. Hann hleypur á eftir honum og einhvern veginn tæklar hann  niður og 

þúst jesús þetta var nú meiri uppákoman. Hann nær honum niður í jörðina, 

þessi maður var sko tveir metrar á hæð og nær honum niður og hérna, svo finn 

ég bara blóðið byrja að renna niður andlitið og ég var bara alblóðug sko. 

  

Það vakti forvitni hjá rannsakendum hvort að viðkomandi í því máli hafi verið handtekinn fyrir 

kynferðislega áreitni eða ekki: 

 

Nei, það var planið sko, ég ætlaði bara að handtaka hann. Ég tók svona í hann, 

eeh, ég hefði kannski átt…maður gagnrýnir þetta eftir á, kannski hefði ég mátt 

gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Í dag hefði ég gert þetta öðruvísi, í dag 

hefði ég bara tekið hann til hliðar skilurðu og bara heyrðu nú ætla ég að 

handtaka þig hérna fyrir þetta og þarf að færa þig á stöðina, en ekki rífa í hann. 

Ég var bara svo reið sko. Þá hefði ég kannski sloppið við þennan skurð í 

andlitinu. En það er gott að vera vitur eftir á, maður lærir bara af þessu. 
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Meintur gerandi í þessu máli hjá Sóley var ekki handtekinn fyrir kynferðislega áreitni þó svo 

að það sé klárlega um kynferðislega áreitni að ræða. Sóley sagði þó að hún hefði unnið þetta 

mál öðruvísi núna, en hún kvaðst ekki hafa tilkynnt þetta til neins en hefði líklega gert það núna 

þar sem umræðan um þessi mál er orðin opnari en hún var, þó svo að það séu einungis sjö ár 

síðan að þetta gerðist. Hún sagði að málið hafi farið sína leið og að meintur gerandi hafi ekki 

verið kærður fyrir kynferðislega áreitni en hún fékk bætur fyrir örið sem hún fékk í andlitið. 

Sóley hefði einnig getað kært manninn fyrir brot gegn 106. gr. almennra hegningarlaga, brot 

gegn valdsstjórninni þar sem hann sló hana með flötum lófa á rassinn. Enn fremur var svo 

haldið áfram niður spurningarlistann en Sóley hafði einnig lent í því að skjólstæðingur snerti á 

henni lærið óumbeðinn. 

 

Já. Það endaði líka þannig að lögreglubílnum var stolið á endanum í því máli 

sko. Ég og félagi minn vorum í eftirliti og fengum tilkynningu um einhvern 

sem var að brjótast inn í bíl og hann hérna. Við ætluðum að skutla honum til 

X sem er hérna næsti fjörður við og félagi minn setti mig aftur í með þessum 

strák sem var blindfullur og svo byrjar hann að snerta á mér lærið og ég var 

eitthvað ,,hey viltu plís“. Þetta var [ártal tekið út] og ég var nýútskrifuð og ég 

var bara ,,hey nennirðu“ en allir aðrir hefðu bara hent honum í járn og inn í 

klefa sko. En það gerðist ekki. Svo vildi hann fara út úr bílnum og við hentum 

honum út úr bílnum, eða sem sagt varðstjórinn henti honum út úr bílnum bara 

í hlíðinni sem er beint á móti X og við keyrum til baka og erum alltaf að 

fylgjast með hlíðinni, hvort það væri einhver bíll að koma. Svo erum við í 

eftirlitinu og erum að koma að hringtorginu á X og þá sjáum við bíl koma 

svolítið úr fjarska og ,,slidear“ (e. slide) svolítið á veginum, það var hálka. Þá 

er þetta hinn löggubíllinn sem við eigum hérna. Þá hafði hann farið inn á 

stöðina og tekið hinn bílinn. Þá hafði lúgan ekki verið nógu vel lokuð og hann 

bara opnaði lúguna, fer inn, tekur bílinn og það var bara hending að við 

mætum honum sko. Þannig ef honum hefði bara verið hent inn í klefa þegar 

hann gerði þetta við mig, þá hefði þetta ekki endað svona. 

  

Sóley hefði getað kært báða mennina fyrir kynferðislega áreitni sbr. 199. gr. almennra 

hegningarlaga, annars vegar fyrri manninn fyrir að rassskella hana og þann seinni fyrir að hafa 

snert á henni lærið í kynferðislegum tilgangi. Í því skyni er hægt að líta til dóms Héraðsdóms 

Reykjaness nr. S-461/2020 sem fjallað var um í 5. kafla þar sem ákærði var sakfelldur fyrir að 

rasskella starfsmann Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar (Héraðssaksóknari g. X, 2020). 

Í viðtali okkar við Blómey sagðist hún alltaf reyna að vera eins hlutlaus og hún getur 

þegar hún mætir á vakt. Hún sagðist ekki klæðast of þröngum buxum þegar hún er á vakt vegna 

þess að þá finnst henni eins og hún sé að bjóða upp á eitthvað. Hún sagði að hún reynir að vera 
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ekki eins og einhver ,,kynvera“ heldur frekar bara lögreglumaður en hún kvaðst gera það til 

þess að reyna að fá ekki einhverjar athugasemdir um það hvernig hún líti út. Blómey nefndi 

einnig að hún hafi verið ljóshærð þegar hún byrjaði að starfa í lögreglunni en hún gaf í skyn að 

hún hafi litað hárið á sér dökkt til þess að vera ekki skotmark á einhverjar athugasemdir eða 

hegðun sem hún vildi ekki fá.   

 

[….]ég hef allavega bara einhvernvegin dregið mig í hlé, sem maður á 

náttúrulega ekki að þurfa, en þetta er einhvern vegin bara svo erfitt í þessu 

starfi af því að þú ert svo mikill miðpunktur og ef að þú kemur inn í einhverjar 

aðstæður[….] 

  

Í viðtali okkar við Eik sagði hún frá því þegar að hún hafi oftar en einu sinni fengið skilaboð á 

samfélagsmiðlum frá skjólstæðingum. Eik talaði um að í litlu samfélagi úti á landi er auðveldara 

fyrir skjólstæðinga að komast að nafni lögreglumanna þar sem fólk þekkir til flestra. Eik nefndi 

dæmi í frásögn sinni að skjólstæðingur sendi henni ítrekuð skilaboð í eitt og hálft ár á 

samfélagsmiðlum, hringdi í hana og endaði það með því að viðkomandi kom fyrir utan heimili 

hennar en Eik sagðist þá hafa þurft að hringja í lögregluna til þess að fá lögreglu á staðinn og 

vísa manninum í burtu. Eik sagðist hafa látið yfirmenn sína vita af þessu frá byrjun og að 

yfirmenn hennar hafi verið opnir fyrir því að fá hann á lögreglustöðina og ræða við hann en það 

varð þó ekkert úr því. Eik hefði í þessu dæmi getað kært manninn á grundvelli 199. gr. alm. 

hgl. Þegar litið er til fyrri dómafordæma eins og til að mynda dóm Héraðsdóm nr. S-2563/2020 

en þar sendi ákærði skilaboð á brotaþola í rúmt ár og áreitti hana kynferðislega og særði 

blygðunarsemi hennar með orðbragði. Ákærði var kærður fyrir 199. gr. alm. hgl. en ákærði 

krafðist þess að hann yrði sýknaður og fengi vægustu mögulega refsingu. Ákærða var gert að 

sæta fangelsi í þrjá mánuði og greiða brotaþola 200.000 krónur auk vaxta (Héraðssaksóknari 

g. X, 2020). Eik nefndi annað dæmi þar sem hún var á vakt og fór á veitingastað en þegar hún 

ætlaði að ganga upp stigann á veitingastaðnum mætti hún miðaldra karlmanni sem var einnig á 

leiðinni upp stigann en hann sagði þá við hana: ,,vert þú á undan, þá get ég horft á rassinn á þér 

á meðan þú labbar upp“. Viðbrögð hennar voru í fyrstu engin, en eftir að hafa rætt við 

samstarfsfélaga sinn ákváðu þau að reyna að finna manninn til þess að ræða við hann en fundu 

hann ekki. 

Svörin voru afgerandi þegar viðmælendur voru spurðir hvort þær hefðu tilkynnt 

kynferðislega áreitni af hendi skjólstæðinga. Eik var eini viðmælandinn sem sagðist hafa 

tilkynnt áreitni til yfirmanna sinna en þó ekki kært. Að öðru leyti hafði enginn annar viðmælandi 
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tilkynnt kynferðislega áreitni þrátt fyrir að hafa orðið fyrir henni. Viðmælendur töldu sig þó 

vita hvert þær myndu leita eða tilkynna kynferðislega áreitni en flestar svöruðu að þær myndu 

leita til næsta yfirmanns og þaðan myndi yfirmaður koma tilkynningunni áleiðis. Engin kvaðst 

hafa leitað sér sálfræðiaðstoðar í kjölfar kynferðislegrar áreitnar eða blygðunarsemisbrots en 

þær voru allar opnar fyrir því að geta fengið þá aðstoð í kjölfar slíkrar áreitnar. 

  

6.2.5. Tillögur viðmælenda að úrbótum 

Þrátt fyrir mikla vitundarvakningu í samfélaginu um kynferðislegra áreitni og að margir 

vinnustaðir eru farnir að taka á slíkum málum, þá er augljóst að mikil vinna er enn framundan. 

Því fannst okkur mikilvægt að spyrja og fá álit viðmælenda okkar á því hvort að eitthvað mætti 

betur fara varðandi kynferðislega áreitni sem lögreglumenn upplifa við skyldustörf. Sjö 

viðmælendur af níu svöruðu að hægt væri að vinna betur að slíkum málum innan embættisins. 

Önnur hinna tveggja sagðist ekki hafa næga þekkingu á því hvort að mál af þessu tagi hafi verið 

vel afgreidd hjá því embætti sem hún starfar hjá og hin sagði ekkert ákveðið kom upp í huga. 

Lilja kom til dæmis með þá ábendingu í tengslum við mögulegar úrbætur hvort að hægt væri 

að atvikaskrá þessi mál líkt og gert er í málum þegar um er að ræða ofbeldi gegn 

lögreglumönnum: 

 

Já ég held að sko ef að allir eða allar lögreglukonur myndu tilkynna þetta að 

þá væri svona augljós aukning í þessum tilkynningum. Þá held ég að einmitt 

yfirmenn sjá skilurðu hvað þetta er algengt og þá væri kannski eitthvað gert í 

þessu. 

  

Þá kom Íris einnig með athyglisverða ábendingu um mögulegar úrbætur í þessum málum en 

hún sagði: ,,kannski bara fræðslu um kynferðisofbeldi, og hvað kynferðisleg áreitni er sem og 

hvað felst í henni og hvað er hægt að gera í henni“. Ösp sagði að það væri mikilvægt að vekja 

athygli á þessu og að fólk sé meðvitað um kynferðislega áreitni. Jafnframt sagði Ösp að 

lögreglumenn ættu ekki að ,,harka þetta af sér“ þegar þetta er orðið gróft og alvarlegt og að 

þetta ætti ekki að vera feimnismál. Einn viðmælenda okkar sem hefur verið varðstjóri í þó 

nokkur ár, Blómey, velti því fyrir sér hvort að varðstjórar þyrftu að vera duglegri að ræða við 

starfsmennina sína um áreitni og að kynferðislegt og kynbundi áreitni eigi ekki að líðast á 

vettvöngum.  
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Ég er varðstjóri og kannski á maður bara að vera duglegri að tala við 

starfsmennina sína einmitt um að ef að þessi hegðun líðst á einhverjum 

vettvangi að þá ekki harka það bara af sér heldur frekar að koma til mín eða 

trúnaðarmanns eða einhverjum sem hann treystir og skrá þetta og vinna síðan 

úr því. 

  

Blómey benti einnig á að hún myndi vilja taka kynferðislega og kynbundna áreitni fram í 

skýrslum og bókunum. Með því væri hægt að vinna úr málinu eins og til dæmis að kæra 

skjólstæðinginn fyrir kynferðislega áreitni eða blygðunarsemisbrot, tilkynna atvikið til 

yfirmanna eða atvikaskrá það. Þegar Blómey var spurð hvort að eitthvað mætti fara betur í 

þessum málum svaraði hún: 

 

Sko, ég veit það ekki sko, af því að það er náttúrlega mjög mikið tekið á að þetta 

sé ekki innan samstarfsfélaga, og það er náttúrulega svolítið erfitt að fyrirbyggja 

eitthvað sem gerist með einhverja aðila sem þú þekkir ekki neitt sko. En ég held 

samt að náttúrulega og eins og er held ég,  bara núna er náttúrulega mjög mikil 

vitundarvakning um að leita sér þússt sálfræðiþjónustu og þess háttar og þá 

einmitt að bara tilkynna og bara vinna úr því ef einhver verður fyrir svona. En 

ég veit ekki svo sem hvað væri hægt í ferlinu, nema þá náttúrlega bara kynna að 

þússt því miður er þetta ennþá svona 2021 að konur fá bara oft ljótari komment 

og jafnvel einmitt þússt reynt að grípa í þær þegar þær eru við störf, þannig að 

ég veit ekki hvort að það ætti að kynna það eitthvað en það er svo erfitt að... já 

ég veit það ekki. 

  

Niðurstöður viðtalanna leiddu skýrt í ljós að viðfangsefnið er ekki algengt umræðuefni meðal 

lögreglukvenna þó þær hafi upplifað ýmislegt, sjá mynd 2. Hver um sig skilgreindi 

kynferðislega áreitni á mismunandi hátt með mismiklum erfiðleikum en þær voru í stórum 

dráttum sammála um að niðrandi athugasemdir og óviðeigandi snertingar féllu þar undir. Rætt 

var um gerendur og aðstæður í þeim skilning að gerendur undir áhrifum áfengis og/eða 

vímuefna séu líklegri til þess að beita kynferðislegri áreitni og hvaða aðstæður dragi það fram, 

t.d. á ,,djammvöktum“. Viðbrögð viðmælenda voru almennt að leiða áreitnina hjá sér til þess 

að espa ekki upp frekari áreitni hjá gerendum en töldu sig taka líkamlegri áreitni verr en 

óviðeigandi athugasemdum. Þær töldu sig vita hvert þær myndu leita til þess að ræða þessi mál 

ef þau kæmu upp á vaktinni en voru þó ekki vissar um framhaldið eins og atvikaskráningu, 

kæru og slíkt. Að lokum var rætt um hugmyndir þeirra að úrbótum og nefndu fyrst og fremst 

að það vantaði fræðslu meðal lögreglumanna um þetta tiltekna viðfangsefni. 
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7. Umræða 

Niðurstöður bæði megindlegra og eigindlegra gagna komu gífurlega á óvart. Miðað við að tekin 

voru viðtöl við níu lögreglukonur af handahófi og sjö af þeim svöruðu því játandi að hafa orðið 

fyrir kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga, var einkar athugavert að aðeins 2 af 308 

svöruðu því játandi að hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga í LRH-

vinnustaðagreiningu 2019 og 4 af 305 árið 2020. Við veltum fyrir okkur nokkrum ástæðum 

fyrir þessum áberandi mun á niðurstöðum. 

Í fyrsta lagi gæti ástæðan verið skortur á fræðslu og þekkingu lögreglumanna á því hvað 

kynferðisleg og kynbundin áreitni er. Þó að í könnununum fylgi skilgreiningar á kynferðislegri 

og kynbundinni áreitni gæti verið að lögreglumenn átti sig ekki á þeim tilfellum í vinnunni sem 

flokkast sem kynferðisleg eða kynbundin áreitni en það gæti tengst því að hugtökin eru heldur 

nýleg. Hugtakinu kynferðisleg áreitni var bætt við inn í almenn hegningarlög árið 1992 en þó 

var hugtakið ekki skilgreint í lögum fyrr en breyting var gerð á sömu lögum árið 2007. Sem 

dæmi um ómeðvitað tilfelli, var Fjóla spurð hvort að hún hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni 

af hendi skjólstæðings við störf sín og svaraði hún því neitandi en aðspurð hvort hún hafi fengið 

athugasemdir varðandi útlit sitt frá skjólstæðingum svaraði hún játandi og nefndi ,,Rosalega 

ertu sæt“ og „hvað er svona falleg stelpa að gera í lögreglunni?“ Í þessu samhengi er erfitt að 

átta sig á því hvort að athugasemdirnar voru sagðar með kynferðislegum hætti eða til þess að 

móðga hana. Með móðgun er átt við að athugasemdin gefi í skyn að hún sé ekki nógu hæf til 

þess að vera í lögreglunni, mögulega vegna þess að hún sé ,,of stelpuleg“ og viðheldur ríkjandi 

staðalmyndum um að lögreglumenn séu karlkyns. Athugasemdin er óviðeigandi en kemur samt 

sem áður þannig út að aðilinn getur firrað sig ábyrgð og sagt að hann hafi ekki meint það sem 

sagt var (Smidt, 2012). Einnig er athugasemdin til þess fallin að draga úr valdbærni kvenna 

(McLaughlin o.fl., 2012). Við spyrjum því: Í hvaða atvinnugreinum eiga sætar stelpur heima? 

Eru lögreglumenn almennt ljótir? Einnig veltum við fyrir okkur við hvaða aðstæður er hrós í 

garð lögreglumanna viðeigandi? Ummælin eru óþörf þó að um sé að ræða hrós, en eins og þær 

nefndu flestar í viðtölum sínum þá eru lögreglumenn á vettvangi vegna mála skjólstæðinga. 

Þeirra útlit kemur málinu ekki við á nokkurn hátt og því óviðeigandi að ræða útlit 

lögreglumanna á vettvangi. Brá nefndi í viðtali sínu: 

 

En almennt séð hefur bara verið tekið þessu með gríni og ég held að 

lögreglumenn og sérstaklega karlmenn hugsi ,,Já, þú verður bara að taka þessu 

sem hrósi, kannski fannst honum þú bara falleg“. Og maður hugsar bara jájá 
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en það breytir því samt ekki að þetta eru ekki aðstæður sem eru viðeigandi til 

þess að minnast á það að ég sé falleg? 

  

Þegar athugasemdir skjólstæðinga innihalda hrós getur verið erfitt að færa rök fyrir því að 

hrósið sé meint sem kynferðisleg eða kynbundin áreitni. Aftur á móti er samkvæmt lögum um 

jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 kynbundin áreitni hegðun sem tengist kyni 

þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu 

viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, niðurlægjandi eða móðgandi fyrir 

viðkomandi. Því má færa rök fyrir því að það sé kynbundin áreitni ef að athugasemdin hefur 

þann tilgang eða þau áhrif að niðurlægja eða móðga lögreglukonuna með því að draga úr hæfni 

hennar í starfinu á þeim grundvelli að hún sé kona. Má þá nefna eftirfarandi athugasemdir sem 

viðmælendur okkar nefndu: ,,Ertu ekki of heit til að vera í löggunni?“, ,,kommenta á að það séu 

tvær konur saman á bíl“ og „verið kölluð barbie dúkka og þess háttar“.  

Í viðtalinu við Elínu sagði hún að í þeim tilfellum þegar lögreglumenn fá 

athugasemdir á útlit og athafnir í starfinu af hendi skjólstæðings sem þeir væru að hitta í fyrsta 

sinn, myndi brotið varða við 209. gr. alm. hgl. en ekki 199. gr. hgl. en til þess að ummæli falli 

undir 199. gr. alm. hgl. þarf áreitnin að vera orðin ítrekuð eða jaðra við einelti. Þar sem að við 

höfum allar orðið fyrir áreitni í starfinu af hendi skjólstæðinga og fengið fjöldann allan af 

athugasemdum varðandi útlit okkar og athafnir, fannst okkur áhugavert að fá faglegt álit Elínar 

á hvað gæti flokkast sem kynferðisleg áreitni og hvað ekki. Varðandi athugasemdir á útlit eins 

og til að mynda ,,vá hvað þú ert sæt“ eða ,,vá hvað þú ert með flottan rass“ sagði Elín að það 

gæti orðið erfitt að kæra skjólstæðing á grundvelli 209. gr. alm. hgl. en færa mætti rök fyrir því 

að þær athugasemdir eru ekki nægilega grófar. Enn fremur má leiða líkur að því að þeir 

skjólstæðingar sem hafa orð á slíkum athugasemdum reyni að láta ummælin hljóma eins og 

hrós og feli sig á bak við það (Elín Hrafnsdóttir, munnleg heimild, 13. apríl 2021). 

Í framhaldi af þessari umræðu er umhugsunarefni hvenær snerting skjólstæðinga, líkt 

og ,,hrós“ til lögreglumanna, sé viðeigandi? Lögreglumenn hafa heimild til valdbeitingar og 

handtöku en í því felst í langflestum tilfellum líkamleg snerting (Lögreglulög nr. 90, 1996). Í 

raun er ekki til lagagrein sem bannar almennum borgurum að snerta lögreglumenn eins og með 

handabandi eða að rekast óvart í þá en hafa þarf 2. mgr. 106. gr í almennum hegningarlögum í 

huga þar sem sá sem tálmar störf lögreglu skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Snerting 

almennra borgara getur því verið ólögleg ef henni er beitt til þess að trufla lögreglumann við 

skyldustörf, áreita hann eða ráðast á með ofbeldi eða hótunum. Hér má líta á dæmi sem Brá 

sagði okkur frá þar sem skjólstæðingur hennar ætlaði að strjúka henni í framan til þess að setja 
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hár hennar aftur fyrir eyra. Þegar Brá spurði hann hvað hann væri að gera sagði hann: ,,Æi mér 

finnst þú bera vera með svo ótrúlega fallega eyrnalokka“. Við veltum því fyrir okkur hvort að 

þessi háttsemi gæti varðað við einhver lög og hvort að  skjólstæðingurinn hafi verið að tálma 

störf lögreglu sbr. 2. mgr. 106. gr. alm. hgl., en Brá var þarna á vettvangi í þeim tilgangi að taka 

niður upplýsingar um viðkomandi.  

Íris nefndi í viðtali sínu að það sem lögreglan og yfirmenn mættu gera betur er að fræða 

starfsmenn sína um kynferðislega áreitni, hvað felist í henni og hvað væri hægt að gera ef 

lögreglumenn verði fyrir slíkri áreitni. Blómey benti á að varðstjórar þyrftu að vera duglegri að 

ræða við lögreglumenn um kynferðislega áreitni, að slík hegðun ætti ekki að líðast á 

vettvöngum og ætti að vera tekin fram í skýrslum og atvikaskrám. Það hefur ekki tíðkast að 

lögreglumenn séu að atvikaskrá ef að þeir verða fyrir kynferðislegri áreitni í starfinu. Hins vegar 

nefndi Lilja, í sambandi við þetta að með aukinni atvikaskráningu og tilkynningum um slík 

atvik væri mögulega hægt vekja meiri athygli á kynferðislegri áreitni sem lögreglumenn verða 

fyrir af hendi skjólstæðinga. Það þyrfti þó að koma fyrir atvikaskráningu hjá öllum embættum 

en nokkrir viðmælendur okkar sögðust ekki þekkja atvikaskráningu og að það væri ekki notast 

við það verklag í þeirra embætti. Það þyrfti mögulega að samræma þessar verklagsreglur og 

með auknum skráningum að vekja athygli á þessu vandamáli með miðlægum hætti. 

Annað sem  gæti tengst umræddum mun á niðurstöðum megindlegra og eigindlegra 

gagna rannsóknarinnar er að lögreglumenn verða oft fyrir ofbeldi af hendi skjólstæðinga í starfi 

sínu og gæti það litað álit þeirra á áreitni. Við veltum því fyrir okkur hvort að lögreglumenn líti 

ekki á áreitni sem jafnalvarlegt brot og því óþarfi að tilkynna það líkt og með ofbeldisbrotin. 

Samkvæmt afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra 2019 voru ofbeldisbrot, líkamlegt ofbeldi og 

hótanir gagnvart lögreglumönnum árið 2018 166 talsins og árið 2019 voru þau 157. Í 106. gr. 

alm. hgl. kemur fram að sá sem ræðst með ofbeldi eða hótunum um ofbeldi gegn opinberum 

starfsmann, þegar hann er að gegna skyldustarfi sínu, skal sæta fangelsi allt að 6 árum og 8 

árum ef ofbeldið beinist að opinberum starfsmanni sem að lögum hefur heimild til líkamlegrar 

valdbeitingar. Þessi grein í hegningarlögum er mjög skýr og til eru þó nokkur dómafordæmi en 

líta má til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-4647/2019 þegar ákærða var sakfelld fyrir brot 

gegn 106. gr. alm. hgl. fyrir að hafa hrækt í andlit lögreglumanns sem var við skyldustörf. 

Ákærða var dæmd í 30 daga fangelsi (Héraðssaksóknari g. Sigurveigu Huldu Óðinsdóttur, 

2019). Enn fremur má líta til dóms Héraðsdóms Suðurlands nr. S-233/2018 en þar var ákærði 

sakfelldur fyrir brot gegn 106. gr. alm. hgl. fyrir að hafa hótað lögreglumanni, sem var við 

skyldustörf, lífláti sem og fyrir að hafa sparkað í höfuð hans og hægri öxl með þeim afleiðingum 
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að lögreglumaðurinn hlaut tvær grunnar rispur aftan á hægri öxl, roða á hægra eyra og verk 

aftan við hægra eyra sem leiddi niður í háls. Ákærði var dæmdur í 9 mánaða fangelsi og dæmdur 

til að greiða allan sakarkostnað (Ákæruvaldið g. Jóhanni Birni Guðmundssyni, 2019). 

Samkvæmt niðurstöðum megindlegra gagna þessarar rannsóknar má sjá að árið 2020 

svöruðu 45 af 300 þátttakendum því játandi að hafa orðið fyrir ofbeldi í vinnunni á síðastliðnum 

12 mánuðum og 44 kváðu geranda vera skjólstæðing. Af þeim voru 83,7% sem sögðust hafa 

tilkynnt ofbeldið til einhvers innan lögreglunnar. Til samanburðar í sömu könnun voru 11 sem 

sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni á síðastliðnum 12 mánuðum og aðeins 4 sem 

sögðu geranda vera skjólstæðing lögreglunnar. Niðurstöður megindlegra gagna virðast því 

benda til þess að lögreglumenn verði frekar fyrir ofbeldi heldur en kynferðislegri eða 

kynbundinni áreitni. Miðað við upplifun okkar af löggæslustörfum og niðurstöðum eigindlegra 

gagna veltum við vöngum yfir þessum niðurstöðum og teljum að skekkja í niðurstöðum geti 

stafað af því að það sé ekki jafnviðurkennt innan lögreglunnar að tilkynna eða kæra 

skjólstæðinga fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni. Þessu til stuðnings má sjá í 

megindlegum gögnum rannsóknarinnar afgerandi neikvæð svör við því að tilkynna 

kynferðislega áreitni til einhvers innan eða utan lögreglunnar en árið 2019 tilkynnti enginn af 6 

þolendum og árið 2020 tilkynntu aðeins 3 af 12 þolendum. Á svörum þátttakenda varðandi það 

hvers vegna þeir tilkynntu ekki áreitnina mátti greina óvissu varðandi vinnslu slíkra mála, hvort 

þau væru yfir höfuð tilkynnt og svör varðandi það að gerandi væri skjólstæðingur en ekki 

samstarfsmaður. Þessi svör bentu til þess að lögreglumenn þekki ekki rétt sinn í slíkum málum 

ásamt því að þeir líti á kynferðislega og kynbundna áreitni sem eitthvað sem eigi ekki að 

tilkynna eða leita aðstoðar við vegna þess að gerandi er skjólstæðingur. Önnur svör fólu í sér 

vantraust á því að eitthvað yrði úr tilkynningunni og að unnið yrði úr vandamálinu. Svörin voru 

í þessum dúr: ,,Taldi það ekki bera árangur frekar en annað sem tilkynnt hefur verið“. Að lokum 

fólu svörin einnig í sér uppgjöf og valdaleysi gagnvart slíkri áreitni þar sem hún hefur tíðkast 

lengi og ekki hafa verið sett mörk eða fólki gert að sæta afleiðingum vegna slíkrar hegðunar: 

,,Þetta hefur tíðkast svona í löggunni í svo langan tíma“. Niðurstöður okkar eru  nokkurn vegin 

í samhljómi við rannsókn Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2013) en þar kom fram að hátt 

hlutfall kvenna innan lögreglunnar hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni og engin þeirra hafði 

tilkynnt áreitnina. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að um fjórðungur þeirra sem höfðu orðið 

fyrir slíkri áreitni töldu að ekkert yrði gert í málinu. Frásögn eins viðmælanda í rannsókn 

Finnborgar var á það borð að lögreglukona hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni af hendi 

samstarfsfélaga og ræddi það við yfirmann sinn. Viðbrögð yfirmannsins voru að ekkert yrði 
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gert í málinu af því að: ,,x verður alveg brjálaður ef við förum að ásaka hann um þetta!“ 

(Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013, bls. 75). Í skýrslu Steinunnar Rögnvaldsdóttur (2015) 

kemur skýrt fram að kynferðisleg áreitni í starfsstéttum sé mikið algengari en tekið er eftir og 

það sé fullt tilefni til þess að veita þessu vandamáli eftirtekt og vinna að úrbótum. Í skýrslunni 

er bæði kynferðislega áreitni af hendi samstarfsfélaga skoðuð sem og viðskiptavina eða 

skjólstæðinga. Heilt yfir sýndi rannsóknin að það kyn sem var í minnihluta í starfsstéttum var 

líklegra til þess að verða fyrir áreitni. Þess má geta að lögreglukonur eru 20% af heildarfjölda 

starfandi lögreglumanna (Þingskjal nr. 1617/2019-2020. Svar dómsmálaráðherra). Rætt er um 

í skýrslu Steinunnar að þrátt fyrir að atvinnurekendum beri lagaleg skylda til þess að vernda 

starfsfólk sitt fyrir kynferðislegri áreitni og bregðast við tilkynningum sem berast um slíkt, sé 

áreitnin sjaldan tilkynnt og gæti ástæða þess verið að það er sjaldan sakfellt í slíkum málum, 

sem leiðir til enn meiri vanlíðunar þolanda. Í rannsókninni er áhugavert að sjá að aldur þolenda 

tengdist tíðni kynferðislegrar áreitnar en áberandi hæsta hlutfall þolenda, eða 55,8%, var á 

aldrinum 18-24 ára. Í eigindlegri rannsókn okkar var meðalaldur þátttakenda heldur lágur eða 

um 30 ára, þrátt fyrir að starfsaldur þeirra hafi verið upp í 15 ár. Við veltum því fyrir okkur 

hvort að aldur viðmælenda sé áhrifaþáttur í rannsókn okkar en með ungum aldri fylgir ákveðið 

valdaleysi vegna reynslu- og áhrifaleysis (Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Einn viðmælandi 

okkar nefndi í viðtali sínu að henni hafi fundist hún vera skotmark á óviðeigandi hegðun og 

athugasemdir vegna útlits síns og ungs aldurs. 

 

[...] þú veist þegar maður byrjaði í löggunni þá var maður alveg ungur og 

þússt, það skiptir svo sem engu máli en ég var alveg svona ,,blond, blond“ 

alveg ljóshærð og þannig, það á náttúrlega ekki að skipta neinu máli en ég 

fann bara þá að þegar einhvern veginn, að ég þyrfti samt að gera eitthvað til 

þess að verða ekki eitthvað svona skotmark á einhver svona komment og 

hegðun sem að ég myndi ekki vilja. 

  

Ungur aldur þolanda gæti einnig haft áhrif á tíðni tilkynninga þar sem þeir starfsmenn eru oft 

enn að reyna að finna sér framtíðarstarf og vilja ekki vera til vandræða (McLaughlin o.fl., 2017). 

Þetta passar við svör viðmælenda í rannsókn Kristjáns Páls Kola Leifssonar (2014) þar sem rætt 

er um tvöfalda sönnunarbyrði lögreglukvenna þegar þær hefja störf vegna þess að þær þurfa 

bæði að sanna sig sem nýliðar og sem konur. Í því samhengi gæti verið erfitt fyrir þær að ræða 

um slík brot sem þær verða fyrir, enda er umræðan ekki mikil. Í framhaldi af þessu má leiða 

líkur að því að ofbeldi sé frekar tilkynnt og atvikaskráð vegna þess að það er viðurkenndara 

innan lögreglustéttarinnar og opnari umræða um það heldur en um kynferðislega áreitni og 
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svipuð brot. Það sem felst í því að vera viðurkennt í þessu samhengi er að tekið sé mark á 

tilkynningunni, brugðist við og unnið að breytingum eða bætingum. Mögulega er lágur fjöldi 

tilkynninga áreitnar innan lögreglunnar tengdur viðbragðsleysi yfirmanna, þöggun og fátíðni 

afleiðinga á borð við dómsmál eða refsingar. 

Þriðja vangavelta okkar varðandi umræddan mun á niðurstöðum megindlegra og 

eigindlegra gagna er að þar sem að lögreglukonur eru í minnihluta og starfa á svokölluðum 

karlavinnustað, gæti verið að þær leiði kynferðislega og kynbundna áreitni hjá sér til þess að 

sýna ekki á sér veikan blett eða eins og að þær taki ekki áreitninni inn á sig vegna ríkjandi 

karlmennskuhugmynda í starfsstéttinni. Í rannsókn Rannveigar Ágústu Guðjónsdóttur og Gyðu 

Margrétar Pétursdóttur (2017) sem gerð var sumarið 2016 um karlmennskuhugmyndir í 

lögreglunni og áhrif þeirra á tilfinningaúrvinnslu og einelti kom fram að lögreglumenn upplifðu 

að almenningur byggist við því að þeir væru ægilega sterkir, sýndu ekki tilfinningar sínar og 

ættu að vera ,,svolítið svona harðir“. Í þessari rannsókn kom fram að einelti innan lögreglunnar 

byggði helst á að kvengera viðkomandi og draga þannig úr karlmennsku auðmagni 

lögreglumannsins, m.a. með því að sýna ekki tilfinningar sínar í tengslum við störf sín. 

Niðurstöður úr rannsókn okkar ríma því við niðurstöður rannsóknar Rannveigar og Gyðu að 

því leytinu til að hugmyndir lögreglumanna um að sýna ekki á sér veikan blett og tilfinningar 

sínar eru líklegast upprunnar frá karlmennsku hugmyndum lögreglumanna í gegnum árin. Í 

viðtali við Fjólu var hún spurð hvort henni finnist algengt að fá óviðeigandi athugasemdir og 

svaraði hún: ,,Ég hef ekki fundið fyrir því sko. En ég veit ekki hvort að ég sé bara svona góð í 

að leiða þetta hjá mér og pæla ekki í þessu…“. Svar hennar gefur til kynna að hún sé ,,góð“ í 

að pæla ekki í óviðeigandi athugasemdum og leiða þær hjá sér en það á akkúrat við um þær 

hugmyndir að sýna ekki tilfinningar í starfinu. Allir viðmælendur okkar nefndu að viðbrögð 

þeirra við óviðeigandi athugasemdum væri langoftast að láta það sem vind um eyru þjóta og 

nefndi ein að hún gerði það til þess að láta ekki aðstæðurnar vinda upp á sig þar sem 

skjólstæðingar væru oft að leitast eftir viðbrögðum lögreglukvenna. 

Að undanskildum mun á niðurstöðum rannsóknargagna er ýmislegt annað sem 

rannsóknin leiddi í ljós og þá sérstaklega verklag lögreglumanna varðandi slík brot. Þegar 

lögreglumenn verða fyrir kynferðislegri áreitni sbr. 199. gr. alm. hgl. eða kynbundinni áreitni 

sbr. 16. gr. jafnréttislaga, blygðunarsemisbroti sbr. 209. gr. alm. hgl. eða ofbeldi í starfi sbr. 

106. gr. alm. hgl. þarf að skoða hvert atvik vel til þess að vita undir hvaða lagagreinar hægt er 

að heimfæra brotið. Máli skiptir að skoða hvort að um ofbeldi sé að ræða, stroku, táknræna 

hegðun eða orðbragð en einnig þarf að skoða hvaða líkamshluta er verið að snerta og hvort það 
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hafi verið með kynferðislegum ásetningi. Ef að lögreglumenn verða fyrir ofbeldi í starfi til að 

mynda verða fyrir sparki, höggi, hráku eða hótunum um ofbeldi er hægt að heimfæra brotið 

undir 106. gr. alm. hgl. (Ákæruvaldið g. Jóhanni Birni Guðmundssyni, 2019; Héraðssaksóknari 

g. Sigurveigu Huldu Óðinsdóttur, 2019). Hins vegar ef að um snertingu á borð við strok, þukl 

eða káf er að ræða varðar brotið við 199. gr. alm. hgl. Orðbragð eða táknræn hegðun undir þeirri 

lagagrein þarf að valda ótta, vera meiðandi eða ítrekuð til þess að brotið falli undir hana. Hér 

má nefna, í tengslum við dæmi sem Eik nefndi þegar að skjólstæðingur sendi henni ítrekuð 

skilaboð á Facebook í u.þ.b. eitt og hálft ár þar sem hann sagði hvað hún væri flott og hvað hún 

væri með flottan rass en viðkomandi gekk meira að segja svo langt að hann mætti að heimili 

hennar sem olli henni miklum ótta. Eik neyddist til þess að hringja í lögregluna undir lokin til 

þess að láta fjarlægja manninn. Því veltum við fyrir okkur, þar sem áreitnin var orðin ítrekuð, 

hvort að umrætt brot falli undir 199. gr. alm. hgl. Einnig veltum við því fyrir okkur þar sem 

skjólstæðingurinn mætti heim til Eikar hvort að hægt væri að kæra hann fyrir brot gegn 8. gr. 

laga nr. 62/1994 en í þeirri grein segir að: ,,Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, 

fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta“, en í þessu tilfelli er skjólstæðingurinn augljóslega að brjóta 

gegn friðhelgi einkalífs Eikar með því að mæta heim til hennar. Lögreglumenn jafnt og 

almennir borgarar eiga að geta notið einkalífs síns utan vinnu. Til samanburðar við þetta mál, 

má líta til dómafordæmis í máli Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-122/2019 en þar var ákærði 

dæmdur í 16 mánaða fangelsi fyrir brot gegn 199. gr. alm. hgl og 209 alm. hgl. fyrir að hafa 

sent brotaþola ítrekuð skilaboð í gegnum Facebook og voru skilaboðin til þess fallin að særa 

blygðunarsemi brotaþola og valda henni ótta (Ákæruvaldið g. X, 2019). Enn fremur veltum við 

því fyrir okkur, ef að skjólstæðingur myndi rassskella lögreglumann, líkt og Sóley lenti í þegar 

hún var að sinna skyldustörfum, hvort hægt væri að heimfæra það brot undir 106. gr. alm. hgl. 

auk 199. gr. sömu laga þar sem um ofbeldi er að ræða (slá með flötum lófa) og þar sem 

skjólstæðingurinn sló á rass hennar má ætla að það hafi verið með kynferðislegum ásetningi. 

Samkvæmt okkar rannsókn virðist sem algengast sé að áreitni sem lögreglukonur verða 

fyrir séu ummæli, hvort sem að þau séu um útlit þeirra eða athafnir í starfi. Starf lögreglu felur 

meðal annars í sér að sinna útköllum og ræða við skjólstæðinga af ýmsum toga, einhverjir eru 

veikir á geði, glíma við áfengis- og/eða vímuefnavandamál, fólk í annarlegu ástandi og svo 

mætti lengi telja. Suma skjólstæðinga hittir lögregla oft, en aðra aðeins einu sinni. Í þeim 

tilfellum þar sem lögreglumenn fá ummæli eða athugasemdir frá skjólstæðingum sem þeir hitta 

aðeins einu sinni, myndi slíkt brot að líkindum frekar varða við 209. gr. alm. hgl., þar sem ekki 

er um ítrekaða háttsemi að ræða. Hins vegar ef lögreglumenn hitta skjólstæðing oft og hann er 
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með ítrekaðar athugasemdir um útlit eða athafnir lögreglumannsins væri hægt að heimfæra það 

undir 199. gr. alm. hgl. og má þá nefna áreitnina sem Eik lýsti og greint er frá hér að ofan. 

Ef ummæli skjólstæðinga í garð lögreglukvenna varða útlit þeirra eða athafnir, eru 

kynbundnar og ekki með kynferðislegum ásetningi og falla þar af leiðandi ekki undir 199. gr. 

eða 209. gr. alm. hgl., væri hugsanlega hægt að kæra þá fyrir brot gegn 16. gr. laga nr. 150/2020, 

kynbundin áreitni. Viðmælendur okkar komu með nokkur dæmi sem væri hægt að heimfæra 

undir þá lagagrein. Rósa sagðist hafa fengið athugasemdina: „það passar ekki að þú sért lögga, 

þú ert svona lítil og sæt og ljóshærð“. Þá kom Brá einnig með nokkur dæmi: ,,Ertu ekki of heit 

til að vera lögreglumaður?“, ,,Mikið svakalega ertu falleg, mér fannst ég þurfa að koma því að“ 

og ,,Má hún ekki handtaka mig en ekki þú?“. Það dæmi sem Brá sagði okkur frá, sem okkur 

fannst eftirminnilegast og mjög sláandi er þegar hún var á vettvangi með karlkyns 

lögreglumönnum en skjólstæðingurinn var einnig karlmaður og sagði við hina lögreglumennina 

,,Hún má bara vera eftir þegar þið farið“. Allar þessar athugasemdir beinast að kyni þeirra Brár 

og Rósu og ætla má að athugasemdirnar hafi verið í þeim tilgangi að draga úr þeirri staðreynd 

að þær séu hæfar til þess að sinna starfinu á þeim grundvelli að þær séu konur. Því væri hægt 

að flokka þessar athugasemdir sem kynbundna áreitni sbr. 16. gr. laga nr. 150/2020. 

Okkur þótti umhugsunarvert hvort að lögreglumenn þurfi að kæra sjálfir ef þeir lenda í 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða broti gegn blygðunarsemi og hvort að 

héraðssaksóknari taki við slíkum málum líkt og gert er þegar um er að ræða brot gegn 106.gr 

alm. hgl. Í 106. gr. alm. hgl. er sérstaklega tekið fram ,,ræðst með ofbeldi eða hótunum um 

ofbeldi“ en svo virðist sem ekki sé hægt að heimfæra áreitni undir þá lagagrein. Í viðtali okkar 

við Elínu kom það okkur virkilega á óvart hverjar kröfurnar þurfa að vera til þess að 

héraðssaksóknari taki að sér mál gagnvart lögreglumönnum er varða kynferðislega og/eða 

kynbundna áreitni eða blygðunarsemisbrot en fylgja þarf verknaðinum hótun um ofbeldi eða 

líkamlegt ofbeldi líkt og rassskelling. Því þyrfti lögreglumaðurinn að kæra brot gegn 199. gr., 

209. gr. alm hgl. og 16. gr. laga nr. 150/2020 sem einstaklingur en ekki sem lögreglumaður. Í 

ljósi fjölgunar á þessum brotum er nauðsynlegt að skoða hvort þörf sé á að bæta við málseiningu 

í LÖKE svo að lögreglumenn geti kært slík brot sem opinberir starfsmenn en ekki einstaklingar. 

Einnig ætti að koma fyrir ákveðnu verklagi hvað varðar áreitni gegn lögreglumönnum jafnt og 

er gert varðandi ofbeldi, í því skyni að lögreglumaðurinn sem fyrir áreitninni verður þurfi að 

koma sem minnst að málinu. Í verklaginu væri þörf á að slík mál yrðu ekki rannsökuð innan 

sama embættis og starfsmaðurinn starfar hjá. Rannsakari þyrfti að fá framburð brotaþola og 

geranda og afla þeirra sönnunargagna sem hægt er. Upptökur á vettvangi geta verið mikilvæg 
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sönnunargögn og í þessum tilvikum gætu þær sýnt bæði athæfið og viðbrögð brotaþola 

(lögreglumannsins).  

Með tilkomu búkmyndavéla (e. body-worn cameras) hefur löggæsla breyst til muna en 

þetta hefur auðveldað lögreglumönnum verulega hvað varðar sönnunarbyrði og hefur það 

einnig dregið úr ofbeldi, mismunun og spillingu lögreglumanna (Coudert o.fl., 2015). Færa má 

rök fyrir því að með því að bæði skjólstæðingar og lögreglumenn séu meðvitaðir um að upptaka 

sé á vettvangi í hljóði og mynd, séu samskiptin skýrari og ýti undir sjálfsmeðvitundar hætti 

lögreglumanna og skjólstæðinga (e. self-awareness mechanism) (Coudert o.fl., 2015). Aukinn 

upptökubúnaður bæði í lögreglubifreiðum (e. eyewitness) og inni á lögreglustöðvum auka 

sönnunarbyrði í málum þar sem lögreglumenn verða fyrir kynferðislegri áreitni en þar gæti 

líkamleg áreitni sem og ummæli sést og heyrst. Með búkmyndavélum og upptökubúnaði öðlast 

lögreglumenn betri vernd og getur verið mikilvægt fyrir rannsóknarlögreglumenn að geta séð 

upptökur af vettvangi og þess þá heldur ef að lögreglumenn lenda í ofbeldi eða verða fyrir 

áreitni, að geta vísað í upptökur (Elín Hrafnsdóttir, munnleg heimild, 13. apríl 2021). 

Skjólstæðingar eiga þá erfiðara með að neita fyrir brotið eða bera fyrir sig minnisleysi sökum 

ölvunar og/eða vímuefna ef til eru upptökur af atvikinu. Með upptökunum getur sá sem 

rannsakar málið séð viðbrögð brotaþola, til dæmis hvort að athæfið hafi komið brotaþola í 

uppnám en það getur skipt máli varðandi framgang málsins (Elín Hrafnsdóttir, munnleg 

heimild, 13. apríl 2021). 

Í þessari rannsókn var aðeins rætt við konur í lögreglunni en þess var gætt að þær væru 

allar starfandi í mismunandi embættum, að reynslutími þeirra væri mislangur og að aldursbil 

þeirra væri vítt, þó var val á þátttakendum handahófskennt. Í frekari rannsóknum á þessu efni 

væri hægt að taka viðtöl við fleiri konur og mögulega passa að hafa stórt úrtak frá 

höfuðborgarsvæðinu í ljósi hærri fjölda mála og þar af leiðandi fleiri afskipti af skjólstæðingum. 

Að auki þyrfti að fá karlkyns lögreglumenn sem viðmælendur og kanna þeirra viðhorf og 

upplifanir af kynferðislegri og kynbundinni áreitni ásamt blygðunarsemisbrotum. Með því væri 

einnig hægt að skoða muninn á upplifun karla og kvenna í þessum málum. Megindleg gögn í 

þessari rannsókn eru fengin frá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og beinast 

kannanirnar að lögreglumönnum í því embætti. Frekari rannsóknir gætu því kannað megindleg 

gögn frá fleiri embættum og stærra þýði. Að auki væri hægt að fá eldri kannanir til þess að 

rannsaka þróun slíkra mála. 

Í ljósi fjölgunar kvenna innan stéttarinnar ættu frekari rannsóknir að beinast að 

umræddri áreitni sem lögreglukonur upplifa af hendi skjólstæðinga og hvort það sé yfir höfuð 
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verið að taka á þeim málum. Mikilvægt er að vinna að úrbótum til þess að koma í veg fyrir 

brottfall kvenna úr stéttinni. Áhugavert væri að sjá hvort að opnari umræður og fræðsla til 

lögreglumanna um kynferðislega og kynbundna áreitni, brot gegn blygðunarsemi og ofbeldi 

myndi hafa áhrif á það hvort að lögreglumenn myndu taka af skarið og byrja að kæra 

skjólstæðinga fyrir brot gegn þessum greinum. Því verður athyglisvert að sjá þegar kannanir 

verða gerðar í þessum málum eftir fimm ár hvort að niðurstöður þeirra væru ólíkar þeim 

könnunum sem voru gerðar árið 2019 og 2020 og mögulega hærri tíðni tilkynntra brota. 

 

7.1. Hugmyndir að úrbótum 
Okkar reynsla er sú að það skiptir máli að þekkja mörk þess sem er ásættanleg hegðun strax við 

útskrift eða í raun um leið og lögreglumaður hefur störf. Það er mikilvægt að láta ekki áreitni 

yfir sig ganga þó starfsreynslan sé lítil. Í námi lögreglunema væri hægt að halda sérstakan 

fyrirlestur um þessi málefni og skráningar þeirra í viðeigandi kerfi þar sem einnig væri tekið 

fyrir hvernig mál sem varða 106. gr. alm. hgl. eru unnin og skráð en að okkar mati vantar slíka 

fræðslu og yfirhöfuð umræðu um þessi málefni inn í námið. Því væri hægt að bæta inn í námskrá 

Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar og/eða Háskólans á Akureyri. Það skiptir máli að 

fræða lögreglunema um mikilvægi þess að setja sér mörk og vita hvar mörkin liggja varðandi 

kynferðislega áreitni og brot gegn blygðunarsemi, strax frá upphafi. 

Almenn fræðsla um kynferðislega áreitni er ekki síður mikilvæg hjá lögreglunni eins og 

á öðrum vinnustöðum. Embætti ríkislögreglustjóra tók frumkvæði í málum kynferðislegrar 

áreitnar árið 2015 til 2016 en þá var lagt til að halda fræðsluátak um jafnréttismál og sérstök 

áhersla lögð á vitundarvakningu um einelti og kynferðislega áreitni á vinnustað. Illa gekk að fá 

lögreglumenn til þess að mæta á fræðsluna en mætingin var valfrjáls (Embætti 

ríkislögreglustjóra, 2019). Í skýrslu Kristínar Hjálmarsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur 

(2018) um áskoranir og tækifæri í jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu kemur 

fram að hefðbundin fræðsla með fyrirlestrum hafi skilað litlum árangri. Þátttakendur bentu á að 

það gæti verið betra og mögulega meiri aðsókn ef að fræðslur yrðu skipulagðar á vinnutíma í 

staðinn fyrir að hafa valfrjálsa mætingu í frítíma en fólk vildi síður fórna frítíma sínum til þess 

að mæta á slíkar fræðslur. Hægt væri að auka fræðslu með því að halda kynningar á vöktunum, 

hengja upp plaköt á lögreglustöðvum og fræða nýútskrifaða lögreglumenn þegar þeir hefja 

störf. Einnig gætu lögregluembættin mótað stefnu með skýrum skilaboðum um það hvað 

lögreglumenn eigi ekki að láta yfir sig ganga.  
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Úrbætur og forvarnir í þessum málum eru mikilvægar bæði fyrir andlega og 

líkamlega heilsu þolanda, sama hvort hann sé lögreglumaður eða almennur borgari. Afleiðingar 

kynferðislegrar áreitnar hafa einnig áhrif á traust almennings til lögreglu (Taylor o.fl., 2020). 

Því má segja að það sé mikilvægt bæði fyrir lögreglumenn og almenning að sett séu skýr mörk 

og gengið hart á eftir áreitni gagnvart lögreglu. Ef gerendur komast upp með kynferðislega 

áreitni gagnvart lögreglumönnum, sem hafa heimild til handtöku og valdbeitingar ef þess þarf, 

af hverju ættu þeir þá ekki að halda áfram slíkri hegðun? Lögreglumenn eiga að vera 

fyrirmyndir í samfélaginu og þá sérstaklega í samskiptum við aðra og því þurfa þeir að sýna 

almenning að kynferðislegri og kynbundinni áreitni jafnt sem brot gegn blygðunarsemi sé tekið 

alvarlega. Almenningur verður að geta séð að lögreglan taki þessum málum alvarlega innan 

sinna veggja svo að hann treysti lögreglu fyrir sínum eigin málum en annað getur drýgt 

tilkynningar og kærur almennings til lögreglu. Því betur sem lögreglan tekur á þessum málum 

innan sinna veggja því betri staðal sýnir hún samfélaginu og almennum borgurum. Einnig 

myndu gerendur fá refsingu vegna gjörða sinna með sektum eða fangelsisvist eins og fram 

kemur í lagagreinunum en talið að refsing dragi úr afbrotum (Travis og Visher, 2005). Hér má 

til dæmis nefna fésektir vegna hraðabrota en hraðasektir ættu að draga úr því að fólk keyri of 

hratt.  

Með fjölgandi kærum og tilkynningum um kynferðislega áreitni og blygðunarsemis- 

brot vonumst við til þess að umræða um slík brot verði opnari og hafi í för með sér jákvæða 

breytingu. Aftur á móti til þess að kærum fjölgi þurfa að verða viðhorfsbreytingar innan 

lögreglunnar. Það að lögreglumenn eigi að ,,harka allt af sér“ er liðin tíð og sama á við um 

kynferðislega áreitni. Lögreglumenn verða að getað talað um kynferðislega áreitni sem þeir 

verða fyrir opinskátt í stað þess að harka þetta af sér. 

Á næstu árum myndum við vilja sjá málseiningu í LÖKE sem stendur fyrir 

,,Kynferðisleg- eða kynbundin áreitni og/eða brot gegn blygðunarsemi lögreglumanns“, sem 

lögreglumenn geta kært fyrir. Í framhaldi af því yrði málið sjálfkært en ekki að 

lögreglumaðurinn þurfi að kæra sjálfur sem einstaklingur. Lögreglumenn eiga ekki að þurfa að 

upplifa kynferðislega áreitni við störf sín eða vegna starfstitils og ættu að geta kært það sem 

lögreglumenn en ekki sem einstaklingar. Í hverju embætti ætti að vera ákveðið verklag sem 

unnið er eftir varðandi kynferðislega áreitni sem lögreglumenn upplifa, hvort sem það er af 

hendi samstarfsfélaga eða skjólstæðinga. Lögreglumenn hafa allt of oft látið kynferðislega og 

kynbundna áreitni líðast en til þess að breyta því þarf að breyta hugmyndum lögreglumanna um 

að ,,harka af sér“, auka fræðslu, verklagi, lögreglukerfinu og lögum. 
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8. Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að opna umræðuna um kynferðislega og kynbundna áreitni af 

hendi skjólstæðinga sem lögreglukonur upplifa við störf sín. Við vildum skoða þetta efni betur 

þar sem við erum allar starfandi lögreglukonur og höfum allar upplifað kynferðislega áreitni af 

hendi skjólstæðinga.  

Ritgerðin hefst á þremur fræðilegum köflum sem snúa að bakgrunni efnisins. Í byrjun 

ritgerðarinnar er fræðilegur kafli sem ber fyrirsögnina „lagalegur bakgrunnur“ en í þeim kafla 

er fjallað um sögu og upptök hugtaksins kynferðisleg áreitni, hér á landi ásamt því að fjallað er 

um þrenns konar brot í lagalegum skilningi og þau skilgreind. Þau brot sem fjallað er um er 

kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og brot gegn blygðunarsemi. Saga hugtaksins er reifuð 

til þess að kafa dýpra í fræðigrunninn og öðlast skilning á því hvernig hugtakið kom til umræðu 

í samfélaginu. Kaflinn snýr fyrst og fremst að því að útskýra hvaða atvik má heimfæra undir 

umrædd brot. 

Næsti fræðilegi kafli ber fyrirsögnina „afleiðingar kynferðislegrar áreitni“. Sá kafli er 

mikilvægur til þess að lesandi öðlist skilning á því hvers vegna umrædd brot eru vandamál í 

starfsstéttinni og skýrir hvers vegna okkur þótti þetta rannsóknarefni mikilvægt. Eins og fram 

kemur í kaflanum geta afleiðingar kynferðislegrar áreitnar verið bæði líkamlegar og andlegar 

eins og þunglyndiseinkenni, kvíðaraskanir, höfuðverkur, vöðvaspenna og fleira. Afleiðingarnar 

geta einnig haft áhrif á líðan í vinnunni, líkur á að þolandi hætti störfum og streitu heima fyrir 

sem hefur áhrif á fjölskyldu. Að lokum er fjallað um hvaða inngrip eru viðeigandi og mikilvæg 

fyrir líðan þolenda. 

Síðasti fræðilegi kaflinn ber fyrirsögnina „framvinda mála innan lögreglunnar“ og  snýr 

að verklagi, framvindu slíkra mála innan lögreglunnar í dag og atvikaskráningu. Ljóst er að þörf 

er á skýrum verklagsreglum varðandi kynferðislega, kynbundna áreitni og blygðunarsemisbrot 

sem lögreglumenn verða fyrir við störf sín. Skýrt verklag er til staðar hvað varðar ofangreinda 

áreitni af hendi samstarfsfélaga en í þeim verklagsreglum kemur fram að sú hegðun sé litin 

alvarlegum augum og eigi ekki að viðgangast innan lögreglunnar. Ef lögreglumenn hafa ekki 

jafngreiðan aðgang að því að kæra eða tilkynna áreitni sem þeir verða fyrir af hendi 

skjólstæðinga eins og þeir hafa ef þeir lenda í ofbeldi getur það orðið til þess að 

lögreglumaðurinn sem fyrir áreitni verður leiti ekki réttar síns né leitist eftir aðstoð og ,,hraki 

af sér“, sem getur verið skaðlegt fyrir líkamlega og andlega heilsu til lengri tíma. 
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Við ákváðum að rannsaka efnið með því að taka eigindleg viðtöl við starfandi 

lögreglukonur en með því fengum við mörg dæmi um kynferðislega áreitni sem þær hafa orðið 

fyrir við störf sín. Við notuðumst einnig við megindleg gögn sem við fengum frá 

lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu en hann lagði fyrir könnun árið 2019 og 2020, LRH-

vinnustaðamenning, sem fjallaði m.a. um það hvort að lögreglumenn hafi orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni, bæði af hendi skjólstæðinga og samstarfsfélaga. Niðurstöður bæði 

megindlegra og eigindlegra rannsókna komu okkur mjög á óvart þar sem þær sýndu mjög ólíka 

mynd af vandamálinu. Eigindleg gögn sýndu að sjö af níu viðmælendum okkar sögðust hafa 

orðið fyrir kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga og komu þær allar með dæmi sem þær 

hafa orðið fyrir við störf sín. Megindlegar niðurstöður sýndu að í könnun sem var lögð fyrir 

2019 voru  einungis 2 af 308 sem svöruðu því játandi að hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni 

af hendi skjólstæðinga og aðeins 4 af 305 svöruðu játandi árið 2020. Eins og sést á þessum 

niðurstöðum er mikill munur á svörum viðmælenda okkar og niðurstöðum úr megindlegum 

gögnum. Rannsóknarspurning okkar var: Upplifa lögreglukonur kynferðislega áreitni við störf 

sín af hendi skjólstæðinga? Rannsókn okkar leiddi í ljós að lögreglukonur verða fyrir 

kynferðislegri áreitni af hendi skjólstæðinga og studdu gögnin einnig við tilgátu okkar um að 

þær verði fyrir slíkri áreitni en tilkynni hana ekki eða kæri brotin. 

Viðmælendur okkar voru flestar sammála um hver skilgreiningin á kynferðislegri áreitni 

væri og sögðu þær flestar að það væri þegar einhver snertir þær á óviðeigandi hátt eða þegar 

einhver kemur með óviðeigandi ummæli eða athugasemdir um útlit þeirra eða athafnir. Allir 

viðmælendur okkar kváðust hafa lent í því að einhver kom með ummæli um það hvernig þær 

líti út og þess háttar. Sex af níu kváðust hafa lent í því að skjólstæðingur bað um símanúmerið 

þeirra eða bauð þeim á stefnumót, fimm af níu kváðust hafa lent í því að það sé kallað á eftir 

þeim eða flautað (e. catcalling), þrjár töldu að þær hafi orðið fyrir því að skjólstæðingur hafi 

tekið mynd af þeim í kynferðislegum tilgangi og fimm sögðust hafa orðið fyrir því að 

skjólstæðingur hafi reynt að knúsa þær í kynferðislegum tilgangi. Tvær af níu kváðust hafa 

orðið fyrir líkamlegri kynferðislegri áreitni, annars vegar voru þær rassskelltar og hins vegar 

var snert á þeim lærið, en í báðum tilfellum var um sömu viðmælendur að ræða. Nokkrir 

viðmælendur okkar höfðu orð á því að þær sjá tengsl milli ástands geranda og kynferðislegrar 

áreitni en þeim fannst það algengt að lenda í kynferðislegri áreitni þegar þær sinna útköllum á 

,,djammvöktum“ niðri í miðbæ. Þeim fannst algengara að skjólstæðingar leyfi sér að koma með 

athugasemdir eða vera með kynferðislega áreitni í garð þeirra þegar þeir eru undir áhrifum 

áfengis og/eða vímuefna. Allir viðmælendur okkar, fyrir utan eina, sagði að viðbrögð þeirra við 
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kynferðislegri áreitni hafi verið að láta sem þær hafi ekki heyrt athugasemdirnar eða látið eins 

og ekkert hafi gerst. Nokkrar höfðu orð á því að þær myndu kannski bregðast öðruvísi við ef 

áreitnin væri orðin líkamleg en ekki orðbundin eða táknræn. Engin af viðmælendum okkar hefur 

kært skjólstæðing fyrir kynferðislega áreitni en nokkrar sögðu að þær myndu gera það þegar 

þeim fyndist áreitnin grófari en sú áreitni sem þær hafa orðið fyrir, samt sem áður nefndu þær 

gróf dæmi sem þær hefðu vel getað kært fyrir. Þær voru nokkrar sem sögðu að það væri hluti 

af starfinu að lenda í kynferðislegri áreitni og hluti af því að ,,harka þetta bara af sér“. Aðrar 

sögðu að það ætti enginn að láta koma svona fram við sig og að þetta væri ekki eitthvað sem 

maður ætti að láta yfir sig ganga. Sjö viðmælendur af níu svöruðu spurningu okkar um hvað 

væri hægt að gera betur í þessum málum. Einhverjar komu með þá hugmynd að auka fræðslu, 

vekja athygli á vandamálinu, breyta viðhorfi lögreglumanna og auka tilkynningar sem gæti þar 

af leiðandi leitt til opnari umræðu og vitundarvakningar.  

Ef að lögreglan á að verða eftirsóknarverður vinnustaður eins og greint er fyrir um í 

jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar 2019-2022, þarf að líta sérstaklega til úrbóta við 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni sem lögreglukonur upplifa við störf sín af hendi 

skjólstæðinga en það virðist vera fylgikvilli fjölgunar kvenna í almennum löggæslustörfum.  

Rannsóknin var ótrúlega áhugaverð og niðurstöður hennar leiddu til margra spurninga 

og vangaveltna. Við hlökkum til að sjá hvað verður gert í þessum málum innan lögreglunnar í 

framhaldi af rannsókn okkar en vonumst fyrst og fremst eftir því að hún leiði til þess að 

lögreglumönnum líði vel í starfi sínu og hætti að láta slíka áreitni yfir sig ganga. Að lokum er 

ósk okkar er sú að lögreglumenn verði meðvitaðri um rétt sinn og verklög þessu tengdu en því 

miður er ekki hægt að stjórna hegðun og gjörðum almennings. 

 

,,Viltu ekki bara ríða mér?“ 
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