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SAMANTEKT
• Lóðrétt kynskipting starfa og fæð kvenna er helsta einkennið hjá lögreglumönnum en kynbundin 

störf  hjá borgaralegum. Það er sambærilegt kynjamynstur og birtist hjá LRH. 

• Hjá LRH starfa tæplega 40% allra lögreglumanna á landinu og um helmingur borgarlegra 
starfsmanna. Svarhlutfall í net könnunum á vinnumenningu sem send var til allra starfandi 
lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna innan lögreglunnar var um 50-60%. Niðurstöðurnar 
ættu því að gefa góða mynda af  einkennandi kynjamynstrum bæði innan lögreglunnar í heild 
og hjá LRH. 

• Ríkjandi viðhorf  til jafnréttismála er að staða karla og kvenna sé jöfn innan lögreglunnar. Gera 
má ráð fyrir að um helmingur starfsmanna, og karlar að miklum meirihluta, sjái ekki mikla ástæðu 
til að leggja áherslu á jafnréttismál, styðja aðgerðir og taka þátt í að koma þeim í framkvæmd. 
Stuðnings má þó vænta frá miklum meirihluta kvenna og fjórum af  hverjum tíu körlum. 

• Ólíklegt er að jafnréttisaðgerðir sem hafa það sérstaklega að markmiði að fjölga konum 
í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum njóti almennt mikils stuðnings nema meðal kvenna í hópi 
lögreglumanna.

• Kyngreind gögn eru undirstaða markvissrar vinnu á sviði jafnréttismála og hafa auk þess mikið 
fræðslugildi. Reynslan af  jafnréttisvinnu innan lögreglunnar sýnir að gagnasöfnun á landsvísu 
gengur ekki vel. Ljóst er að lögreglustjórar gegna lykilhlutverki á þessu sviði enda á ábyrgð 
þeirra að forgangsraða slíkum verkefnum og tryggja nauðsynlegar bjargir til að þau komist í 
framkvæmd.

• 
með fræðslu. 

• Viðhorf  til kvenna í hópi lögreglumanna virðast heldur neikvæð og konur treysta sér og 
kynsystrum sínum til allra starfa innan lögreglunnar en það gera karlar í þeirra hópi síður. 
Meirihluti borgaralegra starfsmanna treystir jafnt konum sem körlum til ólíkra starfa i sínum hópi 
en karlarnir treysta frekar konum til „kvennastarfa“ og konurnar frekar körlum til „karlastarfa“. 
Svo virðist því sem grunnt sé á gamalgrónum hugmyndum um ólíkt eðli og mismunandi hæfni 
kynjanna í báðum hópum. 

• 

• Viðhorf  starfsfólks til framgangs síns ferils innan lögreglunnar er nokkuð jákvætt. Karlar í 
borgaralegum störfum eru jákvæðastir, þá konur í borgaralegum störfum, svo karlar í 
lögreglustörfum og konur í lögreglustörfum ósáttastar. Jafnt konur sem karlar segjast hafa sóst 
eftir aukinni ábyrgð og kynjamunur í árangri lítill. Gögnin eru ekki nægilega ítarleg til að hægt sé 
að greina hvers konar ábyrgð sóst var eftir, t.d. hvort það var framgangur í formi stöðuhækkunar, 

• Upplýsingar um starfsþróunarverkefna og skiptingu slíkra gæða eru afar takmarkaðar. Þær sem 
þó eru aðgengilegar benda til þess að það halli á konur og að fagmennska og gegnsæi einkenni 
ekki alltaf  ákvarðanatöku um tækifæri til þátttöku í þessum verkefnum. Full ástæða virðist til að 

• 
hætti en í gegnum ráðningar. 



• 

• Tíðni eineltis meðal lögreglumanna hefur mælst 18% og kynjamunur töluverður. Um 24% kvenna 
á móti 17% karla höfðu upplifað sig þolendur eineltis. Tíðnin mælist einnig há meðal borgaralegra 
starfsmanna eða 14% en þar kom ekki fram kynjamunur. Hjá báðum hópum var algengast að 

algengara er að karlkyns utanaðkomandi aðili sé tilgreindur sem gerandi hjá borgaralegum en 
lögreglumönnum, sérstaklega hjá konunum. Mikill meirihluti þeirra sem tilkynntu sagði að ekki 
hefði verið brugðist við.

• Um og innan við helmingur þolenda hafði ekki tilkynnt eineltið og algengasta uppgefna ástæðan 

• Tíðni kynferðislegrar áreitni mældist 8% bæði meðal lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna 
lögreglu. Konur eru mikill meirihluti þolenda en 31% lögreglukvenna og og 14% kvenna í 

karlar meðal lögreglumanna og allt karlar í hópi borgaralegra starfsmanna. Áreitnin á sér fyrst og 

•  og af  ýmsum ástæðum. Flestir sögðust hafa 

• Fagráð lögreglunnar sem taka á til umfjöllunar mál sem varða beina og óbeina mismunun, 
kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og einelti innan lögreglunnar hefur 
ekki verið nýtt eins mikið og æskilegt væri. Verklagsreglur hafa nýlega verið endurskoðaðar og 

• Flestu starfsfólki lögreglunnar gengur vel eða frekar vel að samræma vinnu og einkalíf. 
Enginn kynjamunur kom fram hjá borgaralegu starfsfólki en heldur virðist halla á karla meðal 
lögreglumanna. Vísbendingar eru um að ríkjandi viðhorf  og menningarbundnir þættir skýri 
kynjamuninn frekar en til dæmis vinnufyrirkomulag. 

• 
lögreglumanna af  báðum kynjum hefur farið minnkandi undanfarin ár. Karlar í borgaralegum 

lestina. 

• Bæði lögreglumenn og borgaralegir starfsmenn hafa upp til hópa tekið eftir því að komið sé 
fram við konur og karlar með ólíkum hætti innan stofnunarinnar. Stór hópur karla virðist þó 
ómeðvitaður um að svo sé. 

• 
af  kynferðislegum toga eins og niðrandi tali og bröndurum sem þau kærðu sig ekki um 
sé beint gegn sér. Það bendir til þess að samskiptareglur og siðferðileg viðmið séu óljós 
innan stofnunarinnar. 

• Lögreglumenn af  báðum kynjum og konur í borgaralegum störfum upplifa starfsandann 
með svipuðum hætti og heldur neikvæðar en karlar í borgaralegum stöðum. Meirihluti 

starfsmenn almennt jákvæðara en lögreglumenn. Þriðjungur lögreglumanna af  báðum 
kynjum og þriðjungur kvenna í borgaralegum störfum eru þó þeirrar skoðunar að sinn 
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• Eineltis- og kynferðisleg hegðun virðast vera einkennandi þættir í menningu bæði 
lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna. Mun hærra hlutfall kvenna en karla 
upplifa sig sem þolendur slíkrar hegðunar og karlar eru meirihluti gerenda. 

• Vísbendingar eru því um að vinnumenning bæði lögreglumanna og borgaralegra 
starfsmanna lögreglunnar bjóði ekki alla jafn velkomna til starfa og að stór hópur karla 
sé ómeðvitaður um að svo sé. Hluti vandans virðist vera stjórnendur sem ekki taka 
á vandanum og óskýr sýn eða ósamkomulag um það hvað eigi að einkenna viðhorf, 
samskiptahætti og siðferðileg viðmið í vinnumenningu sem býður alla jafn velkomna 
til starfa.

• Upplifun lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna lögreglunnar af  vinnumenningu lögreglunnar 
virðist ekki mjög ólík. Frekar má segja að viðhorf  og upplifun kvenna og karla af  vinnumenningunni 
sé ólík. Þar með er ekki sagt að blæbrigðamunur geti ekki verið á menningu einstakra embætta 
og eininga innan þeirra.

LÖGREGLAN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

• LRH hefur ekki verið með skipulagða jafnréttisfræðslu en nýlega var haldið stjórnendanámskeið 
þar sem áhersla var lögð á góða stjórnunarhætti og mótun eftirsóknarverðrar vinnumenningar. 
Stjórnendur voru valdir á námskeiðið og þátttaka góð. Of  skammt er um liðið til að hægt sé að 
meta árangur af  verkefninu. 

• 
tekist að nýta tækifæri sem gáfust til að jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum, fjölga konum 

gáfust árið 2016 virðast hins vegar hafa nýst hjá lögreglumönnum en ekki hjá borgaralegum. 
Þetta þarfnast þó staðfestingar því gögn sem bárust voru ekki nægilega ítarleg.

• Átak tengt starfsþróun lögreglukvenna er í gangi hjá LRH og virðist vera að skila árangri. 

markmiðum, aðgerðum, árangursmælikvörðum, tímarömmum og ábyrgð eins og æskilegt væri. 

• 

• 
skipun í starf.

• 

• Viðhorf  til samræmingar vinnu og einkalífs hefur ekki verið kannað sérstaklega hjá LRH með 
sama hætti og gert hefur verið í þeim könnunum meðal allra lögreglumanna og borgaralegra 
starfsmanna lögreglunnar sem stuðst var við. Niðurstöður könnunarinnar Stofnun ársins 2016 
sýna þó að hjá starfsfólki þeirra sex lögregluembætta sem tóku þátt var ánægja með sveigjanleika 
vinnu næst minnst hjá LRH.
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HINDRANIR OG TÆKIFÆRI

Þó kortlagningu sé ekki lokið er óhætt að fullyrða að tækifæri eru til umbótastarfs á öllum sviðum jafnréttismála 

hjá LRH. Spurningin er fyrst og fremst hvar mest er talin þörf  á umbótum, hvar helstu tækifærin til áhrifa 

liggja og hvar vilji er til verka. 

Það ríkjandi viðhorf  að jafnrétti sé náð innan lögreglunnar er hindrun enda ólíklegt við þær aðstæður 

að jafnréttisverkefni njóti forgangs og fái stuðning. Móta þarf  sameiginlega sýn á það hvað einkenni 

til fulls óháð t.d. kyni. Samkomulag þarf  að ríkja um það hver raunveruleg staða jafnréttismála er og hvað 

að eigna sér verkefnið og fá starfsfólk í lið með sér. 

Neikvætt viðhorf  til sértækra aðgerða, sem eru tímabundnar aðgerðir til að hraða þróun jafnréttismála, 

takmarkar verulega tækifæri til að grípa til slíkra aðgerða. Við þær aðstæður sem ríkja innan lögreglunnar 

Tækifæri til aðgerða eru á öllum sviðum jafnréttismála:

• 
kynskiptingu starfa í hópi borgaralegra starfsmanna. 

• 
markmiðssetningar, árangursmælingar og fræðslu. Launajafnrétti þarf  að sannreyna. 

• Móta þarf  menningu sem býður alla velkomna til starfa. Koma þarf  í veg fyrir hvers konar 
mismunun á grundvelli kyns. Breyta þarf  hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum 
staðalímyndum. Vinna þarf  gegn einelti og kynferðislegri áreitni og hegðun af  slíkum toga. 

• Gera þarf  bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf  og beina sjónum 
jafnt að skipulagi vinnu og menningarbundnum þáttum. 

• 
stjórnendur.
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TIL UMHUGSUNAR VIÐ YFIRLESTUR

Ertu sammála eða ósammála matinu á stöðu jafnréttismála? 

Hverju ertu sammála og hverju ekki? Hvers vegna? (rök)

Var eitthvað í gögnunum sem kom þér sérstaklega á óvart? Hvað?

Hvers vegna ætti eða ætti ekki að leggja áherslu á vinnu að jafnréttismálum innan LRH?

starfsmannahópi LRH?

• Söfnun kyngreindra gagna

• Ráðningar og stöðuveitingar

• 

• Starfsþróunarverkefni

• Einelti

• Kynferðisleg áreitni

• Vinnumenning (hvaða þættir helst?)

• Samræming vinnu og einkalífs

• Launa og kjaramál

• Fræðsla um jafnréttismál 

Sérðu fyrir þér einhverjar hindranir í veginum? (T.d. skortur á tíma, fjármagni, þekkingu, aðstöðu).

Hvers konar aðgerðir, ef  einhverjar, eru að þínu mati líklegastar til að skila árangri?
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1. INNGANGUR
Í þessu vinnuskjali eru fyrstu niðurstöður verkefnisins, 

 (LRH), kynntar. Skýrslan skiptist í tvo hluta. Í þeim fyrri er m.a. fjallað um íslensku 

um LRH og sérstöðuna þar. 

var gerð árið 2013 í tengslum við rannsókn Finnborgar Salome Steinþórsdóttur, 
  

Svarhlutfall greint eftir kyni og aldri þátttakenda í könnuninni endurspeglaði nokkuð vel raunverulega skiptingu 

innihaldi og var send á alla borgaralega starfsmenn sem störfuðu innan íslensku lögreglunnar í desember 

konur tóku þátt eða 64,5% karlanna og 54,7% kvennanna. Upplýsingar um aldur einstaklinga í þýðinu voru 

ekki aðgengilegar til samanburðar.

Í könnununum var meðal annars spurt um kyn, aldur, vinnufyrirkomulag, starfsaldur, menntun og fjölskylduhagi 

ríkislögreglustjóra (RLS) og LRH, ársskýrslum RLS og LRH, árlegum samantektum jafnréttisnefndar 

lögreglunnar, lögum og reglugerðum sem tengjast starfsemi lögreglunnar og bakgrunnsviðtölum, tölvupóstum, 

símtölum og óformlegum samtölum við lykilstarfsfólk í jafnréttismálum innan embætta RLS og LRH svo 

sitthvað sé talið. Þær rannsóknaspurningar sem hér er leitast við að svara eru:

• Hver er staða jafnréttismála hjá íslensku lögreglunni?

• Hvað einkennir stöðu jafnréttismála og ríkjandi viðhorf  til jafnréttismála innan lögreglunnar?

• Er staða jafnréttismála og viðhorf  til þeirra sambærileg milli meðal lögreglumanna og borgaralegra 
starfsmanna?

• Er staða jafnréttismála hjá LRH sambærilega við stöðuna innan lögreglunnar á landinu öllu? 

• 
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2. ÍSLENSKA LÖGREGLAN

15. Þá gegndu níu sýslumannanna einnig embætti lögreglustjóra. Við gildistökuna laganna var bæði 

sýslumannsembættum og lögregluumdæmunum fækkað í níu og skilið á milli embættanna. Vert er að hafa í 

2.1 STJÓRNSKIPULAG LÖGREGLUNNAR OG ÆÐSTA STJÓRN

Lögreglan heyrir undir innanríkisráðuneytið (IRR) og er ráðherra æðsti fyrirmaður hennar. Ríkislögreglustjóri 
1. Hann fer með málefni 

lögreglunnar í umboði ráðherra. Samkvæmt 5. gr. lögreglulaganna er hlutverk hans meðal annars að koma 

upplýsingum til lögreglustjóra um ákvarðanir æðstu valdhafa ríkisins sem tengjast málefnum lögreglunnar 

með einum eða öðrum hætti og fylgja þeim eftir. Honum ber einnig að veita lögreglustjórum aðstoð og 

stuðning í lögreglustörfum og annast verkefni sem sem eðli máls samkvæmt eða aðstæðna vegna kalla á 

Ríkislögreglustjóri hefur einnig það hlutverk að starfrækja mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu og almenna 

• 1. Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu 

• 2. Embætti lögreglustjórans á Vesturlandi

• 3. Embætti lögreglustjórans á Vestfjörðum

• 4. Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi vestra

• 5. Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra

• 

• 7. Embætti lögreglustjórans á Suðurlandi

• 8. Embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum

• 9. Embætti lögreglustjórans í Vestmannaeyjum

1  Skammstöfunin RLS er notuð jöfnum höndum fyrir ríkislögreglustjóra og embætti hans.
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Lögreglustjórar fara með daglega stjórn embætta sinna. Verksvið þeirra og ábyrgð er meðal annars. skilgreint 

stjórn lögregluliðs, hver í sínu umdæmi, annast annast daglega stjórn og rekstur lögreglunnar í umdæminu og 

bera ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess og markmiðssetningum. 

Samkvæmt 6. gr. lögreglulaga er ráðherra heimilt að skipa aðstoðarlögreglustjóra við embætti lögreglustjórans 

á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum. Þeir eru staðgenglar lögreglustjóra og taldir með í opinberum 

tölulegum gögnum. Í sömu lagagrein segir einnig að „öðrum lögreglustjórum sé heimilt að ákveða að 

starfsmaður embættisins sé staðgengill lögreglustjóra enda fullnægi hann skilyrðum 2. mgr. 28. gr.“ 

2.2 JAFNRÉTTISMÁL LÖGREGLUNNAR

og aðrar helstu stoðir jafnréttisstarfs innan lögreglunnar.

2.2.1 MANNAUÐSSTEFNA

lögreglu og góða starfshætti2. 

Stefnan er að mestu kynhlutlaus en sérstaklega er kveðið á um jafnrétti kvenna og karla í tengslum við 

framkvæmdaáætlun lögreglunnar.

2.2.2 SIÐAREGLUR

3

4 Endurskoðunin var eitt þeirra verkefna sem starfshópur ríkislögreglustjóra lagði til að 

farið yrði í og sérstök áhersla lögð á að einelti og kynferðisleg áreitni verði ekki liðin innan lögreglunnar.5 Í 

reglunum er ekki fjallað með beinum hætti um bann við einelti og kynferðislegri áreitni en vísað til þekktra og 

tíðra birtingarmynda slíkrar hegðunar innan lögreglunnar og ábyrgð einstaklinga á eigin hegðun undirstrikuð. 

Siðareglurnar ættu því að skjóta styrkari stoðum undir vinnu gegn einelti og kynferðislegri áreitni. 

2 Ríkislögreglustjórinn, 2015b
3 Ríkislögreglustjórinn, 2003
4 Ríkislögreglustjórinn, 2016
5 Árni Sigmundsson, Finnborg Salome Steinþórsdóttir, Halla Bergþóra Björnsdóttir, Hildur Þuríður 
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2.2.3 ÁBYRGÐ Á FRAMGANGI JAFNRÉTTISMÁLA 

Samkvæmt 1. gr. Jafnréttis- og framkvæmdaáætlunar lögreglunnar6 er það ríkislögreglustjóri sem ber ábyrgð 

á framgangi jafnréttismála innan lögreglunnar í heild og lögreglustjórar innan sinna embætta. Stjórnendur 

enda á þeirra könnu að samhæfa markmið á sínu sviði við stefnu og markmið stofnunarinnar og fylgja eftir 

með starfsmannastefnu og stjórnun starfsmannamála innan síns sviðs og koma m.a. að vali á starfsfólki, 

eftirliti með nýliðaþjálfun, starfsþróun og starfslokaferli.7 

2.2.4 JAFNRÉTTISFULLTRÚI LÖGREGLUNNAR

skv. 2. gr. jafnréttis- og framkvæmdaáætlunar lögreglunnar, í að sjá til þess að jafnréttis- og framkvæmdaáætlun 

í tengslum við einelti og kynbundið og kynferðislegt áreiti, safna kyngreindum upplýsingum, framkvæma 

jafnréttismálum.

2.2.5 JAFNRÉTTISNEFND LÖGREGLUNNAR

Ríkislögreglustjóri skipar í jafnréttisnefnd lögreglunnar til þriggja ára í senn og var það fyrst gert árið 2009. 

Íslands, Landsambands lögreglumanna, Stéttarfélagi í almannaþjónustu (SFR) og Bandalagi háskólamanna 

(BHM). Stéttarfélögin tilnefna starfsfólk lögreglu í nefndina sem tilheyra félögunum. Meginhlutverk 

einu sinni á ári og hefur gert það. 

6  Ríkislögreglustjórinn, 2015
7  Samkvæmt aðgengilegum stofnanasamningum lögregluembætta
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2.2.6 JAFNRÉTTISÁÆTLUN LÖGREGLUNNAR

Í maí 2007 skipaði ríkislögreglustjóri starfshóp til að gera tillögu að jafnréttisáætlun.8 Fyrsta jafnréttis- og 

ára fresti og án verulegra breytinga.

Gildandi jafnréttis- og framkvæmdaáætlunin skiptist í 15. greinar. Í 1.-7. grein er fjallað um ábyrgð á 

framgangi jafnréttismála, markmið áætlunarinnar, gerð aðgerðaáætlunar í jafnréttismálum og skipun og 

og fagráðs lögreglunnar. Greinar 8-13 fjalla um helstu áhersluþætti sem eru stöðuveitingar, starfsþjálfun og 

endurmenntun, launa og kjaramál, stjórnun og stefnumótun, samræmingu vinnu og fjölskyldulífs, fræðslu- 

á stöðu og þróun jafnréttismála innan lögreglunnar í heild og einstakra embætta. Í nokkrum tilvikum eru 

aðrar almennar aðgerðir tilgreindar. Í 14. gr. er kveðið á um það að lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna 

15., snýr að gildistöku áætlunarinnar. 

jafnréttismála innan stofnunar. Þær ná þó ekki til allra áhersluþátta og eru þættir eins og  

og 

kynferðislegrar áreitni og eineltis og aðgengi að þeim. 

og einelti. Þar kemur það ekki fram með skýrum hætti að slík hegðun verði ekki liðin og markmiðið að 

teljist til alvarlegra brota og beri að meðhöndla í samræmi við verklagsreglur.

einstök lögregluembætti. 

Eitt af  verkefnum jafnréttisnefndar er, skv. 5. gr. áætlunarinnar, að taka árlega saman upplýsingar um stöðu 

og þróun jafnréttismála og gera aðgengilegar á innri og ytri vef  lögreglunnar. Það hefur verið gert reglulega. 

Í þeim samantektum hefur verið fjallað um stöðu og þróun í starfsmannamálum lögreglunnar í heild og eftir 

8   Ríkislögreglustjórinn, 2008
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starfsmanna lögreglunnar. Um stöðu og þróun mála innan annarra áhersluþátta hefur ekki verið fjallað. 

„[v]iðhalda og endurskoða jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar“. 

2.2.7 FAGRÁÐ LÖGREGLUNNAR

Í fyrstu tveimur jafnréttis- og framkvæmdaáætlunum lögreglunnar er kveðið á um það að jafnréttisnefnd skuli 

starfrækja jafnréttis- eineltis- og áreitnisteymi sem var embættum til ráðgjafar og aðstoðar. Teymið, sem skipað 

manna fagráð lögreglunnar sem tók við hlutverki teymisins. Það er skipað utanaðkomandi sérfræðingum á 

ýmsum sviðum m.a. lögfræðingum, sálfræðingum og kynjafræðingum. Skipun óháðs fagráðs var ein af  þeim 
9 

leitað til óháðra aðila.10 Frá stofnun ráðsins hefur það móttekið sex tilkynningar um einelti og kynferðislega 

áreitni frá starfsfólki lögreglunnar, fjórar árið 2014, eina árin 2015 og 2016.11 Verklagsreglur ráðsins hafa 

lögreglunnar ásamt tengiliðaupplýsingum.

2.2.8 JAFNRÉTTISFULLTRÚAR LÖGREGLUEMBÆTTA

lögreglunnar til aðstoðar og ráðgjafar. Meðal verkefna er að sjá til þess að jafnréttis- og framkvæmdaáætlun 

um stöðu jafnréttismála og birta og viðhalda upplýsingum um jafnréttismál á innra neti embættisins auk þess 

að hafa frumkvæði að sértækum aðgerðum í jafnréttismálum.12

9  Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
10  Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
11  Munnleg heimild, Finnborg Salome Steinþórsdóttir tölvupóstur, 19. apríl 2017
12  Jafnréttis- og aðgerðaáætlun lögreglunnar, 6. gr.
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2.3 STARFSFÓLK LÖGREGLUNNAR

konur (26%). Lögreglan í heild sinni er því skilgreind sem karlavinnustaður. Æðstu stjórnendur eru innan við 

2.3.1 ÆÐSTU STJÓRNENDUR LÖGREGLUNNAR

Æðstu stjórnendur lögreglunnar eru ríkislögreglustjóri, lögreglustjórar og aðstoðarlögreglustjórar.13 Þann 
14 

Upplýsingar um fjölda og kynjahlutfall staðgengla lögreglustjóra hafa ekki verið teknar saman og birtar. 

Samkvæmt reglugerð um starfsstig lögreglunnar er ríkislögreglustjóri í fyrsta starfsstigi, lögreglustjóri í öðru 

2014-201615 eftir starfsstigi og í stigveldisröð. 

í ársbyrjun 2015. 

2.3.2 LÖGREGLUMENN

16 við störf  á 

Íslandi, 593 karlar (84%) og 113 konur (16%). Þau starfa hjá embætti ríkislögreglustjóra, héraðssaksóknara 

og lögregluembættunum níu.17 

13
14 Töluleg kyngreind gögn um hóp æðstu stjórnenda lögreglunnar hafa verið tekin saman og birt frá árinu 2014
15 Árin 2014 og 2015 var skólastjóri lögregluskólans (karl) talinn með í hópnum. Embættið var lagt niður frá og með 

1. október 2016 þegar breytingar lög um breytingu á lögreglulögum og lögum um réttindi og skyldur starfsmanna 

niður, menntun lögreglumanna færðist á háskólastig og mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar var sett á 
stofn innan embættis RLS.

16 

17 Starfsfólk Lögregluskóla ríkisins er talið með enda skólinn þá ennþá starfandi.

Tafla 1. Fjöldi æðstu stjórnenda lögreglunnar 2014-2016 eftir starfsstigi og kyni

Starfstitill Alls KK KVK Alls KK KVK Alls KK KVK

Ríkislögreglustjóri 1 1 0 1 1 0 1 1 0

Lögreglustjóri/aðstoðarríkislögreglustjóri 15 11 4 10 6 4 9 5 4

Aðstoðarlögreglustjóri 2 2 0 3 2 1 2 2 0

Samtals 18 14 4 14 9 5 12 8 4

2014 20162015
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Samkvæmt reglugerð um starfsstig lögreglunnar eru einstaklingar í þessum hópi í starfsstigum 4-9; 

18

kynjahlutfall eftir þessum starfsstigum í stigveldisröð.

starfsstigum á bilinu 11-13% nema í neðstu starfsstigunum tveimur þar sem það er 20-23%. Um fjórðungur 

að kynjahlutfallið er mjög misjafnt innan starfsstiga þegar tvö starfsheiti eru innan sama starfsstigs og munar 

talsverðu. Hlutfall kvenna er lægra í hópi aðalvarðstjóra, varðstjóra og héraðslögreglumanna en meðal 

18 Skv. reglugerðinni eru lögreglunemar einnig skilgreindir í síðasta starfsstiginu en þeir eru ekki taldir með í gögnum 
RLS og LRH

Starfsstig Alls Karl Kona % alls % karla % kona
Yfirlögregluþjónn 22 22 0 3% 100% 0%
Aðstoðaryfirlögregluþjónn 24 21 3 3% 88% 13%
Aðalvarðstjóri og lögreglufulltrúi 105 92 13 15% 88% 12%

Aðalvarðstjóri 39 37 2 95% 5%
Lögreglufulltrúi 66 55 11 83% 17%

Varðstjóri og rannsóknalögreglumaður 237 212 25 34% 89% 11%
Varðstjóri 126 119 7 94% 6%

Rannsóknarlögreglumaður 111 93 18 84% 16%

Lögreglumenn 258 198 60 37% 77% 23%
Héraðslögreglumaður 47 41 6 7% 87% 13%
Afleysingamaður 13 7 6 2% 54% 46%

Samtals 706 593 113 100% 84% 16%

Tafla 2. Fjöldi og hlutfall lögreglumanna 1. febrúar 2016 eftir starfsstigi og kyni
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Mynd 1. Hlutfall kvenna við lögreglustörf á Íslandi á tímabilinu 2011-2016 eftir starfsstigi og ári

Eins og fram kemur á mynd 1 hefur þróunin hvorki verið samfellt né alltaf  upp á við innan neins starfsstigs. 

hefur fjölgaði hlutfallslega eftir 2014. Nánari greining á gögnum sýnir að skýringa er að leita í því að 

eru í sama starfsstigi en kynjahlutfallið mjög ólíkt milli hópanna. Hækkun á hlutfalli kvenna í hópi aðalvarðstjóra 

árið 2014 og lækkun eftir það vekur athygli. Nánari greining á gögnum sýnir að hækkunin skýrist að mestu 

af  því að ein kona bættist í hópinn árið 2014 og lækkunin af  því að aðalvarðstjórum fjölgaði um sex eftir 

vekur einnig athygli. Nánari greining á gögnum sýndi að þá bættust 17 í hópinn og þar af  átta konur. Eftir 

og rannsóknarlögreglumenn eru einnig í sama starfsstigi, hlutfall kvenna í þeim hópi er einnig ólíkt eftir 

er staða kvenna önnur. Þar hefur hlutfall kvenna hækkað um 8% milli áranna 2011 og 2016. Þróunin hefur 

19 Það skýrir sennilega 

þá óvenjumiklu hlutfallslegu fjölgun kvenna sem verður milli áranna 2014 og 2015. Árið eftir, 2015, voru 

19  Lögreglan, 2014



20

kvenna í hópi lögreglumanna vekur því óneitanlega athygli. Nánari greining á gögnum sýnir að ástæðan er að 

fjölgað hefur um einn í hópnum á milli ára en körlunum fækkað um sex en konunum fjölgað um sjö. Meiri 

starfsmannavelta í hópi karla en kvenna gæti skýrt þróunina. Slíkar upplýsingar hafa ekki verið kyngreindar og 

ástæður brotthvarfs hafa hingað til ekki verið teknar saman reglulega, greindar og birtar. 

ætla að kynjahlutfallið muni að mestu standa í stað milli áranna 2016 og 2017. Á því gæti þó orðið breyting 

því samkvæmt upplýsingum frá RLS er fyrsti nemendahópurinn, eftir að lögreglunám fór á háskólastig, 

kominn í starfsnám. Óvenjumargir eru í hópnum eða 48 manns og konur í meirihluta, 27 konur (66%) og 

21 karl (44%). 

hópi lögreglumanna hækki ef  brotthvarf  kvenna verður ekki meira en karla. 

vegna orlofstöku, veikinda- eða slysaforfalla eða leyfa lögreglumanna. Upplýsingar skortir um þennan hóp 

m.a. um það hvort í honum sé eingöngu fólk sem ekki hefur lokið lögreglumenntun. 

dregur í valdastiganum og að hlutfall kvenna er misjafnt eftir embættum innan sömu starfsstiga. Konum 

hefur fjölgað hlutfallslega en þróunin hvorki verið samfelld né alltaf  jákvæð. Frá árinu 2014 hefur hlutfall 

eða lækkað innan annarra starfsstiga. 

með markvissum hætti hvorki fyrir lögregluna í heild sinni né innan einstakra embætta. Gögnin ættu þó að 

vera aðgengileg í skjalavörslukerfum. 

metorðastigann sé jöfn. Það er auðvelt að gera hjá lögreglumönnum þar sem reglur um framgang milli 

starfstiga eru mjög skýrar.20 Vísitalan er reiknuð þannig að hlutfall kvenna í efri starfsstigum er borið saman 

við hlutfall kvenna í næsta starfsstigi fyrir neðan: 

    Hlutfall kvenna í starfsstöðu x – 1
Glerþaksmælikvarðinn =  
    Hlutfall kvenna í starfsstöðu y 

X stendur fyrir starfsstigið sem verið er að skoða og y fyrir starfsstigið fyrir neðan. Mælikvarðinn sýnir 

hversu mikla eða litla möguleika konur eiga á því að klífa metorðastigann milli starfsstiga lögreglumanna. 

að vera markmiðið. Ef  gildið er < 1 eru konur í meirihluta en ef  gildið er > 1 þá sýnir það þróun í átt að 

20 



21

glerþaki. Því hærra gildi sem vísitalan tekur, því þykkara mælist glerþakið.21 Til samanburðar má geta þess að 

í skýrslunni  kemur fram að glerþaksvísitala Íslands mældist 1,41 árið 2013.22 Innan Háskóla 

23

3 eru glerþaksvísitalan reiknuð fyrir einstök starfsstig lögreglumanna árin 2014-2016.

rannsóknalögreglumanna hafa því aukist á tímabilinu 2014-2016. Þau hafa hins vegar minnkað lítillega á 

2.3.3 BORGARALEGIR STARFSMENN

er þessi hópur í daglegu tali nefndur borgaralegir starfsmenn eða aðrir starfsmenn. Í þessari skýrslu er hugtakið 

borgaralegir starfsmenn notað.24 Þetta starfsfólk gegnir fjölbreyttum störfum og hefur mismikla og ólíka 

menntun að baki. Í opinberum gögnum er þeim skipt upp í 11 starfsheiti og nokkurn veginn í þessari röð; 

(1) fjármála-, sviðs- og framkvæmdastjóri, (2) skrifstofu-, starfsmanna- og mannauðsstjóri, (3) deildarstjóri, 

hópum í nákvæma stigveldisröð og hefðin því að mestu látin ráða.

konur (65%). Konur eru því meirihluti borgaralegra starfsmanna ólíkt því sem gerist í hópi lögreglumanna en 

21
22 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2016
23 
24 

embættismenn eins og lögreglumenn og því skipaðir en ekki ráðnir. 

Starfsstig 2014 2015 2016

Yfirlögregluþjónn 21,00 12,00 8,00

Aðstoðaryfirlögregluþjónn 6,44 6,48 7,07

Aðalvarðstjóri og lögreglufulltrúi 8,35 8,66 8,31

Varðstjóri og rannsóknalögreglumaður 5,59 4,32 3,85

Tafla 3. Glerþaksvísitala og þróun hennar árin 2014-2016 eftir starfsstigi
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hlutfall kynjanna mjög misjafnt. Með þessari framsetningu koma því ekki fram skýrar vísbendingar um lóðrétta 

eftir því sem ætluð völd og áhrif  aukast. Það vekur hins vegar athygli að eingöngu karlar eru í valdamestu 

 Karlarnir eru fjármálastjórar og framkvæmdastjórar 

þegar kemur að skrifstofuhaldi og mannauðsmálum og eru mikill meirihluti deildarstjóra, aðstoðarsaksóknar, 

RLS hóf  ekki að taka saman og birta kyngreindar upplýsingar um borgaralega starfsmenn íslensku lögreglunnar 

og 2016. 

Tafla 4. Fjöldi og hlutfall borgaralegra starfsmanna lögreglunnar 1. febrúar 2016 eftir starfsheiti og kyni

Starfstitill Samtals Karl Kona % karlar % konur

Fjármálastjóri/sviðsstjóri/framkvæmdastjóri 2 2 0 100% 0%

Skrifstofustjóri/starfsmannastjóri/mannauðsstjóri 3 0 3 0% 100%

Deildarstjóri 6 2 4 33% 67%

Aðstoðarsaksóknari 15 5 10 33% 67%

Löglærður fulltrúi 18 11 7 61% 39%

Sérfræðingur 33 21 12 64% 36%

Skrifstofumaður 55 4 51 7% 93%

Fangavörður 6 4 2 67% 33%

Landamæravörður 10 3 7 30% 70%

Umsjónarmaður 7 6 1 86% 14%

Ræsting 10 0 10 0% 100%

Samtals 165 58 107 35% 65%
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Mynd 2. Hlutfall kvenna í hópi borgaralegra starfsmanna lögreglunnar árin 2014 og 2016 eftir 
starfsheitum

Eins og fram kemur á mynd 2 er það einkennandi fyrir þróunina í hópi borgaralegra starfsmanna að í
tilvikum hefur kynskipting starfa frekar aukist en minnkað á milli þessara þriggja ára. Einu undantekningarnar 

eru í hópi fangavarða og umsjónarmanna en þar hefur hlutfall kvenna hækkað. Þróunin hjá fangavörðum er 

að konan sem bæst hefur í hóp umsjónarmanna hefur umsjón með innkaupum en ekki eignum eins og 

aðrir innan starfsheitisins. Eðli starfa hennar er því ólíkt störfum annarra umsjónarmanna og því varla hægt 

að segja að konan sé komin í hefðbundið karlastarf. Kynjahlutfallið í hópi landamæravarða vekur sérstaka 

athygli enda um nýtt starf  að ræða hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum. Fyrst var ráðið í þau störf  

árið 2015 og hlutfall kvenna í hópi ráðinna strax um 70%. Nánari greining á gögnum sýndi að fjölgað hefur í 

hópnum síðan þá en kynjahlutfallið ekkert breyst. Landamæraverðir eru nýtt kvennastarf  sem orðið hefur til 

 og er það í algjörri andstöðu við stefnuna í jafnréttismálum.

Jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar grundvallast á jafnréttislögum. Í 18. gr. þeirra segir að 

Þegar 
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á heildina er litið hefur þróunin í hópi borgaralegra starfsmanna lögreglunnar frekar orðið í þá átt að auka 

jafnréttismálum. 

með sambærilegum hætti og gert var fyrir lögreglumenn. 

2.3.4 ALMENNT UM STARFSFÓLK LÖGREGLUNNAR

hjá lögreglumönnum árið 2013 og borgaralegum starfsmönnum árið 2017. 

Flestir lögreglumenn vinna vaktavinnu eða tæplega helmingur hópsins. Um þriðjungur er í dagvinnu og 

varðstjórar eru stærstu hóparnir sem eru í vaktavinnu en lögreglumenn í efri starfsstigum frekar í dagvinnu, 

Kynjamunur kom ekki fram.25 

innan lögreglunnar í 15 ár eða lengur. Í öðru lagi hefur tæplega helmingur borgaralegra starfsmanna en tíundi 

hver lögreglumaður starfað innan lögreglunnar í fjögur ár eða skemur. Síðast en ekki síst vekur það athygli að 

kynjamunurinn innan beggja hópa einkennist af  lengri starfaldri karla en kvenna. Það má því gera ráð fyrir 

25 Eftir því sem næst verður komist eru fangaverðir og landamæraverðir eina fólkið í hóp borgaralegra 

í könnuninni á móti um helmingi kvennanna. Með tilliti til þess kemur ekki fram kynjamunur í 
starfsfyrirkomulagi. 

Lögreglumenn Borgaralegir

Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur
0-4 ár 10% 8% 23% 46% 35% 55%

5-9 ár 18% 18% 17% 16% 20% 13%

10-14 ár 19% 18% 27% 18% 23% 15%

15-19 ár 11% 12% 4% 6% 0% 11%

20 ár eða lengur 42% 45% 29% 13% 23% 6%

Tafla 5. Starfsaldur starfsfólks lögreglu eftir tegundum starfa og kyni
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menntunarstig starfsmanna lögreglunnar eftir tegundum starfa og kyni.

á grunn- eða framhaldsstigi. Menntunarstig borgaralegra starfsmanna er því hærra en lögreglumanna en 60% 

borgaralegra hafa lokið háskólanámi og 26% öðru námi eða framhaldsnámi. Kynjamunur í menntunarstigi er 

lítill í hópi borgaralegra starfsmanna en menntunarstig lögreglukvenna er hærra en starfsbræðra þeirra. 

lögreglumanna og tæplega 90% borgaralegra, 5- 6% eru fráskildir eða hafa misst maka sinn og 10-12% eru 

einhleypir. Meðal borgaralegra starfsmanna kom fram verulegur kynjamunur í hópi einhleypra en í þeim hópi 

Upplýsingar vantar um það hversu hátt hlutfall lögreglumanna býr á heimili með börnum sínum en það gera 

um 65% borgaralegra starfsmanna. 

Mynd 3 sýnir samanburð á viðhorfum starfsfólks lögreglunnar til fullyrðinga um möguleika kynjanna til að 

taka frí vegna veikinda barna og fæðingarorlofs.

Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur
Stúdentspróf 28% 26% 39% 14% 18% 12%

Annað nám eða framhaldsnám 52% 55% 37% 26% 23% 28%

Grunnnám eða framhaldsnám í háskóla 20% 19% 25% 60% 59% 60%

Tafla 6. Menntun lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna eftir kyni

Lögreglumenn Borgaralegir
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Mynd 3. Viðhorf starfsfólks lögreglu til tækifæra kynjanna til að taka fæðingarorlof og frí vegna 
veikinda barna undir 13 ára aldri eftir tegundum starfa

Eins og mynd 3 sýnir telja bæði lögreglumenn og borgaralegir upp til hópa að það sé auðvelt eða mjög 

fyrir konur en karla. Það vekur athygli að viðhorf  lögreglumanna eru jákvæðara en borgaralegra starfsmanna. 

Fólk sem átti börn var spurt hvort það hefði tekið frí vegna veikinda barna árið áður en könnunum var 

svarað. Mynd 4 sýnir niðurstöðuna.

Mynd 4. Hlutfall þeirra sem áttu börn og höfðu tekið frí vegna veikinda þeirra á s.l. ári eftir kyni.
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Eins og mynd 4 sýnir þá hafa konur í báðum hópum oftar tekið frí vegna veikinda barna en karlar. Það vekur 

athygli hversu mikill munur er á milli hópanna en lögreglumenn hafa mun oftar tekið frí vegna veikinda 

barna sinna en borgaralegir. Skýringa gæti verið að leita í ólíkum bakgrunni eftir tegundum starfa eða ólíkri 

vinnumenningu svo dæmi séu tekin.

2.4 VIÐHORF TIL STÖÐU JAFNRÉTTISMÁLA

Viðurkenning á því að þörf  sé á aðgerðum til að jafna stöðu kynjanna þarf  að vera til staðar til að verkefni á 

sviði jafnréttismála njóti stuðnings starfsfólks og fái forgang. Viðhorf  til stöðu jafnréttismála skipta því miklu 

ef  koma á jafnréttisverkefnum í framkvæmd. 

Starfsfólk lögreglu var beðið um að leggja mat á stöðu jafnréttismála innan lögreglunnar og sýnir mynd 5 

niðurstöðuna.

Mynd 5. Viðhorf starfsfólks íslensku lögreglunnar til stöðu jafnréttismála eftir tegundum starfa og 
kyni

Eins og mynd 5 sýnir þá hafa lögreglumenn heldur neikvæðari sýn á stöðu jafnréttismála innan lögreglunnar 

en borgaralegir starfsmenn og verulegum munur er á viðhorfum kynjanna innan beggja hópa. Mikill meirihluti 

kvenna telur að það hallaði á konur innan sinna raða eða 86% lögreglukvenna og 92% kvenna í borgaralegum 

störfum. Þessu eru fjórir af  hverjum tíu körlum innan beggja hópa sammála. Tæplega helmingur karla í hópi 

lögreglumanna og sex af  hverjum tíu borgaralegra karla töldu að staða kynjanna væri jöfn innan sinna raða. 

Því voru 14% lögreglukvenna og 8% borgaralegra kvenna sammála. Fáir og einungis karlar voru þeirrar 

skoðunar að staða kvenna væri aðeins betri en karla eða 15% karla í hópi lögreglumanna og 3% karla í hópi 

borgaralegra starfsmanna. 

áherslu á jafnréttismál, styðja aðgerðir og taka þátt í að koma þeim í framkvæmd. Þess má þó vænta að um 
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stjórnenda og millistjórnenda. 

2.4.1 VIÐHORFT TIL SÉRTÆKRA AÐGERÐA Í ÞÁGU KVENNA

Viðhorf  til sértækra aðgerða í þágu kvenna hafa ekki verið könnuð sérstaklega. Vísbendingar um það má 

stjórnunarstöðum innan lögreglunnar. Mynd 6 sýnir niðurstöðuna.

Mynd 6. Viðhorf til þess hvort það væri til góðs að fjölga konum í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum 
innan lögreglunnar eftir tegundum starfa og kyni

Eins og mynd 6 sýnir þá var minnihluti starfsfólks lögreglu, eða 36% lögreglumanna og 41% borgaralegra 

starfsmanna, því mjög eða frekar sammála að það yrði til góðs fyrir lögregluna að fjölga konum í stjórnunar- 

og ábyrgðarstöðum innan sinna raða. Um helmingur bæði lögreglumanna og borgaralegra er hlutlaus í afstöðu 

sinni og í kringum 10% í báðum hópum voru því mjög eða frekar ósammála að það yrði til góðs að fjölga 

innan beggja hópa og hlutleysi ríkjandi. Viðhorf lögreglukvenna sker sig þó úr en mikill meirihluti þeirra taldi 

að það yrði til góðs að fjölga konum í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan sinna raða. 

Niðurstöðurnar benda til þess að meirihluti starfsfólks lögreglu sé, að öllu óbreyttu, ólíklegur til að styðja 

jafnréttisaðgerðir sem hafa það sérstaklega að markmiði að fjölga konum í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum. 

Hugsanlegt er að fræðsla og umræða um kosti þess og mikilvægi að fjölga konum í stjórnendastöðum innan 

lögreglunnar hefði áhrif  á viðhorf  þess hóps sem ekki tekur skýra afstöðu.
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2.5 STAÐA JAFNRÉTTISMÁLA INNAN STARFSMANNAÞÁTTAR

Í jafnréttis- og framkvæmdaáætlun og mannauðsstefnu lögreglunnar er lögð áhersla á að öll störf  séu opin 

standi báðum kynjum opin hefur víðari skírskotun en þá að tryggja að engar formlegar hindranir séu til 

.

2.5.1 VIÐHORF TIL KVENNA OG KARLA

Finnborg26 komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni  að viðhorf  til 

kvenna meðal lögreglumanna væru heldur neikvæð. Konur treysti sér og öðrum konum til allra starfa innan 

beðnir um að taka afstöðu til og niðurstöður þeirra mælinga. 

26  Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013

Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur

Karlar og konur eru jafnhæf til að sinna borgaralegum 
störfum innan lögreglunnar 90% 98% 10% 0% 0% 2%

Karlar og konur eiga að sinna sömu borgaralegum 
störfum innan lögreglunnar 88% 100% 10% 0% 3% 0%

Það er í lagi að bæði konur og karlar starfi sem 
þjónustufulltrúar og ritarar en konur eru í rauninni 
færari en karlar til að sinna skrifstofustörfum og 
samskiptum við almenning.

10% 8% 18% 21% 73% 72%

Það er í lagi að bæði konur og karlar komi að 
rannsóknum og saksókn vegna kynferðisbrota-,  
mansals- og hatursglæpamála en í raun eru konur 
hæfari til að sinna málaflokkum sem tengjast kyni og 
kynferði með einum eða öðrum hætti. 

20% 12% 18% 25% 63% 65%

Það er í lagi að bæði konur og karlar komi að 
rannsóknum og saksókn vegna fjármunabrota og 
tölvuglæpa en í raun eru karlar hæfari til að sinna 
málum sem tengjast fjármálum og tölvutækni.

10% 18% 20% 25% 70% 67%

Tafla 7. Viðhorf til kvenna og karla meðal borgaralegra starfsmanna í janúar 2017 eftir kyni

Mjög eða frekar 
sammála

Hvorki sammála né 
ósammála

Frekar eða mjög 
ósammála
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karlar væru jafnhæf  til að gegna borgaralegum störfum og ættu að gera það. Eins og hjá lögreglumönnum var 

þó hærra hlutfall kvenna en karla sammála því. Þegar spurt var um afstöðu til einstakra starfa var afstaðan ekki 

jafn afdráttarlaus. Meirihlutinn treystir þó jafnt konum sem körlum til þeirra ólíku starfa sem fullyrðingarnar 

allra starfa. Gögnin benda því til þess að grunnt sé á eðlishyggjuhugmyndum hjá stórum hópi borgaralegra 

starfsmanna af  báðum kynjum.

Munur er á viðhorfum til kvenna og karla eftir tegundum starfa. Hann birtist þannig að lögreglukonur treysta 

sér og öðrum starfssystrum sínum til allra starfa en starfsbræður þeirra síður en borgaralegir karlar treysta 

frekar konum til „kvennastarfa“ og konurnar frekar körlum til „karlastarfa“. 

2.5.2 RÁÐNINGAR OG STÖÐUVEITINGAR

laus störf  standi jafnt konum sem körlum opin. 

2016. Þá bárust upplýsingar frá nær öllum lögregluembættum. Lítið er því vitað um raunverulega stöðu 

til framgangs síns starfsferils innan lögreglunnar.
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Mynd 7. Viðhorf til framgang starfsferils innan lögreglunnar eftir tegundum starfa og kyni

Eins og mynd 7 sýnir þá er meirihluti starfsfólks lögreglunnar mjög ánægt eða sátt við framgang síns ferils 

með sinn framgang. Þegar á heildina er litið eru borgaralegir karlar sáttastir, þá borgaralegar konur, svo karlar 

í hópi lögreglumanna og lögreglukonur ósáttastar. 

hægari framgang þeirra. Niðurstöðum rannsókna á vinnumenningu lögreglumanna gefa litla ástæðu til að ætla 

að svo sé en lítill kynjamunur kom fram en 50% kvenna og 56% karla í hópi lögreglumanna og 40% karla og 

44% kvenna í hópi borgaralegra sögðust hafa sóst eftir aukinni ábyrgð. Flestir, eða 87% lögreglumannanna 

og 70% borgaralegu starfsmannanna, höfðu fengið þá ábyrgð sem þau sóttust eftir og konur ekki síður en 

2.5.3 STARFSÞRÓUNARVERKEFNI

Þau geta aukið hæfni á einhverju sviði, bætt frammistöðu, styrkt stöðu og skapað sterkari fagleg eða félagsleg 

starfsmanna- og starfsþróunarviðtöl. Einnig má nefna þátttöku í fjölmiðlaumræðu og tækifæri til að taka 

verið nefndur sem dæmi um slíkt tómstundastarf  en einnig má nefna tækifæri til að taka þátt í vináttukeppni 

þróunarverkefni, þátttöku í þeim og viðhorf  til stöðu mála – en eitthvað þó. 
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ð eftir upplýsingum frá lögregluembættunum 

en betur en áður vegna ársins 2016.

Í gögnum frá Lögregluskóla ríkisins27

Á árunum 2014-2016 bauð skólinn upp á 37 slík námskeið, sum oftar en einu sinni eða samtals í 75 skipti. 

Þátttakendur voru alls 1.568, þar af  voru karlar 83% þátttakenda og konur 17%. Það er svipað kynjahlutfall 

og í hópi lögreglumanna. Þessi gögn benda því ekki til annars en að aðgengi kynjanna að þessum námskeiðum 

Fjöldi námskeiða og þátttaka í þeim segir einungis hálfa söguna því þörf  fyrir þjálfun og gæði þjálfunar 

skipta líka máli. Þegar kynjahlutfallið er verulega skekkt verður kynjamunur í greiningum oft ekki tölfræðilega 

marktækur en komi mikill kynjamunur fram er engu að síður mikilvægt að líta ekki framhjá honum að 

óhugsuðu máli. Vísbendingar hafa komið fram um að þar halli á konur í einhverjum tilvikum. Í könnuninni 

Mynd 8 sýnir þær fullyrðingar sem lögreglumenn voru beðnir að taka afstöðu til og niðurstöðuna.

Mynd 8. Viðhorf til fullyrðinga um hæfni í notkun skotvopna og í yfirheyrslum og skýrslutöku eftir kyni

27 

Lögregluskóli ríkisins lagður niður í lok september 2016 og mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu 
stofnað. 

28 Ríkislögreglustjórinn, 2016c
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Eins og fram kemur á mynd 8 þá voru karlarnir hlutfallslega oftar mjög eða frekar sammála báðum 

fullyrðingunum um að hæfni þeirra á þessum sviðum væri góð. Kynjamunurinn var tölfræðilega marktækur í 

námskeiðs væru mikil. 

.

Lögreglumenn geta fengið tækifæri til að spreyta sig tímabundið í störfum í efri starfsstigum án þess að um 

formlegar setningar sé að ræða. Þannig geta þau bæði mátað sig við nýtt starf, kynnt sig og öðlast um leið 

reynslu sem gæti komið til góða þegar sambærilegt embætti losnar og þau hafa áhuga. Engar fastmótaðar 

reglur eru til um það hvernig þetta á að ganga fyrir sig og í ljós hefur komið að ekki þekkja allir til þessa 

möguleika. Eftir því sem næst verður komist er vinnulagið þannig að starfsmaður óskar einfaldlega eftir því 

það – eða ekki. Um það er ekkert vitað. Óformlegar verklagsreglur eins og þessar verða seint taldar dæmi 

um gagnsætt og faglegt ákvarðanatökuferli sem líklegt er að traust ríkir til. Líklegt er að sambærileg 

sérstaklega. Tra

mikilvægra gæða. 

misjafnar að umfangi og gæðum. Áætlun LRH var fjölbreytt og umfangsmikil miðað við aðrar. Í henni eru 

og þátttöku í námskeiðum, nefndum og ráðum, huga að starfsþróun kvenna í starfsmannaviðtölum, móta 

Upplýsingar um skiptingu gæða í formi þróunarverkefna eru afar takmörkuð. Þær sem þó eru aðgengilegar 

benda til þess að það halli á konur og að fagmennska og gegnsæi einkenni ekki alltaf  ákvarðanatöku um tækifæri 

til þátttöku í þessum verkefnum. 

 



34

2.5.4 VÖLD OG ÁHRIF

en í gegnum ráðningar, skipanir eða setningar í starf. Tækifæri til setu í stjórnum, nefndum, ráðum, starfs- og 

rýnihópum bæði utan og innan embætta og formennska í þeim eru dæmi um veitingu slíks valds. 

hætti en í gegnum ráðningar.

lögregluembættunum með framkvæmdaáætlun jafnréttismála en þær hafa ekki skilað sér. 

2.5.5 LAUNAJAFNRÉTTI

Í jafnréttis- og framkvæmdaáætlun segir í 9. gr. að gera skuli könnun á kynbundnum launamun að því marki 

sem það er hægt. . 

2.5.6 EINELTI

Tíðni eineltis meðal lögreglumanna hefur mælst 18% og kynjamunur töluverður. Um 24% kvenna í þeirra 

hópi á móti 17% karla höfðu upplifað sig þolendur eineltis.29 Tíðnin mælist einnig há meðal borgaralegra 

starfsmanna eða 14%. Kynjamunur í þeirra hópi var lítill eða 2%, og hærri hjá körlum en konum. Til 

samanburðar mældist tíðni eineltis meðal ríkisstarfsmanna 10% árið 2010 og kynjamunur ekki marktækur.30 

Tíðni eineltis mælist því hærri innan lögreglunnar en að meðaltali hjá ríkisstarfsmönnum og mun hærri meðal 

þolenda.

29  Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
30  Fjármálaráðuneytið, 2011

Gerendur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur

Karlkyns yfirmaður 72% 48% 38% 46% 50% 43%

Kvenkyns yfirmaður 13% 19% 33% 31% 17% 43%

Karlkyns samstarfsmaður 37% 8% 10% 23% 17% 29%

Kvenkyns samstarfsmaður 7% 15% 17% 14%

Karlkyns undirmaður 8% 15% 0% 29%

Kvenkyns undirmaður 3% 8% 0% 14%

Karlkyns utanaðkomandi aðili 10% 23% 17% 29%

Kvenkyns utanaðkomandi aðili 8% 0% 0% 0%

Tafla 8. Staða gerenda í eineltismálum eftir tegundum starfa í heild og eftir kyni

Lögreglumenn Borgaralegir
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karlkyns utanaðkomandi aðili sé tilgreindur sem gerandi hjá borgaralegum en lögreglumönnum, sérstaklega 

Hitt er að einungis konur hafa upplifað einelti af  hálfu undirmanna og þá mun oftar af  hendi karlkyns 

undirmanns en kvenkyns. 

starfsmanna tilkynnt eineltið. Um 70% lögreglumanna og 60% borgaralegra starfsmanna sem tilkynntu eineltið 

sögðu að ekki hefði verið brugðist við tilkynningunum sínum. Kynjamunur kom fram í hópi borgaralegra en 

þar sögðu 40% karla en 60% kvenna að ekki hefði verið brugðist við. 

Þau sem ekki höfðu tilkynnt um eineltið voru spurð hvers vegna svo væri. Í báðum hópum var algengasta 

uppgefnar ástæður voru að eineltið var ekki talið nægilega alvarlegt, ótti við gerendur og tregða til að blanda 

2.5.7 KYNFERÐISLEG ÁREITNI

Tíðni kynferðislegrar áreitni mældist 8% bæði meðal lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna lögreglu. 

Konur eru mikill meirihluti þolenda en 31% kvenna í lögreglustörfum og 14% kvenna í borgaralegum störfum 

hafa upplifað sig sem þolendur kynferðislegrar áreitni. Karlar í hópi lögreglumanna eru einnig í hópi þolenda 

Gerendur voru af  báðum kynjum meðal lögreglumanna en allt karlar í hópi borgaralegra starfsmanna. 

• 

• Karlkyns samstarfsmenn voru gerendur hjá 50% lögreglumanna og 57% borgaralegra

• Kvenkyns samstarfsmenn voru gerendur hjá 7% lögreglumanna

• Karlkyns undirmenn voru gerendur hjá 7% lögreglumanna

• Karlkyns utanaðkomandi aðili var gerandi hjá 21% lögreglumanna 

• Kvenkyns utanaðkomandi aðili var gerandi hjá 39% lögreglumanna

31 Í 

þeim samanburði er tíðni kynferðislegrar áreitni innan lögreglunnar mjög há.

31 
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Áreitnin á sér fyrst og fremst stað vinnunni eða í 93% tilvika meðal lögreglumanna og 71% tilvika hjá 

lögreglumönnum og 29% tilvika hjá borgaralegum.32 

sex tilkynningar um einelti eða kynferðislega áreitni borist til fagráðsins meðal annars frá lögreglumönnum. 

Greinilegt er að það er meiri tregða til að tilkynna 

kynferðislega áreitni en einelti.

áreitnin var ekki talin nægilega alvarleg en það sögðu helmingur lögreglumanna og þriðjungur borgaralegra. 

Tæplega fjórðungur lögreglumanna og 16% borgaralegra töldu að ekkert yrði gert í málinu. Þá sögðu 8% 

þorað að tilkynna af  ótta við geranda. 

2.5.7 SAMRÆMING VINNU OG EINKALÍFS

Samkvæmt mannauðsstefnu lögreglunnar er það eitt af  markmiðunum að skapa öllum starfsmönnum, jafnt 

konum sem körlum, aðstæður til að samræma vinnu og einkalíf  þannig að jafnvægi ríki. Bæði lögreglumenn 

og borgaralegir starfsmenn lögreglu hafa verið spurðir hvernig það gangi og sýnir mynd 9 niðurstöðuna.

32 Tíðnin mælist 100% hjá borgaralegum en 141% hjá borgaralegum vegna þess að allar borgaralegu 
konurnar merktu við einn stað sem þær upplifðu kynferðislegu áreitnina en sumir lögreglumenn merktu 
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Mynd 9. Viðhorf til samræmingu vinnu og einkalífs eftir tegundum starfa og kyni

Eins og mynd 9 sýnir þá telur mikill meirihluti starfsfólks lögreglunnar að það gangi vel eða frekar vel að 

samræma vinnu og einkalíf. Körlum í hópi lögreglumanna gengur það þó sýnu verst. Til samanburðar má geta 

þess að í könnuninni Stofnun ársins 2016 sögðust 86% ríkisstarfsmanna það alltaf  eða oftast auðvelt.33 Í þeim 

samanburði gengur starfsfólki lögreglu verr en öðrum ríkisstarfsmönnum að samræma vinnu og einkalíf.

Bæði kröfur að heiman og í vinnunni geta haft neikvæð áhrif  á samræmingu vinnu og einkalífs. Mynd 10 

neikvæð áhrif  á vinnuna. 

Mynd 10. Hafa kröfur, sem gerðar er til þín heima fyrir, neikvæð áhrif á vinnuna?

33   SFR - Stéttarfélag í almannaþágu, 2016
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Lögreglumenn af  báðum kynjum upplifa neikvæð áhrif  oftar en borgaralegt starfsfólk. Enginn kynjamunur 

kemur fram í hópi borgaralegra starfsmanna en hann mælist marktækur í hópi lögreglumanna. Í þeirra hópi 

mjög oft neikvæð áhrif  á vinnu þeirra. Í rannsókn Finnborgar34 á vinnumenningu lögreglumanna komu fram 

fyrir því að hlutverk kynjanna inni á heimilum séu að breytast35 á sama tíma og íhaldssömum hugmyndum um 

verkaskiptingu kynjanna á heimilum er haldið á lofti innan vinnustaðarins36.

Mynd 11 sýnir viðhorf  starfsfólks til þess hvort og þá hversu oft kröfur, sem gerðar eru til þeirra í vinnunni 

Mynd 11. Hafa kröfur, sem gerðar eru til þín í vinnunni, haft neikvæð áhrif á fjölskylduna og heimilislífið?

Eins og mynd 11 sýnir þá er það misjafnt bæði eftir tegundum starfa og kyni hvort og þá hversu oft starfsfólk 

heimilið. Lögreglumenn upplifa það oftar en borgaralegt starfsfólk. Karlar í hópi lögreglumanna upplifa 

neikvæð áhrif  oftast allra, þá lögreglukonur og karlar í borgaralegum störfum en konur í borgaralegum 

störfum síst. 

innan beggja hópa oftar en starfssystur þeirra. Lárétt og lóðrétt kynskipting starfa innan lögreglunnar gæti 

34  Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
35  Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
36 



39

skýrt bæði kynjamuninn og muninn eftir tegundum starfa. Það hefur þó einnig komið fram í rannsóknum 

á vinnumenningu lögreglunnar að karlar í hópi lögreglumanna virðast upplifa oftar en konurnar beinan eða 

hefur meðal annars verið skýrt með því að gamalgrónar hugmyndir um hefðbundin hlutverkaskipti kynjanna 

 kemur fram að um 40% karla á 
37 

Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið innan lögreglunnar komu fram vísbendingar um að vaktavinna 
38 

2.5.8 VINNUMENNING

og 95% árið 2014.39

af  báðum kynjum reka lestina. 

en borgaralegt starfsfólk af  báðum kynjum og lögreglukonur virðast líklegri en karlar í hópi lögreglumanna 

Margir þættir eins og skortur á umburðarlyndi, óljósar samskiptareglur, siðræn viðmið, slæmir stjórnunarhættir, 

starfsanda á vinnustöðum.40

um að vinnumenningin bjóði ekki einstaklinga af  báðum kynjum jafn velkomin til starfa. 

UMBURÐARLYNDI

lögreglunnar einkum lögreglumanna. 

Í rannsókn Finnborgar á vinnumenningu lögreglumanna kemur fram að meðal þess sem einkennir hana er 

37  SFR - Stéttarfélag í almannaþágu, 2016
38  Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
39  Ríkislögreglustjórinn, 2016
40  Vinnueftirlitið, 2008
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sanna sig til að eiga kost á því að verða gildir limir í samfélagi lögreglumanna en það er ekki alltaf  á faglegum 

fellur að öðru leyti ríkjandi ímynd lögreglumanna. Rannsakanda var til dæmis bent á að mjög kvenlegar 

konur féllu ekki vel að ímynd „alvöru löggu“. Í könnunum á vinnumenningunni var spurt hvort fólk hefði 

upplifað athugasemdir líkama sinn, klæðnað eða lífsstíl sem það kærðir sig ekki um. Slík hegðun er skilgreind 

starfsmanna af  báðum kynjum hafa upplifað slíkar athugasemdir og kynjamunur lítill.

Ólík framkoma við fólk eftir kyni getur einnig verið vísbendingar um stöðuna og mynd 12 sýnir svör 

vinnustaðnum. 

Mynd 12. Samanburður á viðhorfum til þess hvort komið sé fram við konur og karla með ólíkum hætti 
eftir tegundum starfa og kyni

Eins og fram kemur á mynd 12 hefur meirihluti bæði lögreglukvenna og borgaralegra kvenna, 40% karla í 

fram við konur og karla með ólíkum hætti innan stofnunarinnar. Það vekur óneitanlega eftirtekt hversu hátt 

hlutfall karla í báðum hópum hefur ekki tekið eftir því að svo sé. 

konur og karla með ólíkum hætti. Í rannsókninni  frá 201041 

41 
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Mynd 13. Samanburður á viðhorfum karla og kvenna til mismununar á grundvelli kyns við úthlutun 
verkefna

Eins og fram kemur á mynd 13 höfðu 65% karla og 90% kvenna einhvern tíma orðið þess vör að kynin 

sé hægt að fullyrða neitt um tíðnina þá benda niðurstöðurnar til þess að þessi birtingarmynd misréttis þekkist 

innan lögreglunnar. 

Gögnin benda til þess að það sé nokkuð algengt innan lögreglunnar að komið sé fram við konur og karla með 

ólíkum hætti. Því hefur meirihluti kvenna tekið eftir en stór hópur karla virðist blindur á að svo sé. 

ÓLJÓSAR SAMSKIPTAREGLUR OG SIÐRÆN VIÐMIÐ

Í niðurstöðum rannsókna bæði Finnborgar42 43

44

42  Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
43 
44 
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og tæplega 8% borgaralegra upplifað að athugasemdum af  kynferðislegum toga eins og niðrandi tali og 

að samskiptareglur og siðferðileg viðmið séu óljós í báðum hópum. 

STARFSANDI

Í rannsóknum á vinnumenningu lögreglunnar hafa starfsmenn verið beðnir um að taka afstöðu til nokkurra 

fullyrðinga um vinnuandann. Mynd 14 sýnir fullyrðingarnar sem spurt var um eftir tegundum starfa. 

Mynd 14. Viðhorf starfsmanna lögreglu til einkennandi þátta í vinnumenningunni eftir tegundum starfa

Eins og mynd 14 sýnir þá virðast bæði borgaralegir starfsmenn og lögreglumenn þegar á heildina er litið 

upplifa starfsandann með svipuðum hætti þó skoðanir séu greinilega skiptar á einstökum einkennandi þáttum 

vinnumenningarinnar. Viðhorf  borgaralegra eru þó almennt jákvæðari en lögreglumanna voru árið 2013. 

Kynjamunur kom ekki fram hjá lögreglumönnum en konur í hópi borgaralegra upplifðu starfsandann ekki 

eins jákvæðan og karlarnir. Nánari greining á gögnum sýndi að lögreglumenn af  báðum kynjum og konur í 

hópi borgaralegra upplifa starfsandann með svipuðum hætti og neikvæðar en karlar í borgaralegum stöðum.

VIÐHORF TIL NÆSTA YFIRMANNS

Í rannsóknum á vinnumenningu lögreglunnar hafa starfsmenn verið beðnir um að taka afstöðu til nokkurra 
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Mynd 15. Viðhorf starfsmanna lögreglunnar til síns næsta yfirmanns

Eins og mynd 15 sýnir þá má, þegar á heildina er litið, segja að meirihluti starfamanna lögreglunnar, og 

taki á vandamálum þegar þau koma upp. Þriðjungur karla í hópi lögreglumanna og kvenna í báðuð hópum 

upp.

EINELTISHEGÐUN

Eineltishegðun getur verið einkenni á menningu í meira mæli en mæld tíðni eineltis segir til um. Í könnun 

á vinnumenningu innan lögreglunnar voru eineltiskvarðar notaðir til að mæla tíðni tiltekinna neikvæðra 

athafna og athugasemda. Milli 64-96% lögreglumanna og 55-98% borgaralegar, eftir athöfnum eða 

athugasemdum, höfðu ekki upplifað að neikvæðum athöfnum væri beint gegn sér. Um 67% lögreglumanna 

sér öðru hverju eða oftar

45 Mynd 16 sýnir samanburð milli lögreglumanna og 

45 
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Mynd 16. Samanburður milli lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna lögreglu á tíðni einstakra 
athugasemda og athafna á eineltismælikvarða

nokkuð algengt innan lögreglunnar. Tíðni einstakra athugasemda og athafna á kvarðanum er nokkuð misjöfn 

meðal lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna. Tíðustu neikvæðu athafnirnar hjá lögreglumönnum voru 

Hjá borgaralegum starfsmönnum er voru það óviðráðanlegt vinnuálag (46%), að skoðanir og viðhorf  væru 

hunsuð (40%) og að hafa fengið fyrirmæli sem voru ósamboðin hæfni (34%). Tíðni athafna eins og að 

móðgandi eða særandi athugsemdum, ögrandi hegðun eða hótun um ofbeldi eða líkamlega valdbeitingu, var 

mun algengari meðal lögreglumanna en borgaralegra starfsmanna. 
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býður jafnt konur sem karla velkomin til starfa.46 

Kynjamunur upp á meira en 5%, og oftast mun meiri, kom fram hjá lögreglumönnum í þremur athöfum. 

Öðru hvoru eða oftar höfðu;

• 40% kvenna en 26% karla upplifað móðgandi eða særandi athugasemdir um sig, skoðanir sínar 
eða einkalíf,

• 

• 
markmiðum

eða oftar höfðu; 

• 

• 21% kvenna en 13% karla upplifað móðgandi eða særandi athugasemdir um sig, skoðanir sínar 
eða einkalíf,

• 17% kvenna en 5% karla upplifað óvenju mikla stríðni og hæðni,

• 45% karla en 36% kvenna upplifað að skoðanir þeirra og viðhorf  væru hunsuð.

busun hjá körlunum.

KYNFERÐISLEG HEGÐUN

Kynferðisleg hegðun eða athafnir geta einnig verið einkennandi fyrir vinnumenningu í meira mæli en tíðni 

kynferðislegrar áreitni bendir til. 

Kvarðar á kynferðislega áreitni voru notaðir til að mæla hvort og þá hversu oft starfsfólk telji sig hafa upplifað 

átta athafnir eða athugasemdir af  kynferðislegum toga og hversu oft síðustu sex mánuðina áður en könnun var 

gerð. Um 82-100% lögreglumanna og 82-99% borgaralegra, eftir athöfnum eða athugasemdum, höfðu ekki 

upplifað að þessum athöfnum eða athugasemdum væri beint gegn sér. Tæplega fjórðungur lögreglumanna 

hefði verið beint geng sér öðru hverju eða oftar síðasta hálfa

og athugasemdir af  kynferðislegum toga virðast því einnig nokkuð algengar í vinnumenningu lögreglunnar 

almennt og nokkru algengari í hópi lögreglumanna en borgaralegra. Mynd 17 sýnir samanburð á milli 

lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna eftir athöfnum. 

46 
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Mynd 17. Samanburður milli lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna lögreglu á tíðni einstakra 
athugasemda og athafna á mælikvarða kynferðislegrar áreitni

Eins og mynd 17 sýnir eru athugasemdir um líkama, klæðnað eða lífsstíl sem fólk kærir sig ekki um tíðasta 

og brandarar sem fólk kærir sig ekki um. Hærra hlutfall borgaralegra starfsmanna en lögreglumanna hafa 

upplifað að þeirri hegðun væri beint gegn sér, eða 13% á móti 7%.

Líkt og í eineltismálum getur kynjamunur verið vísbendingu um menningu sem ekki býður jafnt konur 

sem karla velkomin til starf.47 Kynjamunur upp á meira en 5% fram hjá lögreglumönnum og borgaralegum 

• 
kærðu sig ekki um

2% lögreglukvenna og 8% borgaralegra kvenna en 5% karlar í lögreglumanna og enginn 
borgaralegur karl höfðu upplifað að komi væri af  stað orðrómi af  kynferðislegum toga um þau

8% lögreglukvenna og 8% borgaralegra kvenna en 3% karla í hópi lögreglumanna og og enginn 
borgaralegur karl höfðu upplifað gláp eða annað óþægilegt augnatillit af  kynferðislegum toga 

• 22% lögreglukvenna og 8% borgaralegra kvenna en 3% karla í hópi lögreglumanna og enginn 
borgaralegur karl höfðu upplifað líkamlega snertingu af  kynferðislegum toga sem þau kærðu sig 
ekki um

47 
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• 10% kvenna í báðu hópum en 3% karla í hópi lögreglumanna og enginn í hópi borgaralegra 
karla höfðu upplifað að einhver gerðist óþægilega kynferðislega áleitinn við þau sem ekki fól í 
sér hótun eða loforð um umbun.

Upplifun kvenna og karla af  kynferðislegum athöfnum getur því verið harla ólík og konur upplifa mun oftar 

en karlar slíka neikvæða hegðun. Það bendir til þess að Þetta er enn ein áminning um að kyngreining gagna 

er mjög mikilvæg við greiningu á stöðu jafnréttismála því heildartölur segja ekki alltaf  alla söguna.

Innan beggja hópa var algengast að gerendur væru karlkyns samstarfsmenn og átti það við um nær allar 

athafnir og athugasemdir sem spurt var um.  

klæðaburði, glápi og öðru augnatilliti af  kynferðislegum toga og niðrandi tali og bröndurum. Í hópi 

og athugasemdir tengdar líkama, klæðnaði og lífsstíl, niðrandi tali og bröndurum og að komið væri af  stað 

orðrómi af  kynferðislegum toga. 

Kynferðisleg hegðun og athafnir virðast því nokkuð algengar í vinnumenningu lögreglunnar, konur 

lögreglumanna en borgaralegra. 

Hærra hlutfall kvenna en karlar upplifa sig sem þolendur eineltishegðunar og kynferðislegrar hegðunar og 

konur sem karla velkomna til starfs.48

2.6 REYNSLA AF VINNU AÐ JAFNRÉTTISMÁLUM 

lögreglunnar hafa skilað. 

2.6.1 KYNGREIND GÖGN

Kyngreind gögn eru forsenda kortlagningar á stöðu og þróun jafnréttismála og markvissrar vinnu á sviðinu. 

Þau draga fram stöðu kynjanna innan stofnana (kynjamynstrin), segja til um hvar kynjamunur kemur fram, 

hvar og hvenær staðan breytist. Með þeim er hægt að greina á hvaða sviðum mest þörf  er á aðgerðum, 

hvar konur og karlar rekist á hindranir, hvar „pípurnar leka“ og hvenær á ferlinum konur rekast upp undir 

glerþakið svokallaða. Gögnin lýsa þróun mála og gagnast því við framtíðarspár og stefnumörkun og eru 

forsenda jafnréttismælikvarða. Þá er ótalið fræðslugildi þeirra en þau er hægt að nota til að auka vitund og 

þekkingu á stöðu jafnréttismála innan stofnunarinnar og skapað þrýsting á að jafnréttismálum verði komið á 

dagskrá. Þau gagnast því á öllum stigum stefnumótunarferlisins.49

48
49  Stevens og Lamoen, 2001
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hefur árlega kallað eftir þessum upplýsingum frá öllum lögregluembættunum. Í gegnum tíðina hefur misbrestur 

vegna ársins 2016 þó gengið mun betur en áður og fjölbreyttari kyngreind gögn skilað sér. 

Eitt af  því sem fram kom við gagnasöfnun vegna þessa verkefnis var að aðgengi að kyngreindum gögnum er 

ekki mjög gott. RLS hefur ekki aðgang að öllum þeim gögnum sem ákveðið hefur verið að safna og gagnast 

við að leggja mat á stöðu jafnréttismála og mæla árangur. Flestar upplýsingar þurfa að berast til embættisins 

og samræmdar skorður. Lögreglustjórarnir þurfa því hver um sig að taka ákvörðun um að veita slíkri vinnu 

forgang og tryggja nauðsynlegar bjargir svo verkefnið komist í framkvæmd. 

en áður vegna gagnasöfnunar ársins 2016.50

2.6.2 FRÆÐSLA UM JAFNRÉTTISMÁL

embættanna og jafnréttisnefnd. Í ársskýrslum RLS kemur fram að árið 2009 sátu báðir hópar námskeið í 

hafa auk þess fengið ýmsa aðra fræðslu á árlegum haustfundum sínum m.a. um kynjasamþættingu og gerð 

aðgerðaáætlunar.51 

ríkislögreglustjóra skýrslunni, 

. Í báðu skýrslum var mikil áhersla lögð á víðtæka og reglubundna fræðslu um 

jafnréttismál. Markmið slíkrar fræðslu er að upplýsa um stöðu jafnréttismála, vinna gegn neikvæðum 

er fjallað hér að neðan. 

stjórnandi framhaldsdeildar LSR höfðu umsjón með. Hugtak, ráðgjafarfyrirtæki í mannauðsmálum, sá um 

fræðsluna þar sem lögð var áhersla á vitundarvakningu um einelti á vinnustað. Þátttakendur voru 44, 33 karlar 

50  
51  
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(80%) og níu konur (20%). Einn lögreglustjóri tók þátt en sat einungis hluta námskeiðsins. Um helmingur 

með fræðsluna líkt og lagt var upp með. 

starfsanda. Það hefur verið gert aðgengilegt á innri vef  lögreglunnar. Óskað var eftir upplýsingum um fjölda 

heimsókna á síðuna en þær hafa ekki borist og ekki vitað hvort hægt er að kalla eftir slíkum upplýsingum. Það 

er því ekki vitað hvort stjórnendur og starfsfólk hafa almennt kynnt sér fræðsluefnið.

Fræðsluátak lögreglunnar hafði það að markmiði að veita öllu starfsfólki lögreglu, óháð starfsstigi og starftitli, 

fræðslu um jafnréttismál, siðferði, góð samskipti og jákvæðan starfsanda. Mannauðsráðgjafafyrirtækið 

Hugtak fór með fræðsluna í öll lögregluembættin haustið 2015 og voru upplýsingar um inntak fræðslunnar 

og tímasetningar fræðslufunda sendar til lögregluembættanna. Í einhverjum tilvikum skiluðu upplýsingarnar 

Heimsóknir í skóla eða starfskynningar eru almennt ekki meðal skilgreindra verkefna einstakra 

lögregluembætta.

kynjasjónarmiðum.

skili sínu besta.52 FranklinCovey á Íslandi sá um framkvæmd og skipulagningu. Þátttakendur voru 29, 25 

karlar (86%) og þrjár konur (14%). Flestir voru lögreglumenn eða 26 (90%) og tveir borgaralegir (10%). Þessi 

fræðsla hefur því náð til markhópsins. 

fræðslu sem tekur mið af  áherslum og þörfum á hverjum tíma. Embætti ríkislögreglustjóra hefur á undaförnum 

árum haft frumkvæði að fræðslu um jafnréttismál fyrir lögregluna á öllu landinu. Haldin hafa verið námskeið 

fyrir stjórnendur og farið í fræðsluátak með fjölbreyttum verkefnum. LRH hefur auk þess haldið námskeið 

fyrir sína stjórnendur með áherslu á góða stjórnunarhætti. 

Mat hefur ekki verið lagt á árangur af  einstökum fræðsluverkefnum t.d. með skipulagðri skráningu á þátttöku 

lögreglunnar gekk sjaldnast vel að ná til markhópanna í þeim jafnréttisverkefnum sem embætti RLS stóð fyrir. 

Fræðslan hefur því oftast einungis náð til lítils hluta markhópanna. Árangur verður því að teljast takmarkaður. 

52   FranklinCovey, e.d. 
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2.6.3 STÖÐUVEITINGAR OG FRAMGANGUR Í STARFI 

innanríkisráðuneytisins, starfrækt af  embætti ríkislögreglustjóra og veitir lögreglustjórum ráðgefandi álit við 

mat og röðun umsækjenda um embætti lögreglumanna. Nokkuð ljóst er að það eitt og sér hefur ekki skilað 

kærunefnd jafnréttismála komst að þeirri niðurstöðu að IRR hefði brotið jafnréttislög við skipun í embætti 

aðstoðarlögreglustjóra.53

Í jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar er skilgreind ein aðgerð í tengslum við stöðuveitingar sem 

tengist ekki söfnun kyngreindra gagna. Þar segir að í auglýsingum um laus störf  skuli hvetja jafnt konur sem 

karla til að sækja um laus störf. Taka á fram að mið sé tekið af  jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar 

hafði komist í framkvæmd hjá fjórum þeirra m.a. hjá LRH. Hvatningin undirstrikar vissulega áherslur á að 

jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum. Í ljósi þess að konur virðast ekki síður en karlar sækja um laus 

störf  og embætti, hjá LRH að minnsta kosti, verður að telja ólíklegt að þessi aðgerð ein og sér muni skili 

fagmennsku og gegnsæi í ráðningum. Ráðningarferlar RLS og LRH vegna auglýstra embætta og borgaralegra 

verið lagt á árangur. Það hefur hins vegar ekki tekist að tryggja fagmennsku og gegnsæi þegar kemur að vali í 

Ein aðgerð tengd þróunarverkefnum, starfsþróun lögreglukvenna, hefur verið skilgreind sem sértækt 

jafnréttisverkefni hjá LRH. Henni er ekki lokið og því ekki hægt að leggja mat á árangur.

2.6.4 VÖLD OG ÁHRIF

Samkvæmt jafnréttis- og aðgerðaáætlunum hafa aðgerðir sem tengjast stjórnun og stefnumótun eingöngu 

falist í því að minna á ákvæði 15. gr. jafnréttislaga við tilnefningar í nefndir og starfshópa á vegum lögreglunnar. 

Jafnréttisnefnd hefur kallað eftir upplýsingum frá lögregluembættunum skv. framkvæmdaáætlun jafnréttismála 

um tilnefningar og skipan í nefndir og starfshópa en aðeins upplýsingar örfárra embætta bárust fyrst fyrir 

árið 2016. Það er því ekki hægt að leggja mat á árangur af  aðgerðinni. Vert er að benda á að þó jöfn tækifæri 

kvenna og karla til að koma að stefnumótun og ákvarðanatöku sé mikilvægt jafnréttismarkmið þá tryggir jafnt 

53  Kærunefnd jafnréttismála, 2015
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hefðu því einnig þurft að ná til fræðslu og þjálfunar í að kynjasamþætta. Lítið sem ekkert hefur verið unnið 

á því sviði utan að kynjafræðingur var fenginn til að vera með stutta kynningu á kynjasamþættingu fyrir 

2.6.5 EINELTI OG KYNFERÐISLEG ÁREITNI

Tíni eineltis, kynferðislegrar áreitni og hegðunar og athafnir á þeim skala hefur mælist og mælast enn nokkuð 

há innan lögreglunnar. Konur eru mikill meirihluti þolenda og karlar í hópi gerenda. Tregða virðist vera 

til að tilkynna um slíka hegðun með formlegum hætti sérstaklega þegar kemur að kynferðislegri áreitni og 

kynferðislegri hegðun. 

Á það hefur verið bent að í stofnunum þar sem óásættanleg hegðun af  einhverju tagi viðgengst sé einhvers konar 

óskráður samningur í gildi. Hann feli í sér væntingar til ákveðinnar óæskilegrar hegðunar og viðurkenningu á 

54 Slík hegðun er talin festast í sessi og hljóta lögmætingu 

þegar ekki er brugðist við henni.55

slíkur óskráður samningur geti verið í gildi innan stofnunarinnar. Ef  svo er þá þarf  að leita lausna í samræmi 

við þá skilgreiningu vandans og leita leiða til að rifta samningnum – breyta menningunni.

aðgengileg. Fyrirkomulagi varðandi móttöku og meðferð tilkynninga um einelti og kynferðislega áreitni var 

breytt árið 2014. Þá tók fagráð lögreglunnar, skipað utanaðkomandi sérfræðingum, til starfa og miklar vonir 

til fagráðsins hefur farið fækkandi með árunum. 
fagráðinu, sýnileika veggspjalda innan embættanna og hugsanlegar ástæður þess að tilkynningar bærust ekki 

um það, verkefni þess og verklagsreglur væri víða lítt sýnilegt eða ekki lengur hangandi uppi. Fagráðið og 

jafnréttisnefnd lögreglunnar hafa endurskoðað verklagreglur fagráðsins og tóku nýjar reglur gildi í byrjun 

apríl 2017.

2.6.7 SAMRÆMING VINNU OG FJÖLSKYLDULÍFS

54  Serantes og Suárez, 2006
55  Sadker & Sadker, 1995
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vinnutíma sem hafnað hefur verið, greint eftir kyni. Engin svör hafa enn borist til embættis ríkislögreglustjóra. 

eftir að foreldrar hafa fullnýtt lögbundin réttindi sín.56

enginn karl.57

Þann lærdóm má draga af  fyrri reynslu af  verkefnum á sviði jafnréttismála að það dugar ekki eitt og sér 

jafnréttisverkefni og komi þeim í framkvæmd eða kalli eftir gögnum. Lögreglustjórar og þeir stjórnendur 

starfsmanna viðkomandi embættis, sem eru í mestri nálægð við starfsmennina, taka ákvarðanir í tengslum við 

56   Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Mannauðsdeild, 2018
57   Sigríður Hrefna Jónsdóttir, starfmannastjóri LRH, munnleg heimild, 18. október 2016
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3. LÖGREGLAN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

LRH er langstærsta lögregluembætti landsins en hjá því starfar tæplega helmingur allar starfsmanna íslensku 

lögreglunnar. Lögreglustjórinn, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, tók við embætti lögreglustjóra LRH um mitt 

þeim tveir aðstoðarlögreglustjórar. Þvert á þessar meginstoðir gengu svo nokkrar stoðdeildir. Valdapíramídinn 

meira. Meðal markmiða var að stytta boðleiðir og samhæfa betur markmið einstakra sviða við stefnu og 

markmið embættisins. 

58, 266 karlar (72%) og 

98 konur (28%). Lögreglumenn voru 78% hópsins og borgarlegir starfsmenn 22%.59 

3.1 STJÓRNSKIPULAG LRH

Árið 2015 staðfesti og birti embætti LRH skipurit sem sýnir stjórnskipulag embættisins og er það sýnt á mynd 18. 

Mynd 18. Skipurit Embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu

58
59   Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, 2016
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þess kyns sem er í minnihluta er því nálægt því að vera 40% þó aðeins vanti þar upp á. Þann 1. september 

fjármálastjóri, starfsmannastjóri, deildarstjóri stoðþjónustu og greiningar og formaður Lögreglufélags 

Reykjavíkur. 

Innri endurskoðun og skrifstofa lögreglustjóra heyra beint undir lögreglustjóra. Við innri endurskoðun starfa 

tveir lögreglumenn, báðir karlar. Á skrifstofu lögreglustjóra starfa fjórar konur (100%), ein lögreglukona og 

þrjár borgaralegar. 

Ákærudeild. Þvert á þær ganga þrjár stoðdeildir; fjármál og upplýsingartækni, stoðþjónusta og greiningardeild 

Almenn deild er langstærsta deildin. Undir hana falla lögreglustöðvarnar fjórar sem sinna almennri löggæslu 

á höfuðborgarsvæðinu. Þar starfa 51% starfsmannahópsins, samtals 187 einstaklingar, 147 karlar (80%) og 37 

konur (20%). Mikill meirihluti starfsmanna eða 96% eru lögreglumenn og 80% þeirra karlar og 20% konur. 

sem karlavinnustaður.

Rannsóknadeild er næst fjölmennasta deildin. Innan hennar starfa 13% starfsmannahópsins, allt 

lögreglumenn. Starfsmenn eru 47, 39 karlar (85%) en sjö konur (15%). Rannsóknadeildin er því einnig 

skilgreind sem karlavinnustaður. 

Stoðþjónusta og greining er þriðja stærsta deildin. Innan hennar starfar 11% starfsmanna, alls 39 manns og 

þar af, 12 karlar (31%) og 27 konur (69%). Mikill meirihluti, eða 82%, eru borgaralegir starfsmenn og 18% 

lögreglumenn. Konur eru mikill meirihluti borgaralegu starfsmannanna, eða 84%, en allir lögreglumennirnir 

eru karlar (100%). Stoðþjónustu og greiningu skilgreinist því sem blandaður vinnustaður. 

Aðgerðadeild

Stoðdeild

Stoðdeildin er því karlavinnustaður. 

Ákærudeild er sjötta fjölmennasta deildin er þar vinna 5% hópsins en þar starfa 17 manns, átta karlar (47%) 

og níu konur (53%). Einn þeirra er lögreglumaður en allir hinir borgaralegir starfsmenn. Ákærudeildin er 

skilgreind sem blandaður vinnustaður.

Fjármál og upplýsingatækni er næst fámennasta deildin en innan hennar starfa 2% hópsins eða átta manns, 
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er karl. Fjármál og upplýsingatækni er því einnig skilgreind sem blandaður vinnustaður. 

Starfsmannamál er fámennasta deildin en þar starfa fjórir eða 1% hópsins, allt borgaralegir starfsmenn og 

allt konur. Starfsmannamál eru því kvennavinnustaður.

annars um þjálfun, lögreglumenn á stöðvum, rannsóknadeild og stoðdeild vinna við að stöðva og ljóstra upp 

um ólögmæta háttsemi og ákærudeildin fylgir málum eftir í samræmi við ákvæði laga um meðferð sakamála. 

lögreglumenn og borgaralegir starfsmenn en í misjöfnu hlutfalli. Gera má ráð fyrir að talsverð samskipti séu 

á milli eininga. Það eru því töluverðar líkur á því að menning þessara eininga eigi ýmislegt sameiginlegt eða 

skarist að minnsta kosti talsvert.

3.2 LÖGREGLUMENN LRH

Þetta eru 38% allra íslenskra lögreglumanna og hlutfall kvenna 1% hærra en á landsvísu. 

þriðja efsta. Hlutfall kvenna fer síðan áfram hækkandi því neðar sem dregur í stigveldisröðinni. Það vekur 

athygli að engin kona starfar sem aðalvarðstjóri og einungis tvær sem varðstjórar. Flestir aðalvarðstjórar og 

Starfsstig Alls Karl Kona % alls % karla % kona
Aðstoðarlögreglustjóri 2 2 0 1% 100% 0%

Yfirlögregluþjónn 3 3 0 1% 100% 0%

Aðstoðaryfirlögregluþjónn 8 7 1 3% 88% 13%

Aðalvarðstjóri og lögreglufulltrúi 33 32 1 12% 97% 3%

Aðalvarðstjóri 9 9 0 27% 100% 0%

Lögreglufulltrúi 24 23 1 73% 96% 4%

Varðstjóri og rannsóknalögreglumaður 111 94 17 41% 85% 15%

Varðstjóri 41 39 2 37% 95% 5%

Rannsóknarlögreglumaður 70 55 15 63% 79% 21%

Lögreglumenn 112 85 27 42% 76% 24%

Samtals 269 223 46 100% 83% 17%

Tafla 9. Fjöldi og hlutfall lögreglumanna LRH í lok janúar 2016 eftir starfsstigi/embætti og kyni
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starfar mikill meirihluti lögreglukvenna LRH eða 80% hópsins.

Þegar á heildina er litið er staðan í starfsmannamálum hjá LRH ekki ósvipuð og á landsvísu en í sumum 

auk þess 9% lægra hjá LRH en á landsvísu og 1% lægra meðal varðstjóra. Á móti kemur að hlutfall kvenna í 

hópi rannsóknarlögreglumanna LRH er 5% hærra en á landsvísu og lögreglukvenna 1% hærra.

3.2.1 RÁÐNINGAR OG AFLEYSINGAR HJÁ LÖGREGLUMÖNNUM LRH

kynjasamþætting ráðningarferla vorið 2016.

sækja um auglýst embætti lögreglumanna í efri starfsstigum hjá LRH. Árangur kynjanna var sambærilegur 

hvað embætti lögreglumanna varðar. Taka verður öðrum árangursmælingum með fyrirvara vegna þess hversu 

fá embætti voru auglýst. Nokkuð ljóst er þó að ekki hefur tekist að nýta þessi tækifæri til að hækka hlutfall 

kvenna innan einstakra starfsstiga. Það vekur líka athygli, og er umhugsunarvert, að ekki skuli hafa tekist að 

Upplýsingar bárust einnig frá mannauðsdeild um umsóknir og skipanir í embætti lögreglumanna árið 2016 

en þær voru ekki fyllilega sambærilegar. Í þeim er t.d. ekki getið um það hvaða embætti þetta voru og 

Tafla 10. Fjöldi og hlutfall umsækjenda um laus auglýst embætti lögreglumanna hjá LRH
             og skipanir í þau embætti á árunum 2011-2015 eftir embætti og kyni

Lausar
stöður

Alls Konur Karlar % konur % karlar Alls Konur Karlar % konur % karlar Karlar Konur

Aðstoðaryfirlögregluþjónn 4 64 14 50 22% 78% 4 1 3 25% 75% 6% 7%

Aðalvarðstjóri 1 25 7 18 28% 72% 1 0 1 0% 100% 6% 0%

Lögreglufulltrúi 1 7 1 6 14% 86% 1 0 1 0% 100% 17% 0%

Varðstjóri 2 17 5 12 29% 71% 2 1 1 50% 50% 8% 20%

Rannsóknalögreglumaður 13 76 24 52 32% 68% 13 3 10 23% 77% 19% 13%

Lögreglumaður 49 126 29 95 23% 75% 49 12 37 24% 76% 39% 41%

Samtals 70 315 80 233 25% 74% 70 17 53 24% 76% 23% 21%

Umsóknir Ráðningar Árangurshlutfall
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sóttu tveir um hvert þeirra. Það eru mun færri umsóknir en um auglýst embætti á árunum 2011-2015. Skýringa 

mun að hluta til vera að leita í því að undanfarin ár hefur skortur verið á menntuðum lögreglumönnum og 

vandinn aukist eftir því sem tækifærum á vinnumarkaði hefur fjölgað. Kynjahlutfallið í umsækjendahópnum 

vekur athygli því það er nokkuð jafnt og hlutfall kvenna því mun hærra en í hópi lögreglumanna. Heldur 

hallar á konur í gegnum ákvarðanatökuferlið en niðurstaðan að konur voru settar í fjórða hvert laust 

stefnu lögreglunnar í jafnréttismálum. Það verður hægt að staðfesta eða hrekja þegar upplýsingar liggja fyrir 

Upplýsingar bárust um alla lögreglumenn sem leyst hafa af  í öllum starfsstigum lögreglunnar. Í þessum hópi 

eru bæði þau sem formlega hafa verið sett í embætti og leyst af  í svo stuttan tíma að til setningar hefur ekki 

komið60

af, með formlegum og óformlegum hætti, eða 32-41 sinnum á ári. Gögnin eru ekki nægilega ýtarleg til að 

hlutfall kvenna hefur hækkað í þessum hópi eftir 2014 og var strax árið 2015 orðið mun hærra en meðal 

60 
varðstjórar á lögreglustöðvunum fjórum.

             árið 2016 og skipanir í þau eftir kyni

Alls Karlar Konur % karlar % konur

Umsækjendur 95 51 44 54% 46%

Umsækjendur sem draga umsókn til baka 14 7 7 50% 50%

Veitt embætti 40 24 16 60% 40%

Tafla 11. Fjöldi og hlutfall umsækjenda um laus embætti lögreglumanna hjá LRH 

               lögreglumanna hjá LRH á árunum 2014-2016 eftir kyni

Alls Karlar Konur % karlar % konur

2014 32 26 6 81% 19%

2015 41 27 14 66% 34%

2016 35 24 11 69% 31%

Alls 108 77 31 71% 29%

Tafla 12. Fjöldi og hlutfall settra í embætti í öllum starfsstigum 
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sér starfsreynslu innan starfsstiga þar sem hlutfall kvenna er mjög lágt. Hugsanlegt er að þetta skýri a.m.k. að 

skilað árangri en ýtarlegri gögn þarf  til að staðfesta að svo sé. 

15-23 og 23-07, og starfsfólkið (einkum almennir lögreglumenn og varðstjórar á lögreglustöðvunum fjórum) 

hefur ekki verið kannað. 

þ.e. embættum almennra lögreglumanna.

ára. Frá Stöð 2 bárust upplýsingar frá tveimur af  fjórum árum. Fjöldi kvenna stendur í stað en körlunum á 

              lögreglustöðva LRH eftir ári og kyni

Samtals Karl Kona % karlar % konur

Stöð 1

2013 - 2016

Stöð 2

2013 - 2014

2015 4 2 2 50% 50%

2016 6 4 2 67% 33%

Stöð 3

2013 2 1 1 50% 50%

2014 4 3 1 75% 25%

2015 7 6 1 86% 14%

2016 4 3 1 75% 25%

Stöð 4

2013 4 2 2 50% 50%

2014 4 2 2 50% 50%

2015 4 2 2 50% 50%

2016 6 3 3 50% 50%

Hlutfall lögreglukvenna í markhópi 2016: 20%

Hlutfall lögreglukvenna í markhópi 2016: 39%

Tafla 13. Fjöldi og hlutfall á lista yfir afleysingavarðstjóra 

Engar upplýsingar bárust

Engar upplýsingar bárust

Hlutfall lögreglukvenna í markhópi 2016: 20%

Hlutfall lögreglukvenna í markhópi 2016: 38%
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listanum hefur fjölgað. Hlutfall kvenna er því misjafnt eftir árum en í báðum tilvikum hærra en í markhópnum. 

Á Stöð 3 var alltaf  ein kona á listanum en fjöldi karla mismikill eftir árum og kynjahlutfallið því misjafnt. 

3.3 BORGARALEGIR STARFSMENN LRH

48% allra borgarlegra starfsmanna íslensku lögreglunnar og hlutfall 1% lægra en á landsvísu.

þegar kemur að ritarastörfum, þjónustustörfum og mannauðsmálum. Kynjahlutfallið er nokkuð jafnt í hópi 

sérfræðinga, verkefnastjóra og löglærðra en karlar í meirihluta. Þeir eru einnig í miklum meirihluta í hópi 

umsjónarmanna og fangavarða. Það sem einkennir kynjamynstrin meðal borgaralegra starfsmanna LRH er 

því kynskipting starfa líkt og á landsvísu. 

3.3.1 RÁÐNINGAR OG AFLEYSINGAR HJÁ BORGARALEGU STARFSFÓLKI LRH

Alls Karlar Konur % karlar % konur

Aðallögfræðingur, saksóknari, deildarstjóri, 
framkvæmdastjóri, starfsmannastjóri 6 2 4 33% 67%

Aðstoðarsaksóknari 16 5 11 31% 69%

Ritarar, þjónustufulltrúar, launafulltrúar 17 10 7 59% 41%

Sérfræðingur, verkefnastjóri, löglærður, 
aðalféhirðir 32 3 29 9% 91%

Umsjónarmenn fasteigna og innkaupa 3 2 1 67% 33%

Fangaverðir 6 5 1 83% 17%

Samtals 80 27 53 34% 66%

Tafla 14. Fjöldi og hlutfall borgaralegra starfsmanna LRH 1. febrúar 2016 eftir starfsheiti og kyni
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öllum tilvikum hefur einstaklingur af  því kyni sem er í meirihluta innan starfsheita verið ráðinn og ástæðan 

hópi þeirra sem sóttu um starf  sérfræðings og fangavarðar.

árið 2016 en mun hærra hlutfall kvenna en karla. Upplýsingar skortir um það hvaða störf  verið var að ráða í 

og því ekki hægt að greina hvort kynjamynstrið hefur breyst frá fyrri árum þ.e. að oftast sé ráðið inn fólk af  

því kyni sem fyrir er í meirihluta innan starfsheitis. Það er því ekki hægt að meta hvort árangur hefur náðst 

              árin 2011-2015 eftir starfsheiti og kyni

Lausar
stöður

Alls Konur Karlar % konur % karlar Alls Konur Karlar % konur % karlar Karlar Konur

Sérfræðingur 1 60 35 25 58% 42% 1 0 1 0% 100% 4% 0%

Þjónustufulltrúi 5 373 313 60 84% 16% 5 5 0 100% 0% 0% 2%

Fangavörður 1 77 34 43 44% 56% 1 0 1 0% 100% 2% 0%

Samtals 7 510 382 128 75% 25% 7 5 2 71% 29% 2% 1%

Tafla 15. Fjöldi og hlutfall umsækjenda og ráðinna vegna auglýstra starfa borgaralegra starfsmanna hjá LRH 

Umsóknir Ráðningar Árangurshlutfall

Tafla 16. Fjöldi og hlutfall umsækjenda og ráðinna í borgaraleg störf hjá LRH árið 2016 eftir kyni

Alls Karlar Konur % karlar % konur

Umsækjendur 98 22 76 22% 78%

Umsækjendur sem uppfylla hæfniskröfur 98 22 76 22% 78%

Umsækjendur sem draga umsókn til baka 3 0 3 0% 100%

Ráðning/skipun 3 1 2 33% 67%
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VIÐAUKI 1: 
VEITINGAR STARFA INNAN LÖGREGLUNNAR
Um veitingar opinberra starfa, það er skipanir, setningar og ráðningar, gilda almennt lög um réttindi og 

embætti en borgaralegir starfsmenn ráðnir.

• 
embættismanni er ekki tilkynnt tímanlega að embættið verði auglýst laust til umsóknar (23. gr.). 

• Sett er í embætti til skamms tíma. Þegar einstaklingur sem skipaður er í embætti fellur frá eða 
er fjarverandi um lengri tíma vegna veikinda eða af  öðrum ástæðum er heimilt að setja annan 
tímabundið í embættið, þó ekki lengur en í eitt ár. Einnig er heimilt að setja fólk til reynslu í 

• Ráðið er í önnur störf  en embætti innan lögreglunnar, bæði tímabundin og föst.

að skipa aðstoðarríkislögreglustjóra og aðstoðarlögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum en 

það eru stærstu lögregluembættin. Forstöðumenn setja eða skipa í önnur embætti innan eigin embættis að 

fenginni umsögn hæfnisnefndar lögreglunnar sem RLS starfrækir og ráða í borgaralegar stöður. 

embætti í Lögbirtingarblaði. Á þessu eru þó nokkrar undantekningar sem taldar eru upp í greininni. Þar segir 

að heimilt sé að skipa, setja eða ráða í embætti og störf  án auglýsingar ef  um er að ræða;

• 1) framlengingu á skipun í embætti,

• 2) tímabundna setningu í embætti vegna forfalla,

• 

• 
með samþykki viðkomandi forstöðumanns og starfsmannsins sjálfs.

Í 14. gr. reglugerðar um starfsstig innan lögreglunnar nr. 1051 frá 2006 er sérákvæði um framgang milli 

starfsstiga innan lögreglunnar án þess að starfs sé auglýst opinberlega laust til umsóknar. Þar segir meðal 

annars að hafa skuli hliðsjón af  hæfni, starfsaldri, þekkingu, menntun reynslu og kyni við veitingu starfs 

innan lögreglunnar í hærra starfsstig. Tilteknar kröfur eru gerðar til starfsreynslu og viðbótarmenntunar eða 

sækja stjórnunarnámskeið innan lögreglunnar eða á almennum markaði. Til þess að hljóta skipun í starf  
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