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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.
• -DIQUpWWLVIU åVODKHIXUHNNLJHQJLåYHO8QGDQWHNQLQJHUDåYHOKDÀWHNLVWDåQiWLOPDUNKySD
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.
• *|JQVNRUWLUWLODåOHJJMDPDWiéDåKYRUWW NLI ULNYHQQDRJNDUODKDÀYHULåM|IQéHJDUNHPXU
DåUiåQLQJXPRJW NLI UXPWLOIUDPJDQJVtVWDUÀ
• 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,
DÁH\VLQJDUHåDDXNLQiE\UJåtVDPDVWDUÀ
• 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
VNRåDGUHLÀQJXéHVVDUDJ åDDåJHQJLDåéHLPRJYHUNODJVUHJOXU
• (QJDUXSSOçVLQJDUYRUXDåJHQJLOHJDUXPGUHLÀQJXYDOGDRJiKULIDVHP~WKOXWDåHUPHå|åUXP
hætti en í gegnum ráðningar.
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• (QJLQ~WWHNWiN\QEXQGQXPODXQDPXQKHIXUYHULåJHUåLQQDQO|JUHJOXQQDU8QGLUE~QLQJXUDå
MDIQODXQDYRWWXQHUKDÀQQKMi/5+
• 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
JHUHQGXU Y UX NDUON\QV \ÀUPHQQ HQ Q VWDOJHQJDVW Då éDå Y UX NDUON\QV VDPVWDUIVPHQQ KMi
O|JUHJOXP|QQXP HQ NYHQN\QV \ÀUPHQQ KMi ERUJDUDOHJX VWDUIVIyONL $WK\JOL YHNXU Då PXQ
algengara er að karlkyns utanaðkomandi aðili sé tilgreindur sem gerandi hjá borgaralegum en
lögreglumönnum, sérstaklega hjá konunum. Mikill meirihluti þeirra sem tilkynntu sagði að ekki
hefði verið brugðist við.
• Um og innan við helmingur þolenda hafði ekki tilkynnt eineltið og algengasta uppgefna ástæðan
YDUYDQWU~iéYtDåEUXJåLVW\UåLYLå
• Tíðni kynferðislegrar áreitni mældist 8% bæði meðal lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna
lögreglu. Konur eru mikill meirihluti þolenda en 31% lögreglukvenna og og 14% kvenna í
ERUJDUDOHJXP VW|UIXP K|IåX XSSOLIDå N\QIHUåLVOHJD iUHLWQL *HUHQGXU YRUX t ÁHVWX WLOYLNXP
karlar meðal lögreglumanna og allt karlar í hópi borgaralegra starfsmanna. Áreitnin á sér fyrst og
IUHPVWVWDåiYLQQXVWDåQXPHQHLQQLJiVNHPPWXQXPHåDVDPNRPXPWHQJGXPVWDUÀQX
• .\QIHUåLVOHJiUHLWQLHU0-g*6-$/'$1WLON\QQW og af ýmsum ástæðum. Flestir sögðust hafa
OH\VWPiOLQVMiOÀUHåDIDQQVWiUHLWQLQHNNLYHUDQ JLOHJDDOYDUOHJ
• 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
DåJHQJLDåUiåJM|I E WW.\QQDéDUI ~UU åLåEHWXU
• 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.
• 0LNLOO PHLULKOXWL VWDUIVIyONV O|JUHJOX KDID PLNOD HåD QRNNUD iQ JMX DI  VWDUÀ VtQX ÉQ JMD
lögreglumanna af báðum kynjum hefur farið minnkandi undanfarin ár. Karlar í borgaralegum
VW|UIXPHUXiQ JåDVWLUtVWDUÀéiERUJDUDOHJDUNRQXURJO|JUHJOXPHQQDI EiåXPN\QMXPUHND
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.
•

8PÀPPWXQJXUNYHQQDHQ|UIiLUNDUODtEiåXPKySXPKDIDXSSOLIDåDåDWKXJDVHPGXP
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
VWDUIDPDQQDO|JUHJOXQQDUHUMiNY åXUJDJQYDUWVtQXPQ VWD\ÀUPDQQLHQERUJDUDOHJLU
starfsmenn almennt jákvæðara en lögreglumenn. Þriðjungur lögreglumanna af báðum
kynjum og þriðjungur kvenna í borgaralegum störfum eru þó þeirrar skoðunar að sinn

Q VWL\ÀUPDåXUWDNLHNNLiYDQGDPiOXQXPXPOHLåRJéDXNRPDXSS
•

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.
• *|JQ~UUiåQLQJDUIHUOXP/5+IUiiUXQXPEHQGDWLOéHVVDåiéYtWtPDELOLKDÀHNNL
tekist að nýta tækifæri sem gáfust til að jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum, fjölga konum
tHIULVWDUIVVWLJXPO|JUHJOXPDQQDRJGUDJD~UN\QVNLSWLQJXERUJDUDOHJUDVWDUID7 NLI ULQVHP
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.
èDåéDUIQDVWéyIUHNDULVWDåIHVWLQJDU$åJHUåDi WOXQiWDNVLQVHUHNNLPHåVNçUWVNLOJUHLQGXP
markmiðum, aðgerðum, árangursmælikvörðum, tímarömmum og ábyrgð eins og æskilegt væri.
• $OODUXSSOçVLQJDUYDQWDUXPIUDPJDQJtVWDUÀ
• $OODUXSSOçVLQJDUYDQWDUXPVNLSWLQJXYDOGVRJiKULIDVHP|åUXYtVLHUXWLONRPLQHQPHåUiåQLQJX
skipun í starf.
• .\QEXQGLQQODXQDPXQXUKHIXUHNNLYHULåNDQQDåXUHQV~YLQQDHUtXQGLUE~QLQJL
• 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
HIWLUVyNQDUYHUåDQYLQQXVWDåéDUVHPDOOLUIiM|IQW NLI ULWLODåYD[DRJéURVNDVWtVWDUÀRJQçWDK ÀOHLNDVtQD
til fulls óháð t.d. kyni. Samkomulag þarf að ríkja um það hver raunveruleg staða jafnréttismála er og hvað
éXUÀDåEUH\WDVWWLODåPDUNPLåLåQiLVW6WMyUQHQGXUJHJQDPLNLOY JXKOXWYHUNLtVOtNULYLQQXèHLUéXUIDE åL
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
DXNDVWOtNXUQDUiEDNVODJLRJQHLNY åXPDÁHLåLQJXPDåJHUåD(LJLDåJUtSDWLOéHLUUDéDUI DåOHLWDOHLåDWLODå
GUDJDI\ULUIUDP~UOtNXPiQHLNY åXPDÁHLåLQJXP
Tækifæri til aðgerða eru á öllum sviðum jafnréttismála:
• )M|OJDéDUI NRQXPtKySLO|JUHJOXPDQQDRJMDIQDN\QMDKOXWIDOOLåLQQDQVWDUIVVWLJDRJGUDJD~U
kynskiptingu starfa í hópi borgaralegra starfsmanna.
• 6NLSXOHJJMD éDUI  V|IQXQ RJ ~UYLQQVOX W|OIU åLOHJUD XSSOçVLQJD RJ QçWD é U YLå VWHIQXPyWXQ
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.
• (ÁD éDUI  IU åVOX XP MDIQUpWWLVPiO PHåDO VWDUIVIyONV DOPHQQW RJ OHJJMD VpUVWDND iKHUVOX i
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?
+YDåDEUH\WLQJDUWHOXUé~DåéDåP\QGLKDIDtI|UPHåVpULQQDQHPE WWLVLQVHI N\QMDKOXWIDOOLåMDIQDVWt
starfsmannahópi LRH?
+YDUHI HLQKYHUVVWDåDUWHOXUé~PHVWDé|UI iDåJHUåXPKMi/5+"
• Söfnun kyngreindra gagna
• Ráðningar og stöðuveitingar
• )UDPJDQJXUtVWDUÀ
• Starfsþróunarverkefni
• Einelti
• Kynferðisleg áreitni
• Vinnumenning (hvaða þættir helst?)
• Samræming vinnu og einkalífs
• Launa og kjaramál
• Fræðsla um jafnréttismál
+YHUVXPLNODP|JXOHLNDWHOXUé~Då/5+tKHLOGHåDétQHLQLQJKDÀiXPEyWXPiéHVVXPVYLåXP" PLNOD
PLåOXQJOLWODHQJD
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?
+YHUVNRQDUDåJHUåLUY ULUé~OtNOHJXUWLODåVW\åMD"
+YHUVNRQDUDåJHUåLUY ULé~yOtNOHJXUWLODåVW\åMD"
6pUåé~I\ULUépUI\ULUDåé~PXQLUNRPDDåéHVVDULYLQQX"+YHUQLJéi"
6pUåé~I\ULUépUDåHLQKYHUMLUDåULULQQDQéLQQDUHLQLQJDUPXQLéXUIDDåNRPDDåéHVVDULYLQQX"+YHUQLJéi"
+YHUHåDKYHUMLUWHOXUé~Då WWXDåOHLåDMDIQUpWWLVYLQQXQDKMi/5+RJLQQDQéLQQDUHLQLQJDU"
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1.

INNGANGUR

Í þessu vinnuskjali eru fyrstu niðurstöður verkefnisins, +LQGUDQLU RJ W NLI UL t MDIQUpWWLVVWDUÀ KMi O|JUHJOXQQL
i K|IXåERUJDUVY åLQX (LRH), kynntar. Skýrslan skiptist í tvo hluta. Í þeim fyrri er m.a. fjallað um íslensku
O|JUHJOXQDtKHLOGRJVW|åXMDIQUpWWLVPiODLQQDQKHQQDU~WIUiçPVXPVMyQDUKRUQXPÌéHLPVtåDULHUIMDOODå
um LRH og sérstöðuna þar.
1LåXUVW|åXUQDUE\JJMDDåVWyUXPKOXWDiN\QJUHLQGXPJ|JQXP~UWYHLPXUQHWN|QQXQXPVHPJHUåDUKDID
YHULåiYLQQXPHQQLQJXO|JUHJOXPDQQDÌDQQDUULYDU~UWDNLåDOOLUO|JUHJOXPHQQKMitVOHQVNXO|JUHJOXQQL+~Q
var gerð árið 2013 í tengslum við rannsókn Finnborgar Salome Steinþórsdóttur, 9LQQXPHQQLQJRJN\QMDWHQJVO
O|JUHJOXQQDU+YHUYHJQDHUXNRQXUVYRIiPHQQDUtO|JUHJOXQQL" +~QYDUVHQGiDOODO|JUHJOXPHQQVHPVW|UIXåXLQQDQ
tVOHQVNXO|JUHJOXQQDUéDQQIHEU~DU6Y|UEiUXVWIUiO|JUHJOXP|QQXPVHPHUVYDUKOXWIDOO
Svarhlutfall greint eftir kyni og aldri þátttakenda í könnuninni endurspeglaði nokkuð vel raunverulega skiptingu
O|JUHJOXPDQQDHIWLUN\QLRJDOGULéDQQIHEU~DU+LQN|QQXQLQYDUVDPE ULOHJDåXSSE\JJLQJXRJ
innihaldi og var send á alla borgaralega starfsmenn sem störfuðu innan íslensku lögreglunnar í desember
.\QJUHLQDQOHJVY|UEiUXVWIUiHLQVWDNOLQJXPVHPHUVYDUKOXWIDOO+OXWIDOOVOHJDÁHLULNDUODUHQ
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
RJYLåKRUI WLOçPLVVDéiWWDVHPVQ~DDåMDIQUpWWLVPiOXP$XNéHVVHUE\JJWiW|OXOHJXPJ|JQXPIUiHPE WWL
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?
• +YHUMDUHUXKHOVWXKLQGUDQLUQDURJW NLI ULQtMDIQUpWWLVVWDUÀLQQDQtVOHQVNXO|JUHJOXQQDUDOPHQQW"
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2. ÍSLENSKA LÖGREGLAN
èDQQMDQ~DUYRUXJHUåDUXPIDQJVPHVWXEUH\WLQJDUVHPJHUåDUKDIDYHULåiVWMyUQVçVOXO|JUHJOXQQDU
iVtåDULiUDWXJXPèiWyNXJLOGLO|JXPIUDPNY PGDUYDOGUtNLVLQVtKpUDåLQURJO|JXPEUH\WLQJX
iO|JUHJOXO|JXPQU)\ULUJLOGLVW|NXQDYRUXVçVOXPDQQVHPE WWLODQGVLQVRJO|JUHJOXXPG PLQ
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
KXJDDåéHVVDUXPIDQJVPLNOXEUH\WLQJDUJHUDDOODQVDPDQEXUåiPLOOLiUDHUÀåDUL

2.1

STJÓRNSKIPULAG LÖGREGLUNNAR OG ÆÐSTA STJÓRN

Lögreglan heyrir undir innanríkisráðuneytið (IRR) og er ráðherra æðsti fyrirmaður hennar. Ríkislögreglustjóri
IHU PHå PiOHIQL O|JUHJOXQQDU t XPERåL KDQV RJ HU \ÀUPDåXU HPE WWLV 5/61. 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
PLåVWçULQJXHåDVDPK ÀQJXiODQGVYtVXHåDVDPVWDUI YLåO|JUHJOXt|åUXODQGLRJ|QQXUDOéMyåDVDPVNLSWL
Ríkislögreglustjóri hefur einnig það hlutverk að starfrækja mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu og almenna
GHLOGVHPDQQDVWNHUÀVEXQGQDVNUiQLQJXXSSOçVLQJDKHIXUXPVMyQPHåNDXSXPi|NXW NMXPE~QDåLRJ
IDWQDåLO|JUHJOXRJUHJOXOHJWHIWLUOLWPHåO|JUHJOXVW|åYXPW NMXPéHLUUDRJE~QDåL$XNéHVVVWDUIU NLU5/6
K IQLVQHIQGO|JUHJOXQQDUHQK~QKHIXUYHULåHLQDI IDVWDQHIQGXP,55IUi+OXWYHUNKHQQDUHUDåYHLWD
O|JUHJOXVWMyUXPXPV|JQXPI\ULUKXJDåDVNLSXQtHPE WWL\ÀUO|JUHJOXéMyQDRJDåVWRåDU\ÀUO|JUHJOXéMyQDRJ
DQQDUUDO|JUHJOXPDQQDLQQDQHPE WWLVVEUOLåPJUJUO|JUHJOXODJDQUVEUDOLåJUODJD
QU
/|JUHJOXVWMyUDUHUX\ÀUPHQQO|JUHJOXHPE WWDQQDQtXèDXHUX
• 1. Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu
• 2. Embætti lögreglustjórans á Vesturlandi
• 3. Embætti lögreglustjórans á Vestfjörðum
• 4. Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi vestra
• 5. Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra
• (PE WWLO|JUHJOXVWMyUDQVi$XVWXUODQGL
• 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
t  JU O|JUHJOXODJD QU  PHå iRUåQXP EUH\WLQJXP RJ  JU UHJOXJHUåDU XP VWDUIVVWLJ LQQDQ
O|JUHJOXQQDUQUPHåiRUåQXPEUH\WLQJXP6DPNY PWéHLPIDUDO|JUHJOXVWMyUDUWLOG PLVPHå
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

ÌéHVVXPNDÁDHUIMDOODåXPPDQQDXåVVWHIQXO|JUHJOXQQDUVLåDUHJOXUKHQQDUiE\UJåiIUDPJDQJLMDIQUpWWLVPiOD
og aðrar helstu stoðir jafnréttisstarfs innan lögreglunnar.

2.2.1 MANNAUÐSSTEFNA
0DQQDXåVVWHIQD O|JUHJOXQQDU Q U WLO DOODU VWDUIVPDQQD KHQQDU +~Q HU DåJHQJLOHJ i LQQUL RJ \WUL YHI 
O|JUHJOXQQDU PHUNW UtNLVO|JUHJOXVWMyUDQXP HQ yGDJVHWW +~Q HU VWXWW RJ t KHQQL HU IMDOODå XP UiåQLQJDU
VWDUIVXPKYHUÀYLQQXRJHLQNDOtIVWDUIVéUyXQVDPVNLSWLOHLåDUOMyVVWDUIVPDQQDPLåOXQXSSOçVLQJDVWDUIVHPL
lögreglu og góða starfshætti2.
Stefnan er að mestu kynhlutlaus en sérstaklega er kveðið á um jafnrétti kvenna og karla í tengslum við
UiåQLQJDU VDPU PLQJX YLQQX RJ HLQNDOtIV RJ VWDUIVéUyXQ É éHLP VYLåXP VW\åXU K~Q YLå MDIQUpWWLV RJ
framkvæmdaáætlun lögreglunnar.

2.2.2 SIÐAREGLUR
ÌM~QtJDI UtNLVO|JUHJOXVWMyULtI\UVWDVLQQ~WVLåDUHJOXUO|JUHJOXQQDU3(QGXUVNRåXå~WJiIDéHLUUDWyNJLOGL
éDQQIHEU~DU4 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
3
4
5

Ríkislögreglustjórinn, 2015b
Ríkislögreglustjórinn, 2003
Ríkislögreglustjórinn, 2016
Árni Sigmundsson, Finnborg Salome Steinþórsdóttir, Halla Bergþóra Björnsdóttir, Hildur Þuríður
5~QDUVGyWWLURJ9LJQLU(OtDVVRQ
13

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
PDQQDXåVPiODRJ\ÀUPHQQHLQVWDNUDVYLåDRJGHLOGDEHUDHLQQLJPLNODiE\UJåiIUDPJDQJLMDIQUpWWLVPiOD
enda á þeirra könnu að samhæfa markmið á sínu sviði við stefnu og markmið stofnunarinnar og fylgja eftir
i WOXQXPRJiNY|UåXQXPVHPWHNQDUKDIDYHULåRJYDUåDMDIQUpWWLVPiOèHLUKDID\ÀUXPVMyQPHåHIWLUI\OJQL
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
)Ui RJ PHå iULQX  KHIXU UtNLVO|JUHJOXVWMyUL VNLSDå MDIQUpWWLVIXOOWU~L O|JUHJOXQQDU ~U VWDUIVPDQQDKySL
VtQXPWLOéULJJMDiUDtVHQQ)XOOWU~LQQVWDUIDUiODQGVYtVXRJIHUPHåXPVMyQMDIQUpWWLVPiOD6WDUI KDQVIHOVW
skv. 2. gr. jafnréttis- og framkvæmdaáætlunar lögreglunnar, í að sjá til þess að jafnréttis- og framkvæmdaáætlun
O|JUHJOXQQDUVpI\OJWHIWLURJK~QN\QQWRJHQGXUVNRåXåUHJOXOHJD$XNéHVViKDQQDåI\OJMDVWPHåRJWDND
éiWWtMDIQUpWWLVXPU åXLQQDQRJXWDQO|JUHJOXQQDUNRPDDå~UODXVQXPMDIQUpWWLVPiODYLQQDDåIRUY|UQXP
í tengslum við einelti og kynbundið og kynferðislegt áreiti, safna kyngreindum upplýsingum, framkvæma
NDQQDQLU i VWDUIVXPKYHUÀ VLQQD IRUPHQQVNX t MDIQUpWWLVQHIQG DXN éHVV Då ERåD WLO RJ KDID XPVMyQ PHå
UHJOXOHJXPIXQGXPMDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXHPE WWDQQD JU 
6WDUIVKOXWIDOO MDIQUpWWLVIXOOWU~D O|JUHJOXQQDU HU yVNLOJUHLQW RJ VWDUÀQX VLQQW VDPKOLåD |åUXP VW|UIXP
LQQDQ HPE WWLVLQV 6WDUIDQGL MDIQUpWWLVIXOOWU~L i WODU Då XP  DI  YLQQXWtPDQXP IDUL t VW|UI  WHQJG
jafnréttismálum.

2.2.5 JAFNRÉTTISNEFND LÖGREGLUNNAR
Ríkislögreglustjóri skipar í jafnréttisnefnd lögreglunnar til þriggja ára í senn og var það fyrst gert árið 2009.
-DIQUpWWLVIXOOWU~LO|JUHJOXQQDUHUIRUPDåXUQHIQGDULQQDUHQDXNKDQVVLWMDtKHQQLIXOOWU~L/|JUHJOXVWMyUDIpODJV
Íslands, Landsambands lögreglumanna, Stéttarfélagi í almannaþjónustu (SFR) og Bandalagi háskólamanna
(BHM). Stéttarfélögin tilnefna starfsfólk lögreglu í nefndina sem tilheyra félögunum. Meginhlutverk
QHIQGDULQQDUHUDåYLåKDOGDRJHQGXUVNRåDMDIQUpWWLVRJIUDPNY PGDi WOXQO|JUHJOXQQDUYHUDMDIQUpWWLVIXOOWU~D
WLODåVWRåDURJUiåJMDIDU~WE~DRJYLåKDOGD~UU åXPRJOHLåEHLQLQJXPWHQJGXPN\QIHUåLVOHJULiUHLWQLHåD
HLQHOWLVMiWLOéHVVDåIDJUiåO|JUHJOXQQDUVpVWDUIU NWKDID\ÀUVçQ\ÀUVW|åXMDIQUpWWLVPiODRJELUWDiUOHJD
VDPDQWHNWXPVW|åXQD+~QEHUéYtHNNLiE\UJåiIUDPNY PGLQQLVMiOIUL1HIQGLQiDåIXQGDDåOiJPDUNL
einu sinni á ári og hefur gert það.

6
7

Ríkislögreglustjórinn, 2015
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
IUDPNY PGDi WOXQO|JUHJOXQQDUWyNVYRJLOGLéDQQIHEU~DU+~QKHIXUYHULåHQGXUVNRåXåiéULJJMD
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
KHOVWXYHUNHIQLMDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXQQDUMDIQUpWWLVQHIQGDUMDIQUpWWLVIXOOWU~DHLQVWDNUDO|JUHJOXHPE WWD
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, fræðsluRJVNyODVWDUI RJN\QIHUåLVOHJDiUHLWQLRJHLQHOWLgOOXPéiWWXP|åUXPHQÅ)U åVOXRJVNyODVWDUÀ´I\OJLU
IUDPNY PGDi WOXQéDUVHPWLOJUHLQGDUHUXDOPHQQDUDåJHUåLUÉKHUVODQHUiéHNNLQJDU|ÁXQRJNRUWODJQLQJX
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
RJNDUODQUPHåiRUåQXPEUH\WLQJXPOLJJLMDIQUpWWLVi WOXQLQQLWLOJUXQGYDOODU6tåDVWDJUHLQLQV~
15., snýr að gildistöku áætlunarinnar.
$OPHQQX DåJHUåLUQDU t IUDPNY PGDi WOXQ VQ~D ÁHVWDU Då éHNNLQJDU|ÁXQ RJ NRUWODJQLQJX i VW|åX
jafnréttismála innan stofnunar. Þær ná þó ekki til allra áhersluþátta og eru þættir eins og 6WMyUQXQRJVWHIQXPyWXQ
og 6WDUIVVN\OGXURJHLQNDOtIG PLéDUXPgQQXUYHUNHIQLVQ~DPDDåRUåDODJLtDXJOçVLQJXPWLOQHIQLQJXP
t QHIQGLU RJ VWDUIVKySD ~UU åL t ERåL WLO Då DXåYHOGD VDPU PLQJX YLQQX RJ HLQNDOtIV RJ YHUNIHUOD XP
kynferðislegrar áreitni og eineltis og aðgengi að þeim.
0DUNPLåKYHUVéiWWDUHUX\ÀUOHLWWQRNNXåYHOVNLOJUHLQG(LQDXQGDQWHNQLQJLQVQçUDåN\QIHUåLVOHJULiUHLWQL
og einelti. Þar kemur það ekki fram með skýrum hætti að slík hegðun verði ekki liðin og markmiðið að
~WUçPDKHQQLLQQDQO|JUHJOXQQDU+~QHUéyJUHLQLOHJDOLWLQDOYDUOHJXPDXJXPHQGDVHJLUDåVOtNKHJåXQ
teljist til alvarlegra brota og beri að meðhöndla í samræmi við verklagsreglur.
(QGDQOHJiE\UJåiIUDPJDQJLMDIQUpWWLVPiODHUVNçUWVNLOJUHLQGtMDIQUpWWLVi WOXQ+~QOLJJXUVNYJUKMi
5/6 RJ O|JUHJOXVWMyUXQXP 0Hå QçMX iNY åL  JU $åJHUåDi WOXQ t MDIQUpWWLVPiOXP NHPXU éDå t KOXW
MDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXQQDUDåJHUDiUOHJDDåJHUåDi WOXQtMDIQUpWWLVPiOXPÅéDUVHPPDUNPLåDåJHUåLU
iUDQJXUVP OLNYDUåDUWtPLRJiE\UJåYHUNHIQDHUXYHOVNLOJUHLQG´6DPE ULOHJWiNY åLHUHNNLDåÀQQDI\ULU
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
VWDUIDÁRNNXPVHWXt\ÀUVWMyUQVWDUIVKOXWIDOORJIM|OGDWLON\QQLQJDVHPERULVWKDIDXPN\QIHUåLVOHJDiUHLWQL
RJ HLQHOWL èHWWD HUX KOXWL éHLUUD XSSOçVLQJD VHP NYHåLå HU i XP t IUDPNY PGDi WOXQ Då DÁD HLJL iUOHJD
8

Ríkislögreglustjórinn, 2008
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è UVHPHNNLHUIMDOODåXPVQ~DDåXPVyNQXPRJYHLWLQJXVWDUIDVWDUIVPDQQDYHOWXRJiVW åXUEURWWKYDUIV
starfsmanna lögreglunnar. Um stöðu og þróun mála innan annarra áhersluþátta hefur ekki verið fjallað.
ÌHOGUL~WJiIXPMDIQUpWWLVRJIUDPNY PGDi WODQDHUXVNçUiNY åLXPHQGXUVNRåXQiéULJJMDiUDIUHVWL6OtNW
iNY åLHUHNNLDåÀQQDtJLOGDQGLi WOXQèDUVHJLUHLQXQJLVtJUDåPHåDOYHUNHIQDMDIQUpWWLVQHIQGDUVpDå
„[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
YDUMDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXQQDUO|JIU åLQJLRJViOIU åLQJLKMiHPE WWL5/6WyNDåHLJLQIUXPNY åLDå
yVNHPE WWLV5/6HåDDQQDUUDKOXWDåHLJDQGLDåLODPiOWLOXPIM|OOXQDURJ~UODXVQDUVHPY|UåXåXN\QEXQGLå
PLVUpWWLN\QIHUåLVOHJDiUHLWQLRJHLQHOWLÉULåYDUV~QçEUH\WQLWHNLQXSSDå5/6VHWWLViVWRIQÀPP
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
WLOO|JXPXP~UE WXUiVYLåLMDIQUpWWLVPiODVHPIUDPNRPXtVNçUVOXQQL9LQQXPHQQLQJRJN\QMDWHQJVOO|JUHJOXQQDU9
RJ U|NVWXWW PHåDO DQQDU PHå éYt Då JHUHQGXU Y UX RIW \ÀUPHQQ éROHQGD RJ éYt PLNLOY JW Då IyON J WL
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
YHULåHQGXUVNRåDåDURJWyNXé UQçMXJLOGLéDQQDSUtOè UHUXQ~DåJHQJLOHJDUiLQQULRJ\WULYHI 
lögreglunnar ásamt tengiliðaupplýsingum.

2.2.8 JAFNRÉTTISFULLTRÚAR LÖGREGLUEMBÆTTA
/|JUHJOXVWMyUDU VNLSD MDIQUpWWLVIXOOWU~L VtQV HPE WWLV WLO éULJJMD iUD t VHQQ +OXWYHUN éHLUUD HU Då YLQQD Då
MDIQUpWWLVPiOXPLQQDQHPE WWLVLQVRJYHUDVWDUIVP|QQXPMDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXQQDURJMDIQUpWWLVQHIQG
lögreglunnar til aðstoðar og ráðgjafar. Meðal verkefna er að sjá til þess að jafnréttis- og framkvæmdaáætlun
VpI\OJWHIWLULQQDQHPE WWLVLQVI\OJMDVWPHåMDIQUpWWLVXPU åXHÁDIU åVOXXPMDIQUpWWLVPiOEHLQDPiOXPHU
YDUåDPLVPXQXQiJUXQGYHOOLN\QVHLQHOWLRJN\QIHUåLVOHJDiUHLWQLtUpWWDQIDUYHJDÁDRJPLåODXSSOçVLQJXP
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
6WDUIVKOXWIDOO MDIQUpWWLVIXOOWU~D O|JUHJOXHPE WWDQQD HU yVNLOJUHLQW RJ O|JUHJOXVWMyUDQQD Då VNLOJUHLQD éDå
VYLJU~PVHPéDXKDIDWLOYHUNHIQLVLQV

9
10
11
12

Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
Munnleg heimild, Finnborg Salome Steinþórsdóttir tölvupóstur, 19. apríl 2017
Jafnréttis- og aðgerðaáætlun lögreglunnar, 6. gr.
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2.3

STARFSFÓLK LÖGREGLUNNAR

èDQQIHEU~DUYRUXVWMyUQHQGXURJVWDUIVIyONO|JUHJOXVDPWDOVéDUDI NDUODU  RJ
konur (26%). Lögreglan í heild sinni er því skilgreind sem karlavinnustaður. Æðstu stjórnendur eru innan við
KySVLQVDQQDåVWDUIVIyONU~PRJO|JUHJOXPHQQW SOHJD
2.3.1 ÆÐSTU STJÓRNENDUR LÖGREGLUNNAR
Æðstu stjórnendur lögreglunnar eru ríkislögreglustjóri, lögreglustjórar og aðstoðarlögreglustjórar.13 Þann
 IHEU~DU  YRUX VDPWDOV  HLQVWDNOLQJDU t éHVVXP KySL QtX NDUODU   RJ IMyUDU NRQXU  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
RJDåVWRåDUO|JUHJOXVWMyUDUtéYtéULåMD7DÁDVçQLUIM|OGDtKySL åVWXVWMyUQHQGDO|JUHJOXQQDUiWtPDELOLQX
2014-201615 eftir starfsstigi og í stigveldisröð.
Taﬂa 1. Fjöldi æðstu stjórnenda lögreglunnar 2014-2016 eftir starfsstigi og kyni
2014
Starfstitill

2015

2016

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

(LQVRJIUDPNHPXUtW|ÁXKHIXUNRQXPIM|OJDåtKySL åVWXVWMyUQHQGDO|JUHJOXQQDUK NNDåPLOOLiUDQQD
 RJ  ~U  XSS t  + NNDQGL KOXWIDOO VNçULVW Då PHVWX DI  éYt Då IM|OGL NYHQQD t HPE WWL
O|JUHJOXVWMyUDVWyåtVWDåéHJDUVNLSDåYDUtHPE WWLO|JUHJOXVWMyUDHIWLUI NNXQO|JUHJOXHPE WWD~UtQtX
í ársbyrjun 2015.
2.3.2 LÖGREGLUMENN
èDQQ  IHEU~DU  YRUX  O|JUHJOXPHQQ RJ KpUDåVO|JUHJOXPHQQ RJ DÁH\VLQJDPHQQ16 við störf á
Íslandi, 593 karlar (84%) og 113 konur (16%). Þau starfa hjá embætti ríkislögreglustjóra, héraðssaksóknara
og lögregluembættunum níu.17

13
14
15

16
17

ÌéHVVXPKySDJHWDHLQQLJYHULåDåVWRåDUUtNLVO|JUHJOXVWMyUDUHQHQJLQQVOtNXUQ~VWDUIDQGL
Töluleg kyngreind gögn um hóp æðstu stjórnenda lögreglunnar hafa verið tekin saman og birt frá árinu 2014
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
UtNLVLQV PHQQWXQO|JUHJOX IUiM~QtWyNXJLOGL)UiRJPHåéHLPWtPDYDUO|JUHJOXVNyOLUtNLVLQVODJåXU
niður, menntun lögreglumanna færðist á háskólastig og mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar var sett á
stofn innan embættis RLS.
+pUDåVO|JUHJOXPHQQRJDÁH\VLQJDPHQQtO|JUHJOXHUXUiåQLUWLOWtPDEXQGLQQDVWDUIDDåXSSI\OOWXPiNYHåQXP
VNLO\UåXPHQHNNLHUJHUåVNLO\UåLVODXVNUDIDXPDåYLåNRPDQGLKDÀORNLåO|JUHJOXQiPL
Starfsfólk Lögregluskóla ríkisins er talið með enda skólinn þá ennþá starfandi.
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Samkvæmt reglugerð um starfsstig lögreglunnar eru einstaklingar í þessum hópi í starfsstigum 4-9;
\ÀUO|JUHJOXéMyQQ t VWDUIVVWLJL IM|JXU DåVWRåDU\ÀUO|JUHJOXéMyQQ t VWDUIVVWLJL ÀPP DåDOYDUåVWMyUL RJ
O|JUHJOXIXOOWU~L t VWDUIVVWLJL VH[ YDUåVWMyUL RJ UDQQVyNQDUO|JUHJOXPDåXU t VWDUIVVWLJL VM| O|JUHJOXPDåXU t
VWDUIVVWLJLiWWDRJDÁH\VLQJDPHQQtO|JUHJOXRJKpUDåVO|JUHJOXPHQQtVWDUIVVWLJLQtX187DÁDVçQLUIM|OGDRJ
kynjahlutfall eftir þessum starfsstigum í stigveldisröð.

Taﬂa 2. Fjöldi og hlutfall lögreglumanna 1. febrúar 2016 eftir starfsstigi og kyni
Starfsstig

Karl

Kona

22

22

0

3%

100%

0%

Aðstoðaryﬁrlögregluþjónn

24

21

3

3%

88%

13%

Aðalvarðstjóri og lögreglufulltrúi

105

92

13

15%

88%

12%

39

37

2

95%

5%

83%

17%

89%

11%

Aðalvarðstjóri
Lögreglufulltrúi

% alls

% karla

% kona

Alls

Yﬁrlögregluþjónn

66

55

11

237

212

25

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%

706

593

113

100%

84%

16%

Varðstjóri og rannsóknalögreglumaður

Samtals

34%

(LQVRJIUDPNHPXUtW|ÁXHUJHJQLUHQJLQNRQDHPE WWL\ÀUO|JUHJOXéMyQVRJKOXWIDOONYHQQDtHLQVW|NXP
starfsstigum á bilinu 11-13% nema í neðstu starfsstigunum tveimur þar sem það er 20-23%. Um fjórðungur
O|JUHJOXPDQQDHUXNRQXURJÀPPWXQJXUKpUDåVO|JUHJOXPDQQDRJDÁH\VLQJDPDQQD6pUVWDNDDWK\JOLYHNXU
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
O|JUHJOXIXOOWU~DUDQQVyNQDO|JUHJOXPDQQDRJDÁH\VLQJDPDQQD
0\QGVçQLUéUyXQLQDLQQDQVWDUIVVWLJD\ÀUÀPPiUDWtPDELO
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Skv. reglugerðinni eru lögreglunemar einnig skilgreindir í síðasta starfsstiginu en þeir eru ekki taldir með í gögnum
RLS og LRH
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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.
(QJLQNRQDJHJQGLHPE WWL\ÀUO|JUHJOXéMyQVi~WWHNWDUWtPDELOLQXHQNRQXPtKySLDåVWRåDU\ÀUO|JUHJOXéMyQD
hefur fjölgaði hlutfallslega eftir 2014. Nánari greining á gögnum sýnir að skýringa er að leita í því að
DåVWRåDU\ÀUO|JUHJOXéMyQXPKHIXUI NNDåRJÁHLULNRQXUE VWtKySLQQ$åDOYDUåVWMyUDURJO|JUHJOXIXOOWU~DU
eru í sama starfsstigi en kynjahlutfallið mjög ólíkt milli hópanna. Hækkun á hlutfalli kvenna í hópi aðalvarðstjóra
árið 2014 og lækkun eftir það vekur athygli. Nánari greining á gögnum sýnir að hækkunin skýrist að mestu
af því að ein kona bættist í hópinn árið 2014 og lækkunin af því að aðalvarðstjórum fjölgaði um sex eftir
RJYRUXéDåDOOWNDUODU+ NNXQiKOXWIDOOLNYHQQDtKySLO|JUHJOXIXOOWU~DPLOOLiUDQQDRJ
vekur einnig athygli. Nánari greining á gögnum sýndi að þá bættust 17 í hópinn og þar af átta konur. Eftir
éDåKHIXUWLOKQHLJLQJLQYHULåV~DåéDåI NNDUtKySQXPRJNRQXPKOXWIDOOHJDPHLUDHQN|UOXP9DUåVWMyUDU
og rannsóknarlögreglumenn eru einnig í sama starfsstigi, hlutfall kvenna í þeim hópi er einnig ólíkt eftir
VWDUIVKHLWXPRJN\QMDKOXWIDOOLåHNNLPLNLåEUH\VWiXQGDQI|UQXPÀPPiUXPiUXPÌKySLO|JUHJOXPDQQD
er staða kvenna önnur. Þar hefur hlutfall kvenna hækkað um 8% milli áranna 2011 og 2016. Þróunin hefur
éyHNNLDOOWDI YHULåMiNY åHQPXQKUDåDULRJMiNY åDULIUiHQiULQiXQGDQ$OPHQQDUHJODQKHIXU
YHULå V~ Då ~WVNULIDåLU O|JUHJOXPHQQ KHIMD VW|UI  LQQDQ O|JUHJOXQQDU HIWLU ~WVNULIW IUi /|JUHJOXVNyODQXP
+OXWIDOONYHQQDYDUyYHQMXKiWWtKySQXPVHP~WVNULIDåLVWiULåHQéiYRUXé UtI\UVWDRJHLQDVNLSWLå
i VWDUIVWtPD /|JUHJOXVNyOD UtNLVLQV PHLULKOXWL ~WVNULIWDUQHPD éi  DI   HåD 19 Það skýrir sennilega
þá óvenjumiklu hlutfallslegu fjölgun kvenna sem verður milli áranna 2014 og 2015. Árið eftir, 2015, voru
19

Lögreglan, 2014
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NRQXU~WVNULIWDUQHPDQQDRJN\QMDKOXWDOOLåéYtVYLSDåRJiåXUYDUÉIUDPKDOGDQGLKOXWIDOOVOHJIM|OJXQ
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. $å|OOXyEUH\WWXPi
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%). .RPLDOOXUKySXULQQVHPQ~HUtVWDUIVQiPLWLOVWDUIDPiéYtJHUDUiåI\ULUDåKOXWIDOONYHQQDt
hópi lögreglumanna hækki ef brotthvarf kvenna verður ekki meira en karla.
èUyXQLQPHåDODÁH\VLQJDPDQQDVNHUVLJ~URJHUyYHQMXMiNY åHQéHLPKHIXUIM|OJDåiVtåXVWXiUXPRJ
KOXWIDOONYHQQDKiWW6DPNY PWJUtUHJOXJHUåXPVWDUIVVWLJLQQDQO|JUHJOXQQDUHUXDÁH\VLQJDPHQQUiåQLU
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.
èHJDUKHLOGDUP\QGLQHUVNRåXåHUOMyVWDåWLOKQHLJLQJLQHUV~DåKOXWIDOONYHQQDO NNDUHIWLUéYtVHPRIDU
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
NYHQQDK NNDåyYHQMXPLNLåtKySLO|JUHJOXPDQQDRJDåVWRåDU\ÀUO|JUHJOXéMyQDHQDåPHVWXVWDåLåtVWDå
eða lækkað innan annarra starfsstiga.
ÌWDUOHJXPJ|JQXP~UUiåQLQJDUIHUOXPYHJQDVNLSDQDHåDVHWQLQJDKHIXUKHIXUKLQJDåWLOHNNLYHULåVDIQDå
með markvissum hætti hvorki fyrir lögregluna í heild sinni né innan einstakra embætta. Gögnin ættu þó að
vera aðgengileg í skjalavörslukerfum.
$OJHQJW HU Då QRWD VYRNDOODåD JOHUéDNVYtVLW|OX WLO Då P OD KYRUW W NLI UL NYHQQD RJ NDUOD WLO Då NOtID
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.
9tVLWDODQWHNXUJLOGLIUiQ~OOLRJXSStKLåyHQGDQOHJD*LOGLåEHQGLUWLOéHVVDåéDåVpHQJLQQPXQXUi
W NLI UXPNYHQQDRJNDUODWLODåIiIUDPJDQJtVWDUÀPHåHLQXPHåD|åUXPK WWL$å|OOXM|IQX WWLéDå
að vera markmiðið. Ef gildið er < 1 eru konur í meirihluta en ef gildið er > 1 þá sýnir það þróun í átt að
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6Mi5HJOXUXPVWDUIVVWLJLQQDQO|JUHJOXQQDUQUJU
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glerþaki. Því hærra gildi sem vísitalan tekur, því þykkara mælist glerþakið.21 Til samanburðar má geta þess að
í skýrslunni 6KHÀJXUHV kemur fram að glerþaksvísitala Íslands mældist 1,41 árið 2013.22 Innan Háskóla
ÌVODQGVHUVWLJYHOGLVU|å IUDPJDQJVNHUÀ iOtNDVNçURJPHåDOO|JUHJOXPDQQDèDUP OGLVWYtVLWDODiUVLQV
YHJQDIUDPJDQJV~UGyVHQWDVW|åXXSStSUyIHVVRUVVW|åXRJ~UOHNWRUVVW|åXtGyVHQWDVW|åX23ÌW|ÁX
3 eru glerþaksvísitalan reiknuð fyrir einstök starfsstig lögreglumanna árin 2014-2016.
Taﬂa 3. Glerþaksvísitala og þróun hennar árin 2014-2016 eftir starfsstigi
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

(LQVRJWDÁDVçQLUHUyK WWDåVHJMDDåJOHUéDNLåVpHQQPM|Jé\NNWKMiO|JUHJOXQQLRJé\NNQLHIWLUéYtVHP
RIDUHUGUHJXUtYDOGDU|åLQQLèUyXQYtVLW|OXQQDUHUPLVM|IQHIWLUVWDUIVVWLJXP+~QHUMiNY åRJVDPIHOOG
tHIVWDRJQHåVWDVWDUIVVWLJLQX7 NLI ULNYHQQDWLODåNRPDVWtHPE WWL\ÀUO|JUHJOXéMyQVRJYDUåVWMyUDRJ
rannsóknalögreglumanna hafa því aukist á tímabilinu 2014-2016. Þau hafa hins vegar minnkað lítillega á
VDPDWtPDELOLéHJDUNHPXUDåHPE WWLDåVWRåDU\ÀUO|JUHJOXéMyQVRJOtWLåEUH\VWéHJDUNHPXUDåVWDUIVVWLJL
DåDOYDUåVWMyUDRJO|JUHJOXIXOOWU~D

2.3.3 BORGARALEGIR STARFSMENN
8PÀPPWXQJXUVWDUIVPDQQDO|JUHJOXQQDUJHJQD|åUXPVW|UIXPHQO|JUHJOXVW|UIXP,QQDQVWRIQXQDULQQDU
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,
  DåVWRåDUVDNVyNQDUL   O|JO UåXU IXOOWU~L   VpUIU åLQJXU RJ YHUNHIQDVWMyUL   VNULIVWRIXPHQQ  
IDQJDYHUåLU  ODQGDP UDYHUåLU  XPVMyQDUPHQQRJ  U VWLQJDUVWDUIVIyON(UÀWWHUDåUDåDVYRyOtNXP
hópum í nákvæma stigveldisröð og hefðin því að mestu látin ráða.
èDQQIHEU~DUYRUXERUJDUDOHJLUVWDUIVPHQQtVOHQVNXO|JUHJOXQQDUWDOVLQVNDUODU  RJ
konur (65%). Konur eru því meirihluti borgaralegra starfsmanna ólíkt því sem gerist í hópi lögreglumanna en
N\QMDKOXWIDOOLåHNNLMDIQVNHNNW7DÁDVçQLUIM|OGDRJN\QMDKOXWIDOOHIWLUVWDUIVKHLWXPRJti WODåULVWLJYHOGLVU|å

21
22
23
24

'DJQç6N~ODGyWWLU
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2016
'DJQç6N~ODGyWWLU
$OOLU t KySQXP HUX UiåQLU WLO VWDUID QHPD IDQJDYHUåLU èHLU IDUD HNNL PHå O|JUHJOXYDOG HQ HUX
embættismenn eins og lögreglumenn og því skipaðir en ekki ráðnir.
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Taﬂa 4. Fjöldi og hlutfall borgaralegra starfsmanna lögreglunnar 1. febrúar 2016 eftir starfsheiti og kyni
Samtals

Karl

Kona

% karlar

% konur

Fjármálastjóri/sviðsstjóri/framkvæmdastjóri

Starfstitill

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%

ÌW|ÁXNHPXUIUDPDåHQJDUNRQXUtHIVWDVWDUIVVWLJLQXRJHLQJ|QJXNRQXUtéYtQ VWHIVWDèDUI\ULUQHåDQHUX
hlutfall kynjanna mjög misjafnt. Með þessari framsetningu koma því ekki fram skýrar vísbendingar um lóðrétta
N\QVNLSWLQJXVWDUIDPHåDOERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDO|JUHJOXQQDUéYtKOXWIDOONYHQQDO NNDUHNNLNHUÀVEXQGLå
eftir því sem ætluð völd og áhrif aukast. Það vekur hins vegar athygli að eingöngu karlar eru í valdamestu
VW|UIXQXPRJKYHUVXN\QVNLSWERUJDUDOHJXVW|UÀQHUX Karlarnir eru fjármálastjórar og framkvæmdastjórar
RJPLNLOOPHLULKOXWLO|JO UåUDIXOOWU~DVpUIU åLQJDIDQJDYDUåDRJXPVMyQDUPDQQD.RQXUQDUUiåDUtNMXP
þegar kemur að skrifstofuhaldi og mannauðsmálum og eru mikill meirihluti deildarstjóra, aðstoðarsaksóknar,
VNULIVWRIXPDQQDRJODQGDP UDYDUåD$XNéHVVVMiHLQJ|QJXNRQXUXPU VWLQJX
RLS hóf ekki að taka saman og birta kyngreindar upplýsingar um borgaralega starfsmenn íslensku lögreglunnar
I\UUHQiULå0\QGVçQLUKYHUQLJN\QMDKOXWIDOOLåKHIXUéUyDVWLQQDQVWDUIVKHLWDÁRNNDPLOOLiUDQQD
og 2016.
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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 íÁHVWXP
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
yXPGHLODQOHJDMiNY å+~QYLUåLVWHLQQLJMiNY åKMiXPVMyQDUP|QQXP1iQDULJUHLQLQJiJ|JQXPVçQGL
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
i~WWHNWDUWtPDELOLQX og er það í algjörri andstöðu við stefnuna í jafnréttismálum.
Jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar grundvallast á jafnréttislögum. Í 18. gr. þeirra segir að
DWYLQQXUHNHQGXUVNXOLVpUVWDNOHJDYLQQDDåéYtDåVW|UI ÁRNNLVWHNNLtVpUVW|NNYHQQDRJNDUODVW|UIÞegar
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á heildina er litið hefur þróunin í hópi borgaralegra starfsmanna lögreglunnar frekar orðið í þá átt að auka
N\QVNLSWLQJX VWDUID HQ GUDJD ~U KHQQL èDå HU HNNL t VDPU PL YLå VWHIQX VWMyUQYDOGD RJ O|JUHJOXQQDU t
jafnréttismálum.
6WDUIDÁRNNDUERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDO|JUHJOXQQDUHUXyOtNLURJP|JXOHLNDUWLOIUDPJDQJVtVWDUÀPLVMDIQLU
ÉQXSSOçVLQJDXPP|JXOHLNDHLQVWDNUDKySDWLOIUDPJDQJVtVWDUÀHUYDUWPDUNW NWDåUHLNQD~WJOHUéDNVYtVLW|OX
með sambærilegum hætti og gert var fyrir lögreglumenn.

2.3.4 ALMENNT UM STARFSFÓLK LÖGREGLUNNAR
$OPHQQXPIM|OOXQXPVWDUIVIyONO|JUHJOXQQDUE\JJLUiJ|JQXP~UUDQQVyNQXPiYLQQXPHQQLQJXO|JUHJOXQQDU
hjá lögreglumönnum árið 2013 og borgaralegum starfsmönnum árið 2017.
Flestir lögreglumenn vinna vaktavinnu eða tæplega helmingur hópsins. Um þriðjungur er í dagvinnu og
U~POHJDÀPPWXQJXUtGDJYLQQXHåDYDNWDYLQQXPHå\ÀUYLQQXHåDiEDNY|NWXP$OPHQQLUO|JUHJOXPHQQRJ
varðstjórar eru stærstu hóparnir sem eru í vaktavinnu en lögreglumenn í efri starfsstigum frekar í dagvinnu,
PHåHåDiQ\ÀUYLQQXHåDEDNYDNWDHIWLUHåOLVWDUIDQQD0LNLOOPHLULKOXWLERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDHåDXP
HUXtGDJYLQQXtYDNWDYLQQXRJtGDJYLQQXPHåEDNY|NWXPYDNWDYLQQXHåDPLNLOOL\ÀUYLQQX
Kynjamunur kom ekki fram.25
7DÁDVçQLUVWDUIVDOGXUO|JUHJOXPDQQDRJERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDHIWLUN\QL

Taﬂa 5. Starfsaldur starfsfólks lögreglu eftir tegundum starfa og kyni
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%

(LQVRJIUDPNHPXUtW|ÁXHUPLNLOOPXQXUiVWDUIVDOGULHIWLUWHJXQGXPVWDUIDRJN\QLèUHQQWYHNXUVpUVWDND
DWK\JOL Ì I\UVWD ODJL KHIXU U~POHJD KHOPLQJXU O|JUHJOXPDQQD HQ W SOHJD ÀPPWXQJXU ERUJDUDOHJUD VWDUIDå
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
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Eftir því sem næst verður komist eru fangaverðir og landamæraverðir eina fólkið í hóp borgaralegra
VWDUIVPDQQD O|JUHJOX VHP HUX t YDNWDYLQQX $OOLU NDUODU t éHVVXP KySXP YLUåDVW KDID WHNLå éiWW
í könnuninni á móti um helmingi kvennanna. Með tilliti til þess kemur ekki fram kynjamunur í
starfsfyrirkomulagi.
24

DåVWDUIVUH\QVODNDUODVpRIWPHLULRJVWXQGXPPXQPHLULHQNYHQQDLQQDQEHJJMDKySD7DÁDVçQLUK VWD
menntunarstig starfsmanna lögreglunnar eftir tegundum starfa og kyni.

Taﬂa 6. Menntun lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna eftir kyni
Lögreglumenn

Borgaralegir

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%

$OOLUO|JUHJOXPHQQLUQLUK|IåXORNLåQiPLIUi/|JUHJOXVNyODUtNLVLQV(LQVRJIUDPNHPXUtW|ÁXKDIDXP
éHLUUDDåDXNLORNLåVW~GHQWVSUyÀU~POHJDKHOPLQJXU|åUXQiPLRJIUDPKDOGVQiPLRJÀPPWXQJXUKiVNyODQiPL
á grunn- eða framhaldsstigi. Menntunarstig borgaralegra starfsmanna er því hærra en lögreglumanna en 60%
borgaralegra hafa lokið háskólanámi og 26% öðru námi eða framhaldsnámi. Kynjamunur í menntunarstigi er
lítill í hópi borgaralegra starfsmanna en menntunarstig lögreglukvenna er hærra en starfsbræðra þeirra.
)M|OVN\OGXDåVW åXUO|JUHJOXPDQQDRJERUJDUDOHJUDHUXtÁHVWXVDPE ULOHJDU/DQJÁHVWLUHLJDPDNDHåD
lögreglumanna og tæplega 90% borgaralegra, 5- 6% eru fráskildir eða hafa misst maka sinn og 10-12% eru
einhleypir. Meðal borgaralegra starfsmanna kom fram verulegur kynjamunur í hópi einhleypra en í þeim hópi
YRUXNYHQQDQQDiPyWLNDUODQQD$XNéHVVYDUDOJHQJDUDtéHLUUDKySLDåNDUODUY UXIUiVNLOGLU
0LNLOO PHLULKOXWL O|JUHJOXPDQQDQQD RJ ERUJDUDOHJUD VWDUIVPDQQD HLJD E|UQ VWM~SE|UQ RJ IyVWXUE|UQ
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.
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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
DXåYHOWI\ULUE åLN\QLQDåWDNDIUtYHJQDYHLNLQGDEDUQDRJIDUDtVH[PiQDåDI åLQJDURUÁRI (1DXåYHOGDUD
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.
$å|OOXyEUH\WWXPiE~DVWYLåDåXPKHOPLQJXUVWDUIVPDQQDO|JUHJOXQQDUVMiLHNNLPLNODiVW åXWLODåOHJJMD
áherslu á jafnréttismál, styðja aðgerðir og taka þátt í að koma þeim í framkvæmd. Þess má þó vænta að um
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NYHQQDRJNDUODVçQLé|UÀQQLiXPEyWDVWDUÀtMDIQUpWWLVPiOXPLQQDQO|JUHJOXQQDUVNLOQLQJRJéYt
OtNOHJWLODåVW\åMDVOtNDYLåOHLWQL$åJHQJLOHJJ|JQYRUXHNNLQ JLOHJDtWDUOHJWLODåJUHLQDVpUVWDNOHJDYLåKRUI 
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
éyÀQQDtQLåXUVW|åXQXPVHPP OGXYLåKRUI éiWWWDNHQGDWLOéHVVKYRUWéDå\UåLWLOJyåVDåIM|OJDNRQXPt
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 stjórnunarog 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
NRQXPtVOtNXPVW|åXP.RQXUYRUXDOPHQQWMiNY åDULHQNDUODUèHJDUiKHLOGLQDHUOLWLåHUYLåKRUÀåVYLSDå
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
MDIQWNRQXPVHPN|UOXPYLQQXJHJQN\QEXQGQXPODXQDPXQRJVDPU PLQJXYLQQXRJHLQNDOtIV$åVW|UI 
standi báðum kynjum opin hefur víðari skírskotun en þá að tryggja að engar formlegar hindranir séu til
VWDåDUNRQXPRJN|UOXPHNNLPLVPXQDåtUiåQLQJDUIHUOXPRJW NLI ULN\QMDQQDWLODåDÁDVpUéHNNLQJDURJ
UH\QVOXRJWLOIUDPJDQJVtVWDUÀVpXM|IQæPLVOHJWtYLQQXXPKYHUÀQXJHWXUI OWIyONIUiéYtDåV NMDXPRJ
KDOGDiIUDPVW|UIXPVWXQGXPIUHPXUDQQDåN\QLåIUHNDUHQKLWWÌéHVVXPNDÁDHUVWLNODåiVWyUXXPVW|åX
MDIQUpWWLVPiODLQQDQVWDUIVPDQQDéiWWDU~WIUiçPVXPVMyQDUKRUQXP.

2.5.1 VIÐHORF TIL KVENNA OG KARLA
Finnborg26 komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni 9LQQXPHQQLQJRJN\QMDWHQJVOO|JUHJOXQQDU að viðhorf til
kvenna meðal lögreglumanna væru heldur neikvæð. Konur treysti sér og öðrum konum til allra starfa innan
O|JUHJOXQQDUHQNDUODUQLUVtåXU7DÁDVçQLUé UIXOO\UåLQJDUVHPERUJDUDOHJLUVWDUIVPHQQO|JUHJOXQQDUYRUX
beðnir um að taka afstöðu til og niðurstöður þeirra mælinga.

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

26

Hvorki sammála né
ósammála

Frekar eða mjög
ósammála

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%

Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013
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(LQVRJIUDPNHPXUtW|ÁXYRUXQ UDOOLUERUJDUDOHJXVWDUIVPHQQO|JUHJOXQQDUVDPPiODXPDåNRQXURJ
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
VQ~DDå(1NYHQQDRJNDUODWDNDQ~HNNLVNçUDDIVW|åX$WK\JOLVYHUWHUDåPHåDOERUJDUDOHJUD
VWDUIVPDQQDWHOMDKOXWIDOOVOHJDÁHLULNDUODUHQNRQXUHåDiPyWLDåNRQXUVpXK IDULHQNDUODUWLODå
VLQQDPiODÁRNNXPVHPWHQJMDVWN\QLHåDN\QIHUåLPHåHLQXPHåD|åUXPK WWLHQKOXWIDOOVOHJDÁHLULNRQXUHQ
NDUODUHåDiPyWLDåNDUODUVpXK IDULWLODåVLQQDPiODÁRNNXPVHPWHQJMDVWPiOXPVHPWHQJMDVW
IMiUPiOXPRJW|OYXW NQL8PÀPPWXQJXUE åLNYHQQDRJNDUODUWUH\VWDéYtVtåXU|åUXN\QLQXHQKLQXWLO
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
.\QJUHLQG J|JQ ~U XPVyNQDUIHUOXP RJ XP W NLI UL WLO IUDPJDQJ t VWDUÀ JHWD JHÀå YtVEHQGLQJDU XP Då
laus störf standi jafnt konum sem körlum opin. -DIQUpWWLVIXOOWU~LO|JUHJOXQQDUKHIXUVtåDVWOLåLQéUM~iUUH\QW
DåDÁDVOtNUDXSSOçVLQJDPHåIUDPNY PGDi WOXQMDIQUpWWLVPiODHQHNNLKDIWHULQGLVHPHUÀåLI\UUHQiULå
2016. Þá bárust upplýsingar frá nær öllum lögregluembættum. Lítið er því vitað um raunverulega stöðu
RJéUyXQUiåQLQJDUPiODRJW NLI UDWLOIUDPJDQJVtVWDUÀKMiO|JUHJOXQQLtKHLOGVLQQL\ÀUéHWWDéULJJMDiUD
~WWHNWDUWtPDELO(LQXXSSOçVLQJDUQDUtéHVVDULVNçUVOXHUXIUi/5+RJXPéDXHUIMDOODåtNDÁD
9LåKRUI WLOIUDPJDQJVVWDUIVIHULOVJHWDJHÀåYtVEHQGLQJXXPVW|åXQDRJVçQLUP\QGYLåKRUI VWDUIVPDQQD
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
LQQDQVWRIQXQDULQQDU.DUODUtERUJDUDOHJXPVW|UIXPVNHUDVLJ~UéYtéHLUHUXKOXWIDOOVOHJDRIWDVWPM|JiQ JåLU
með sinn framgang. Þegar á heildina er litið eru borgaralegir karlar sáttastir, þá borgaralegar konur, svo karlar
í hópi lögreglumanna og lögreglukonur ósáttastar.
èYtKHIXUVWXQGXPYHULåKDOGLåIUDPDåNRQXUV NLVWVtåXUHQNDUODUHIWLUDXNLQQLiE\UJåtVWDUÀRJéDåVNçUL
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
NDUODU5pWWHUDåEHQGDiDåéiWWWDNHQGXUO|JåXVMiOÀUKXJO JWPDWiéDåKYDåtéYtI OLVWDåV NMDVWHIWLU
DXNLQQLiE\UJåtVWDUÀ*|JQLQHUXéYtHNNLQ JLOHJDtWDUOHJWLODåK JWVpDåJUHLQDKYHUVNRQDUiE\UJåVyVW
YDUHIWLUWGKYRUWéDåYDUIUDPJDQJXUtIRUPLVW|åXK NNXQDUDÁH\VLQJDUHåDDXNLQiE\UJåtVDPDVWDUÀ
2.5.3 STARFSÞRÓUNARVERKEFNI
0HåéUyXQDUYHUNHIQXPHUYtVDåWLOJ åDVHPDXNLåJHWDW NLI ULVWDUIVIyONVWLODåéURVNDRJQçWDK ÀOHLNDVtQD
Þau geta aukið hæfni á einhverju sviði, bætt frammistöðu, styrkt stöðu og skapað sterkari fagleg eða félagsleg
WHQJVODQHW èHWWD JHWD WG YHULå W NLI UL WLO DÁH\VLQJD QiPVNHLå RJ éMiOIXQ UiåVWHIQXU RJ VDPUiåVIXQGLU
starfsmanna- og starfsþróunarviðtöl. Einnig má nefna þátttöku í fjölmiðlaumræðu og tækifæri til að taka
éiWW WyPVWXQGDVWDUÀ VHP HÁLU IpODJVOHJ WHQJVO LQQDQ VWRIQXQDULQQDU HåD XWDQ /|JUHJOXNyULQQ KHIXU RIW
verið nefndur sem dæmi um slíkt tómstundastarf en einnig má nefna tækifæri til að taka þátt í vináttukeppni
I\ULU K|QG O|JUHJOXQQDU LQQDQ ODQGV HåD XWDQ $IDU WDNPDUNDåDU XSSOçVLQJDU HUX DåJHQJLOHJDU XP VOtN
þróunarverkefni, þátttöku í þeim og viðhorf til stöðu mála – en eitthvað þó.
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-DIQUpWWLVIXOOWU~LKHIXUPHåIUDPNY PGDi WOXQMDIQUpWWLVPiODNDOODð eftir upplýsingum frá lögregluembættunum
XPWtPDEXQGQDUDÁH\VLQJDWLOOHQJULHåDVNHPPULWtPDèDåKHIXUJHQJLåLOODHLQVRJ|QQXUXSSOçVLQJD|ÁXQ
en betur en áður vegna ársins 2016.+Mi/5+HUXHLQKYHUJ|JQDåJHQJLOHJRJXPéDXHUIMDOODåtNDÁD
Í gögnum frá Lögregluskóla ríkisins27HUDåÀQQDXSSOçVLQJDUXPVWDUIVWHQJGQiPVNHLåRJéiWWW|NXtéHLP
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
KDÀYHULåMDIQW9tVEHQGLQJDUKDIDéyNRPLåIUDPXPéDåDåIDJPHQQVNDRJJHJQV LHLQNHQQLHNNLDOOWDI YDO
iéiWWWDNHQGXPÉVW åDJ WLéYtYHULåWLODåUçQDYDOIHUOLåVpUVWDNOHJD~WIUiMDIQUpWWLVRJN\QMDVMyQDUPLåXP
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
6WDUIVXPKYHUÀO|JUHJOXPDQQDYDUVSXUWXPPDWiK IQLtQRWNXQVNRWYRSQDRJt\ÀUKH\UVOXPVNçUVOXW|NX
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

28

èDQQM~QtWyNXJLOGLO|JXPXPEUH\WLQJXiO|JUHJOXO|JXPRJO|JXPXPUpWWLQGLRJVN\OGXU
VWDUIVPDQQD UtNLVLQV PHQQWXQ O|JUHJOX  QU  0Hå éHLP YDU O|JUHJOXQiP ÁXWW i KiVNyODVWLJ
Lögregluskóli ríkisins lagður niður í lok september 2016 og mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu
stofnað.
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
|åUXWLOYLNLQXèiWWWDNHQGXUYRUXHLQQLJEHåQLUDåOHJJMDPDWiJ åLéMiOIXQDULQQDUQiPVNHLåDQQDÌEiåXP
WLOYLNXPNRPIUDPPDUNW NXUN\QMDPXQXURJYRUXNRQXUVtåXUVDPPiODéYtHQNDUODUDåJ åLéMiOIXQDU
námskeiðs væru mikil. 1LåXUVW|åXUQDUHUXYtVEHQGLQJXPDåéDUÀUNYHQQDRJNDUODJHWLYHULåyOtNDURJDå
éMiOIXQLQQiPLåRJHåDQiPVHIQLåVpIUHNDUVQLåLåDåé|UIXPNDUODHQNYHQQD.
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
DåIiDåSUyIDWLOWHNLåVWDUI RJ\ÀUPDåXUKDQVRJ\ÀUPDåXUGHLOGDULQQDUVHPVWDUÀåKH\ULUXQGLUVDPé\NNMD
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
J åLVpXWLO~WKOXWXQDUKMiERUJDUDOHJXPVWDUIVP|QQXPDPNYHJQDDÁH\VLQJDèDåYDUéyHNNLNDQQDå
sérstaklega. TraXVWéDUI DåUtNMDWLOéHVVDåDOOLUKDÀtUDXQRJYHUXM|IQW NLI ULéHJDUNHPXUDå~WKOXWXQVYR
mikilvægra gæða.
Ì NM|OIDU ~UVNXUåDU N UXQHIQGDU MDIQUpWWLVPiOD t PiOL  yVNDåL LQQDQUtNLVUiåXQH\WLå t VDPUiåL YLå
UtNLVO|JUHJOXVWMyUDHIWLUéYtDåO|JUHJOXHPE WWLQVNLOXåXWLOMDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXQQDUi WOXQXPéDåWLO
KYDåDDåJHUåDHPE WWLQK\JJMDVWJUtSDWLODåVW\åMDYLåVWDUIVéUyXQO|JUHJOXNYHQQD$XN5/6VNLOXåXHPE WWL
KpUDåVVDNVyNQDUDRJÀPPO|JUHJOXHPE WWLDI QtXLQQDåJHUåDi WOXQÐK WWHUDåVHJMDi WODQLUQDUKDÀYHULå
misjafnar að umfangi og gæðum. Áætlun LRH var fjölbreytt og umfangsmikil miðað við aðrar. Í henni eru
ÀPPDåJHUåLUWLOJUHLQGDUN\QMDVDPé WWLQJUiåQLQJDUIHUODDåMDIQDKOXWIDOON\QMDQQDYLåYDOtDÁH\VLQJDVW|åXU
og þátttöku í námskeiðum, nefndum og ráðum, huga að starfsþróun kvenna í starfsmannaviðtölum, móta
VpUW NDUDåJHUåLUJDJQYDUWNRQXPVHPNRPD~UI åLQJDURUORÀDXNYHUNHIQLVVHPWHQJLVWiUDQJXUVP OLQJXP
RJHIWLUI\OJQLYLåiNYDUåDQLU1iPVNHLåtN\QMDVDPé WWLQJXUiåQLQJDUIHUODYDUKDOGLåiULå+RUÀåYDU
IUiXSSKDÁHJULi WOXQXPDåPyWDVpUW NDUDåJHUåLUtéiJXNYHQQDVHPNRPD~UI åLQJDURUORÀèHVVtVWDå
WyNXiULåJLOGLOHLåEHLQDQGLUHJOXUXPUpWWEHJJMDIRUHOGUDWLODXNLQVVYHLJMDQOHLNDtVWDUÀtDOOWDåiUHIWLU
DåO|JEXQGLQ~UU åLKDIDYHULåQçWW(IWLUéYtVHPQ VWYHUåXUNRPLVWHUYLQQDKDÀQYLå|QQXUYHUNHIQL
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. )XOOiVW åDYLUåLVWWLODåVNRåDGUHLÀQJXJ åDtIRUPLVWDUIVéUyXQDUYHUNHIQD
EHWXURJVNLSXOHJJMDYLQQXDå~UEyWXPRJP OLQJXPiiUDQJULPHåPDUNYLVVXPK WWL
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2.5.4 VÖLD OG ÁHRIF
9DOGJHWXUYHULåIRUPOHJWyIRUPOHJWRJiKULIDYDOG+pUHUYtVDåWLOYDOGVVHP~WKOXWDåHUPHå|åUXPK WWL
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.
(QJDU XSSOçVLQJDU YRUX DåJHQJLOHJDU XP GUHLÀQJX YDOGD RJ iKULID VHP ~WKOXWDå HU PHå |åUXP
hætti en í gegnum ráðningar. -DIQUpWWLVIXOOWU~L O|JUHJOXQQDU KHIXU NDOODå HIWLU éHVVXP XSSOçVLQJXP IUi
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. (QJLQ~WWHNWiN\QEXQGQXPODXQDPXQKHIXUYHULåJHUåLQQDQO|JUHJOXQQDU.

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
O|JUHJOXNYHQQDHQDQQDUUDKySD7DÁDVçQLUVW|åXJHUHQGDtHLQHOWLVPiOXPHIWLUWHJXQGXPVWDUIDRJN\QL
þolenda.

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

Borgaralegir

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%

(LQV RJ WDÁD  VçQLU HUX JHUHQGXU KMi E åL O|JUHJOXP|QQXP RJ ERUJDUDOHJXP DI  EiåXP N\QMXP HQ
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RIWDU NDUODU HQ NRQXU $OJHQJDVW LQQDQ EHJJMD KySD HU Då éDå VpX NDUON\QV \ÀUPHQQ HQ VtåDQ NDUON\QV
VDPVWDUIVPHQQKMiO|JUHJOXP|QQXPHQNYHQN\QV\ÀUPHQQKMiERUJDUDOHJXP.RQXUMDIQWVHPNDUODUXSSOLID
HLQHOWLNDUON\QV\ÀUPDQQDHQNDUODUéyRIWDUHQNRQXU-DIQWNRQXUVHPNDUODUKDIDHLQQLJXSSOLIDåHLQHOWL
DI  KHQGL NYHQN\QV\ÀUPDQQD HQ NRQXU RIWDU HQ NDUODU 7YHQQW DQQDå YHNXU DWK\JOL 0XQ DOJHQJDUD HU Då
karlkyns utanaðkomandi aðili sé tilgreindur sem gerandi hjá borgaralegum en lögreglumönnum, sérstaklega
KMiNRQXQXPèiWWWDNHQGXUO|JåXVMiOÀUKXJO JWPDWiéDåKYHUQLJéHLUVNLOJUHLQGXJHUHQGXUèDåHUéYtHNNL
OMyVWDI J|JQXQXPKYRUWXPHUDåU åDDåLODXWDQVWRIQXQDULQQDUHåD~U|åUXPHLQLQJXPLQQDQKHQQDU
Hitt er að einungis konur hafa upplifað einelti af hálfu undirmanna og þá mun oftar af hendi karlkyns
undirmanns en kvenkyns.
$I  éHLP VHP K|IåX XSSOLIDå VLJ VHP éROHQGXU HLQHOWLV K|IåX  O|JUHJOXPDQQD RJ  ERUJDUDOHJX
starfsmanna tilkynnt eineltið. Um 70% lögreglumanna og 60% borgaralegra starfsmanna sem tilkynntu eineltið
sögðu að ekki hefði verið brugðist við tilkynningunum sínum. Kynjamunur kom fram í hópi borgaralegra en
þar sögðu 40% karla en 60% kvenna að ekki hefði verið brugðist við.
Þau sem ekki höfðu tilkynnt um eineltið voru spurð hvers vegna svo væri. Í báðum hópum var algengasta
iVW åDQDåéDXW|OGXDåHNNHUW\UåLJHUWtPiOLQX$XNéHVVVDJåLVWW SOHJDéULåMXQJXUO|JUHJOXPDQQDVHP
XSSOLIåX VLJ éROHQGXU HLQHOWLVKDID OH\VWPiOLå VMiOÀU HQ éDå KDIåL HQJLQQ t KySL ERUJDUDOHJUD JHUW $åUDU
uppgefnar ástæður voru að eineltið var ekki talið nægilega alvarlegt, ótti við gerendur og tregða til að blanda
\ÀUP|QQXPtPiOLå

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
HåDHQHQJLQQNDUOtERUJDUDOHJXVWDUÀVHPéiWWWyNtN|QQXQLQQL
Gerendur voru af báðum kynjum meðal lögreglumanna en allt karlar í hópi borgaralegra starfsmanna.
• .DUON\QV\ÀUPHQQYRUXJHUHQGXUKMiO|JUHJOXPDQQDRJERUJDUDOHJUD
• 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
7LOVDPDQEXUåDUéiK|IåXVNYN|QQXQiVWDUIVXPKYHUÀVWDUIVIyONV/DQGVStWDOD+iVNyODVM~NUDK~VVYRULå
VWDUIVPDQQD/DQGVStWDODQVRUåLåI\ULUN\QIHUåLVOHJULiUHLWQLDI KiOIX\ÀUPDQQVHåDVDPVWDUIVPDQQV31 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
ERUJDUDOHJXP+~QiVpUHLQQLJVWDåiVNHPPWXQXPHåDVDPNRPXPWHQJGXPVWDUÀQXHåDtWLOYLNDKMi
lögreglumönnum og 29% tilvika hjá borgaralegum.32
(LQQ O|JUHJOXPDåXU VHP éiWW WyN t N|QQXQLQQL iULå  KDIåL WLON\QQW iUHLWQLQD WLO Q VWD \ÀUPDQQV
WU~QDåDUPDQQVMDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXQQDUHPE WWLVLQVHQHQJLQéHLUUDEUiVWYLå)UiiULQXKDIDERULVW
sex tilkynningar um einelti eða kynferðislega áreitni borist til fagráðsins meðal annars frá lögreglumönnum.
%UXJåLVWKHIXUYHULåYLåÀPPDI éHLPWLON\QQLQJXP(LQNRQD~UKySLERUJDUDOHJUDKDIåLHLQQLJWLON\QQW
iUHLWQLQDRJéiWLOQ VWD\ÀUPDQQ+DQQYHLWWLJHUDQGDWLOWDOGreinilegt er að það er meiri tregða til að tilkynna
kynferðislega áreitni en einelti.
æPVDUiVW åXUYRUXWLOJUHLQGDUVHPVNçULQJDUiéYtKYHUVYHJQDN\QIHUåLVOHJXiUHLWQLQYDUHNNLWLON\QQWRJ
QRNNXUPXQXUiPLOOLO|JUHJOXPDQQDRJERUJDUDOHJUD$OJHQJDVWDVNçULQJLQYDUDåéROHQGXUKHIåXOH\VWPiOLQ
VMiOÀUHQéDåV|JåXVWO|JUHJOXPDQQDQQDRJéULåMXQJXUERUJDUDOHJUDKDIDJHUW1 VWDOJHQJDVWYDUDå
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%
O|JUHJOXPDQQDDåéHLUKHIåXHNNLYLOMDåEODQGD\ÀUP|QQXPtPiOLåRJERUJDUDOHJUDV|JåXVWHNNLKDID
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
YLåÁHLULHQHLQQ
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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
VçQLUYLåKRUI VWDUIVIyONVWLOéHVVKYRUWRJéiKYHUVXRIWNU|IXUVHPJHUåDUHUXWLOéHLUUDKHLPDI\ULUKDÀKDIW
neikvæð áhrif á vinnuna.

Mynd 10. Hafa kröfur, sem gerðar er til þín heima fyrir, neikvæð áhrif á vinnuna?
33
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(LQVRJP\QGVçQLUéiXSSOLÀUPLNLOOPHLULKOXWLVWDUIVPDQQDO|JUHJOXQQDUHåDiELOLQXéDåDOGUHL
PM|JVMDOGDQHåDIUHPXUVMDOGDQDåNU|IXUVHPJHUåDUHUXWLOéHLUUDKHLPDI\ULUKDÀQHLNY åiKULI iYLQQXQD
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
XSSOLIDNDUODQQDHQNYHQQDQQDDåNU|IXUVHPJHUåDUHUXKHLPDI\ULUKDÀVWXQGXPIUHPXURIWHåD
mjög oft neikvæð áhrif á vinnu þeirra. Í rannsókn Finnborgar34 á vinnumenningu lögreglumanna komu fram
YtVEHQGLQJDUXPDåéDåY UXKHOVWNDUODUVHPHLJDE|UQXQGLUiUDDOGULVHPÀQQVWNU|IXUDåKHLPDQKDID
QHLNY åiKULI iYLQQXQD/tNOHJWPiWHOMDDåéDåVNçULVWPHåDODQQDUVDI éYtDåViKySXUÀQQLHLQQDKHOVW
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
KDÀKDÀKDIWQHLNY åiKULI iIM|OVN\OGXQDRJHLQNDOtÀå

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
O|JUHJOXQQDU XSSOLÀU Då NU|IXU VHP JHUåDU HUX WLO éHLUUD t YLQQXQQL KDÀ QHLNY å iKULI  i IM|OVN\OGXQD RJ
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.
èHJDUP\QGLURJHUXERUQDUVDPDQHUQRNNXåOMyVWDåDOOLUKySDUVWDUIVIyONVO|JUHJOXQQDUXSSOLÀUPXQ
RIWDUDåNU|IXUtYLQQXQQLHQNU|IXUDåKHLPDQKDÀQHLNY åiKULI iVDPU PLQJXHLQNDOtIVRJYLQQXRJNDUODU
innan beggja hópa oftar en starfssystur þeirra. Lárétt og lóðrétt kynskipting starfa innan lögreglunnar gæti
34
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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
yEHLQDQéUçVWLQJWLODåWDNDDåVpUDXNDYLQQXRJKOLåUDWLOtIM|OVN\OGXOtÀQXéDQQLJDåéDåKHQWLYLQQXQQLèDå
hefur meðal annars verið skýrt með því að gamalgrónar hugmyndir um hefðbundin hlutverkaskipti kynjanna
OLÀHQQJyåXOtÀLQQDQO|JUHJOXQQDURJKDÀN\QEXQGLQiKULI iY QWLQJDUWLOVWDUIVIyONVèDåYLUåLVWUH\QGDU
HLJDYLåLQQDQÁHLULtVOHQVNUDVWRIQDQQDéYttN|QQXQLQQL6WRIQXQiUVLQV kemur fram að um 40% karla á
PyWLXPNYHQQDXSSOLIDDåéDåVp WODVWWLOéHVVDåéDXYLQQL\ÀUYLQQXVpéHVVé|UI37
Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið innan lögreglunnar komu fram vísbendingar um að vaktavinna
KDÀQHLNY åiKULI I\ULUDOODiVDPU PLQJXYLQQX38

2.5.8 VINNUMENNING
0LNLOOPHLULKOXWLO|JUHJOXPDQQDV|JåXVWiULåKDIDPLNODHåDQRNNUDiQ JMXDI VWDUÀVtQX(QJLQQ
W|OIU åLOHJDPDUNW NXUN\QMDPXQXUNRPIUDPÉQ JMDKHIXUIDULåPLQQNDQGLHQiULåP OGLVWK~Q
og 95% árið 2014.391 UDOOLUERUJDUDOHJLUVWDUIVPHQQHåDV|JåXVWKDIDPLNODHåDQRNNUDiQ JMXDI VWDUÀ
VtQXNDUODRJNYHQQDèyOLWOXPXQLéiYLUåDVWéYtNDUODUtERUJDUDOHJXPVW|UIXPiQ JåDULtVWDUÀ
HQNRQXUQDU.DUODUtERUJDUDOHJXPVW|UIXPHUXiQ JåDVWLUtVWDUÀéiERUJDUDOHJDUNRQXURJO|JUHJOXPHQQ
af báðum kynjum reka lestina.
ÉULåYDUVWDUIViQ JMDO|JUHJOXPDQQDVDPE ULOHJYLåéDåVHPK~QYDUPHåDOERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQD
iULåèUiWWI\ULUéDåW|OGXHLQXQJLVO|JUHJOXPDQQDéiRJERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDQ~OtNOHJWDå
éHLU\UåXHQQéiVWDUIDQGLLQQDQO|JUHJOXQQDUÀPPiUXPHIWLUDåNDQQDQLUYRUXJHUåDU.\QMDPXQXUYDUOtWLOO
en borgaralegt starfsfólk af báðum kynjum og lögreglukonur virðast líklegri en karlar í hópi lögreglumanna
WLODåKXJVDVpUWLOKUH\ÀQJV
Margir þættir eins og skortur á umburðarlyndi, óljósar samskiptareglur, siðræn viðmið, slæmir stjórnunarhættir,
VWUHLWDRJRI PLNLåiODJJHWDçWWXQGLUyiQ JMXtVWDUÀHLQHOWLRJN\QIHUåLVOHJDiUHLWQLRJVNDSDåQHLNY åDQ
starfsanda á vinnustöðum.40.RPLIUDPN\QMDPXQXUtXSSOLIXQiéHVVXPéiWWXPPiW~ONDéDåVHPYtVEHQGLQJX
um að vinnumenningin bjóði ekki einstaklinga af báðum kynjum jafn velkomin til starfa.

UMBURÐARLYNDI
æPLV J|JQ YRUX DåJHQJLOHJ WLO Då PHWD KYRUW XPEXUåDO\QGL Y UL UtNMDQGL HLQNHQQL i YLQQXPHQQLQJX
lögreglunnar einkum lögreglumanna.
Í rannsókn Finnborgar á vinnumenningu lögreglumanna kemur fram að meðal þess sem einkennir hana er
OtWLåXPEXUåDUO\QGLJDJQYDUWIyONLVHPHNNLIHOOXUDåUtNMDQGLYLåPLåXPLQQDQKySVLQV$OOLUéXUIDNDQQVNLDå
37
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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
IRUVHQGXPèDåJHWXUJHUW~WVODJLåKYHUVXKUDWWHUKODXSLåéXQJWHUWHNLåtEHNNHåDKYHUVXYHOYLåNRPDQGL
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
VHPN\QIHUåLVOHJHQK~QJHWXUHLQQLJYHULåYtVEHQGLQJXPVNRUWiXPEXUåDUO\QGLJDJQYDUWéHLPVHPHNNL
IDOODDåtP\QGLQQL1LåXUVW|åXUUDQQVyNQDQQDVçQDDåW SOHJDÀPPWXQJXUO|JUHJOXPDQQDRJERUJDUDOHJUD
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
VWDUIVPDQQDYLåVSXUQLQJXQQLKYRUWéHLUKDÀWHNLåHIWLUéYtDåNRPLåVpyOtNWIUDPYLåNRQXURJNDUODi
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
KySLO|JUHJOXPDQQDRJÀPPWXQJXUERUJDUDOHJUDNDUODWHNLåHIWLUéYtDåDOOWDIRIWHåDVWXQGXPVpNRPLå
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.
0LVPXQXQiJUXQGYHOOLN\QVYLå~WKOXWXQYHUNHIQDJHWXUYHULåHLQELUWLQJDUP\QGéHVVDåNRPLåVpIUDPYLå
konur og karla með ólíkum hætti. Í rannsókninni 8SSOLIXQVWDUIVPDQQDDI PDQQDXåVVWHIQXO|JUHJOXQQDU frá 201041
YDUPDVSXUWKYHUVXRIWHåDVMDOGDQéiWWWDNHQGXUKHIåXRUåLåYDULUYLåN\QMDPLVPXQXQYLå~WKOXWXQYHUNHIQD
Ì~UWDNLUDQQVyNQDULQQDUYDUDOOWVWDUIVIyONO|JUHJOXQQDURJVYDUKOXWIDOO0\QGVçQLUQLåXUVW|åXQD

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
IHQJMXyOtNXPYHUNHIQXP~WKOXWDåRJNRQXUPXQRIWDUHQNDUODU0XQK UUDKOXWIDOONDUODHåDK|IåX
DOGUHLRUåLåéHVVYDULUiPyWLNYHQQDèyOiJWVYDUKOXWIDOOGUDJL~U\ÀUI UVOXJLOGLUDQQVyNQDULQQDURJHNNL
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 RJ 5DQQYHLJDU ÉJ~VWX43 NHPXU IUDP Då ÅVYDUWXU K~PRU´ Vp
iEHUDQGLHLQNHQQLiPHQQLQJXO|JUHJOXPDQQD)LQQERUJVHJLUDåÅVDPVNLSWDUHJOXUVHPVQ~DDåÅVY|UWXP
K~PRU´VpXéyQRNNXåyOMyVDURJéYtYDNQDVSXUQLQJDUKYRUWVLåIHUåLVOHJYLåPLåVpXHLQQLJyOMyV´ EOV
 .ULVWMiQ3iOO.ROND44KHIXUJUHLQWNDUOUHPEXRJN\QIHUåLVOHJDQK~PRURIWPM|JJUyIDQVHPHLWW
HLQNHQQLéHVVVHPKDQQVNLOJUHLQLUVHPNDUODPHQQLQJXKMitVOHQVNXPNDUON\QVO|JUHJOXP|QQXP.RQXUéXUÀ
DåDåODJDVWéHVVXPK~PRUWLODåIiLQQJ|QJXtKySLQQRJKDOGDiIUDPVW|UIXP
1HLNY å RJ N\QEXQGLQ XSSOLIXQ DI  VOtNXP K~PRU JHWXU HLQQLJ YHULå YtVEHQGLQJ XP Då VDPVNLSWDUHJOXU
RJVLåIHUåLOHJYLåPLåVpXyOMyVæPLVOHJWEHQGLUWLOéHVVDåVYRVpU7LOG PLVK|IåXO|JUHJOXPDQQD
42
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og tæplega 8% borgaralegra upplifað að athugasemdum af kynferðislegum toga eins og niðrandi tali og
EU|QGXUXPVHPéDXN UåXVLJHNNLXPKDÀYHULåEHLQWJHJQVpU|åUXKYRUXHåDRIWDUiVH[PiQDåDWtPDELOL
.\QMDPXQXUYDUPLNLOOHQéHWWDYRUXÀPPWXQJXUNYHQQDRJNDUODUtEiåXPKySXPèDåEHQGLUWLOéHVV
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
IXOO\UåLQJDXPVLQQQ VWD\ÀUPDQQ0\QGVçQLUQLåXUVW|åXQD
42

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
VWXQGXPPLNLOOPHLULKOXWLVpMiNY åXUJDJQYDUWVtQXPQ VWD\ÀUPDQQL9LåKRUI ERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQD
HUtÁHVWXPWLOYLNXPMiNY åDUDHQO|JUHJOXPDQQD.\QJUHLQLQJJDJQDQQDVçQGLDåN\QMDPXQXUNRPIUDPt
YLåKRUIXPERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDHQHNNLO|JUHJOXPDQQDKYDåYDUåDUéiIXOO\UåLQJXDåQ VWL\ÀUPDåXU
taki á vandamálum þegar þau koma upp. Þriðjungur karla í hópi lögreglumanna og kvenna í báðuð hópum
YDUéYtPM|JHåDIUHNDUyVDPPiODDåVLQQQ VWL\ÀUPDåXUW NLiYDQGDPiOXQXPHåDXPOHLåRJéDXNRPD
upp.%RUJDUDOHJLUNDUODUVNHUDVLJ~UéYtPXQO JUDKOXWIDOOéHLUUDHåDYDUiVDPDPiOL

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
RJERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDK|IåXXSSOLIDåDåHLQQLHåDÁHLULHLQHOWLVDWK|IQXPKHIåLYHULåEHLQWJHJQ
sér öðru hverju eða oftarVtåXVWXVH[PiQXåLQDiåXUHQN|QQXQIyUIUDP6~PHåYLWDåDHåDyPHåYLWDåD
HLQHOWLVKHJåXQVHPWHQJGKHIXUYHULåYLåYLQQXPHQQLQJXO|JUHJOXPDQQDHUÁRNNXåtéUMiÁRNNDEXVXQ H
KD]LQJ ~WLORNXQ HH[FOXVLRQ RJéYLQJXQ HFRKHVLRQ 45 Mynd 16 sýnir samanburð milli lögreglumanna og
ERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDHIWLUDWK|IQXPRJDWKXJDVHPGXPRJÁRNNXQéHLUUD
45
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Mynd 16. Samanburður milli lögreglumanna og borgaralegra starfsmanna lögreglu á tíðni einstakra
athugasemda og athafna á eineltismælikvarða

(LQVRJIUDPNHPXUiP\QGéiYLUåLVWKHJåXQiHLQHOWLVNYDUåDRJtÁRNNXQXPEXVXQRJ~WLORNXQYHUD
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
Då VNRåDQLU RJ YLåKRUI  Y UX KXQVXå   yYLåUiåDQOHJW YLQQXiODJ   Då NRPLå KDÀ YHULå i VWDå
RUåUyPL HåD VO~åUL XP YLåNRPDQGL   RJ OtWLå JHUW ~U YLåNRPDQGL t WHQJVOXP YLå VWDUI  KDQV  
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
|VNUDåVpiIyONHåDéDåVNRWVSyQQUHLåLNDVWVDåNRPLåY ULDI VWDåVO~åULHåDRUåUyPLXPYLåNRPDQGL
móðgandi eða særandi athugsemdum, ögrandi hegðun eða hótun um ofbeldi eða líkamlega valdbeitingu, var
mun algengari meðal lögreglumanna en borgaralegra starfsmanna.
44

.RPLIUDPN\QMDåDUYtGGLUtHLQHOWLVKHJåXQPiW~ONDéDåVHPYtVEHQGLQJXXPPHQQLQJXXPDåVHPHNNL
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,
• NYHQQDRJNDUODXSSOLIDåDåNRPLY ULDI VWDåRUåUyPLHåDVO~åULXPVLJRJ
•  NDUOD HQ  NYHQQD IHQJLå ~WKOXWDå YHUNHIQXP PHå yUDXQK IXP HåD yP|JXOHJXP
markmiðum
6DPE ULOHJXUN\QMDPXQXUNRPHLQQLJIUDPKMiERUJDUDOHJXPVWDUIVP|QQXPtÀPPDWK|IQXPgåUXKYRUX
eða oftar höfðu;
• NYHQQDHQNDUODXSSOLIDåDåNRPLåY ULDI VWDåRUåUyPLHåDVO~åULXPVLJ
• 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.
èDåYHNXUDWK\JOLDåt|OOXPWLOYLNXPÁRNNDVWV~KHJåXQVHPNRQXUXSSOLIDRIWDUHQNDUODUXQGLU~WLORNXQHQ
busun hjá körlunum.
,QQDQEHJJMDKySDYRUXJHUHQGXURIWDVWNDUON\QV\ÀUPHQQRJQ VWRIWDVWNDUON\QVVDPVWDUIVPHQQHQHLQQLJ
NYHQN\QV\ÀUPHQQVDPVWDUIVNRQXURJXWDQDåNRPDQGLDåLODUDI EiåXPN\QMXP

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
RJÀPPWXQJXUERUJDUDOHJUDKDIåLXSSOLIDåDåHLQQLHåDÁHLULN\QIHUåLVOHJXPDWK|IQXPHåDDWKXJDVHPGXP
hefði verið beint geng sér öðru hverju eða oftar síðasta hálfaiULåiåXUHQNDQQDQLUYRUXJHUåDU$WKDIQLU
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
ELUWLQJDUP\QG N\QIHUåLVOHJUDU KHJåXQDU HåD DWKDIQD LQQDQ EHJJMD KySD 6~ Q VW WtåDVWD YDU QLåUDQGL WDO
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
VWDUIVP|QQXPtÀPPDI éHLPWtXDWK|IQXPVSXUWYDUXPRJVWXQGXPPXQPHLUL
• 8PNYHQQDHQNDUOD~UEiåXPKySXPK|IåXXSSOLIDåQLåUDQGLWDORJEUDQGDUDVHPéDX
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
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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. .DUON\QV\ÀUPHQQYRUXHLQQLJtP|UJXPWLOYLNXPJHUHQGXU
0HåDO O|JUHJOXPDQQD WHQJGXVW DOJHQJXVWX DWKDIQLU RJ XPP OL NDUON\QV \ÀUPDQQD OtNDPD OtIVVWtO HåD
klæðaburði, glápi og öðru augnatilliti af kynferðislegum toga og niðrandi tali og bröndurum. Í hópi
ERUJDUDOHJUDYDUDOJHQJDVWRJHLQXWLOYLNLQVHP\ÀUPHQQYRUXVDJåLUJHUHQGXUéHJDUXPYDUDåU åDDWKDIQLU
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
PLNLOOPHLULKOXWLéROHQGDRJJHUHQGXUNDUON\QVVDPVWDUIVPHQQHQHLQQLJ\ÀUPHQQ7tåQLQHUK UULtKySL
lögreglumanna en borgaralegra.
Hærra hlutfall kvenna en karlar upplifa sig sem þolendur eineltishegðunar og kynferðislegrar hegðunar og
NDUODUHUXPHLULKOXWLJHUHQGDèDåKHIXUYHULåW~ONDåVHPYtVEHQGLQJXPDåYLQQXPHQQLQJLQEMyåLHNNLMDIQW
konur sem karla velkomna til starfs.48

2.6

REYNSLA AF VINNU AÐ JAFNRÉTTISMÁLUM

ÌéHVVXPNDÁDHUVWLNODåiVWyUXXPYLQQXDåMDIQUpWWLVPiOXPRJéDQQiUDQJXUVHPI\UULMDIQUpWWLVYHUNHIQL
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
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ÌMDIQUpWWLVRJIUDPNY PGDi WOXQO|JUHJOXQQDURJDåJHUåDi WOXQMDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXQQDUHUNYHåLåi
XPDåiUOHJDHLJLDåVDIQDIM|OEUH\WWXPN\QJUHLQGXPXSSOçVLQJXPXPVWDUIVIyONO|JUHJOXRJQçWLQJX~UU åD
VHPtERåLHUXRJWHQJMDVWYLQQXDåMDIQUpWWLN\QMDQQD-DIQUpWWLVQHIQGHåDMDIQUpWWLVIXOOWU~LtXPERåLKHQQDU
hefur árlega kallað eftir þessum upplýsingum frá öllum lögregluembættunum. Í gegnum tíðina hefur misbrestur
YHULåiéYtDåDåUDUXSSOçVLQJDUHQé UVHPVQ~DDåIM|OGDVWDUIVIyONO|JUHJOXVNLSWHIWLUHPE WWXPVWDUIVWLWOL
RJVW|åXJLOGXPKDÀVNLODåVpU6DPNY PWXSSOçVLQJXPIUiMDIQUpWWLVIXOOWU~DO|JUHJOXQQDUKHIXUJDJQD|ÁXQ
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
UtNLVO|JUHJOXVWMyUD IUi |åUXP O|JUHJOXHPE WWXP èUiWW I\ULU Då MDIQUpWWLVIXOOWU~L O|JUHJOXQQDU KDÀ çPLVOHJW
UH\QWWLODåDXåYHOGDYLQQXQDRJVDPU PDVNUiQLQJXKHIXUHNNLHQQWHNLVWDåNRPDéHVVDULJDJQD|ÁXQtIDVWDU
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.
9tVEHQGLQJDUHUXXPDåYHUNHIQLåVpQ~YtåDNRPLåiGDJVNUiéYtXPEHåLQJ|JQVNLOXåXVpUEHWXURJKUDåDU
en áður vegna gagnasöfnunar ársins 2016.50

2.6.2 FRÆÐSLA UM JAFNRÉTTISMÁL
)UDP WLO iUVLQV  YDU IU åVOX XP MDIQUpWWLVPiO LQQDQ O|JUHJOXQQDU HLQNXP EHLQW Då MDIQUpWWLVIXOOWU~XP
embættanna og jafnréttisnefnd. Í ársskýrslum RLS kemur fram að árið 2009 sátu báðir hópar námskeið í
MDIQUpWWLVPiOXPÉULåIHQJXéHLUIU åVOXXPKOXWYHUNMDIQUpWWLVIXOOWU~DRJJHUåIUDPNY PGDi WOXQDURJ
iULåN\QQLQJXiIDJUiåLO|JUHJOXQQDURJI\ULUOHVWXUXPMDIQUpWWLVPiO-DIQUpWWLVIXOOWU~DUO|JUHJOXHPE WWDQQD
hafa auk þess fengið ýmsa aðra fræðslu á árlegum haustfundum sínum m.a. um kynjasamþættingu og gerð
aðgerðaáætlunar.51
ÉULåHIWLUDåVNçUVOD)LQQERUJDUXPYLQQXPHQQLQJXRJN\QMDWHQJVOO|JUHJOXQQDUNRP~WVNLODåLVWDUIVKySXU
ríkislögreglustjóra skýrslunni, 7LOO|JXU Då DåJHUåXP XP VDPé WWLQJX N\QMD RJ MDIQUpWWLVVMyQDUPLåD t iNYDUåDQDW|NX
RJ VWHIQXPyWXQ O|JUHJOXQQDU. 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
VWDåDOtP\QGXPYLQQDJHJQIRUGyPXPRJHÁDM|IQXåRJYLUåLQJX-DIQUpWWLVIXOOWU~LO|JUHJOXQQDUKHIXUKDIW
YHJRJYDQGDDåéYtDåVNLSXOHJJMDIU åVOXVWDUÀåRJRJNRPDHLQVW|NXPYHUNHIQXPtIUDPNY PG8PéDX
er fjallað hér að neðan.
5tNLVO|JUHJOXVWMyUL KpOW QiPVNHLå t VWMyUQHQGDéMiOIXQ t DSUtO  VHP MDIQUpWWLVIXOOWU~L O|JUHJOXQQDU RJ
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
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(80%) og níu konur (20%). Einn lögreglustjóri tók þátt en sat einungis hluta námskeiðsins. Um helmingur
DQQDUUDéiWWWDNHQGDKDIåLHNNLPDQQDIRUUiåèDåHUéYtHNNLK JWDåVHJMDDåWHNLVWKDÀDåQiWLOPDUNKySVLQV
með fræðsluna líkt og lagt var upp með.
-DIQUpWWLVIXOOWU~LO|JUHJOXQQDUKHIXUWHNLåVDPDQIU åVOXHIQLXPMDIQUpWWLVLåIHUåLJyåVDPVNLSWLRJMiNY åDQ
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
VpULOODWLOVWDUIVPDQQDHåDHNNLYDUE~LåDåDXJOçVDIU åVOXQDéHJDUI\ULUOHVDUDUQLUP WWXiVY åLåèiWWWDND
YDUéYtGU PèDåHUéYtHNNLK JWDåVHJMDWHNLVWKDÀDåQiWLOPDUNKySVLQVPHåIU åVOXQD
)U åVODtJUXQQRJIUDPKDOGVVNyOXPWLODåYHNMDiKXJDiVWDUÀQXYDUVNLOJUHLQGVHPKOXWLDI IU åVOXiWDNLQX
Heimsóknir í skóla eða starfskynningar eru almennt ekki meðal skilgreindra verkefna einstakra
lögregluembætta.' PLHUXéyXPDåO|JUHJODQWDNLDPNéiWWtiUOHJXPQiPVN\QQLQJXPIUDPKDOGVVNyOD
6NLSXODJVNyODN\QQLQJDRJIUDPVHWQLQJN\QQLQJDUHIQLVKHIXUHNNLYHULåPDUNYLVVWVNRåDå~WIUiMDIQUpWWLVRJ
kynjasjónarmiðum.
ÌMDQ~DUKpOW/5+éULJJMDGDJDVWMyUQHQGDQiPVNHLåéDUVHPiKHUVODQYDUO|JåiDåéMiOIDVWMyUQHQGXU
tDåPyWDHIWLUVyNQDUYHUåDQYLQQXVWDåVHPIyONYLOOtOHQJMDVWiK ÀOHLNDUVWDUIVIyONVIiLDåQMyWDVtQRJDOOLU
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.
-DIQUpWWLVIXOOWU~DU HPE WWDQQD RJ MDIQUpWWLVQHIQG O|JUHJOXQQDU KDID IUi XSSKDÀ IHQJLå UHJOXEXQGQD iUOHJD
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
HåDUHJOXEXQGQXPP OLQJXPiYLåKRUIXPWLOMDIQUpWWLVPiOD6DPNY PWXSSOçVLQJXPIUiMDIQUpWWLVIXOOWU~D
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
ÉULåYDUV~QçEUH\WQLWHNLQXSSDåVHWWYDUiVWRIQK IQLVQHIQGO|JUHJOX+~QHUHLQDI IDVWDQHIQGXP
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
éHLPiUDQJULDåiNYDUåDQLUXPVW|åXYHLWLQJDUVpXQ~yXPGHLOGDU1çOHJWG PLHUPiOQUéDUVHP
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
YLåUiåQLQJDU5DQQVDNDQGLJHUåL~WWHNWiQtXDXJOçVLQJXPXPODXVVW|UI KMiO|JUHJOXQQLi6WDUIDWRUJL\ÀU
WtPDELOLåRJHLQQLVHPELUWLVW$XJOçVLQJDUQDUYRUXIUiVM|HPE WWXPRJDåJHUåLQ
hafði komist í framkvæmd hjá fjórum þeirra m.a. hjá LRH. Hvatningin undirstrikar vissulega áherslur á að
jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum. Í ljósi þess að konur virðast ekki síður en karlar sækja um laus
störf og embætti, hjá LRH að minnsta kosti, verður að telja ólíklegt að þessi aðgerð ein og sér muni skili
PLNOXPiUDQJULtYLåOHLWQLWLODåMDIQDN\QMDKOXWIDOOLåLQQDQO|JUHJOXQQDUtKHLOGRJHLQVWDNUDVWDUIDÁRNND
ÉULåKpOWHPE WWLUtNLVO|JUHJOXVWMyUDWY|QiPVNHLåI\ULUéiO|JUHJOXVWMyUDVHPQ~VLWMDtHPE WWLXP
fagmennsku og gegnsæi í ráðningum. Ráðningarferlar RLS og LRH vegna auglýstra embætta og borgaralegra
VWDUIDYRUXUçQGLU~WIUiMDIQUpWWLVRJN\QMDVMyQDUPLåXPiQiPVNHLåLXPN\QMDVDPé WWLQJXUiåQLQJDUIHUOD
iULåRJHQGXUVNRåDåLUPHåiKHUVOXiDåDXNDHQQIDJPHQQVNXRJJHJQV L$XNéHVVYDU~WE~LQQJiWOLVWL
XP N\QMDVDPé WWLQJX YLå UiåQLQJDU $å V|JQ VWDUIVPDQQDVWMyUD /5+ HU KDQQ QRWDåXU 0DW KHIXU HNNL
verið lagt á árangur. Það hefur hins vegar ekki tekist að tryggja fagmennsku og gegnsæi þegar kemur að vali í
VWDåJHQJODVW|åXUDÁH\VLQJDVW|åXURJYHJQDWtPDEXQGLQQDVHWQLQJD
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
N\QMDKOXWIDOOHLWWRJVpUHNNLDåKXJDåYHUåLDåMDIQUpWWLVRJN\QMDVMyQDUPLåXPYLåiNYDUåDQDW|NX$åJHUåLU
53
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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
\ÀUVWMyUQ/5+RJMDIQUpWWLVIXOOWU~DHPE WWDQQDiiUOHJXPKDXVWIXQGLéHLUUD

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
éYtDåK~QVpiV WWDQOHJHåDyKMiNY PLOHJèDåJHWLçWWXQGLUKHJåXQLQDRJéROHQGXUWUHJLUWLODåN UDPD
YHJQDéHVVDåéHLUKDÀHNNLWU~iDåéDåVNLOLiUDQJUL54 Slík hegðun er talin festast í sessi og hljóta lögmætingu
þegar ekki er brugðist við henni.55*|JQLQ~UUDQQVyNQXPiYLQQXPHQQLQJXO|JUHJOXPDQQDEHQGDWLOéHVVDå
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.
$åJHUåLUJHJQHLQHOWLRJN\QIHUåLVOHJULiUHLWQLKDIDI\UVWRJIUHPVWIDOLVWtDå~WE~DYLåKDOGDRJHQGXUVNLSXOHJJMD
~UU åLRJOHLåEHLQLQJDUtWHQJVOXPYLåHLQHOWLRJN\QIHUåLVOHJDiUHLWQLN\QQDéDXRJYHUNODJVUHJOXURJJHUD
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
EXQGQDUYLå~UU åLåÌDSUtOJDI UtNLVO|JUHJOXVWMyUL~WOHLåEHLQDQGLYHUNODJUHJOXUXPHLQHOWLI\ULUDOOD
O|JUHJOXQDRJ~WEMyYHJJVSM|OGXPHLQHOWLRJiUHLWQLRJKYHUWK JWY ULDåOHLWDDåVWRåDU9HJJVSM|OGLQYRUX
VHQGWLODOOUDO|JUHJOXHPE WWDQQDWLODåKHQJMDXSStVDPHLJLQOHJXPUçPXPHLQVRJNDIÀVWRIXP7LON\QQLQJXP
til fagráðsins hefur farið fækkandi með árunum. ÉKDXVWIXQGLMDIQUpWWLVIXOOWU~DYDUVSXUWXPéHNNLQJXi
fagráðinu, sýnileika veggspjalda innan embættanna og hugsanlegar ástæður þess að tilkynningar bærust ekki
IDJUiåLQXWLO~UODXVQDU)UDPNRPDåHNNLéHNNWXDOOLUWLOIDJUiåVLQVRJDåYHJJVSMDOGLåPHåXSSOçVLQJXP
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
$åJHUåLU VHP KDID éDå Då PDUNPLåL Då DXåYHOGD IyONL Då VDPU PD VWDUIVVN\OGXU VtQDU RJ HLQNDOtI  KDID
HLQNXPIDOLVWtDåEMyåDXSSiVYHLJMDQOHLNDtVWDUÀRJKYHWMDVWDUIVIyONWLODåD[ODMDIQDiE\UJåiIM|OVN\OGXRJ
KHLPLOL+YHUWHPE WWLEHUiE\UJåiéYtDåVNLOJUHLQDRJN\QQDI\ULUVWDUIVIyONLéDX~UU åLVHPtERåLHUXKMi
54
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éHLP-DIQUpWWLVIXOOWU~LO|JUHJOXQQDUKHIXUyVNDåHIWLUXSSOçVLQJXPIUiO|JUHJOXHPE WWXQXPXPIM|OGDYHLWWUD
OH\IDYHJQDVYHLJMDQOHJVYLQQXWtPDVYHLJMDQOHJVYLQQXWtPDYéXQJXQDURJIM|OGDEHLåQDXPVYHLJMDQOHJDQ
vinnutíma sem hafnað hefur verið, greint eftir kyni. Engin svör hafa enn borist til embættis ríkislögreglustjóra.
+DXVWLåYRUXJDI /5+~WÓUU åLI\ULUQçEDNDåDIRUHOGUD²OHLåEHLQDQGLUHJOXUKMi/5+6DPNY PW
éHLPHLJDQçEDNDåLUIRUHOGUDUNRVWiWtPDEXQGQXKOXWDVWDUÀHåDDQQDUVNRQDUVYHLJMDQOHLNDtDOOWDåHLWWiU
eftir að foreldrar hafa fullnýtt lögbundin réttindi sín.56ÓUU åLåQçWLVWéYtE åLNRQXPRJN|UOXPRJDåV|JQ
VWDUIVPDQQDVWMyUD/5+UtNLUDOPHQQViWWUtNMDXPéDåÌPDUVK|IåXQRNNUDUNRQXUQçWWVpU~UU åLåHQ
enginn karl.57
Þann lærdóm má draga af fyrri reynslu af verkefnum á sviði jafnréttismála að það dugar ekki eitt og sér
Då HPE WWL UtNLVO|JUHJOXVWMyUD MDIQUpWWLVQHIQG O|JUHJOXQQDU RJ MDIQUpWWLVIXOOWU~L O|JUHJOXQQDU VNLOJUHLQL
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
VWDUIVPDQQDPiORJKDIDEHVWX\ÀUVçQLQD\ÀUVW|åXPiODéXUIDDåJUtSDEROWDQQ
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Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Mannauðsdeild, 2018
Sigríður Hrefna Jónsdóttir, starfmannastjóri LRH, munnleg heimild, 18. október 2016
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3. LÖGREGLAN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
ÌéHVVXPNDÁDHUIMDOODåXPHPE WWLO|JUHJOXVWMyUDQViK|IXåERUJDUVY åLQXRJVW|åXMDIQUpWWLVPiODéDU
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
iUèiYDUYHULåDåXQGLUE~Dé UEUH\WLQJDUVHPJHUåDUYRUXiVWMyUQVNLSXODJLtVOHQVNXO|JUHJOXQQDUVHP
WyNXJLOGLéDQQMDQ~DUÉULHIWLUDåK~QWyNYLåHPE WWLYRUXHLQQLJJHUåDUWDOVYHUåDUEUH\WLQJDUi
VWMyUQVNLSXODJL/5+ÉåXUK|IåXYHULåWY UPHJLQVWRåLUO|JJ VOXVYLåRJUDQQVyNQDRJiN UXVYLåRJ\ÀU
þeim tveir aðstoðarlögreglustjórar. Þvert á þessar meginstoðir gengu svo nokkrar stoðdeildir. Valdapíramídinn
YDU éYt PM|J EUDWWXU 0Hå EUH\WLQJXP i VWMyUQVNLSXODJL iULå  YDU VNLSXULWLå ÁDWW ~W RJ Y|OGXP GUHLIW
meira. Meðal markmiða var að stytta boðleiðir og samhæfa betur markmið einstakra sviða við stefnu og
markmið embættisins.
ÌORNMDQ~DUVW|UIXåXYRUXVDPWDOVVWDUIDQGLHLQVWDNOLQJDUKMiHPE WWL/5+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

6DPNY PWVNLSXULWLQXiP\QGHUO|JUHJOXVWMyUL åVWL\ÀUPDåXUHPE WWLVLQV
58
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,QQtéHVVXPW|OXPHUXHNNLHLQVWDNOLQJDUtI åLQJDURUORÀYHLNLQGDOH\ÀRJODXQDODXVXOH\À
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, 2016
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Ì\ÀUVWMyUQ HNNLVçQGiVNLSXULWL VLWMDHOOHIXHLQVWDNOLQJDUVM|NDUODU  RJIMyUDUNRQXU  +OXWIDOO
þess kyns sem er í minnihluta er því nálægt því að vera 40% þó aðeins vanti þar upp á. Þann 1. september
iWWXV WLtKHQQLO|JUHJOXVWMyULDåDOO|JIU åLQJXUDåVWRåDUO|JUHJOXVWMyUDUQLUWYHLUéUtU\ÀUO|JUHJOXéMyQDU
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.
(PE WWLåVNLSWLVWtÀPPVWRåHåDDåJHUåDVYLå$åJHUåDGHLOG$OPHQQDGHLOG5DQQVyNQDGHLOG6WRåGHLOGRJ
Ákærudeild. Þvert á þær ganga þrjár stoðdeildir; fjármál og upplýsingartækni, stoðþjónusta og greiningardeild
RJVWDUIVPDQQDKDOG)MiUPiODVWMyULHU\ÀUPDåXUIMiUPiODRJXSSOçVLQJDW NQLGHLOGDUVWMyULHU\ÀUVWRåéMyQXVWX
RJJUHLQLQJXRJVWDUIVPDQQDVWMyUL\ÀUPDQQDXåVPiOXP
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.
%RUJDUDOHJXVWDUIVPHQQLUQLUHUXVM|  éHLUUDNDUODURJNRQXU$OPHQQDGHLOGLQHUéYtVNLOJUHLQG
sem karlavinnustaður.
Rannsóknadeild er næst fjölmennasta deildin. Innan hennar starfa 13% starfsmannahópsins, allt
lögreglumenn. Starfsmenn eru 47, 39 karlar (85%) en sjö konur (15%). Rannsóknadeildin er því einnig
skilgreind sem karlavinnustaður.
Stoðþjónusta og greining er þriðja stærsta deildin. Innan hennar starfar 11% starfsmanna, alls 39 manns og
þar af, 12 karlar (31%) og 27 konur (69%). Mikill meirihluti, eða 82%, eru borgaralegir starfsmenn og 18%
lögreglumenn. Konur eru mikill meirihluti borgaralegu starfsmannanna, eða 84%, en allir lögreglumennirnir
eru karlar (100%). Stoðþjónustu og greiningu skilgreinist því sem blandaður vinnustaður.
AðgerðadeildHUIMyUåDIM|OPHQQDVWDGHLOGLQHQLQQDQKHQQDUVWDUIDKySVLQVDOOVPDQQV$OOWHUXéDå
O|JUHJOXPHQQNDUODU  RJHLQNRQD  $åJHUåDGHLOGLQHUéYtNDUODYLQQXVWDåXU
StoðdeildHUÀPPWDIM|OPHQQDVWDGHLOGLQHQéDUYLQQDKySVLQVHåDPDQQV.DUODUQLUHUX  
RJNRQXUQDUWY U  $I éHLPHUXO|JUHJOXPHQQRJERUJDUDOHJLURJHLQNRQDtKYRUXPKySL
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,
54

ÀPPNDUODU  RJéUMiUNRQXU  èDXHUX|OOERUJDUDOHJLUVWDUIVPHQQQHPDHLQQO|JUHJOXPDåXUVHP
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.
6WRåGHLOGLUQDU éUMiU JDQJD éYHUW i VWRåGHLOGLUQDU ÀPP RJ éYt DXJOMyVW Då WDOVYHUå VN|UXQ HU éDU i PLOOL
1RNNXåOMyVWHUOtNDDåYHUNHIQLVWRåGHLOGDQQDVNDUDVWHLQQLJ6YRG PLVpUWHNLåéiVpU$åJHUåDVYLåPHåDO
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.
$I  VNLSXODJVHLQLQJXQXPiWWDHUX IMyUDU VNLOJUHLQGDU VHP NDUODYLQQXVWDåLUWY U VHPNYHQQDYLQQXVWDåLURJ
WY U VHP EODQGDåLU YLQQXVWDåLU $åJHUåDGHLOG HU HLQD HLQLQJLQ éDU VHP HLQXQJLV YLQQD O|JUHJOXPHQQ RJ
VWDUIVPDQQDPiOV~HLQDéDUVHPHLQJ|QJXYLQQDERUJDUDOHJLUVWDUIVPHQQÌKLQXPGHLOGXQXPVH[VWDUIDE åL
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

ÌORNMDQ~DUYRUXVWDUIDQGLO|JUHJOXPHQQKMi/5+VDPWDOVNDUODU  RJNRQXU  
Þetta eru 38% allra íslenskra lögreglumanna og hlutfall kvenna 1% hærra en á landsvísu.
7DÁDVçQLUIM|OGDRJKOXWI|OOtKySLO|JUHJOXPDQQDVHPVWDUIDLQQDQHPE WWLV/5+HIWLUVWDUIVWLJLRJN\QL

Taﬂa 9. Fjöldi og hlutfall lögreglumanna LRH í lok janúar 2016 eftir starfsstigi/embætti og kyni
Starfsstig

Aðstoðarlögreglustjóri

Alls

Karl

Kona

% alls

% karla

% kona

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%

111

94

17

41%

85%

15%

41

39

2

37%

95%

5%

Varðstjóri og rannsóknalögreglumaður
Varðstjóri
Rannsóknarlögreglumaður
Lögreglumenn
Samtals

70

55

15

63%

79%

21%

112

85

27

42%

76%

24%

269

223

46

100%

83%

17%

(LQVRJWDÁDVçQLUHUXHQJDUNRQXUtWYHLPXUHIVWXVWDUIVVWLJXPO|JUHJOXPDQQDRJHLQNRQDDI VM|téYt
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
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DOOLUYDUåVWMyUDUHUX\ÀUPHQQiO|JUHJOXVW|åYXQXPHQé UIDOOXQGLU$OPHQQDO|JJ VOX,QQDQéHLUUDUGHLOGDU
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
WLOYLNXPYHUULRJ|åUXPOtWLåHLWWEHWUL6HPG PLPiQHIQDDåHQJLQNRQDJHJQLUHPE WWL\ÀUO|JUHJOXéMyQV
KMi/5+HQéDåJHUDéUMiUNRQXUiODQGVYtVX+OXWIDOONYHQQDtVWDUIVVWLJLDåDOYDUåVWMyUDRJO|JUHJOXIXOOWU~DHU
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
ÉiUXQXPYRUXHPE WWLO|JUHJOXPDQQDDXJOçVWODXVWLOXPVyNQDUKMi/5+7DÁDVçQLUIM|OGD
DXJOçVWUD HPE WWD RJ N\QJUHLQGDU XSSOçVLQJDU ~U UiåQLQJDUIHUOLQX VHP WHNQDU YRUX VDPDQ t QiPVNHLåLQX
kynjasamþætting ráðningarferla vorið 2016.

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

Umsóknir

Ráðningar
% konur % karlar

Árangurshlutfall

Alls

Konur

Karlar

Alls

Konur

Karlar

Aðstoðaryﬁrlögregluþjónn

4

64

14

50

22%

78%

4

1

3

% konur % karlar Karlar
25%

75%

6%

Konur
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%

(LQVRJWDÁDVçQLUéiYRUXHPE WWLO|JUHJOXPDQQDDXJOçVWODXVWLOXPVyNQDUiéHVVXÀPPiUDWtPDELOL
éDUDI HPE WWLDOPHQQUDO|JUHJOXPDQQD  RJtHIULVWDUIVVWLJXP  $WK\JOLYHNXUKYHUVXIi
éHVVLHPE WWLYRUX+OXWIDOONYHQQDtXPV NMHQGDKySQXPYHNXUHLQQLJDWK\JOLéYtéDåYDU\ÀUOHLWWK UUDHQ
KOXWIDOOéHLUUDiODQGVYtVXtQ VWDVWDUIVVWLJLI\ULUQHåDQ VMiW|ÁX .RQXUYLUåDVWéYtHNNLVtåXUHQNDUODU
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
UiåDLQQKOXWIDOOVOHJDÁHLULNRQXUWLODOPHQQUDO|JUHJOXVWDUIDHQUDXQLQYDUå
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
XSSOçVLQJDUQDUéYtVHWWDUIUDPVpUtW|ÁX
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Taﬂa 11. Fjöldi og hlutfall umsækjenda um laus embætti lögreglumanna hjá LRH
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%

(LQVRJIUDPNHPXUtW|ÁXYRUXHPE WWLO|JUHJOXPDQQDODXVWLOXPVyNQDUiiULQX$åPHåDOWDOL
sóttu tveir um hvert þeirra. Það eru mun færri umsóknir en um auglýst embætti á árunum 2011-2015. Skýringa
mun að hluta til vera að leita í því að undanfarin ár hefur skortur verið á menntuðum lögreglumönnum og
vandinn aukist eftir því sem tækifærum á vinnumarkaði hefur fjölgað. Kynjahlutfallið í umsækjendahópnum
vekur athygli því það er nokkuð jafnt og hlutfall kvenna því mun hærra en í hópi lögreglumanna. Heldur
hallar á konur í gegnum ákvarðanatökuferlið en niðurstaðan að konur voru settar í fjórða hvert laust
HPE WWL$WK\JOLVYHUWHUDåVM|NRQXURJVM|NDUODUGUyJXXPVyNQLUVtQDUWLOEDNDiHLQKYHUMXPWtPDSXQNWL
tXPVyNQDUIHUOLQXHQXSSOçVLQJDUYDQWDUXPéDåKYHQ UtIHUOLQXéDåJHULVW$OODUOtNXUHUXéYtiDåKOXWIDOO
NYHQQDKDÀK NNDåDPNLQQDQHLQKYHUMDVWDUIVVWLJDKMi/5+iiULQX6~éUyXQY ULtVDPU PLYLå
stefnu lögreglunnar í jafnréttismálum. Það verður hægt að staðfesta eða hrekja þegar upplýsingar liggja fyrir
XPéDåKYHUWN\QMDKOXWIDOOLåYDUtORNMDQ~DUHIWLUHPE WWXP
8SSOçVLQJDUXPIUDPJDQJtVWDUÀKDIDHNNLYHULåWHNQDUVDPDQKMi/5+
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
komið607DÁDVçQLUQLåXUVW|åXQD

Taﬂa 12. Fjöldi og hlutfall settra í embætti í öllum starfsstigum
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%

(LQVRJWDÁDVçQLUHUW|OXYHUWXPDåO|JUHJOXPHQQKMi/5+IiLW NLI ULWLODåOH\VDDåUDHPE WWLVPHQQ
af, með formlegum og óformlegum hætti, eða 32-41 sinnum á ári. Gögnin eru ekki nægilega ýtarleg til að
K JW Vp Då JUHLQD KYRUW N\QMDKOXWIDOOLå Vp VDPE ULOHJW t |OOXP VWDUIVVWLJXP $WK\JOLVYHUW HU KYHUVX PLNLå
hlutfall kvenna hefur hækkað í þessum hópi eftir 2014 og var strax árið 2015 orðið mun hærra en meðal
60

,QQL t éHVVXP W|OXP HUX O|JUHJOXPHQQ DI DÁH\VLQJDOLVWDQXP VHP UDXQYHUXOHJD KDID OH\VW DI VHP
varðstjórar á lögreglustöðvunum fjórum.
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O|JUHJOXPDQQDèDåEHQGLUWLOéHVVDåIDULåKDÀYHULåtiWDNWLODåDXNDVpUVWDNOHJDW NLI ULNYHQQDWLODåDÁD
sér starfsreynslu innan starfsstiga þar sem hlutfall kvenna er mjög lágt. Hugsanlegt er að þetta skýri a.m.k. að
KOXWDWLOKiWWKOXWIDOONYHQQDtKySLXPV NMHQGDRJVNLSDåUDiULå VMiW|ÁX (I VYRHUéiKHIXUiWDNLå
skilað árangri en ýtarlegri gögn þarf til að staðfesta að svo sé.
9DNWNHUÀ/5+YDOIUMiOVWYDNWNHUÀKHIXUQRNNUDVpUVW|åXiODQGVYtVX9DNWLUQDUHUXéUMiUiVyODUKULQJ
15-23 og 23-07, og starfsfólkið (einkum almennir lögreglumenn og varðstjórar á lögreglustöðvunum fjórum)
KHIXUVYLJU~PWLODåYHOMDVpUYDNWLUtVDPU PLYLåyVNLUVtQDURJéDUÀU9LåKRUI WLOYDOIUMiOVDYDNWDNHUÀVLQV
hefur ekki verið kannað.
6~ VWDåD JHWXU NRPLå XSS Då HQJLQQ VNLSDåXU HåD VHWWXU YDUåVWMyUL HU i YDNW RJ éi HUX NDOODåLU ~W
DÁH\VLQJDYDUåVWMyUDU0DQQDXåVGHLOGKHIXUNDOODåHIWLUXSSOçVLQJXPXPIM|OGDRJN\QéHLUUDVHPHUXiVOtNXP
OLVWXPKMi6W|åRJHQGDYHUåDXSSOçVLQJDUéDUXPDåNRPDIUiVW|åYXQXPVMiOIXPÌW|ÁXHUDå
ÀQQDé UXSSOçVLQJDUVHPERULVWK|IåXéHJDUéHWWDHUVNULIDåiVDPWKOXWIDOOLNYHQQDPDUNKySLiKYHUULVW|å
þ.e. embættum almennra lögreglumanna.

Taﬂa 13. Fjöldi og hlutfall á lista yﬁr aﬂeysingavarðstjóra
lögreglustöðva LRH eftir ári og kyni
Samtals
Stöð 1

Kona

% karlar

% konur

Hlutfall lögreglukvenna í markhópi 2016: 20%

2013 - 2016
Stöð 2

Karl

Engar upplýsingar bárust
Hlutfall lögreglukvenna í markhópi 2016: 38%
Engar upplýsingar bárust

2013 - 2014
2015

4

2

2

50%

50%

2016

6

4

2

67%

33%

Stöð 3

Hlutfall lögreglukvenna í markhópi 2016: 20%

2013

2

1

1

2014

4

3

2015

7

6

2016

4

3

Stöð 4

50%

50%

1

75%

25%

1

86%

14%

1

75%

25%

Hlutfall lögreglukvenna í markhópi 2016: 39%

2013

4

2

2

50%

50%

2014

4

2

2

50%

50%

2015

4

2

2

50%

50%

2016

6

3

3

50%

50%

(LQV RJ IUDP NHPXU t W|ÁX  KDID HNNL DOOLU VW|åYDVWMyUDU VNLODå |OOXP XPEHåQXP XSSOçVLQJXP XP
DÁH\VLQJDYDUåVWMyUD)M|OGLRJN\QMDKOXWIDOOLåiéHLPOLVWXPVHPEiUXVWHUPLVMDIQE åLHIWLUVW|åYXPRJPLOOL
ára. Frá Stöð 2 bárust upplýsingar frá tveimur af fjórum árum. Fjöldi kvenna stendur í stað en körlunum á
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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.
)M|OJDå KHIXU i OLVWDQXP IUi I\UVWD ~WWHNWDUiULQX RJ KOXWIDOO NYHQQD O NNDå 6W|å  VNHU VLJ ~U èDU KHIXU
N\QMDKOXWIDOOLåYHULåMDIQW|OO~WWHNWDUiULåRJKOXWIDOONYHQQDiOLVWDQXPK UUDHQtPDUNKySQXP

3.3

BORGARALEGIR STARFSMENN LRH

ÌORNMDQ~DUYRUXERUJDUDOHJLUVWDUIVPHQQ/5+WDOVLQVNDUODU  RJNRQXU  èHWWDHUX
48% allra borgarlegra starfsmanna íslensku lögreglunnar og hlutfall 1% lægra en á landsvísu.
7DÁDVçQLUIM|OGDRJKOXWI|OOERUJDUDOHJUDVWDUIVPDQQDHPE WWLV/5+HIWLUVWDUIVKHLWLRJN\QLéDQQéDQQ
IHEU~DURJti WODåULVWLJYHOGLVU|å

Taﬂa 14. Fjöldi og hlutfall borgaralegra starfsmanna LRH 1. febrúar 2016 eftir starfsheiti og kyni
Alls

Karlar

Konur

% karlar

% konur

Aðallögfræðingur, saksóknari, deildarstjóri,
framkvæmdastjóri, starfsmannastjóri

6

2

4

33%

67%

Aðstoðarsaksóknari

16

5

11

31%

69%

59%

41%

Ritarar, þjónustufulltrúar, launafulltrúar

17

10

7

Sérfræðingur, verkefnastjóri, löglærður,
aðalféhirðir

32

3

29

9%

91%

Umsjónarmenn fasteigna og innkaupa

3

2

1

67%

33%

Fangaverðir
Samtals

6

5

1

83%

17%

80

27

53

34%

66%

(LQV RJ IUDP NHPXU t W|ÁX  HUX NRQXU t PHLULKOXWD LQQDQ HIVWX VWDUIVKHLWDQQD WYHJJMD RJ Q U HLQUiåDU
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
8SSOçVLQJDU~UUiåQLQJDUIHUOXPYHJQDDXJOçVWUDERUJDUDOHJUDVWDUIDYRUXDåJHQJLOHJIUiéYtDåKDOGLåYDU
QiPVNHLåtN\QMDVDPé WWLQJXUiåQLQJDUIHUOD1LåXUVW|åXUQDUHUXELUWDUtW|ÁX
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Taﬂa 15. Fjöldi og hlutfall umsækjenda og ráðinna vegna auglýstra starfa borgaralegra starfsmanna hjá LRH
árin 2011-2015 eftir starfsheiti og kyni

Lausar
stöður

Umsóknir
Alls

Konur

Karlar

Ráðningar
% konur % karlar

Alls

Konur

Karlar

Árangurshlutfall

% konur % karlar Karlar

Konur

Sérfræðingur

1

60

35

25

58%

42%

1

0

1

0%

100%

4%

Þjónustufulltrúi

5

373

313

60

84%

16%

5

5

0

100%

0%

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%

(LQVRJWDÁDVçQLUYRUXHLQXQJLVVM|ERUJDUDOHJVW|UI DXJOçVWODXVWLOXPVyNQDUiiUXQXPHLQ
VWDåDVpUIU åLQJVHLQVWDåDIDQJDYDUåDURJÀPPVW|åXUéMyQXVWXIXOOWU~D1LåXUVWDåDQYHNXUDWK\JOLéYtt
öllum tilvikum hefur einstaklingur af því kyni sem er í meirihluta innan starfsheita verið ráðinn og ástæðan
HNNLV~DåHLQVWDNOLQJDUDI EiåXPN\QMXPKDÀHNNLVyWWXP.\QMDKOXWIDOOLåHUPHLUDDåVHJMDQRNNXåMDIQWt
hópi þeirra sem sóttu um starf sérfræðings og fangavarðar.
6DPNY PWXSSOçVLQJXPIUiPDQQDXåVGHLOGYRUXéUM~ERUJDUDOHJVW|UI DXJOçVWODXVWLOXPVyNQDUiULåHQ
XSSOçVLQJDUYDQWDUXPéDåKYDåDVW|UI éHWWDYRUX7DÁDVçQLUIM|OGDXPV NMHQGDRJQLåXUVW|åXUiåQLQJD

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%

(LQVRJIUDPNHPXUtW|ÁXVyWWXE åLNRQXURJNDUODUXPéDXéUM~ERUJDUDOHJXVW|UI VHPDXJOçVWYRUX
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
I\UUHQ\ÀUOLW\ÀUVW|åXQDtORNMDQ~DUOLJJXUI\ULU
8SSOçVLQJDUXPIUDPJDQJtVWDUÀHåDDÁH\VLQJDUEiUXVWHNNL
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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
VN\OGXUVWDUIPDQQDUtNLVLQVQUPHåiRUåQXPEUH\WLQJXP(PE WWLVPHQQHUXVNLSDåLUHåDVHWWLUt
embætti en borgaralegir starfsmenn ráðnir.
• 6NLSDåHUtHPE WWLWLOÀPPiUDtVHQQ JU 6NLSXQIUDPOHQJLVWVMiOINUDIDXPÀPPiUHI 
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
HPE WWLiåXUHQVNLSDåHUtéDå$OPHQQDUHJODQéiHUHLWWiURJDOGUHLOHQJXUHQtWY| JU 
• Ráðið er í önnur störf en embætti innan lögreglunnar, bæði tímabundin og föst.
5iåKHUUDVNLSDUUtNLVO|JUHJOXVWMyUDKpUDåVVDNVyNQDUDRJO|JUHJOXVWMyUDtHPE WWL$XNéHVVHUKRQXPKHLPLOW
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.
6DPNY PWJU/DJDXPUpWWLQGLRJVN\OGXURSLQEHUUDVWDUIVPDQQDHUDOPHQQDUHJODQV~DåDXJOçVDEHULODXV
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,
•  ÁXWQLQJVWDUIVPDQQVPLOOLHPE WWDVHPKH\UDXQGLUVDPDVWMyUQYDOGHåD
•  ÁXWQLQJVWDUIVPDQQVWtPDEXQGLåHåDYDUDQOHJDPLOOLVWMyUQYDOGD WGO|JUHJOXHPE WWD RJéi
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
DåJHQJLDåKHQQLWU\JJWHIWLUéYtKYDåDVWDUIVVWLJXPHUDåU åDèDQQLJéDUI ViHåDV~VHPKOçWXUVNLSXQ
tVWDUI \ÀURJDåVWRåDUO|JUHJOXéMyQVDåKDIDVWDUIDåLQQDQO|JUHJOXQQDUtDPNÀPPiURJHLJDNRVWiDå
sækja stjórnunarnámskeið innan lögreglunnar eða á almennum markaði. Til þess að hljóta skipun í starf
DåDOYDUåVWMyUDO|JUHJOXIXOOWU~DUDQQVyNQDUO|JUHJOXPDQQVHåDYDUåVWMyUDHUJHUåNUDIDXPDåPLQQVWDNRVWL
WYHJJMDiUDVWDUIVUH\QVOXRJHUYLåNRPDQGLVWDUIVPDåXUVN\OGXJXUWLODåOM~NDéHLPQiPVNHLåXPVHPtERåL
HUXLQQDQO|JUHJOXQQDURJWHQJMDVWVWDUÀQX
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