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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari ritgerð verður litið inn í heim lögreglunnar með kynjagleraugum. Leitað verður svara 

við spurningu um hvaða hlutverk kyn og kyngervi spila í störfum kvenna innan raða hennar. 

Lögreglustörf hafa sögulega talist til hefðbundinna karlastarfa og verður athugað af hverju svo 

hefur verið og hvað aðgreinir það frá öðrum hefðbundnum karlastörfum. Svokölluð 

lögreglumenning verður könnuð og af hverju hún hefur talist vera hindrun fyrir konur í 

lögreglunni. Kenningarnar um félagslega mótunarhyggju og eðlishyggju verða notaðar sem 

greiningartæki til að varpa ljósi á hugtökin kyn og kyngervi í tengslum við viðfangsefnið. Þá 

verður lögreglunni á Íslandi gerð skil í grófum dráttum og kynjahlutfall starfsmanna hennar 

skoðað. Auk þess verður stutt sögulegt yfirlit á sögu kvenna í íslensku lögreglunni tekið 

saman, ásamt þróun á störfum kvenna erlendis. Rýnt verður í tilgang, kosti og galla 

jafnréttisáætlana og meginatriði úr jafnréttisáætlun Ríkislögreglustjóra tekin fyrir. 

Rannsóknum um kyngervi, kynhlutverkum og leyndarmál lögreglunnar verða síðan gerð skil 

og að lokum verða niðurstöður úr eigindlegri rannsókn kynntar. Rætt var við tvær konur í 

lögreglunni á Íslandi til að fá innsýn inn í viðfangsefnið frá þeirra sjónarhorni.  

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að kyn og kyngervi kvenna í lögreglunni spili 

það hlutverk að jaðarsetja þær innan lögreglunnar, meðan ríkjandi skoðanir innan 

lögreglunnar eru á þann veg að konur geti ekki uppfyllt þær kröfur sem ætlast sé til af 

lögreglumönnum. Þegar svo er neyðast konur til að taka upp karllæg einkenni eða eiga það á 

hættu að verða útskúfaðar, sýni þær kvenleg veikleikamerki. Lögreglumenning og eðlishyggja 

spila líklega stórt hlutverk í að viðhalda ríkjandi hugmyndum um að kyngervi kvenna henti 

ekki í lögreglunni. Þá eru til dæmi um það hvernig lögreglan viðheldur hugmyndum um 

kyngervi kvenna og eru eiginleikar karla hærra metnir en eiginleikar kvenna innan 

lögreglunnar. Ímynd lögreglunnar og völd hafa einnig sitt að segja og þá eru karlar við völd 

sem þeir vilja ekki deila. Á móti kemur að með vitundarvakningu um kyn og kyngervi innan 

lögreglunnar er möguleiki á að jafnrétti geti verið náð. Meðan lögregluskólar hylla það 

karlmannlega getur einnig verið að konur átti sig ekki á styrkleikum sínum. Með fræðslu í 

lögregluskólum, og fyrir konur í lögreglunni, er möguleiki á að þær nái að losna úr viðjum 

karlaveldisins.  
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INNGANGUR 

Lögreglustarfið hefur löngum haft það orð á sér að vera eitt það karlmannlegasta starf sem til 

er. Lögreglumenn eru oft sýndir í fjölmiðlum sem einkennisklæddar hetjur að berjast við 

glæpamenn og þar sem mikið virðist reyna á líkamlegan styrk þeirra til að sinna starfinu. 

Lögreglustarfið hefur í sögulegu samhengi verið tengt við karla og karlmennsku, þar sem 

líkamlegur styrkur, stigveldi (e. hierarchy), að hluta til hernaðarleg (e. semi-military) 

uppbygging lögreglunnar og völd tengjast saman. 

Lengi vel sinntu eingöngu karlar lögreglustarfinu en nú í seinni tíð eru bæði karlar og 

konur sem starfa í lögreglunni. Konur eru engu að síður í minnihluta og á það bæði við 

innanlands og í alþjóðavísu. Vilji hefur verið til að fjölga konum innan lögreglunnar og settar 

hafa verið fram stefnur þess efnis en illa virðist ganga að fylgja þeim eftir. Það sem er 

áhugavert að skoða í sambandi við lögregluna og lögreglustarfið er hvernig konum reiðir af í 

þessu karllæga starfsumhverfi og hvaða hlutverk kyn og kyngervi hafa í störfum þeirra.  

Sjálfur hefur höfundur verkefnisins mikinn áhuga á málefnum lögreglunnar þar sem 

hún hefur notið þeirra forréttinda að upplifa hvernig það er að tilheyra stétt lögreglumanna. 

Fannst henni starfið eiga mjög vel við sig, auk þess sem hún kynntist frábærum 

samstarfsfélögum og upplifði ótrúlega hluti. Þannig er lögreglustarfið. Eftir að hafa reynt það 

er í raun erfitt að fara aftur í svokallað venjulegt starf, enda fá önnur störf eins fjölbreytileg og 

krefjandi eins og þau störf sem lögreglan sinnir.  

Samt sem áður var eitthvað sem virtist ekki passa eins og vera skildi og átti höfundur 

erfitt með að átta sig á hvað það var. Höfundur fékk að heyra hluti á borð við að hún hafi 

eingöngu komist inn í lögregluna vegna þess að hún væri kona og tvær konur ættu ekki að 

vera saman á útkallsbíl af öryggisástæðum en það var ekki rökstutt nánar. Þá heyrði höfundur 

einnig að konur stuðluðu að óöryggi karlkyns samstarfsmanna þeirra, því líkamlega væru þær 

ekki nógu sterkar til að sinna starfinu.  

Höfundur upplifði líka fljótlega í starfi ákveðna neikvæðni í garð kvenna í lögreglunni frá 

nokkrum samstarfsfélögum, bæði frá konum og körlum. Talað var um að þær ættu frekar til 

að kvarta við yfirmenn og væru mikið að baktala aðra. Þá áttaði höfundur sig einnig á því að 

það væru ákveðnir þættir sem hún gæti ekki komið nálægt eða ætti erfitt með að nálgast. Þar 

má nefna að konur fá ekki að syngja í Lögreglukórnum og að sérsveit Ríkislögreglustjóra er 



 

Blaðsíða 

 

2 

eingöngu skipuð körlum. Þá er mjög lítið hlutfall af konum í stjórnunarstöðum.  

Það var ekki fyrr en höfundur las bók Simone de Beauvoir um „Síðara kynið“ (e. The 

Second Sex) að hún áttaði sig á að henni leið stundum eins og „hinum óæðri“ (e. the Others). 

Ef staðalímynd hins fullkomna lögreglumanns væri karl, þá hefði hún aldrei getað uppfyllt 

þau skilyrði sem þyrfti til að samræmast fyrirfram gefnum hugmyndum um lögreglumann 

vegna kyns síns. Nánar verður fjallað um skrif Simone de Beauvoir aftar í ritgerðinni.  

Hugmyndin að þessari ritgerð varð til þegar höfundur velti því fyrir sér hvort hún hefði 

tekið lögreglustarfinu öðruvísi en aðrar konur meðan hún starfaði í lögreglunni eða hvort það 

hefði verið eitthvað til í þessari tilfinningu. Þess vegna langaði höfund að ræða við konur í 

lögreglunni á Íslandi til að fá þeirra upplifun af starfinu og greina lögreglustarfið út frá ýmsu 

atriðum og kenningum. Vangaveltur um hvers vegna lögreglustörf hafa talist til hefðbundinna 

karlastarfa, hvaða hindranir hafa mætt konum og hvaða ástæður gætu legið þar að baki voru 

dæmi um slíkar vangaveltur.  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvaða hlutverk kyn og kyngervi spila í störfum 

kvenna í lögreglunni og eru bæði heimildir og viðtöl notuð í þeim tilgangi. Fræðileg nálgun á 

efninu er út frá erlendum heimildum og rannsóknum og til að fá betri innsýn í efnið voru tekin 

tvö eigindleg viðtöl við konur sem starfa í lögreglunni á Íslandi. 

Rannsóknarspurningin er svohljóðandi:  

Hvaða hlutverk spila kyn og kyngervi í störfum kvenna í lögreglunni? 

Ákveðinn annmarki er á ritgerðinni en hann er sá að ekki fæst dulið að höfundur hefur 

sterk tengsl inn í lögregluna á Íslandi, bæði þegar kemur að starfsumhverfi og starfsliði 

hennar. Í rannsóknum verður að gæta hlutleysis eins mikið og hugsast getur. Hins vegar má 

deila um hvort rannsakendur geti í raun sinnt rannsóknum sínum að öllu leyti án eigin gilda, 

lífsskoðana og sjónarhorna fræðikenninga (Taylor & Bogdan, 1998, bls. 160).  

Ritgerðin byggir á skráðum heimildum og eigindlegum viðtölum. Skráðu heimildirnar eru 

ritaðar heimildir, skýrslur, fræðibækur og greinar. Tekin voru tvö eigindleg viðtöl við 

starfandi konur í íslensku lögreglunni. Viðtölin voru framkvæmd með það í huga að geta 

kafað dýpra ofan í rannsóknarefnið út frá reynslu viðmælendanna. Engar íslenskar heimildir 

eru til varðandi rannsóknarefnið og því mikilvægt að fá hlið íslenskra kvenna í lögreglunni 

inn í ritgerðina. Heimildirnar verða upprunnar frá öðrum vestrænum ríkjum og þær, ásamt 

viðtölunum, gefa vonandi ákveðna innsýn í viðfangsefni ritgerðarinnar. Niðurstöðurnar hafa 
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þar af leiðandi ekki alhæfingargildi.  

Verkefninu er skipt upp í sex kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um atriði er varða lögreglu svo 

sem hlutverk hennar í meginatriðum, skilgreiningar á hefðbundnum karlastörfum gerð skil 

ásamt lögreglumenningu. Í öðrum kafla er kenningagrunnur ritgerðarinnar settur fram. Horft 

er til íslensku lögreglunnar í þriðja kafla og saga kvenna í lögreglunni skoðuð hér á landi sem 

og erlendis en einnig verður rýnt í jafnréttisáætlanir og tilgang þeirra. Í fjórða kafla er 

umfjöllunarefnið hvort og þá hvernig kyngervum er viðhaldið innan lögreglunnar. Fimmti 

kafli fjallar um eigindleg viðtöl sem höfundur tók við konur sem starfa í lögreglunni á Íslandi. 

Að lokum er rannsóknarspurningu svarað í niðurstöðukafla verkefnisins og þar á eftir koma 

lokaorð.  
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1. ÖRYGGISSTOFNUNIN LÖGREGLAN, KARLASTÖRF OG 

LÖGREGLUMENNING 

Þegar kemur að því að skoða konur í lögreglunni þarf af taka til athugunar lögregluna sjálfa 

sem stofnun. Hvernig hún teljist til öryggisstofnunnar í ríkjum og hver saga hennar er, ásamt 

því sem einkennir hana frá öðrum stofnunum. Lögreglustarfið sem hefðbundið karlastarf þarf 

einnig að athuga og þá er talið er að ein af hindrunum sem mæta konum innan lögreglunnar sé 

svokölluð lögreglumenning sem fyrirfinnist víða. Þessi atriði verða tekin til skoðunar í 

þessum kafla.  

1.1 Lögreglan sem öryggisstofnun og séreinkenni hennar 

Öryggisgeirinn (e. security sector) gegnir mikilvægu hlutverki sem hluti af uppbyggingu ríkja. 

Hægt er að skilgreina ólíka þætti hans í megin atriðum í stofnanir, innri stoðir (e. structures) 

og starfsmenn þeirra sem bera ábyrgð á stjórnun og ráðstöfunum (e. provision). Að auki hafa 

þeir starfsmenn umsjón með öryggi ríkja. Undir öryggisgeirann má meðal annars setja 

öryggisstofnanir eins og her, löggæslustofnanir og almenna neyðarþjónustu (Montogomery, 

2011, bls. 7). 

Lögreglan þróaðist að mestu leyti á 19. öld út frá hernaðarlegum bakgrunni. Hún 

tileinkaði sér hernaðarlega uppbyggingu og voru starfsmenn úr herjum eða þjóðarvarðarliðum 

nýttir til að sinna löggæslustörfum. Við uppbygginguna má tengja skipulag, menningu og 

einkennisbúninga hennar. Flest lögreglulið eru enn að hluta til hernaðarlegar (e. semi-military) 

stofnanir og byggð á stigveldi (e. hierarchy) (Niland, 1996, bls. 2) og er lögreglan á Íslandi 

þar ekki undanskilin. Lögreglan sem öryggisstofnun á sér því langa sögu og er skýrasta 

birtingarmynd ríkisvaldsins í lýðræðisríkjum. Meðal hlutverka hennar er að tryggja öryggi 

almennings og að halda uppi lögum og reglu, ásamt því að standa vörð um mannréttindi 

almennings (Senior Police Advisor to the OSCE Secretary General, 2011, bls. 8). Lögreglan 

hefur einnig heimild til að beita almenning lögmætu valdi (e. the police monopoly of the use 

of legitimate force) og ber ábyrgð á að vernda hagsmuni ríkja (Sheehy, 1993, bls. 3-4). 

Ýmsir þættir aðgreina lögregluna frá öðrum stofnunum ríkisins. Eitt séreinkenni hennar 

er eðli lögregluvaldsins, hið lögmæta vald yfir almenningi. Lögreglustarfinu fylgir sú ábyrgð 

á að geta brugðist skjótt við, til dæmis þegar röskun verður á allsherjarreglu innan ríkisins og 

þegar upp koma neyðartilvik. Einnig er ætlast til þess af lögreglunni að hún taki yfir stjórn í 

hættulegum aðstæðum sem geta valdið umtalsverðri hættu fyrir lögreglumennina sjálfa. Það 

má því segja að lögreglumenn þurfi að búa yfir sérstökum eiginleikum til að sinna 



 

Blaðsíða 

 

5 

starfinu og að fólk í lögreglunni sé venjulegt fólk með óvenjuleg völd (Sheehy, 1993, bls. 3-

4).  

1.2 Lögreglustarfið sem hefðbundið karlastarf 

Sum störf hafa í gegnum tíðina talist til hefðbundinna karla- eða kvennastarfa. Hefðbundin 

karlastörf voru eyrnamerkt körlum, buðu yfirleitt upp á há laun, nutu virðingar og veittu völd. 

Einnig kröfðust þau líkamlegs styrks og hugrekkis andspænis hættum. Hefðbundin 

kvennastörf buðu aftur á móti upp á lág laun, auk þess sem þau störf sem fólu í sér að 

þjónusta aðra eða sinna ummönnun (Martin S. E., 1980, bls. xi). Þannig urðu störf tengd við 

karlmennsku (e. masculinity) annars vegar og kvenleika (e. femininity) hins vegar. Til 

hefðbundinna karlastarfa teljast slökkviliðsmaður, lögreglumaður og vélvirki en til 

hefðbundinna kvennastarfa má nefna störf félagsráðgjafa, snyrtifræðinga og ljósmæðra 

(Niland, 1996, bls. 2-3). 

Í erindi sem Carmel Niland, fyrrum formaður nefndar gegn misrétti í New South Wales, 

flutti á ráðstefnu kvenna í lögreglunni í Ástralíu, kemur fram að samkvæmt hefð hafi karlar 

ekki tekið vel á móti konum sem vilja vinna við hefðbundin karlastörf. Til að útskýra hvers 

vegna má færa fram nokkur rök sem notast hefur verið við. Fyrst er hægt að nefna rök um 

vernd. Hefðbundin karlastörf reyni of mikið á líkamlegan styrk, eru óhrein og of krefjandi. 

Karlar þurfi þar af leiðandi að vernda konur en þær tilheyra því kyni sem er hreint og 

veikburða. Önnur rök varða konur og hættur. Karlar eiga ekki að þurfa að reiða sig á aðstoð 

frá þeim sem eru líkamlega óhæfir til að vernda þá við hættulegar aðstæður. Konur skapa 

einnig kynferðislega ógn, þar sem þær geta verið freistandi fyrir karla. Þar af leiðandi eiga 

karlar erfitt með að treysta sjálfum sér í návist þeirra. Konur verði einnig ófrískar og eiga við 

ýmis hormónatengd vandamál að stríða. Loks eru þau rök að konur muni draga úr virðingu 

hefðbundna karlastarfa en í vestrænni menningu er almennt litið á kvennastörf sem léttvæg en 

karlastörf sem mikilvæg. Ef konur vinna karlastörf munu þau ekki vera tekin alvarlega og 

sjálfsálit karla og virðing fyrir störfum þeirra minnka (Niland, 1996, bls. 3).  

Staða kvenna í lögreglunni var tekin fyrir í grein eftir Danijela Spasić, sem birtist í ritinu 

Western Balkan Security Observer. Þar kom fram að innri bygging lögreglunnar hafi myndað 

ákveðnar hindranir sem gera konum erfitt fyrir. Rekja má hindranirnar bæði til heimildar 

lögreglu til valdbeitingar og gamallar karlmannlegrar svokallaðrar lögreglumenningu (Spasić, 

2011, bls. 27). Nánar verður rætt um lögreglumenningu seinna í ritgerðinni.  

Hindranir eru enn til staðar sökum staðalímynda ríkjandi kyns sem hafa fengið að viðgangast. 
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Hugmyndir eins og til dæmis þær að karlar séu marksæknir og konur tilfinningaverur, að 

karlar séu frekar færari um að framkvæma hættuleg og erfið verkefni en konur sætti sig við 

auðveldari og einhæfari verkefni eru dæmi um það hugarfar sem viðgengst innan stéttarinnar. 

Að auki séu karlarnir athafnasamir og hafa yfirburði yfir konur, meðan þær eru óvirkar og geti 

ekki gefið skipanir. Allar þessar skoðanir eru lærðar og hafa fengið borist frá einni kynslóð til 

þeirrar næstu. Konur þurfa því að kljást við karllægar staðalímyndir, fordóma og íhaldssamar 

skoðanir sem hindrar þær við að komast inn í hefðbundnar starfsgreinar og þá sérstaklega 

lögregluna (Spasić, 2011, bls. 27).  

Staðalímyndir á konum eru meðal annars þær, miðað við upptalningu hér að ofan, að 

konur eru taldar vera hreinar, veikburða, kynferðislega freistandi fyrir karla og með 

hormónatengd vandamál. Þá sætta þær sig við auðveld og einhæf verkefni, eru óvirkar og geta 

ekki gefið skipanir. Á þessari upptalningu sést hvernig hugmyndir um mun milli kynja hafa 

dregið úr virði kvenna í gegnum tíðina. Þessar hugmyndir hafa mótað mótlæti gegn konum og 

hafa fylgt heilu kynslóðunum frá manna minnum. 

1.3 Lögreglumenning  

Menning er undarlegt fyrirbæri. Ein leið til að hugsa um menningu er að hún er ekki sýnileg á 

yfirborðinu og byggir á sameiginlegum hugmyndum fólks á því hvernig það skilur og 

skilgreinir heiminn (Trompenaars & Hampden-Turner, 1997, bls. 1).  

Rannsóknir á starfsumhverfi lögreglunnar hafa leitt í ljós menningarkima (e. sub-culture) 

innan hennar sem nefnd hefur verið lögreglumenning. Þessi menningarkimi hefur verið 

skilgreindur á mismunandi hátt af fræðimönnum en til að skyggnast inn í hana verða teknar 

fyrir skilgreiningar nokkurra þeirra.  

Áður en rætt verður um lögreglumenningu verður að geta breytinga sem orðið hafa víða á 

stefnu lögregluliða varðandi löggæsluaðferðir á undanförnum áratugum. Margar stofnanir 

hafa tekið upp samfélagslöggæslu (e. community-policing), sem snýst um samvinnu lögreglu 

og almennings til að takast á við samfélagsleg vandamál. Áður sinnti lögreglan einungis 

löggæslu, svo ætla má að breytingar hafi orðið á ímynd lögreglunnar út á við og viðhorfum 

lögreglumanna til starfsins (Lonsway & Moore, 2003, bls. 2). Í tengslum við þetta má geta 

þess að lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu var tilnefnd til alþjóðalegra verðlauna fyrir notkun á 

samfélagsmiðlum í þágu löggæslu árið 2012 (Morgunblaðið, 2012).  

Staða kvenna er mismunandi eftir löndum og þar af leiðandi líklega misjafn hversu mikið 

kenningarnar eiga við. Samkvæmt niðurstöðum The World Economic Forum, sem er 
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sjálfstæð alþjóðleg stofnun með þann tilgang að bæta ástand heimsins, kom í ljós að kynjabil í 

heiminum væri minnst á Íslandi. Þá var Finnland í öðru sæti og Noregur í því þriðja (Ricardo 

Hausmann & Zahidi, 2012, bls. 33). Lögreglumenning sem hindrun fyrir konur í lögreglustörf 

er því einnig mismikil eftir löndum (Lippe, Graumans, & Sevenhujisen, 2004, bls. 401) og 

eldri skilgreiningum á henni teknar með fyrirvara í þessari ritgerð.  

Susan E. Martin, doktor í félagsfræðum, tók saman yfirlit yfir lögreglumenningu í erindi 

sínu Doing gender, doing police work: an examination of the barriers to the intergration of 

women officers, sem flutt var á ráðstefnu kvenna í áströlsku lögreglunni árið 1996. Þar koma 

fram nokkur atriði að mati hennar sem einkenna lögreglumenningu. Lögreglustarfið felur í sér 

að kljást þar við afbrot, sem teljast til alvöru lögreglustarfa. Það felur samt einnig í sér 

þjónustu og að halda uppi aga, sem litið er á sem miklu minna umbunuð störf og lítið er gert 

úr. Heimildir til geðþóttaákvarðana og valdbeitingar hafa leitt til sérstakra viðmiða meðal 

lögreglumanna. Það, ásamt stöðugrar nálægðar við mögulega hættu og ofbeldi, hefur leitt til 

tortryggni og einangrunar frá samfélaginu. Við það hafa myndast óformlegir vinnustaðahópar 

með eigin stéttaskipt kerfi og viðmið (e. norms) innan lögreglunnar sem hafa myndað sína 

eigin menningu, lögreglumenningu. Þeir sem teljast ekki passa inn menninguna mæta 

mótstöðu við að öðlast óformlegt samþykki hennar og taldir ófærir til að fara eftir settum 

viðmiðum. Lögreglumenning einkennist líka af óviðeigandi háði og kynhyggju (e. sexism)
1
 og 

út frá henni er ætlast til að konur taki upp karllæg einkenni til að reyna að öðlast, í það 

minnsta, takmarkaða viðurkenningu. Því er einnig haldið fram að kynferðisleg áreitni sé 

vandamál sem mæti konum og að það sé afsprengi lögreglumenningar (Matrin, 1996).  

Í grein eftir P.A.J. Waddington, Police (Canteen) Sub-Culture, kemur fram að 

lögreglumenning hafi, samkvæmt venju, verið varðveitt meðal þeirra sem telja sig vera alvöru 

karla. Að teljast til alvöru karla er hæfni og vilji þeirra til að beita aðra valdi og liggur í 

líkamlegum styrk. Þá sé mikilvægt að skilja mun milli lögreglu og hers. Lögreglan mætir ekki 

óvinum frá öðrum ríkjum, heldur frá hinum almenna borga. Sú staða jaðarsetur lögreglumenn 

innan samfélaga og er talin ástæða þess að þeir eru afslappaðri í nálægð annarra 

lögreglumanna en meðal fjölskyldu, vina og almennings (Waddington, 1999, bls. 298).  

                                                 

1
 Kynhyggju fylgir sú trú að annað kynið sé óæðra hinu frá náttúrunnar hendi. Þar með séu það lögmál 

náttúrunnar sem stýri hegðun kynjanna og réttlæti stöðu þeirra (Garðar Gíslason, 2000, bls. 362).  
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Samkvæmt Waddington er lögreglumenningu að finna í mörgum lögregluliðum og 

deildum innan stéttarinnar og hefur verið við líði í langan tíma. Að auki hefur hún jafnvel 

verið talin njóta stuðnings þeirra hópa sem hefur verið talin skaða, það er að segja 

minnihlutahópa og kvenna. Til dæmis virðast konur meta gildi lögreglustarfa á sama hátt og 

karlar en þegar konur kvarta yfir kynjamisrétti í starfi, er það yfirleitt vegna útilokunar þeirra 

frá því sem karlar flokka undir alvöru lögreglustörf. Undir það falla öll þau verkefni sem 

tilheyra störfum lögreglu sem karlar meta mest og vilja halda útaf fyrir sig (Waddington, 

1999, bls. 295-296). 

Í greininni er komið inn á atriði sem sem hægt er að velta fyrir sér. Sumt af því sem talist 

hefur einkenna lögreglumenningu sé einnig hægt að finna í menningu samfélaga yfirhöfuð. 

Kynhyggja, til að mynda, þekkist líka utan menningu lögreglunnar. Þó er ekki verið að afsaka 

kynhyggju, heldur verið að benda á að sumt sem lögreglan eigi sameiginlegt með almenningi 

geti ekki verið útskýrt með lögreglumenningu einni og sér (Waddington, 1999, bls. 291). Þá 

er einnig bent á að menningin gæti verið ein birtingarmynd af sjálfsbjargarviðleitni sem fylgi 

stéttum, er telja sig vera í stöðugri líkamlegri hættu. Þannig sé verið að draga úr 

óttatilfinningum, sem að öðrum kosti gæti bugað fólk (Waddington, 1999, bls. 295). 

Í erindi sem Frances Heidensohn, prófessor um samfélagsstefnu (e. social policy) flutti á 

ráðstefnu kvenna í áströlsku lögreglunni, kom fram að mótlæti kvenna væri upprunnið í 

lögreglumenningu. Þá megi greina þrjár ástæður þess að konur er ekki taldar viðeigandi í 

lögreglunni. Fyrst bera að geta ætlaðs hasar-eðlis (e. action-oriented) lögreglustarfsins. Þá 

falli þær ekki að ímynd lögreglunnar né njóti virðingar almennings sökum þess. Einnig ógni 

konur samstöðu karla og samsvörun þeirra við hvor aðra. Talið er að lögreglumenning sé 

alþjóðlegt fyrirbæri en þó séu einkenni hennar misáberandi milli stofnanna og landa. Hún sé 

einnig hluti af vinnupersónuleika lögreglumanna, þar sem þeir telji sig þurfa á samstöðu og 

trausti að halda meðal samstarfsfélaga (Heidensohn, 1996).  

Að hluta til hernaðarlegur uppruni og öryggishlutverk lögreglunnar hafa gegnum söguna 

verið tengd við hefðbundin karlastörf og karlmennsku. Það sé hins vegar ekki aðeins 

skilgreiningin á hefðbundnum karlastörfum sem hafa látið konur finna fyrir mótlæti í 

lögreglunni. Séreinkenni hennar, lögmæta valdið yfir almenningi, hefur einnig haft áhrif þar á 

og er í hávegum haft í karllægri lögreglumenningu. Segja má að áherslan í lögreglumenningu 

sé líkamlegur styrkur, völd og samstaða og því erfitt fyrir konur að komast inn í hana og þær 

ekki velkomnar. Líklegt þykir að gamalgróið mótlæti sé að finna þegar kemur að stöðu og 
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hlutverkum kvenna í lögreglunni.  

2. KENNINGAR 

Í þessari ritgerð verður notast við tvær kenningar, félagslega mótunarhyggju og eðlishyggju 

og verður fjallað um þær í þessum kafla. Kenningarnar verða notaðar sem greiningartæki til 

þess bæði að varpa ljósi á hugtökin kyn og kyngervi út frá tveimur ólíkum sjónarmiðum, og 

til þess að útskýra hvaða hlutverk kyn og kyngervi spila í störfum kvenna í lögreglunni.  

2.1 Félagsleg mótunarhyggja 

Félagsleg mótunarhyggja (e. social constructivism) er kenning sem byggir á því hvernig fólk 

lærir í samskiptum við aðra almenn viðmið í samfélögum. Þannig byggjum við raunveruleika 

okkar á þeim hugmyndum sem við höfum lært í samskiptum við annað fólk.  

Í félagslegri mótunarhyggju er gerður greinarmunur á kyni (e. sex) og kyngervi (e. 

gender) og þegar þessi hugtök eru skoðuð er vert að athuga tengslin þar á milli. Með kyni er 

verið að vísa til líkamlegra og líffræðilegra þátta en með kyngervi til félagslegra og 

menningalegra þátta. Kyngervi er því sú ímynd sem kyn tekur á sig gegnum menninguna 

(Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009, bls. 9).  

Í hugtakinu kyngervi felast hugmyndafræðileg og efnisleg (e. material) tengsl milli hópa 

af fólki sem annars vegar kallast karlar og hins vegar konur. Hugtökin „karlmannleg“ (e. 

masculine) og „kvenleg“ (e. feminine) eru því ekki skilgreiningar á náttúrulegum einkennum 

milli karla og kvenna en í öllum menningarsamfélögum eru ákveðin tilfinningaleg og 

sálfræðileg einkenni sem talin eru grundvallaratriði fyrir karla og konur (Steans, 2006, bls. 7-

8). Kyngervi er efnislegt að því leyti að þó kyngervi fólks eigi ekki rætur að rekja kynsins 

sjálfs, er það engu að síður fast í félagslegum festum (e. social institutions) og venjum. Þær 

endurskapa kynhlutverk og kynjaímyndir og samskipti kynjanna. Í öllum samfélögum mun 

því kyngervi fólks hafa áhrif á stöðu kynja og vera þáttur í að ákveða ekki einungis hvort, 

heldur líka hver má gera hvað og hvað hverjum og einum er leyft að vera (Steans, 2006, bls. 

8). Kyngervi byggist því á menningarlegum gildum um hvað sé karlmannlegt og kvenlegt. 

Kyngervið mótar þar með sjálfsmynd okkar, athafnir og hugsun, auk félagslegra festa 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2012, bls. 30). Kyngervi sem félagslega mótað skilgreinir í raun ekki 

hvað fólk er, heldur hvernig kynin sýna sig karlmannlega eða kvenlega. Birtingarmynd þess 

má finna í tungumáli, framkomu og klæðaburði (Matrin, 1996). 
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2.2 Eðlishyggja  

Eðlishyggjan hefur sett mark sitt á samfélög og menningu allt til dagsins í dag en hún gerir 

greinarmun á eðli kvenna og karla. Þá hefur hún verið notuð til að réttlæta stöðu kynjanna á 

ýmsan hátt og verið stillt upp á móti félagslegri mótunarhyggju. Notast verður að mestu við 

skilgreiningar Ástu Kristjönu Sveinsdóttur á eðlishyggju og er hún doktor í heimspeki.  

Kenningin um eðlishyggju (e. essentialism) snýst um að kyngervi sé eðlislægt og fjallar 

því um eðli fólks. Ef skilgreina á, svo dæmi sé tekið, kveneðli verður það að uppfylla þrjú 

skilyrði. Í fyrsta lagi verður kveneðlið að vera eiginleiki, eða samansafn eiginleika sem gera 

konuna að konu. Það verður að vera eitthvað sem allar konur hafa og aðeins konur. Annað 

skilyrðið er nauðsynlegt að uppfylla því það snýst um að það að vera kona sé eðlislægt öllum 

konum, það er að segja að vera kona er óbreytanlegur eiginleiki. Ef skipt er um kyngervi 

verða, samkvæmt eðlishyggjunni, að vera það miklar breytingar á viðkomandi manneskju að í 

raun verði um nýja persónu sé að ræða. Að lokum verður að vera hægt að skýra kveneðlið út 

frá áðurnefndum eiginleikum, svo hægt sér að skýra að einhverju leyti hegðun kvenna (Ásta 

Kristjana Sveinsdóttir, 2001). 

Eðlishyggjan hefur verið notuð bæði með og á móti baráttu kvenna fyrir bættri stöðu 

innan samfélaga. Sem dæmi um það var hún notuð gegn konum í baráttu þeirra fyrir 

kosningarétti þeirra. Ríkjandi hugmyndir sögðu til um að eðli kvenna væri þannig háttað að 

þær gætu ekki hugsað rökrétt, til dæmis vegna hve tilfinningasamar þær áttu að vera. Þeim átti 

þar af leiðandi ekki að vera treystandi fyrir að kjósa rökrétt. Á móti hefur komið að 

eðlishyggjan hefur líka nýst til að bæta hag kvenna, hvernig konur geti þá að eðlisfari verið 

hæfari en karlar á ýmsum sviðum. Má þar nefna að þær eiga að vera umhyggjusamari en þeir, 

nærandi að eðlisfari og hæfari á tilfinningalegum sviðum (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2001). 

Hugtökin kyn og kyngervi eru oft notuð eins og þau hafi sömu merkingu og sumir vilja 

halda því fram að munur á kyngervi karla og kvenna sé eðlilegur eða jafnvel nauðsynlegur. Sú 

skoðun er útbreidd og oft tekið sem náttúrulögmáli. Hún getur leitt til fordóma og reynst 

niðrandi fyrir hópa fólks og atferli þeirra. Það gerist ef fólk virðist ekki vera með eðlilegt 

samband á milli náttúrulegs kyns og kyngervis (Steans, 2006, bls. 7). Eðlishyggjan mótar 

einnig kynhlutverk. Þannig verða þá kynhlutverk kvenna það sem telst vera til eðlislægra 

hlutverka þeirra. Dæmi um það er að þær séu nærgætnar, hæfar í mannlegum samskiptum og 

viðkvæmar og þar af leiðandi ættu þær að starfa á vettvangi sem hæfir þeirra kvenlegu 

náttúrulegu eiginleikum.  
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Þegar þessar kenningar hafa verið skoðaðar má halda því fram að eðlishyggju viðhorf sé 

ríkjandi í lögreglunni. Með því að gera greinarmun á eðli kvenna og karla er verið að flokka 

kynin eftir því sem telst til náttúrulegra eiginleika þeirra. Sá greinarmunur hefur áhrif á 

hvernig konum reiðir af í lögreglunni, þar sem karleðlið er meira metið en það kveneðlið. Út 

frá félagslegri mótunarhyggju er hins vegar hægt að segja að verið sé að mismuna konum út 

frá félagslega mótuðum hugmyndum um kyngervi þeirra. Til að athuga þetta betur þarf að 

skoða stöðu og sögu sögu kvenna í lögreglunni. Hvernig sú þróun kom til og hvaða áhrif hún 

hafði. Það verður meðal efnis í næsta kafla.  
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3. LÖGREGLAN Á ÍSLANDI OG SAGA KVENNA Í LÖGREGLUNNI  

Eins og áður hefur komið fram þarf að athuga stöðu kvenna í lögreglunni og hvað varð til þess 

að þær voru ráðnar til starfa í upphafi. Einnig er vert að skoða hvort það sé samhengi á því 

hvernig þróunin var hér á landi og hvernig hún kom til í öðrum löndum. Jafnréttisáætlanir 

eiga síðan að aðstoða við að bæta stöðu kvenna og tilvalið að skoða þær í samhengi við 

viðfangsefnið.  

Í þessum kafla verður stutt umfjöllun um lögregluna á Íslandi og starfsemi hennar, ásamt 

sögu kvenna í lögreglunni á Íslandi. Þá verður skoðuð þróun á alþjóðavísu varðandi sama 

málefni. Að lokum verður rýnt í tilgang jafnréttisáætlana, auk þess sem jafnréttisáætlun 

Ríkislögreglustjóra á Íslandi verður gerð skil í meginatriðum.  

3.1 Lögreglan á Íslandi  

Þegar rætt er um lögregluna á Íslandi nú til dags er átt við öll lögregluembætti landsins og eru 

þau 15 talsins, auk embætti Ríkislögreglustjóra, og Lögregluskóla ríkisins (Pétur Berg 

Mattíasson, 2008, bls. 3). Þessir máttarstólpar lögreglunnar sinna mikilvægum hlutverkum 

sem tengjast að miklu leyti hver öðrum. Lögregluembættin sinna sínum umdæmum og er 

embætti Ríkislögreglustjóra yfir þeim öllum. Þá sinnir Lögregluskóli ríkisins nánast allri 

menntun sem lögreglumenn þurfa að hafa, bæði í grunnnámi og símenntun.  

Það gefur augaleið að samvinna þessa stofnanna er mikilvæg og þarf að vera góð. Í 

skoðanakönnun Capacent Gallup frá árinu 2012 kemur í ljós að lögreglan á Íslandi nýtur 

gríðarlegs trausts almennings í landinu í samanburði við aðrar ríkisstofnanir eða um 83%. 

Aðrar stofnanir eins og til dæmis Seðlabanki Íslands mældist með 16% traust og Alþingi með 

10% traust. Eina stofnunin sem mældist með meira traust almennings en lögreglan var 

Landhelgisgæslan en hún mældist með 90% traust (Gallup, 2012). 

Fjölda fólks þarf til að sinna þeim verkefnum og skyldum sem hvíla á herðum 

lögreglunnar á Íslandi. Í ársskýrslu Ríkislögreglustjóra fyrir árið 2011 kom í ljós að starfandi í 

febrúar það ár voru 652 lögreglumenn, þ.e. þeir sem hafa lokið námi við Lögregluskóla 

ríkisins, og afleysingamenn við störf og 64 svokallaðir héraðslögreglumenn 

(Ríkislögreglustjórinn, 2012, bls. 9). Héraðslögreglumenn eru kallaðir út þegar sérstök þörf er 

á og hafa þeir sömu skyldur og lögreglumenn hafa við sín störf. Þeir teljast engu að síður ekki 

til fastráðinna lögreglumanna hjá lögregluembættunum (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 

2008). Samtals voru þá 716 manns við lögreglustörf árið 2011.  
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Í áðurnefndri ársskýrslu Ríkislögreglustjóra var sett upp tafla til að sýna fjölda starfandi 

lögreglumönnum, bæði eftir starfstitlum innan lögreglunnar og eftir kyni. Niðurstöðurnar eru 

áhugaverðar þegar kynjahlutfall og starfstitlar lögreglumannanna er skoðað eins og sést hér á 

eftirfarandi töflu sem sett var upp af höfundi: 

    Karl Kona Samtals 

Aðalvarðstjóri 34 1 35 

Aðstoðarvarðstjóri 3 0 3 

Aðstoðaryfirlögregluþjónn  28 1 29 

Afleysingamaður 4 1 5 

Héraðslögreglumaður 55 9 64 

Lögreglufulltrúi 48 8 56 

Lögreglumaður 209 36 245 

Rannsóknarlögreglumaður 93 20 113 

Varðstjóri 135 8 143 

Yfirlögregluþjónn 23 0 23 

 

Miðað við þessa samantekt sést að konur eru í miklum minnihluta og einungis um 11,7% 

af starfandi lögreglumönnum. Þá sést á þessari töflu að engin kona er í stöðu yfirlögregluþjóns 

eða aðstoðarvarðstjóra (Ríkislögreglustjórinn, 2012, bls. 10). Það er því ljóst að það hallar 

verulega á konur þegar kemur að kynjahlutföllum innan lögreglunnar og að örfáar þeirra eru 

titlaðar sem yfirmenn.  

3.2 Konur til liðs við lögregluna á Íslandi 

Til að fá innsýn inn í hvenær og á hvaða forsendum konur voru ráðnar í lögregluna á Íslandi 

verður hér farið í stutt sögulegt yfirlit þeirrar þróunar. Stuðst var við heimildina Lögreglan á 

Íslandi, stéttartal og saga sem þeir Guðmundur Guðjónsson og Þorsteinn Jónsson tóku saman.  

Fyrstu heimildir um kvenlögreglu á Íslandi má finna í bréfi sem Vilmundur Jónsson 

landlæknir sendi til bæjarráðs Reykjavíkur árið 1933. Þar var hann að kanna hvort ekki væri 

hentugt að ráða eina konu í lögregluþjónsstöðu, með sérstöku tilliti til barna og kvenna, 

eftirliti með lauslátum konum og ýmissa heilbrigðismála. Það var ekki fyrr en umtal um 

hneykslanleg viðskipti milli stúlkubarna og lauslátra kvenna við setuliðsmennina varð til þess 
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að hreyfing komst á málið árið 1940 (Þorsteinn Jónsson & Guðmundur Guðjónsson, 1997, 

bls. 423). 

Seinkun á að ráða konu í starfið varð til þess að Kvenréttindafélag Íslands skoraði 

lögreglustjórann í Reykjavík að ráða í þær stöður sem auglýstar höfðu verið. Einnig fylgdi 

bréfinu tillögur um starfssvið væntanlegrar kvenlögreglu í Reykjavík og að konur ættu að vera 

sér deild innan lögreglunnar. Aðrar tillögur voru einnig helstar að þær ættu að hafa umsjón 

með konum sem væru í vörslu lögreglunnar og svokallað yfireftirlit með útiveru barna á 

kvöldin. Ásamt eftirliti með barnaleikvöllum, baðstöðu og samkomum áttu þær að aðstoða 

rannsóknarlögregluna við meðferð mála er vörðuðu börn og unglinga og þá sérstaklega 

unglingsstúlkur. Þessar tillögur urðu að flestum þeim verkefnum sem kvenlögreglan kom til 

með að sinna (Þorsteinn Jónsson & Guðmundur Guðjónsson, 1997, bls. 423). 

Fyrsta konan sem ráðin var til starfa hjá lögreglunni var hjúkrunarfræðingurinn Jóhanna 

Knudsen árið 1941. Árið 1942 var önnur kona, Sigríður Erlingsdóttir, einnig ráðin til liðs við 

lögregluna og starfaði hún til ársins 1948. Jóhanna Knudsen lét af störfum fyrir þann tíma, eða 

árið 1944. (Þorsteinn Jónsson & Guðmundur Guðjónsson, 1997, bls. 281 og 424). Konur í 

kvenlögreglunni sinntu störfum sínum óeinkennisklæddar. 

Árið 1953 var Vilhelmína Þorvaldsdóttir ráðin til starfa og var hún jafnframt fyrsti 

háskólamenntaði lögregluþjónninn. Kvenlögreglan sinnti barnaverndarmálum af hálfu 

lögreglunnar, starfaði náið með barnaverndaryfirvöldum, rannsóknarlögreglunni og 

áfengisvarnarnefnd kvenna. Með störfum kvenlögreglunnar varð viðhorfsbreyting. Þau má 

sem þær sinntu fóru úr því að flokkast sem lögreglumál, í að teljast til samfélagsvandamála 

(Þorsteinn Jónsson & Guðmundur Guðjónsson, 1997, bls. 424).  

Árið 1973 voru Dóra Hlín Ingólfsdóttir og Katrín Þorkelsdóttir ráðnar til starfa. Þær áttu 

að sinna málum tengdum börnum, unglingum og konum en síðar meir áttu þær að sinna sömu 

störfum og karlar í lögreglunni. Fyrst störfuðu þær óeinkennisklæddar, þar sem ekki hafði 

verið ákveðið hvernig búningur þeirra ætti að líta út. Þá gengu þær í skóla á vegum 

lögreglunnar fyrir hádegi og sinntu eftirlitsstörfum eftir hádegi og á kvöldin (E.A., 1973, bls. 

3). Árið 1974 fengu þær Dóra Hlín og Katrín að klæðast einkennisbúningi kvenlögreglunnar 

(Þorsteinn Jónsson & Guðmundur Guðjónsson, 1997, bls. 425 ).  

Árið 1976 kom að því að konur fengu að sinna öllum almennum lögreglustörfum líkt og 

karlar. Þær höfðu reynst vel í þeim verkefnum sem þeim var úthlutað og á þessum tíma hafði 

konum fjölgað í liðinu. Þar með lagðist kvenlögregludeildin niður sem sjálfstæðri deild 
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(Þorsteinn Jónsson & Guðmundur Guðjónsson, 1997, bls. 426). 

Í viðtali við þær Dóru Hlín og Katrínu, sem getið var í bókinni Lögreglan á Íslandi, 

stéttatal og saga, sögðu þær frá ákveðnu mótlæti af hendi sumra samstarfsfélaga. Þegar þær 

voru spurðar að því hvernig vinnufélagarnir hafi tekið á móti þeim kom í ljós að sumir þeirra 

gátu ekki leynt því að þeim fannst þær ekkert eiga erindi í lögregluna. Sumir hafi sagt að staða 

konunnar væri við eldhúsvaskinn. Þá sögðust þær hafa orðið greinilega varar við vantraust og 

urðu að vera sífellt að sanna tilverurétt sinn (Þorsteinn Jónsson & Guðmundur Guðjónsson, 

1997, bls. 426). 

Á þessu yfirliti má sjá að upphaflega fengu konur ekki inngöngu inn í lögregluna vegna 

þess að þær þóttu hæfar til lögreglustarfsins, heldur var ástæðan sú að lögreglan taldi sig þurfa 

konur til að sinna „kvenlegum“ verkefnum. Má segja að eðlishyggja hafi haft þau áhrif að 

veita konum stöðu í lögreglunni en búið til sérstakar stöður sem taldar voru hentugar fyrir 

kveneðli þeirra. Út frá viðtalinu við Dóru Hlín og Katrínu má greina einkenni 

lögreglumenningar, eðlishyggju og jafnvel kynhyggju. Eðlishyggju af því þær þurftu að sanna 

að þær gætu sinnt starfinu, sem ekki hafði talist henta kveneðli þeirra, og kynhyggju þar sem 

staða þeirra átti að vera „við eldhúsvaskinn“. 

3.3 Ráðningar kvenna í lögregluna í öðrum ríkjum  

Til samanburðar í þessu sögulega yfirliti verður einnig skoðuð saga kvenna í öðrum 

vestrænum ríkjum. Er það gert til að athuga hvort íslensku íslensku konurnar eigi svipaða 

sögu með konum erlendis.  

Í Bandaríkjunum var fyrsta konan ráðin til liðs við lögregluna til að sinna eftirlitsstörfum 

í kvennafangelsi árið 1845. Um það bil hálfri öld síðar var fyrsta konan ráðin til starfa í 

Chicago með það hlutverk að hafa eftirlit með vændiskonum og almannafriði. Þá var líka í 

verkahring hennar að sjá um afbrot þar sem börn voru gerendur og betlandi fólk. Árið 1910 

var fyrsta einkennisklædda konan ráðin til starfa í Los Angeles og klæddist hún sams konar 

búningi og karlar. Bretland var fyrst Evrópulanda til að ráða konur til að sinna 

lögreglustörfum eða árið 1905. Þær voru ráðnar í lögregluna til að sporna við vændi og 

málum í sambandi við afbrot barna og kvenna. Árið 1914 voru konur ráðnar í lögregluna í 

Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Árið 1927 voru um 20 ríki í heiminum með konur í 

lögreglunni og árið 1937 var talið að meira en 5.000 konur klæddust einkennisbúningi 

lögreglunnar. Þar af voru 2.500 konur í Bandaríkjunum og Kanada. Fjöldi þeirra jókst enn 

frekar um 1950 og um 1970 urðu ákveðin stakkaskipti í þessum efnum (Spasić, 2011, bls. 28). 



 

Blaðsíða 

 

16 

Fram að 1970 voru konur samt sem áður í miklum minnihluta (Heidensohn, 1996). Um það 

leyti var farið í að aðlaga (e. intergrate) störf kvenna inn í lögregluna og urðu þær 

sérfræðingar í málum þar sem konur og börn voru þolendur afbrota (Garcia, 2003, bls. 335).  

Í mörgum löndum er hægt að finna sameiginleg einkenni þess á hvaða forsendum, 

hvenær og hvaða löggæsluverkefnum konur voru látnar sinna í vestrænum ríkjum. Þá er að 

finna sameiginleg atriði varðandi upplifun kvenna af mótlæti og fjölgun þeirra í kjölfar 

utanaðkomandi þátta, eins og heimsstyrjalda. Auk þess má nefna tæknileg vandræði, eins og 

varðandi einkennisbúninga kvenna, og hvernig þróun á störfum þeirra virðist hafa oft verið 

með svipuðum hætti (Heidensohn, 1996).  

Upphafið á þátttöku kvenna í lögreglunni á Íslandi er að mörgu leyti í samræmi við 

alþjóðlega þróun í þessum efnum. Þær konur sem ráðnar voru fyrst til starfa fengu eingöngu 

að sinna verkefnum sem snertu konur, börn og forvarnir. Þá voru þær meðal annars ráðnar til 

starfa út af utanaðkomandi þáttum og er það seinni heimsstyrjöldin í tilfelli íslensku 

kvennanna. Þetta upphaf varð til þess að móta störf þeirra og þó konur hafi verið ráðnar inn í 

lögregluna var staða þeirra bundin við einhæf og jaðarsett störf, miðað við svokölluð alvöru 

lögreglustörf (Heidensohn, 1996). Eins og áður hefur komið fram má tengja þessa þróun við 

eðlishyggju og lögreglumenningu.  

3.4. Jafnréttisáætlanir 

Enn er mikill munur á fjölda karla og kvenna sem sinna lögreglustörfum. Um aldamótin 2000 

var hlutfall kvenna á bilinu 2% upp í 20% af starfsmönnum lögregluliða í mörgum 

Evrópuríkjum og gengur hægt að fjölga þeim (Lippe, Graumans, & Sevenhujisen, 2004, bls. 

392). Til að bæta stöðu kvenna og auka fjölda þeirra hafa verið settar fram jafnréttisáætlanir, 

sem stuðla eiga meðal annars að jafnrétti og ráðast gegn mismunum í starfi.  

Jafnréttisáætlanir í Evrópu voru teknar fyrir í greininni Gender policies and the position 

of women in the polie force in Europe, sem tekin var saman af þeim Tanja Van der Lippe, 

Anne Graumans og Selma Sevenhuijsen. Í mörgum ríkjum Evrópu eru konur í miklum 

minnihluta starfsliða lögreglunnar og erfiðlega hefur gengið að fjölga þeim. Engu að síður 

hafa uppbyggilegar aðgerðir verið gerðar með jafnréttisáætlunum til að láta konur standa 

jafnfætis körlum og draga úr mismunun í störfum þeirra. Eins hafa stefnur um 

kynjasamþættingar (e. gender mainstreaming) verið þekktar frá um 1990. Með þeim er 

brugðist við kynjamismun og hann viðurkenndur, í staðinn fyrir að reyna að fá konur til að 

falla inn í karllægar stofnanir og menningar (Lippe, Graumans, & Sevenhujisen, 2004, bls. 
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391-393).  

Á Íslandi er í gildi jafnréttisáætlun ríkislögreglustjóra. Í stuttu máli er markmið hennar að 

viðhalda jöfnum tækifærum karla og kvenna og jafnrétti, ásamt því að jafna stöðu kynjanna 

innan lögreglunnar. Ríkislögreglustjóri ber ábyrgð á framgangi mála er varða jafnrétti innan 

lögreglunnar og lögreglustjórar bera ábyrgð á framgangi framkvæmdaáætlunar embætta sinna. 

Ríkislögreglustjóri skipar jafnréttisfulltrúa lögreglunnar sem fer með umsjón jafnréttismála og 

starfar á landsvísu. Að auki skipar hann jafnréttisnefnd, sem er jafnréttisfulltrúa til ráðgjafar 

og aðstoðar, og er jafnréttisfulltrúi formaður nefndarinnar. Lögreglustjórar skipa 

jafnréttisfulltrúa fyrir sín embætti og þá starfsrækir jafnréttisnefndin jafnréttis-, eineltis- og 

áreitniteymi sem er gert að aðstoða og vera ráðgefandi fyrir embættin (Ríkislögreglustjórinn, 

2012). 

Í jafnréttisáætluninni kemur einnig fram að laus störf skuli standa þeim opin sem uppfylla 

hæfnisskilyrði og í auglýsingum eru störfin ókyngreind. Þá skal stuðla að því að störf flokkist 

ekki í karla-og kvennastörf og í atvinnuauglýsingum á vegum lögreglunnar eru konur jafnt 

sem karlar hvött til að sækja um laus störf (Ríkislögreglustjórinn, 2012). Með 

jafnréttisáætluninni hefur verið stigið ákveðið skref í átt að jafnrétti innan lögreglunnar. Hún 

tekur meðal annars á málefnum varðandi kynferðislega áreitni og fer fram á 

kynjasamþættingu á ýmsum sviðum lögreglunnar.  

Í ofangreindri grein um jafnréttisáætlanir í Evrópu kemur einnig fram að jafnréttisáætlanir 

séu ekki nóg til að jafna stöðu kynja innan lögreglu. Taka verður til greina þá menningu sem 

ríkir innan stofnananna. Þá verði að athuga ríkjandi skoðanir starfsmanna þeirra, þar sem þær 

endurspegli það sem ætlast er til af konum og körlum. Í þessu tilfelli verður því að taka til 

greina lögreglumenningu. Ef lögreglumenn trúa að eðli lögreglustarfsins henti körlum betur 

en konum, er vafamál hvort jafnréttisáætlanir skili árangri. Það er því nauðsynlegt að skilja 

lögreglumenningu sem afrakstur félagslegrar mótunar. Með því er hægt að öðlast innsæi á 

hvernig viðhorf til karlmennsku og kvenleika hafa áhrif á stofnanir og til að jafnréttisáætlanir 

geti orðið árangursríkar (Lippe, Graumans, & Sevenhujisen, 2004, bls. 394). 

Telja má að eðlishyggja hafi haft þau áhrif að veita konum stöðu innan lögreglunnar en á 

sama tíma mótað störf þeirra sem einhæf og jaðarsett, það er ekki það sem taldist til alvöru 

lögreglustarfa. Hlutfall kvenna við störf á Íslandi er lágt en samræmist því sem þekkist víða í 

öðrum löndum. Gerðar hafa verið jafnréttisáætlanir til að auka fjölda kvenna og bæta stöðu 

þeirra en virðast engu að síður ekki skila sínu. Taka verður einnig til greina ríkjandi skoðanir 
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á kynjum innan stofnananna. Lögreglumenning hyllir karlmennsku og þegar eðlishyggju er 

bætt þar inn í má ætla að kynhlutverkin verði ýktari. Sem mótlæti gegn konum er því ekki um 

lítinn andstæðing að ráða. Ráðandi hugmyndir eru að kveneðlið henti ekki lögreglustarfinu og 

þeir sem hneigja sig undir lögreglumenningu sjá marga ókosti við nærveru kvenna. 

Lögreglumenning sem afrakstur félagslegrar mótunar gefur til kynna að hún sé ekki 

óbreytanleg og jafnréttisáætlanir stuðla ef til vill ekki að breyttu hugarfari lögreglumanna 

einar og sér.  
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4. KYNHLUTVERKUM HALDIÐ VIÐ INNAN LÖGREGLUNNAR? 

Í samantekt hér á undan má sjá hvernig kyngervi kvenna veitti þeim stöðu innan lögreglunnar 

og hafði þau áhrif að móta störfin í samræmi við kynhlutverk þeirra. Þá hefur mætt þeim 

mótlæti í formi lögreglumenningar, sem snýst um karlmennsku, völd og samstöðu, svo 

spurning er hvernig hlutverk þeirra innan lögreglunnar lítur út í nútímasamfélagi.  

Í þessum kafla verður rýnt í kynhlutverk kvenna í lögreglunni. Er það gert til að varpa 

ljósi á hvernig kynhlutverkum er hugsanlega haldið við innan lögreglunnar og hverjar 

birtingamyndir þeirra geta verið. Ímyndir og völd verða tekin fyrir og sá vandi sem mætir 

konum þegar þær þurfa að velja á milli þess að vera löggur eða dömur. Úrelt rök virðast þá 

ennþá fyrirfinnast meðal ungs fólks í lögreglunni varðandi ráðningar kvenna í lögregluna og 

verður grein frá því. Konur sem jaðarsettar verða næst skoðaðar, auk hugrenninga varðandi 

tungumálið og hvernig það getur reynst útilokandi fyrir konur. Breytt áhersla við löggæslu, 

samfélagslöggæsla, verður skoðuð hvernig hún getur bæði reynst jákvæð og neikvæð fyrir 

konur. Hlutverk lögregluskóla er að undirbúa verðandi lögreglumenn fyrir starfið og verður 

hér athugað hvernig þeir eiga til að stuðla að lögreglumenningu. Undir lok kaflans verða 

leyndamál lögreglunnar afhjúpuð.  

4.1 Ýmsar birtingamyndir kyngerva 

Í akademískum rannsóknum eru hugmyndir um kyngervi í tengslum við lögregluna tiltölulega 

nýja af nálinni og á það jafnt um innri uppbyggingar (e. structure) hennar, starfslið og 

lögreglumenningu (Matrin, 1996). Hér á eftir verða nokkrum atriðum gerð skil í sambandi við 

rannsóknir á viðfangsefninu, ásamt nokkrum vangaveltum höfundar.  

4.1.1 Völd og ímyndir 

Áhrif kynhlutverka innan lögreglunnar er falið vandamál og eru ástæður þess taldar vera af 

tvennum toga. Í fyrsta lagi eru karlar eru við völd, sem þeir vilja ekki ræða um né deila, og á 

sama tíma eiga konur ekki að vera með nægilega mikið sjálfstraust. Í öðru lagi eru ákveðnar 

ímyndir af körlum og konum innan og utan lögreglunnar. Störf kvenna í karllægum 

stofnunum eru í ósamræmi við þá ímynd sem er af konum og hvað þær ættu að gera (Lippe, 

Graumans, & Sevenhujisen, 2004, bls. 401).  

Hér er vísað til þess að áhrif kynhlutverka sé falið vandamál út af valdasamböndum, þar 

sem karlar eru með völdin, og skörun á kynímynd kvenna sem konur annars vegar og konur í 

lögreglunni hins vegar.  
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4.1.2 Löggur eða dömur?  

Áðurnefnd Susan E. Martin setti fram kenningu sem snýst um þau vandræði sem konur standa 

frammi fyrir, þegar þær þurfa að vita hvenær þær eiga að haga sér eins og „löggur“ og hvenær 

eins og „dömur“. Þar sem væntingar um viðeigandi hegðun fyrir lögregluna er tengd 

hugmyndum um karlmennsku, standa konur sem hefja störf í lögreglunni frammi fyrir vanda. 

Ætlast er til þess að þær sýni karlmannlega hegðun í samskiptum við samstarfsfélaga á 

jafningjagrundvelli. Á móti kemur að það er ætlast til af þeim að sýna kvenlega hegðun, með 

því að bera virðingu fyrir körlum innan lögreglunnar. Það síðarnefnda er dæmd sem 

óviðeigandi fyrir lögreglumenn. Þær eiga þá að bæði að vera jafningjar og sýna fram á 

undirgefni. Með því að viðhalda hugmyndum um kyngervi (e. doing gender) verða konur 

stöðugt að ákveða hvort þær eigi að haga sér eins og dömur eða löggur (Matrin, 1996).  

Martin dregur hér upp mynd af vanda sem hún telur að konur þurfa að kljást við. Þær eiga 

að átta sig á hvenær þær eiga að sýna karlmannlega hegðun og hvenær kvenlega. Með því að 

viðhalda hugmyndum um kyngervi verða konur að átta sig á viðeigandi aðstæðum fyrir 

hegðun sína hverju sinni. Að þurfa að bera virðingu fyrir körlum í lögreglunni sýnir fram á 

valdasambönd, þar sem konur eru í þessu tilfelli með lægri stöðu en karlar út af kyni. 

Lögreglumenning stuðlar einnig að því að virðingin er ekki á hinn veginn.  

4.1.3 Enn notast við úrelt rök? 

Í rannsókn sem Carmel Niland gerir skil í grein sinni The impact of police culture og women 

and their performance in policing, kemur fram að íhaldssöm gildi séu enn til staðar þegar 

kemur að konum í lögreglunni. Eftir tuttugu ár af aðlögun kvenna í lögreglunni í Ástralíu var 

farið í að kortleggja menningu hennar. Það sem kom á óvart í þeirri rannsókn var að heyra 

úrelt rök um vankanta þess að ráða konur í lögregluna koma frá ungu fólki. Helstu gallarnir 

við að ráða konur voru samkvæmt þeim að þær hefðu líkamlegar takmarkanir. Þær vantaði 

vöðvastyrk og gætu ekki tekist á við karlkyns afbrotamenn. Þegar körlum er parað saman með 

konum myndast sambönd, sem valdið geta hjónaskilnaði séu karlarnir giftir. Samt sem áður sé 

ekki hægt að para tvær konur saman. Þá sé erfitt að halda konum í vinnu, þær verði ófrískar 

og ekki er til nógu mikið af dagvinnustörfum eða hlutastörfum. Kostirnir við að ráða konur 

voru til dæmis að á þeim væri þörf í kynferðisbrotamálum, líkamsleitum og fingrafaratöku. 

Þær væru skipulagðari og aðlagast betur tækninýjungum. Þá séu þær áreiðanlegar, harðar af 

sér, með meira úthald og hjálpa við að skapa ró í ofbeldisfullum aðstæðum (Niland, 1996, bls. 

4).  
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Þetta eru áhugaverð rök um kosti og galla þess að ráða konur. Í fyrsta kafla var farið yfir 

nokkur rök fyrir að halda konum utan hefðbundna karlastarfa og má sjá nokkur af þeim hér. 

Meðal annars er sett er út á líkamsstyrk kvenna, þær skapa kynferðislega ógn og verða 

ófrískar. Hins vegar eru kostirnir tengdir við það sem talið er til kvenlegra eiginleika, 

nærgætni, nákvæmisvinna og til að framkvæma líkamsleitir á kvenföngum. Einnig skapi þær 

ró við ofbeldisfullar aðstæður, eru áreiðanlegar, harðar af sér og skipulagðar. Má leiða líkur á 

að þetta sé víð skýring á staðalímynd kvenna í lögreglu nútímans. Miðað við þetta er 

kynhlutverk þeirra því nokkuð skýrt og má beintengja við lögreglumenningu og eðlishyggju. 

4.1.4 Á jaðrinum 

Eins og áður hefur komið fram eimir ennþá af hinni karlmannlegu lögregluímynd sem hallar á 

stöðu kvenna. Þetta leiðir til þess að litið er á þær sem „hinar óæðri“ (e. the Others), á 

jaðrinum eða ekki hluti af hópnum. Þær passa ekki inn á eðlilegan hátt og karlar óttast 

konurnar af ýmsum ástæðum. Þetta getur leitt til þess að konur verða að haga sér meira eins 

og karlar til að geta starfað í þessu starfsumhverfi og munu í einhverjum tilfellum takast það, 

með því falla inn í karllæga menningu lögreglunnar. Sumar konur munu reyna að koma í veg 

fyrir að flokkast í sérstakan hóp merktum konum og þá reyna þær að standa sig betur en karlar 

til að ná árangri (Niland, 1996, bls. 6-7). 

Í inngangi var fjallað um hvernig höfundi leið stundum eins hún gæti ekki uppfyllt kröfur 

um hinn fullkomna lögreglumann. Hún skildi ekki af hverju svo var, fyrr en hún las bókina 

„Síðara kynið“ (e. The Second Sex) eftir Simone de Beauvior. Í stuttu máli setti de Beauvior 

fram þá kenningu að karlar væru „sjálfið“ (e. the Self) og konur væri „hinar óæðri“ (e. the 

Others) Um árþúsundir hafa konur verið undirokaðar af körlum. Flokkun kvenna sem „hinar 

óæðri“ hefur verið óumdeilanleg, því það vantar sögulegar ástæður eða atburði sem leiddu til 

þessara flokkunar (Beauvoir, 1953, bls. 16).  

Konur virðast ætíð hafa þurft að sanna að þær séu hæfar til eð gera sömu hluti og karlar. 

Þess vegna upplifði höfundur sig stundum sem hluta af „hinar óæðri“, út af kyni fannst henni 

eins og hún þyrfti að sanna sig í starfi. Það virtist hins vegar gefið að karlkyns 

samstarfsfélagar þyrftu þess ekki.  

4.1.5 Tungumálið 

Eins og áður hefur komið fram er kyngervi sprottið úr félagslegri mótunarhyggju eitthvað sem 

fólk gerir og er tungumálið þar meðtalið. Hér verður athugað nánar hvað felst í íslenska 
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starfsheitinu „lögreglumaður“, sem á að ná bæði yfir karla og konur.  

Orðið „maður“ á að ná yfir allt mannkyn. Það getur engu að síður ekki alltaf gengið upp og 

getur í einhverjum tilfellum útilokað konur (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja 

Hjartardóttir, 2009, bls. 9). Sem dæmi um þetta er líklega fátítt að talað sé um ófríska 

lögreglumenn. Í sambandi við þessar vangaveltur var tekin sú ákvörðun að ræða ekki um 

„lögreglukonur“ í þessari ritgerð. Það orð hefur skapast út frá hefð og málvenju en er ekki 

sérstakt starfsheiti yfir konur í lögreglunni. Með því að flokka konur sem „lögreglukonur“ er 

verið að viðhalda þeim sem frávikum við hina eiginlegu lögreglumenn.  

Málvenjan virðist vera sú að ræða um lögreglumenn og lögreglukonur, ekki lögreglukarla 

og lögreglukonur. Þetta má berlega sjá í frétt sem birtist á fréttamiðlinum mbl.is þar sem 

greint var frá því að maður hefði ráðist á lögreglumann í fangaklefa lögreglunnar. Í fréttinni 

segir orðrétt: „Maðurinn var undir áhrifum vímugjafa og lét mjög ófriðlega. Þannig lét hann 

alla leið inn í fangaklefa og slasaðist einn lögreglumaður í þeim átökum. Um er að ræða 

lögreglukonu sem meiddist á baki, en hún leitaði sér aðhlynningar á 

slysadeild.“ (Morgunblaðið, 2012).  

Leiða má líkur að því að hefði umræddur lögreglumaður verið karl, hefði ekki verið tekið 

fram að um „lögreglukarl“ hafi verið að ræða. Konur geta því aðeins flokkast undir 

starfsheitið lögreglumenn nema annað sé tekið fram. Í þessu dæmi stuðlar tungumálið að því 

að konur eru settar undir „hinar óæðri“ flokkinn út af kyni.  

4.1.6 Samfélagslöggæslan 

Breyttar aðferðir við löggæslu, líkt og samfélagslöggæsla, er í eðli sínu talin talin mýkri og 

kvenlegri aðferð við löggæslu. Í einhverjum tilfellum hefur hún reynst konum vel, þar sem 

þær hafa verið ráðnar til nýrra starfa eða deilda til að bæta ímynd lögreglunnar. Slíkar 

breytingar geta verið jákvæðar og neikvæðar (Heidensohn, 1996).  

Það sem á að vera jákvætt við samfélagslöggæslu er að rannsóknir hafa sýnt fram á að 

konur noti í minna mæli líkamlegt vald (e. physical force) en karlar og séu með betri 

samskiptahæfileika. Þá séu þær einnig betri í að koma ró á aðstæðum, sem hefðu getað leitt til 

átaka og eru ólíklegri til að verða viðriðnar vandamál í tengslum við notkun á óhóflegu valdi. 

Þar sem litið er á konur gæddar eiginleikum til mannlegra samskipta, auðveldar það þeirri 

samvinnu og trausti sem krafist er við framkvæmd samfélagslöggæslunnar. Með því að ráða 

inn og þjálfa fleiri konur er þar sem verið að takast á við vandamál sem fylgja kvörtunum 

almennings og notkun á óhóflegu valdi, sem tengt hefur verið við karla (Lonsway & 
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Moore, 2003, bls. 2). Með þessari löggæsluaðferð er konum fagnað út af kvenleika þeirra, 

sem áður þótti ekki hæfa alvöru lögreglustörfum. Þá telja sumir feministar að þessi þróun 

henti konum vel, vegna einstakra hæfileika þeirra til mannlegra samskipta við að finna 

úrlausn vandamála (Rabe-Hemp, 2008, bls. 116). Neikvæða hliðin á samfélagslöggæslu getur 

verið sú að með því að leggja jákvæða áherslu á kvenlega eiginleika í lögreglustörfum, gæti 

það viðhaldið kynhlutverkum með viðurkenndum hætti. Það gæti því breikkað bilið milli 

karla og kvenna og leitt til útilokunar frá alvöru lögreglustörfum fyrir komandi kynslóðir 

kvenna (Rabe-Hemp, 2008, bls. 125).  

Samfélagslöggæslan vekur upp spurningar varðandi kynhlutverk. Samkvæmt eðlishyggju 

getur þetta verið góð þróun, þar sem verið er að nýta þá kosti sem konur hafa framyfir karla. 

Á móti kemur hvort þessir kostir séu það sem konur læra frekar en náttúrulögmál. Út frá 

félagslegri mótunarhyggju er kvenlegu eiginleikarnir lærðir af menningunni. Þar sem 

kveneðlið er lærð hegðun, þurfa þá konur að læra að verða kvenlegar konur í lögreglunni. Að 

auki getur samfélagslöggæslan breikkað bilið milli starfa karla og kvenna á viðurkenndan 

hátt.  

4.1.7 Eru lögregluskólar vagga lögreglumenningar? 

Talið er að misrétti milli kynjanna byrji strax í sumum lögregluskólum. Námsskrár, kennsla 

og almenn upplifun af náminu séu kynjuð á margan hátt. Skipulag námsins leggur áherslu á 

tækni- og líkamlega hæfileika, þar sem karlar eru líklegri til að hafa forskot á konur vegna 

fyrri reynslu þeirra af hóp- og bardagaíþróttum (Matrin, 1996). Þar með er lögð áhersla á 

líkamlegan styrk sem þarf ekki endilega að halda við að námi loknu. Engu að síður vekur það 

athygli á mismunandi styrk karla og kvenna þegar kemur að líkamlegu atgervi. Með því að 

leggja áherslu á líkamlega styrkinn nota karlar það sem rök til að segja að konur séu ekki 

nægilega sterkar til að takast á við líkamleg átök í starfinu. Í þeim tilfellum mistekst 

lögregluskólum að styrkja hæfni nemenda í mannlegum samskiptum. Þessa hæfileika er 

yfirleitt frekar að finna hjá konum en körlum. Með því að leggja áherslu á líkamlega styrkinn í 

náminu er verið komið í veg fyrir að konur átti sig á þeim styrkleikum sem þær búa yfir 

(Leger, 1997, bls. 236). 

Borið hefur á því að lögregluskólar kenni nemendum sínum að karlmennska sé 

nauðsynleg krafa við framkvæmd lögreglustarfa og að konur eigi ekkert erindi þangað. Með 

því að horfa á og læra af leiðbeinendum og hver af öðrum, þróa karlkyns nemendur með sér 

karlmannlegar venjur sem ýkja muninn á milli kynjanna. Karlmannleg einkenni lögreglunnar 
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eru talin vera hluti af ástæðunni fyrir lágu hlutfalli kvenna innan raða hennar. Það er ekki 

hægt að rekja þessi einkenni eingöngu til starfsins sjálfs, heldur væri einnig hægt að halda því 

fram að þau séu kennd með óbeinum hætti í sumum lögregluskólum (Prokos & Padvic, 2002). 

Það kom í ljós í Ástralíu að lögregluskólinn hafði enga vitundavakningu um kyn eða 

kyngervi, né bauð upp á neitt skipulag fyrir lögreglunemana hvernig ætti að takast á við 

karllæga vinnustaðahegðun og kynferðislega áreitni (Niland, 1996). Höfundur hafði samband 

við Lögregluskóla ríkisins og spurðist fyrir hvort kennd væri einhver jafnréttisfræðsla í 

skólanum. Þau svör fengust að árið 2013 yrði jafnréttisáætlun Ríkislögreglustjóra kynnt fyrir 

nemendum, ásamt verklagsreglum varðandi misrétti innan lögreglunnar. Sú fræðsla færi fram 

á námskeiði um lög og reglur. Að öðru leyti var ekki að sjá að almenn fræðsla um kyn og 

kyngervi stæði til boða fyrir nemendur. Höfundur minnist þess ekki að hafa fengið 

jafnréttisfræðslu þegar hún var þar við nám árin 2007-2008. 

Lögregluskólar spila stórt hlutverk í að undirbúa nemendur fyrir lögreglustörf. Að hylla 

karlmennsku og gera lítið úr kvenleika greiðir leiðina fyrir ákveðnum karllægum viðhorfum, 

sem skólarnir ættu ef til vill að einbeita sér á að draga úr. Að fá það besta út úr nemendum 

snýst ekki um að setja annað kynið á stall, heldur að reyna að styrkja einstaklinga til að takast 

á við fjölbreytileika lögreglustarfa af fagmennsku.  

4.2 Leyndarmál lögreglunnar 

Það er stór munur á því hvaða ímynd lögreglan hefur út á við og þeim störfum sem hún sinnir 

í raun og veru. Ímynd almennings af störfum lögreglunnar er í tengslum við að að stöðva 

afbrot og er staðalímynd starfsins þar af leiðandi karlmannleg. Samhengið við að ná 

afbrotamönnum er tengt við hetjudáð og hættur og skilgreinir starfið til hefðbundins 

karlastarfs. Lögreglan sér samt sem áður ekki aðeins um að farið sé eftir lögum og að 

handtaka afbrotamenn. Hennar ábyrgð er einnig að koma í veg fyrir afbrot, vernda líf og 

eignir og viðhalda friði og almannareglu. Þá er hlutverk lögreglu að þjónusta almenning allan 

sólahringinn, allan ársins hring. Í raunveruleikanum eru lögreglustörf ofmetin, óþrifaleg, 

ógeðfelld og leiðinleg. Lögreglumenn þurfa oft að ræða við fólk sem er upp á sitt versta, 

slasað fólk, þolendur afbrota og annað fólk sem er hjálparþurfi. Lögreglumenn verða því að 

geta og kunna að ná stjórn á óstöðugum aðstæðum og nota hæfileika sína til mannlegra 

samskipta til að ná til fólks (Martin S. E., 1999, bls. 115).  

Í Bandaríkjunum er sú regla viðhöfð að lögreglustörfum megi skipta eftir verkefnum í tvo 

flokka, þar sem 80% af vinnutíma lögreglunnar snúa að samfélaglegum verkefnum (e. social-
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work-type) eins og umferðareftirliti, ýmis konar ónæði og heimilisófrið. Þá fer 20% af 

tímanum í að berjast gegn afbrotum sem tengjast til dæmis mannránum, vopnuðum ránum og 

morðum. Samt sem áður stuðlar lögreglumenningin að því að nýliðar í lögreglunni trúa því að 

skiptingin sé öfug, það er að 80% af tímanum fari í að berjast gegn afbrotum og 20% snúist 

um samfélagsleg verkefni (Garcia, 2003, bls. 340). Má telja að lögregluskólar hafi sitt að 

segja í þessum efnum eins og áður hefur komið fram.  

Í skýrslu National Center for Women & Policing kemur ýmislegt í ljós sem lítið hefur 

verið í umræðunni. Þar kemur fram að rannsóknir hafi sýnt fram á að konur og karlar séu 

jafnfær til að sinna lögreglustarfinu. Að auki séu kvenkyns yfirmenn sveigjanlegri, 

tilfinningalega sjálfstæðar, með meira sjálfstraust og hugmyndaríkari en karlar í 

yfirmannsstöðum. Þeir síðarnefndu hafi hins vegar þótt vera ráðríkari og fordómafyllri en 

konurnar. Þá séu konur með meiri menntun en karlar innan lögreglunnar (Lonsway & Moore, 

2003, bls. 3). 

Gegnumgangandi í þessari ritgerð hefur verið minnst á mun kvenna og karla þegar kemur 

að líkamlegum styrk og hefur sá munur talist til hefðbundna hindrana við að ráða konur í 

lögregluna. Bæði lögreglumenn og almenningur hafa haft áhyggjur af því að konur séu hvorki 

nægilega sterkar né herskáar til að sinna starfinu. Samt sem áður hefur ekki fundist samhengi 

á milli líkamlegs styrks og árangursríkra lögreglustarfa né líkamlegs styrks og hæfileika til að 

meðhöndla hættulegar aðstæður (Lonsway & Moore, 2003, bls. 4). 

Miðað við þessa samantekt sést að það er ósamræmi á staðalímynd lögreglunnar og hvaða 

verkefnum hún sinnir í raun og veru. Verkefni hennar eru af ýmsum toga og hugsanlega 

komast fæstar af þeim í fréttir. Fjölmiðlar spila líklega stóran þátt í móta staðalímyndina, enda 

fréttir úr dagbókum lögreglunnar á Íslandi oft um hasartengd verkefni og gómun 

afbrotamanna. Hlutfall alvöru lögreglustarfa og samfélagstengdra verkefna styðja undir 

ósamræmi staðalímynda og verkefna lögreglunnar í raun og veru. Í kjölfarið væru forvitnilegt 

að vita hvernig hlutfallið er hér á landi. Íslenska lögreglan er óvopnuð og samfélagið sjálft 

talið friðsælt að mestu leyti, þó að sjálfsögðu séu þar undantekningar á. Einnig virðist hafa 

komið í ljós að konur eru jafnhæfar og karlar til að sinna starfinu. Þar af leiðandi er hægt að 

velta þeirri spurningu upp hvort að það séu þá karlarnir sem vilji ekki ræða, né deila, völdum 

sínum.  

Í næsta kafla verður skyggnst inn í starfsumhverfi kvenna í lögreglunni á Íslandi út frá 

þeirra eigin sjónarhornum. Miðað við það yfirlit sem komið er hingað til má ætla eðlishyggja 
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sé ríkjandi innan lögreglunnar, ásamt lögreglumenningu.  

5. VIÐTÖL 

Til að fá innsýn á því hvaða hlutverk kyn og kyngervi spila í störfum kvenna í lögreglunni, 

var gerð eigindlega rannsókn á viðfangsefninu. Sú sýn kemur frá eigin upplifun kvennanna af 

lögreglustarfinu og starfsumhverfi lögreglunnar.  

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeirri aðferðarfæði sem var notuð við rannsóknina 

og þeim undirbúningi og vinnu sem hún krafðist. Þátttakendur verða kynntir til sögunnar og 

þá er greint frá helstu niðurstöðum úr viðtölunum.  

5.1 Aðferðarfræði 

Tilgangur með eigindlegum rannsóknum er til að reyna að öðlast skilning á daglegu lífi 

viðmælenda frá þeirra eigin sjónarhornum. Formgerð rannsóknarinnar kemst nálægt 

venjulegum samræðum en sem fagmannleg viðtöl fela þau í sér tiltekna nálgun og tæknilega 

aðferð til spurninga (Kvale & Brinkman, 209, bls. 24). Kostirnir við að notast við eigindlegar 

rannsóknir eru að þegar ekki er hægt að fylgjast beint með viðmælendum, rannsakandanum 

gefst kostur að stjórna spurningunum og þeir geta komið með sögulegar upplýsingar. 

Gallarnir eru þeir að rannsóknin byggist á óbeinum upplýsingum frá sjónarhornum 

viðmælenda, upplýsingarnar eru veittar á fyrirfram ákveðnum stöðum og nálægð 

rannsakandans getur haft hlutlæg áhrif á svör viðmælenda. Þá eru þeir einnig misjafnir í færni 

til að tjá sig (Creswell, 2003, bls. 186). 

Farið var eftir fyrirfram ákveðnum spurningalista með lýsandi og hálf opnum 

spurningum. Þá var kafað dýpra ofan í rannsóknarefnið þegar færi gafst með því að hvetja 

viðmælendurna til að útskýra svör sín. Var það gert í þeirri von að ná betri skilningi á 

ákveðnum atriðum sem fram höfðu komið (Taylor & Bogdan, 1998, bls. 106).  

5.2 Gagnaöflun, skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin fóru fram í október árið 2012 á heimilum viðmælenda. Staðsetning var ákveðin með 

það í huga að ná fram góðu andrúmslofti meðan á viðtölunum stóð. Viðtölin voru hljóðrituð 

með hljóðupptökutæki, með samþykki viðmælenda, og minnispunktar skrifaðir niður meðan á 

þeim stóð. Viðtölin voru óþvinguð og virtust viðmælendurnir áhugasamir um efnið. Eftir að 

viðtölunum lauk var farið í að afrita þau. Viðtölin voru því næst greind eftir þemum. 

Þemagreiningin er leið til að þróa og fínpússa skilninginn á þeim gögnum sem 
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söfnuðust saman og til að finna þráð í gegnum viðtölin sem hægt er að fylgja eftir (Taylor & 

Bogdan, 1998, bls. 138).  

5.3 Undirbúningur og val á þátttakendum 

Úrtakið var fyrirfram ákveðið: starfandi konur í lögreglunni á Íslandi. Þar sem rannsakandinn 

þekkti töluvert margar konur innan lögreglunnar vegna fyrri starfsreynslu, var ákveðið að 

byrja á því að ræða við nokkrar og sjá hvort að þær teldu að það væri áhugi á þessu 

viðfangsefni. Töldu þær svo vera. Ákveðið að byrja að ræða við eina af þeim. Eftir viðtalið 

við hana benti hún á nokkrar aðrar til að ræða við og var þessi aðferð valin með tilliti til þess 

að sú sem rætt var við upphaflega myndi ekki vita hver yrði næst í röðinni. Var það gert til að 

gæta nafnleysis í rannsókninni eins mikið og hægt var miðað við þessa aðferð. Tengja má 

þessa aðferð á vali viðmælenda við snjóboltaúrtak en ókosturinn við hana er hins vegar að hún 

getur dregið úr fjölbreytileika viðmælenda (Taylor & Bogdan, 1998, bls. 93). 

Kynjamál innan lögreglunnar eru oft á tíðum viðkvæm og til að ná fram trausti var 

útskýrt að viðtölin færu fram undir nafnleynd og þess gætt að ekki væri hægt að rekja 

upplýsingar til viðkomandi einstaklings. Til að ná undirstrika nafnleysið í rannsókninni var 

ákveðið að viðmælendunum yrði ekki lýst nákvæmlega eftir aldri og starfsreynslu, heldur yrði 

lýsingin á þeim mjög víð. 

Haft var samband við jafnréttisfulltrúa Ríkislögreglustjóra og látið vita af rannsókninni.  

5.4 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við tvær konur í lögreglunni. Báðar höfðu þær lokið námi við 

Lögregluskóla ríkisins og var lagt upp með að fá að heyra frá þeirra upplifun á því hvernig 

það er að vera kona í lögreglunni, út frá hinum ýmsu sjónarhornum. Dulnefni voru búin til 

fyrir þátttakendur og eru þau Andrea og Brynja.  

Andrea er með meira en tíu ára starfsreynslu og eldri en 40 ára gömul. 

Brynja er með minna en tíu ára starfsreynslu og yngri en 40 ára gömul. 

5.5 Niðurstöður 

Svör viðmælendanna voru greind eftir viðtölin eftir þemum til að gefa innsýn inn í það 

hvernig það er að vera kona í lögreglunni, með hugtökin kyn og kyngervi í huga. Þemun er: 

„Hvaða hlutverk spila kyn í störfum þeirra?“, og „Hvernig lýsir starfsumhverfið sér út frá 

sjónarhorni þeirra?“. 
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Eftir að búið var að ræða við konurnar komu í ljós ólík sjónarhorn varðandi upplifun 

þeirra af starfinu og starfsumhverfi. Munurinn á þeim var sá að Andrea hefur lokið námskeiði 

erlendis fyrir konur í lögreglunni, sem fjallaði um hlutverk þeirra innan stofnunarinnar. 

Andrea sagði sýn sína á starfinu hafa breyst í kjölfar námskeiðsins og lögreglan þá hætt að 

vera karlaveldi í hennar huga. Námskeiðið hafi veitt henni frelsi og upp frá því taldi hún 

starfið vera meira konustarf en karlastarf.  

Ákveðið hafði verið að taka fleiri viðtöl en þar sem greina mátti tvö ólík sjónarhorn úr 

fyrstu viðtölunum, var ákveðið að láta þar við sitja og vinna sem mest úr því efni sem komið 

var.  

 „Hvaða hlutverk spila kyn í störfum þeirra?“ 

Báðum fannst þeim fínt að vera konur í lögreglunni. Andreu fannst lögreglustarfið vera meira 

kvennastarf en karlastarf eftir að hafa sótt áðurnefnt námskeið. Hún hafi lært þar að 14 af 15 

eiginleikum sem lögreglumenn þurfa að hafa má frekar tengja við konur. Það eina sem karlar 

hafi framyfir væri líkamlegur styrkur. Að mati Brynju eru kostirnir við að vera kona í þessu 

starfi þeir að oft nálgast fólk konur á annan hátt. Af því þær eru konur sé fólk tilbúnara að 

leggja niður varnirnar, sérstaklega þegar einhver æsingur væri í gangi. Andrea sagðist hins 

vegar ekki tengja starfið við kyn en sagði starfið valda svolítilli einangrun frá vinum og 

fjölskyldu sem væru helstu gallarnir við það. Gallarnir við að vera kona í lögreglunni að mati 

Brynju var þegar hún lendir á einum og einum starfsfélaga sem telur að konur séu verri 

lögreglumenn eingöngu út af kyni, af því þær séu ekki eins sterkar og karlarnir. Þá væri henni 

einhvern veginn ýtt út í horn í sumum verkefnum og frekar kallað til annarra karla, þó hún 

hafi talið sig vera fullfæra um að klára verkefnið. Á móti kæmi að sú hegðun snúist um 

einhverja vernd af hálfu karlanna. Þá minntist Brynja líka á móðureðli kvenna, að það gerði 

það að verkum að þær sæktust sökum þess síður í lögregluna. Þar af leiðandi var munur á að 

vera kona eða karl í starfi að mati Brynju en ekki að mati Andreu.  

Andrea og Brynja töldu konur ekki þurfa að gera meira en karlar til að komast áfram í 

starfi en munur var á þegar spurt var hvort það væri munur á hvernig konur og karlar þyrftu 

að sanna sig í starfi. Andrea taldi það vera konurnar sem hugsuðu svona og að þær væru að 

reyna að falla inn í karlaímyndina með „töffaraskap“ og „kjaft“. Það væri hins vegar engin 

pressa á þær að gera það. Andrea sagðist hafa hagað sér þannig áður en hún fór námskeiðið. 

Brynja sagði konur þurfa að sanna sig meira en karlar. Þeir mæti bara í lögregluna og væru 

þar með búnir að sanna sig. Konur þurfi hins vegar að sanna að þær séu harðar áður en þær 
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séu teknar inn í „gengið“. Strax og konum takist það séu þær í lagi. Sýni þær einhver 

veikleikamerki er það eitthvað sem fylgir konum endalaust, að þær séu þá „aumingjar“. 

Aðspurð um hvernig veikleikamerki það væru sagði hún þau vera það sem „þeir“ töldu vera 

veikleikamerki, eins og að forðast slagsmál og reyna frekar að tala. Sumar konur séu of ragar 

við að fara út í aðgerðir. Þær fái líka það frekar í bakið ef þær gera mistök. Ef kona til dæmis 

bakkar bíl á eitthvað fylgi það henni næstu 100 árin að kunna ekki að bakka. Ef karl væri í 

hlut yrði þetta ekkert rætt neitt frekar.  

Andrea sagðist ekki þurfa að samsama sig körlum í lögreglunni en Brynja sagðist þurfa 

að gera það til að vera samþykkt sem „töffari“. Hún þurfi að gera það til að vera ekki flokkuð 

sem aumingi eða „kerling“, það mega ekki vera kerlingar í lögreglunni. Karlarnir séu sáttir 

með þær konur sem „taka á því“ og eru „harðar“ en ef kona er bara kerling, þá er hún bara 

kerling. Brynja sagðist vera sammála þessu, það sé eitt að hafa þann kost að geta talað við 

fólk og nýta hann þegar það á við. Það sé nauðsynlegt að vera líka bara „bitch“ (í. tík), vera 

hörð og jafnvel lenda í slag. Ef konur telja sig ekki geta það, þá hafi þær ekkert þangað að 

gera nema fara í rannsókn eða álíka störf innan lögreglunnar. Þær voru síðan spurðar hvort 

þeim þætti kvenleiki liðinn innan lögreglunnar og sagði Andrea það vera eitthvað sem sé að 

breytast og sé alveg liðið núna. Það hafi komið frá konunum sjálfum að vera ekki að mála sig 

til að falla inn í hópinn. Brynja svaraði játandi og neitandi. Karlarnir komi alveg með svolitlar 

kynferðislegar ábendingar í gríni þegar konur séu í þannig fötum að það sjáist að þær eru með 

brjóst en það eigi við um lífið yfirhöfuð. Hún sagðist alveg mála sig en sumar konur fari alveg 

yfir strikið með að vera kynbombur á vettvangi með allt glimmerið og glossið. Það þurfi að 

vera meðalhóf í þessu og eins með karlana, þeir eigi ekki að fara yfir strikið með einhverjum 

töffaraskap.  

Þær voru beðnar um að setja lögreglustarfið og sig sjálfar á skalann 1-10, þar sem 1 væri 

kvenlegt og 10 karlmannlegt. Andrea setti starfið og sjálfa sig á skalann 3. Brynja setti 

lögreglustarfið á 9,5 og sjálfa sig á skalann 7.  

Bæði Andrea og Brynja sögðu að þær mættu ekki fá inngöngu í Lögreglukórinn út af kyni 

og þær hafi fengið þau svör að ástæðan sé að þetta er karlakór. Brynja hefur áhuga á að syngja 

með kórnum. Þegar þær voru spurðar að því af hverju það væru ekki konur í sérsveit 

Ríkislögreglustjóra, sagði Andrea að þær hefðu ekki náð inntökuprófunum. Þar spili líkamlegi 

styrkurinn inn í og þyrfti sú kona að vera mjög sterk. Brynja sagðist hafa rætt konuleysi 

sérsveitarinnar við karla í sérsveitinni. Þeir hafi sagt að ef konur komi inn í svona sveitir 
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skapist ójafnvægi út af kynferðislegri spennu. Erfið verkefni krefjast líka mikillar einbeitingar 

og ef kona væri í sérsveitinni myndu þeir fyllast af svo mikilli verndarhvöt gagnvart henni. Í 

staðinn fyrir að einbeita sér að verkefninu væru þeir að hafa áhyggjur af hvernig konunni 

gengi og það myndi hafa truflandi áhrif. Þá hafi hún heyrt að konu eigi aldrei eftir að vera 

hleypt inn í sérsveitina þó hún nái prófunum. Þeir munu bara reyna að gefa út einhverjar 

ástæður fyrir því að fella hana.  

Hér sjást mismunandi viðhorf til starfsins en hægt er að tengja svör þeirra beggja við 

eðlishyggju en á mismunandi hátt. Andreu finnst lögreglustarfið vera meira kvennastarf og 

Brynja minnist á móðureðli kvenna og á móti verndarþörf af hálfu karlanna í garð kvenna. Þá 

minnist hún líka á hvernig konur séu góðar í að róa niður aðstæður og er það atriði sem talið 

hefur verið sem kostur á að ráða konur í lögregluna. Með því að segja að konur séu betri í að 

róa niður aðstæður er verið að viðhalda kynhlutverkum innan ríkjandi karlamenningu, þar 

sem sá eiginleiki hefur í sögulegri merkingu ekki talist til alvöru lögreglustarfa (Rabe-Hemp, 

2008, bls. 120). Einkenni lögreglumenningar er að finna í svörum Brynju, þar sem hún lendir 

á körlum sem telja konur vera verri lögreglumenn út af kyni.  

Munur á viðhorfum þeirra til starfsins leiðir til þess að þær eru ekki sammála um hvort 

það sé munur á að vera kona eða karl í starfi. Brynju finnst hún þurfa að sanna sig í starfi en 

ekki karlar. Það er annað einkenni lögreglumenningar. Þá getur hún þess að „þeir“ ákveði 

hvað sé veikleikamerki, væntanlega ráða þá karlar því. Til að sanna sig þurfa þá konur að 

taka upp karllæg einkenni og falla inn í karlaímynd lögreglunnar. Andrea sagðist hafa verið 

eins áður en hún fór á námskeiðið og að það væru konurnar sjálfar sem væru að setja þessa 

pressu á sig. Hér bendir Andrea á hvernig menningin getur haft áhrif á konur í lögreglunni. 

Frá þessu sjónarhorni er vísað til félagslegrar mótunar, þar sem konur læra úr umhverfinu 

að þær þurfi að sanna sig.  

Notkun á lýsandi orðum vakti athygli rannsakanda. Orð sem notuð eru á niðrandi hátt 

eru til að mynda „aumingi“ og „kerling“ en þau virðast hafa sömu merkingu sem lýsingarorð 

yfir konur sem virðast ekki þykja uppfylla skilyrði lögreglumenningar. Þá sé jákvætt að vera 

„tík“ og vera tilbúin að slást. Að konur þurfi að sýna körlunum að þær séu „harðar“ og „taki 

á því“ til að vera viðurkenndar inn í „gengið“ undirstrikar einkenni lögreglumenningar. Þá 

teljast kvenleg einkenni ekki viðeigandi og þær konur sem geta ekki tekið upp karllæg 

einkenni eiga heima í kvenlegri innistörfum innan lögreglunnar. Þegar Brynja minntist á að 

sumar konur fari yfir strikið með útliti sínu á vettvangi má segja að hún sé að styrkja sitt 
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jaðarsetta pláss innan lögreglunnar. Það gerist þegar konur tala um aðrar konur sem „hinar 

óæðri“ og er þessi flokkun algeng meðal jaðarsettra hópa (Rabe-Hemp, 2008, bls. 125-126). 

Þá virðist vera samræmi í viðhorfum þeirra á starfinu miðað við skalann, Andrea telur það 

vera í kvenlegri kantinum og staðsetur sig á sama stað en Brynja staðsetur starfið á 9,5 og 

sjálfa sig á 7. Með því er hún líklega að vísa til þess að út af kyni uppfylli hún ekki þá 

karlmannlegu eiginleika sem krafist er af lögreglumönnum.  

Þegar rætt var um það sem konur gætu ekki fengið inngöngu í út af kyni minntust þær 

báðar á Lögreglukórinn. Hann var stofnaður áður en konur voru ráðnar í lögregluna og er 

arfleifð af gamalgróinni karlamenningu. Með því að neita konum inngöngu er verið að 

útiloka þær frá félagsstörfum út af kyni og er mögulega annað dæmi um að karlar séu við 

völd sem þeir vilja ekki deila. Viðhorf sérsveitarmanna í garð kvenna eru í samræmi við þau 

rök sem notuð hafa verið gegn konum sem vilja ganga í hefðbundin karlastörf. Þegar þeir 

geta þess að ef kona myndi ná prófunum yrði fundin upp ástæða til að fella hana, má halda 

því fram að verið sé að draga úr vilja kvenna til að þreyta inngönguprófin með óbeinum 

hætti. Auk þess gæti þetta verið leið til að láta konur vita að það séu þeir sem séu með völdin 

og að þeir stjórni því hvað þær mega komast langt inn í karlaveldið.  

„Hvernig lýsir starfsumhverfi lögreglunnar sér út frá sjónarhorni kvennanna?“  

Brynja taldi sig ekki eiga jafna möguleika og karlar til að vinna sig upp í starfi, bæði út af 

karllægum venjum og að konur væru kannski minna að sækjast eftir stöðuhækkunum út af 

skörun við ábyrgð vegna barna sinna. Andrea taldi sig alveg eiga sömu möguleika á að vinna 

sig upp í starfi og þá sérstaklega á stærri vinnustöðunum. Hins vegar réði einstaklingshyggja 

ferðinni og skipti þar ekki máli hvort um væri að ræða karl eða konu. Konur fengu meira að 

finna fyrir því áður fyrr ef þær fengu stöðuveitingu frá karlrembum sem þá sóttu um líka en 

slíkt væri að breytast. Undir niðri, hjá sumum körlum, sé ennþá að finna viðhorf sem halda 

því fram að konur hafi fengið stöðuveitingar út af því þær séu „kerlingar“ en konur séu líka að 

„nuðast“ í hvor annarri þegar kemur að stöðuveitingum. Hún sagðist hafa heyrt að konur 

nenni ekki að standa í því að sækja um stöður út af áreitinu sem getur fylgt ferlinu. Á sumum 

vinnustöðum sé þó bara tröppugangur á stöðuveitingum. Brynja benti á að fólk skipaði sér í 

fylkingar með og á móti þeim sem sækja um sem gæti stafað af út af afbrýðisemi og öfund. 

Fólk þurfi að læra að samgleðjast öðrum.  

Andrea sagði mismunun ekki tíðkast innan lögreglunnar en Brynja benti á að það væri 

auðveldara og jafnvel talið sjálfsagt að karlar fái að fara á fótboltaæfingar eða æfingar í 
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bardagaíþróttum á vinnutíma. Ef konum langaði í „spinning“ eða út að hlaupa í vinnutíma, 

ætti hins vegar bara að sjá til hvort það stæði vel á. Annað hvort eiga allir að fá að fara á 

æfingu eða enginn.  

Þær sögðust báðar hafa orðið varar við kynferðislega áreitni innan lögreglunnar og 

bentu á að það væri í gríni gert. Andrea sagði þó skipta máli hver ætti í hlut. Brynja sagði 

húmorinn vera svartan, mjög kaldhæðinn og að kynferðislega áreitnin væri meinlaus. Til að 

geta skilið hana þyrfti að skilja menninguna innan lögreglunnar. Þannig gæti utanaðkomandi 

fólk auðveldlega misskilið hvað væri í gangi og auðvelt væri að oftúlka það sem sagt er og 

gert. „Grínið“ sé á báða bóga og hluti af hugsanlega brenglaðri stemningu sem myndast hefur 

innan lögreglunnar.  

Andrea telur að það sem þyrfti að breytast í jafnréttismálum innan lögreglunnar séu 

viðhorf og Brynja taldi þetta haldast í hendur við umhverfið í heild sinni á landinu. Það þyki 

ekki flott að vera feministi í lögreglunni og fólki sé strítt fyrir það með góðlátlegu gríni sem 

fólk getur verið viðkvæmt fyrir. Ef kona bendi á eitthvað sé hún „sítuðandi feministi“. 

Stöðuveitingar virðast vera flókið mál innan lögreglunnar. Ef lögreglumenn eru dæmdir 

út frá áliti annarra lögreglumanna, getur myndast togstreita þegar kemur að stöðuveitingum. 

Þegar konur eiga í hlut má telja að ferlið sé erfiðara, ef þeim hefur ekki tekist að öðlast 

viðurkenningu innan lögreglumenningarinnar. Dæmið um mismunun hjá Brynju, með 

æfingarnar, gæti vísað til lögreglumenningar sem hyllir það sem telst vera karlmannlegt. 

Spinning eða útihlaup flokkast ekki undir það. Kynferðisleg áreitni er tekið sem gríni og á það 

ágætlega við lögreglumenningu. Andrea minnist þá á að breytinga á viðhorfi þurfi að eiga sér 

stað í jafnréttismálum og Brynja vísar til ákveðnar þöggunar. Það sé ekki vinsælt að konur 

séu að kvarta og þær konur sem láta í sér heyra eiga á hættu að vera kallaðar „sítuðandi 

feministar“, og þar af leiðandi ekki samþykktar af hópnum.  

Út frá þessum tveimur sjónarhornum má draga ólíkar ályktanir. Annars vegar að það séu 

sterk tengsl séu á milli eðlishyggju og lögreglumenningar. Konum finnst þær þurfa að taka 

upp karllæg einkenni til að vera samþykktar í hópinn eða eiga á hættu að verða útskúfaðar 

sýni þær einhver veikleikamerki að mati karlanna. Karlarnir ákveði hversu langt þeir vilja sjá 

konur aðlagast inn í lögregluna og notast við úrelt rök eðlishyggjunnar sér til sér til stuðnings. 

Við að láta konur vita að þær séu ekki velkomnar á öllum sviðum lögreglunnar, er verið að 

halda þeim á sínum stað. Ef þær láta síðan vita af óréttlæti, eiga þær á hættu að verða 

útskúfaðar sem síkvartandi feministar, sem er ákveðin gerð af þöggun.  
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Hins vegar má draga þá ályktun að hægt sé að breyta sýn kvenna á starfið, með því að 

upplýsa þær um sína eiginleika og hæfni. Með því að sjá hvernig pressa, sem konur upplifa 

eins og þær þurfi að sanna sig fyrir körlunum, er mynduð út frá félagslega mótaðri menningu 

er dæmi um það. Þær þurfi ekki að sanna sig í raun og veru. Ljóst þykir að það 

lögreglumenning sé við líði á Íslandi en misjafnt virðist vera hversu sterkt mótlæti sökum 

hennar er. Í kjölfarið má segja að eigið hugarfar kvenna geti haft þar áhrif á.  

6. SAMANTEKT OG NIÐURSTÖÐUR 

Í þessari ritgerð hefur verið leitað svara við spurningunni hvaða hlutverk kyn og kyngervi 

spila í störfum kvenna í lögreglunni. Það er ýmislegt sem komið hefur í ljós við leit svaranna.  

Uppruni lögreglunnar sem að hluta til hernaðarlegrar og öryggishlutverk hennar í ríkjum, 

leiddi til þess að lögreglustarfið hefur sögulega talist til hefðbundins karlastarfs. Rýnt var í 

nokkur af hlutverkum lögreglunnar og séreinkenni hennar, lögmæta valdið yfir almenningi, 

útlistað. Skilgreiningar á karla- og kvennastörfum voru gerðar skil, ásamt rökum sem gefin 

hafa verið til að halda konum utan við hefðbundin karlastörf og teknar saman nokkrar 

skilgreiningar á staðalímynd kvenna. Velt var upp hugmyndum hvers eðlis þær hindranir geta 

verið og því næst var komið að skilgreinungum um lögreglumenningu.  

Skoðaðar voru tvær kenningar, félagsleg mótunarhyggja og eðlishyggja, og voru þær 

notaðar sem greiningartæki til að varpa ljósi á hugtökin kyn og kyngeri frá tveimur ólíkum 

sjónarhornum.  

Sagt var í meginatriðum frá lögreglunni á Íslandi og athugað hvert hlutfall kvenna væri 

innan raða hennar. Þá var upphaf af sögu kvenna í lögreglunni á Íslandi skoðað og í kjölfarið 

hvernig sú þróun kom til í nokkrum öðrum vestrænum ríkjum. Einnig var greint frá tilgangi 

jafnréttisáætlana og jafnréttisáætlun Ríkislögreglustjóra gerð skil í stórum dráttum.  

Tekin voru saman nokkur atriði varðandi kynhlutverk kvenna í lögreglunni í nútímanum 

og hverjar birtingarmyndir þeirra geta verið. Var það gert til að varpa ljósi á hvernig 

kynhlutverkunum er hugsanlega haldið við innan stofnunarinnar og hvaða áhrif það getur haft 

á konur. Tungumálið var skoðað og ný tækni við löggæslu tekin fyrir út frá kostum og göllum 

fyrir konurnar. Hlutverk lögregluskóla sem hugsanleg vagga lögreglumenningar var athuguð 

og að lokum voru leyndarmál lögreglunnar afhjúpuð.  

Að lokum var greint frá tveimur eigindlegum viðtölum sem tekin voru við konur í 
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lögreglunni og þeirri aðferðarfræði sem þeim fylgdi.  

Þegar svara á spurningunni um hvaða hlutverk spila kyn og kyngervi í störfum kvenna í 

lögreglunni, má segja að það spili það hlutverk að jaðarsetja þær innan stofnunarinnar. Meðan 

ríkjandi skoðanir líðast innan lögreglunnar um kyn og kyngervi þeirra eru á þá leið að konur 

séu ekki taldar uppfylla þær kröfur sem krafist er af lögreglumönnum, neyðast konur til að 

taka upp karlmannleg einkenni. Að öðrum kosti eiga þær á hættu að vera útskúfaðar sýni þær 

fram á einhver kvenleg einkenni, sem ekki er liðin vegna lögreglumenningar. Draga má þá 

ályktun að lögreglumenning og eðlishyggja spili stórt hlutverk þegar kemur að skoðunum á 

hlutverkum kyns og kyngervis kvenna. Mögulega gæti það einnig stafað út af körlum sem eru 

við völd sem þeir vilja ekki deila. Þá er ímynd lögreglumanna, innan og utan lögreglunnar, 

ennþá karllæg og þar af leiðandi falla konur ekki vel þar undir.  

Dæmi hafa til dæmis verið tekin um hvernig lögreglan viðheldur hugmyndum um 

kyngervi. Á meðan þöggun er liðin innan lögreglunnar varðandi jafnréttismál, mun hlutverk 

kyns og kyngervis kvenna í lögreglunni líklegast halda áfram að spila stórt hlutverk í störfum 

þeirra, enda eiginleikar kvenna metnir minna en karla.  

Á móti kemur hvernig sýn kvenna getur breyst með fræðslu um eigin verðleika og hæfni 

til að sinna starfinu. Miðað við að lögregluskólar hylli það karlmannlega, má ætla að konur 

átti sig ekki á þeim styrkleikum sem þær búa yfir. Með því að upplýsa þær um sína styrkleika 

er möguleiki á þær losni úr viðjum karlaveldisins. Ljóst er að vitundarvakning verður að eiga 

sér stað innan lögreglunnar varðandi kyn og kyngervi, svo að möguleikanum á jafnrétti geti 

verið náð.  

Þegar öllu er á botninn hvolft er lögreglumenning ekki til í rauninni, heldur aðeins 

samansafn af félagslega mótuðum hugmyndum, sem hafa fengið að fljóta frá einni kynslóð til 

þeirrar næstu. En ímyndaðir óvinir geta reynst erfiðustu andstæðingarnir.  
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LOKAORÐ 

Höfundur hafði ekki gert sér grein fyrir því hversu flókið það átti eftir að vera að fjalla um 

konur í lögreglunni. Hún var þó nokkurn veginn búin að gera sér í hugarlund hverjar 

niðurstöðurnar myndu verða en það voru mun fleiri hlutir sem spiluðu inn þær í en í upphafi 

var talið. Þá kom á óvart hvernig konur í lögreglunni í vestrænum ríkjum virðast eiga svipaða 

sögu, bæði uppruna og upplifun af mótlæti.  

Konur eiga ekki að þurfa að taka upp karllæg einkenni við störf sín í lögreglunni en 

einhvern veginn er auðvelt að gleyma sér í þeirri menningu sem ríkir innan hennar. Þó það sé 

komin jafnréttisáætlun fyrir lögregluna er ekki víst að hún nái tilsettum árangri. Án þess að 

upplýsa lögreglumenn ástæðurnar af hverju hún er mikilvæg er hætta á að hún verði þögguð 

niður.  

Kyn og kyngervi eru mikilvæg hugtök sem ætti, að mati höfundar, kynna fyrir nemendum 

Lögregluskóla ríkisins. Það er einnig mat höfundar að kennsla í skólanum stuðli að hluta til að 

lögreglumenningu á Íslandi, eins og fram kom í ritgerðinni. Það sé því kominn tími til að 

endurskoða námið í skólanum og byrja á því að að meta konur að verðleikum. Með því að 

einbeita sér að ná það besta fram úr öllum einstaklingum sem þangað koma, væri hægt að 

stuðla að betri löggæslu og heilbrigðara starfsumhverfi fyrir bæði kynin í lögreglunni.  

Það kom einnig á óvart hversu lítið höfundur vissi um þessi málefni lögreglu en hún hafði 

enga fræðslu fengið um lögreglumenningu né eðli lögregluvaldsins áður en hún hóf nám við 

Háskólann á Bifröst.  
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