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Útdráttur 

Þessi rannsókn var gerð með því markmiði að greina stöðu kvenna í 

vinnustaðarmenningu lögreglunnar. Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegri 

aðferð þar sem tekin voru viðtöl við tíu starfandi sem og fyrrum lögregluþjóna ásamt 

þátttökuathugun á vettvangi. Ritgerðin hefst á því að rannsóknin er kynnt ásamt fyrri 

rannsóknum um efnið. Að því loknu er fjallað um uppruna lögreglunnar og aðkomu 

kvenna að lögreglustarfinu ásamt því að gerð er grein fyrir þróun kvenna í starfinu 

ásamt núverandi stöðu kvenlögregluþjóna á Íslandi. Þar næst fer fram fræðileg 

umræða um lögregluna sem stofnun þar sem hún er skilgreind auk kenningarlegrar 

umræðu um vinnustaðamenningu hennar og rannsóknir annarra fræðimanna. Þar á 

eftir er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, gagnasöfnun og viðmælendur 

kynntir. Niðurstöður eru svo kynntar sem skiptast í þrjá meginhluta, almenna-, karla- 

og kvennamenningu ásamt stuttri lýsingu á séreinkennum íslenskrar 

lögreglumenningu. Að lokum eru meginatriði rannsóknarinnar tekin saman.  

Meginniðurstöður eru þær að áður skilgreind karlmennskumenning innan 

lögreglunnar hefur í raun þrjá þætti, almenn einkenni knúin af formgerð hlutverks 

lögregluþjónsins og svo sitt hvor karla- og kvennamenning þar sem kynjamótun 

þeirra færir þeim ólíka kosti og galla við vinnu þeirra, hvort sem það er á vettvangi 

eða í eigin félagsskap. 

 

Abstract 

 

The goal of this study was to analyze policewomen´s place in the organisational 

culture of the police as well as in their job in general. The study was conducted using 

qualitative research methods where data was collected from ten interviews with both 

currently working and former police officers, as well as with a field study with police 

officers. This paper begins with an introduction of the study and former research on 

the subject. Then there is a historical accounting of the emergence of policewomen, 

development and current status. Next follows a theoretical discussion where the 

concept of the police is defined, its organisational culture is analyzed along with 

former research on the matter. The study´s methodology is then discussed, as is the 

data collection with a background description of the participants. Finally the results 

are discussed and divided into three parts, a general organisational culture, men´s and 

women´s culture followed by a short discussion of Icelandic characteristics in police 

work.  

Results are that the formerly defined cult of masculinity actually shows three distinct 

characteristics, a general police culture constituted by the structure of the police 

officer´s role and roles where both genders are empowered and constrained by 

society´s norms. 
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1 Inngangur 

Kvenlögregluþjónar á Íslandi hafa ávallt verið fámennir og þrátt fyrir að stór og jákvæð skref 

hafa verið tekin kerfislega í átt jafnréttis í málefnum lögreglunnar síðustu tuttugu ár, hefur 

framganga kvenna í lögreglunni ekki verið meiri en sú að þær eru nú 13% af starfskrafti 

stofnunarinnar. Í ljósi mikilla framfara okkar á öðrum sviðum virðumst við Íslendingar sem 

þjóð vera töluvert á eftir þeim þjóðum sem við viljum bera okkur saman við þegar það kemur 

að stöðu kvenlögregluþjónsins og ég hóf rannsóknina því þegar leiðbeinandi minn skýrði fyrir 

mér hversu lítið málefnið hefði verið rannsakað hér á landi. Því var þetta viðfangsefni sem 

þyrfti að greina nánar. Það vöknuðu hins vegar fleiri spurningar sem stækkaði verkefnið, sem 

voru meðal annars af hverju konur væru svona fámennar í lögreglunni almennt? Hvað er það 

sem gerir lögregluna að þeirri karlastétt sem hún hefur verið og er enn í dag? Hvað er falið í 

vinnustaðnum, starfskröfunum eða þá í félagslegri mótun okkar sem gerir það að verkum að 

konur eru svona fámennar í annars fremur stórri stofnun í samfélagi okkar? Það var með 

þessar spurningar að leiðarljósi sem að rannsóknin hófst. 

Þessi ritgerð hefst með kynningu á fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið um lögregluna á 

Íslandi til samanburðar við erlendar rannsóknir. Eftir það verður farið yfir sögu lögreglunnar 

og tilkomu kvenna í hana í bæði íslensku sem og alþjóðlegu samhengi, en þar verður barátta 

kvenna til jafnréttis tekin saman til hliðsjónar ásamt þróun kvenlögregluþjóna og núverandi 

stöðu. Þar næst verður farið í að skilgreina hvað lögreglan er og lögreglumenning og fyrrum 

rannsóknir á sama efni verða greindar. Þar mun síðan fylgja ný kenningarleg nálgun byggða á 

gögnum rannsóknarinnar þar sem lögreglumenning er endurskoðuð. Að því loknu verður 

greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, þeim gögnum sem safnað var og gert grein fyrir 

viðmælendum. Niðurstöður eru svo birtar í þrem meginhlutum þar sem fyrst er skýrt er frá 

almennri lögreglumenningu þar sem vissir þættir hafa áhrif á hegðun og líðan lögregluþjóna 

óháð kyni þeirra. Annar hluti fjallar um þá þætti sem eru meira ríkjandi hjá körlum og í þeim 

þriðja er gerður samanburður á konum og körlum hvað varðar hvata, færni og hindranir í 

starfi ásamt því gert er grein fyrir sérstæðri menningu kvenna í lögreglustarfinu. Möguleg 

íslensk séreinkenni í lögreglustarfinu hér á landi eru rædd og að lokum samantekt. Nú verða 

fyrri rannsóknir kynntar. 
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1.1 Fyrri rannsóknir 

Þegar gagnasöfnun hófst var fremur takmarkað af íslenskum rannsóknum um efnið til þess að 

byggja á. Þar hefur helsta vandamálið verið að smæð úrtaksins gerir það að verkum að erfitt er 

að ná marktækum niðurstöðum í könnunum. Rannsókn var gerð á vegum nema í 

stjórnunarnámi á orsökum brottfalls meðal kvenna í lögreglunni, en sú rannsókn er ekki 

aðgengileg. Nordic-Baltic Network of Policewomen (NBNP) birtu árið 2005 skýrslu sína þar 

sem greint var frá rannsókn á stöðu kynjanna í lögreglunni m.a. á Íslandi. Könnunin gaf 

vísbendingar um að kvenlögregluþjónar á Íslandi yrðu fyrir töluverðri áreitni í starfi sínu, en 

svarhlutfallið frá íslenskum þátttakendum var hins vegar afar lágt (Wågman 2005). Það var 

hins vegar á sama tíma og gagnasöfnun þessarar rannsóknar hófst sem að könnun var gerð af 

Ríkislögregluembættisins í samstarfi við Kynjafræðideild Háskóla Íslands, en rannsóknina 

framkvæmdi Finnborg Salome Steinþórsdóttir (2013) og leiðbeinandi hennar Dr. Gyða 

Margrét Pétursdóttir. Skýrsla þeirrar könnunar var birt árið 2013 og sýndi að konur í 

lögreglunni yrðu fyrir töluvert meiri áreitni en í sambærilegri rannsókn á starfsfólki Háskóla 

Íslands. Af öðrum rannsóknum á íslensku lögreglunni má nefna að Ólafur Örn Bragason hefur 

gert kannanir á bæði heiðarleika íslenskra lögregluþjóna og streitu og líðan þeirra í starfi 

(Ólafur Örn Bragason 2005; Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson 2008). 

Erlendar rannsóknir hafa verið fleiri og þá mætti nefna nokkrar rannsóknir í Noregi. Liv 

Finstad skrifaði bókina Politiblikket árið 2003 þar sem hún fjallar m.a. um 

vinnustaðarmenningu lögreglunnar. Þá eru einnig tvær sögulegar greiningar á viðhorfum 

gagnvart lögreglukonum í Noregi af höfundunum Åse (2000) og Wathne (1996) þar sem 

greint er frá afar neiðkvæðri framkomu gagnvart konum í lögreglunni af samstarfsbræðrum 

þeirra. Þar var einnig gerð rannsókn í Noregi þar sem í ljós kemur mismunun yfirmanna í 

lögregluembættum þar á konum þegar kom að ráðningum þrátt fyrir breytingar á 

jafnréttislögum þar í landi (Børstad og Johansen 2010).  Svo er rannsókn Lagestad (2010) 

áhugaverð þar sem hann skýrir hvernig breytingar verða á líkamsrækt lögreglunema þar sem 

áherslur fara vaxandi á líkamlegan styrk eftir því sem nemar fara lengra inn í námið, þrátt 

fyrir að þol sé mikilvægari þáttur í lögreglustarfinu. Rannsóknir hafa einnig verið gerðar í 

Bretlandi og Bandaríkjunum þar sem vinnustaðarmenning lögreglunnar hefur fengið töluverða 

umfjöllun síðustu ár. Má þar helst nefna Frances Heidensohn (1992; 2003) og Janet Foster 

(2003) sem hafa gert ítarlega greiningu á stöðu kvenna í lögreglunni og vinnustaðarmenningu 

hennar. Greint verður nánar frá þessum rannsóknum í framhaldinu eftir því sem við á, en næst 

verður greint frá lögreglunni og starfandi konum í henni út frá sögulegu samhengi. 
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2 Forsaga kvenlögregluþjónsins 

2.1 Löggæsla fyrir tíma lögregluþjónsins 

Þegar fólk íhugar tilvist lögreglunnar kann það að eiga erfitt með að ímynda sér samfélagið án 

hennar, enda erum við í dag svo vön henni að við tökum flest öll henni sem sjálfsögðum hluta 

af tilveru okkar í samfélaginu. Ekki er það furða og er höfundur hér hvergi undanskilinn. 

Jafnvel þótt flest okkar kunni að hafa lítil ef nokkur samskipti við hana, er hún samt sem áður 

ávallt þáttur í því hvernig við skynjum og skiljum gang samfélagsins, því við reiðum okkur á 

hana sem mikilvægan lim réttlætisins í samfélaginu, hlutlausa aðilann sem réttir rangt, eins 

konar foreldri samfélagsins eða í það minnsta málsvara þess. Þeirra ákvörðun skal hlýða og sé 

sú ákvörðun hunsuð megi vænta refsingu fyrir vikið.  

Samt sem áður er lögreglan sem stofnun ekki svo gamalt fyrirbæri og svo virðist sem sumt 

fólkið sem varð vitni að fæðingu lögreglustofnunarinnar hafi upplifað hana sem óvenjulega, 

jafnvel ýmist kúgandi og hættulega eða þá frelsandi eftir því hvaða samfélagsstöðu það hafði 

eða gildismat á þeim tíma. Það er þó ekki þar með sagt að ekki hafi verið löggæsla í okkar 

samfélagi sem og öðrum löndum, formgerðin var aðeins öðruvísi. Hér verður greint frá sögu 

löggæslu í Bretlandi og síðar í Bandaríkjunum sem dæmi um slíkt. 

Á tímum lénsveldisins í Bretlandi kom samfélagsleg löggæsla fyrst fram, en fyrir hana 

einkenndist framgangur lagalegra úrlausnarefna mestmegnis af blóðhefndum og persónulegri 

íhlutun þess einstaklings sem brotið var á. Á þrettándu öld í Bretlandi voru síðan sett lög sem 

kröfðu alla íbúa hvers þorps til þess að framfylgja réttvísinni, sinna vaktmennsku og grípa inn 

í skyldi einhver verða uppvís af þjófnaði eða þá hvers kyns „grunsamlegu“ atferli. Þetta varð 

með tímanum áður samheldnum og lítið breytilegum þorpunum sífellt erfiðara að sinna þar 

sem hungursneyð, plágan, dvínandi framboð á vinnuafli og hækkandi matarverð olli auknu 

róti í breska samfélaginu, sem á ný leiddi til meiri búferla og mannaferða og gerði áður 

stöðugum og heildstæðum þorpum erfiðara fyrir að halda utan um þessa löggæslu (Rawlings 

2003).  



11 

Í kjölfar þessa voru embætti lögregluþjóna eða vaktmanna skipuð íbúum samfélagsins í eins 

árs þjónustu, en sú samfélagsþjónusta var ólaunuð. Að sama skapi hafði fógeti eða 

sýslumaður vald til þess að skipa hvern sem hafði náð fimmtán ára aldri í slíka þjónustu og 

gat sektað eða fangelsað hvern þann sem sinnti ekki skyldunni. Að auki voru ýmsar 

sjálfboðaliðahreyfingar landeigenda sem og borgaralegar hersveitir þegna sem komu saman 

við stærri átök til þess að koma á reglu (Silver 1976;  Zedner 2006). Hlutverk vaktmanns þótti 

hins vegar ekki eftirsóknarvert og átti fólk til með að annað hvort greiða sektina sem fylgdi 

því að sinna ekki hlutverki vaktmannsins eða þá að greiða öðrum til þess að sinna hlutverkinu 

fyrir sig. Þetta skapaði vissan markað fyrir löggæslu þar sem menn tóku að sér 

löggæslu/vaktmennsku fyrir þóknun og einnig þar sem svokallaðir þjófaveiðarar og 

löggæslumenn sinntu þessu áður ólaunaða samfélagslega hlutverki sem atvinnu. Sá sami 

atvinnumarkaður olli því að sumir hófu rekstur úr því að „skapa“ þjófnaði og þjófa með því 

markmiði að fá fundarverðlaun fyrir að handsama þá (Rawlings 2003; Zedner 2006). 

Þegar komið var að upphafi iðnbyltingarinnar eða á seinni hluta átjándu aldar og fyrri hluta 

þeirrar nítjándu var mikil þéttbýlismyndun að verða í Evrópu og fátæk hverfi verkastéttarfólks 

urðu sífellt þéttsetnari. Fátæk stétt verkafólks og innflytjenda var orðin það fjölmenn að betur 

stæðari almenningur tók að styggjast af henni. Í London og París var litið niður á lágstéttina 

og almenningsálitið taldi að meðlimir hennar einkenndust af glæpahneigð. Þar var sívaxandi 

ótti um að lágstéttin væri að verða of fjölmenn til þess að haldast viðráðanleg. Fólksfjölgun 

meðal fátækari stétta sem höfðu litla starfs- eða verkþekkingu sem nýttist þeim á borgsvæði 

var hröð og var atvinnulaust og rótlaust fólkið álitið siðlaus og andfélagsleg sníkjudýr. 

Embættismenn óttuðust að spenna á milli stéttanna með fjölgun fátækrastéttarinnar gæti farið 

að leiða til aukinna óeirða eða byltingar.  En þó að  mótmæli og óeirðir hafi komið fram 

reglulega er nú talið að lítil raunveruleg ástæða hafi verið til að óttast stórátök (Silver 1976).  

Á meðan landeigendur í sveitum Bretlands vildu ólmir auka þá hefðbundnu borgaralegu 

löggæslu sem ríkt hafði þótti ekki eftirsóknarvert að taka að sér slíka samfélagslega þjónustu á 

þéttbýlissvæðum og borgum þar sem nálægðin milli fólks var meiri og því meiri ótti við hefnd 

þeirra sem sættu slíkri löggæslu. Herinn var að sama skapi illfær um að taka að sér slíka 

almenna löggæslu til lengri tíma og mætti auk þess mikilli tortryggni almennings þar sem 

hann taldi herinn ógna frelsi sínu og sjálfræði (Silver 1976; Ignatieff 1979). Þetta varð til þess 

að lögreglan eins og við þekkjum hana í flestum atriðum var stofnuð. 

Stofnun lögreglunnar í Bretlandi var þó ekki vel tekið af öllum og mætti hún nokkrum 

mótmælum þar sem óttast væri að með lögreglunni væri ríkisvaldið að beita slíkri 
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valdbeitingu að um væri að ræða alræðisvald, en á þeim tímapunkti stofnunar hennar var gjáin 

á milli stéttanna ekki orðin með sama hætti og síðar varð. Þar töldu róttækir stjórnmálaflokkar 

að stofnun lögreglunnar ógnaði lýðræðisfyrirkomulagi Breta. Þar var einnig álitið að með 

henni væri verið að taka hlutverk félagslega taumhaldsins frá staðbundnum félagsöflum, þ.e. 

að fara inn á hlutverk sem áður var sinnt af sveitarfélaginu, presti hverfisins eða þá eitthvað 

sem þótti einkamál húsbónda og heimilis hans. Þessi stefna hjá yfirvöldum stakk því töluvert í 

augu frjálshyggjumanna þess tíma. Að sama skapi álitu fátækari þegnar Lundúna tilkomu 

lögreglunnar vera aukna innrás inn í þeirra hagi og einkalíf, þar sem lögreglan var sú sem 

götusölumenn þurfti að þræta við um söluhorn sín og réttindi og sú sem var að hnýsast inn á 

heimili þeirra verr settu, sektandi þau eða fangelsandi fyrir ósæmilega hegðun. Þetta var 

inngrip sem jók andúð á milli þeirra velmegandi og illa settu. Að sama skapi átti lögreglan 

erfitt með fá samvinnu lægri stéttar þegna sem leystu samkvæmt hefðinni málin sín á milli. 

Lögreglan þurfti því að ná hylli almenna þegnans með m.a. tveimur leiðum, en annað þeirra 

var að gera almenningi skýrt að hún væri sú eina sem hefði rétt á valdbeitingu. Hin var að ná 

hylli almennings með hyggindum, þ.e. að leiða hjá sér sum lögbrot eða taka mismunandi á 

málum eftir geðþótta eða með tillitsemi við vilhalla þegna. Þar myndaðist þegjandi 

félagslegur samningur við almenning um hvernig samvist beggja skyldi háttað (Silver 1976;). 

2.1.1 Sama hlutverk, ólíkar aðstæður 

Það má segja að nítjánda öldin hafi verið öld lögregluþjónsins ef við ætlum að setja eitthvað 

viðmið um tímaramma þeirrar stofnunar sem við þekkjum í dag, þ.e. að nútíma lögreglan sem 

við þekkjum í dag í Evrópu og Bandaríkjunum spratt upp meira eða minna á þeirri öld. 

Lögreglan þróaðist þó með mismunandi afbrigðum og má segja að menning hvers samfélags 

þar sem hún var stofnuð í hafi sett sitt mark á starfshætti hennar sem og í nálgun hennar að 

hinum almenna borgara. Svo við tökum á ný Bretland og BNA sem dæmi um slíkt var 

lögreglan í London stofnuð 1829, en í New York 1845. Það var nokkur eðlismunur á 

sambandi lögreglunnar í London og þegna borgarinnar og hjá lögreglunni í New York og 

þegna þar. Eins og hér hefur fyrr verið nefnt var töluverð spenna á milli lægri og efri stétta í 

London. Þetta varð til þess að mikilvægt þótti að lögreglufulltrúar í London birtust almenningi 

sem sjálfstæð og hlutlaus stofnun, óháð félagslegum tengslum við nærsamfélag sitt. 

Lögregluþjónninn var fulltrúi dómsvaldsins, ópersónuleg og óhlutdræg framlenging á 

lagastofni þjóðarinnar, sjálfstæð frá bæði stjórnmálaöflum og bæjarfélaginu. 

Lögregluþjónninn var „stofnunin fremur en maðurinn“. Lögregluþjónar í London gengu í 

bláum einkennisbúningum til þess að aðgreina þá frá almenningi, tengdust ekki flokkspólitík, 
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fengu ekki kosningarétt fyrr en 1885. Áhersla var lögð á fagmennsku, hlýðni og framfylgni 

laganna og þeim var refsað eða vikið úr starfi fyrir hvers kyns brot í starfinu (Miller 1975). 

Stéttabarátta á milli efri og neðri stétta New York var afar lítil á sama tíma þar sem að hvorum 

tveggja stóð ógn af straumi innflytjenda og ríkti mikil andúð gagnvart ólærðum starfskrafti 

innflytjenda sem að ógnuðu lífsviðurværi bandaríkjamanna þar sem hann vann meira og fyrir 

lægri laun. Lögreglan í New York hafði persónulegri tengsl við íbúa, lögregluliðinu var 

stjórnað af kosnum staðbundnum embættismönnum þar til að alríkisstjórnin tók yfir 1857 og 

lögregluþjónar voru ráðnir úr þeim hverfum sem þeir vöktuðu. Lögregluþjónarnir fóru ekki að 

nota einkennisbúninga fyrr en 1853. Það voru hlutfallslega færri lögregluþjónar í New York 

og þeir höfðu ekki sama stofnanabundinn styrk og kollegar þeirra í London, en hafði þó 

lögregluþjónninn þar mun meira persónulegt ákvörðunarvald og þeir voru ekki eins nátengdir 

dómsvaldinu. Því var valdbeiting lögregluþjóna í New York mun síður heft og höfðu þeir 

mun meira frelsi til líkamlegrar valdbeitingar. Þar sem fullnægjandi vopnalöggjöf skorti í 

BNA voru íbúar líklegri til þess að bera byssu, en á sjöunda áratug nítjándu aldar báru 

lögregluþjónar almennt byssur og voru þeir gagnrýndir fyrir að sýna meira og minna 

alræðisvald og virtust þeir geta drepið þegna án tillits til laga eða réttarstöðu hins grunaða. Þar 

lá helsti munurinn á milli borganna tveggja þar sem að Lundúnarlögreglan hafði mun meira 

aðhald dómsvaldsins, en þar gátu lögregluþjónar ekki handtekið þegna án rökstudds gruns 

sem dómskerfið hafði eftirlit með eða haldið föngum án formlegs réttarhalds í meira en fimm 

daga eða tvær vikur í óvenjulegum tilvikum (Miller 1975). 

Til samanburðar við Norðurlöndin þá höfðu sýslumenn í Noregi frá þrettándu öld umsjón með 

lögum þar í landi og unnu fyrir þá fógetar (n. lensmann) sem framfylgdu löggæslu í þeirra 

umboði. Fyrstu lögreglustöðvarnar voru settar á fót á sautjándu og átjándu öldinni en það var 

að lokum 1859 sem að fyrstu einkennisklæddu lögreglumennirnir komu fram (Justis- og 

Beredskapsdepartementet 2001).  

2.1.2 Löggæsla á Íslandi 

Frá þrettándu öld og fram á seinni hluta þeirrar átjándu á Íslandi sáu sýslumenn um löggæslu, 

en fyrir þann tíma sáu þegnar sjálfir um framfylgd laga. Sýslumennirnir sáu bæði um 

framkvæmdavald og dómsvald, innheimtu skatta, héldu föngum og fluttu ásamt því að sitja 

dóm. Þegar liðið var fram á 18 öldina var hins vegar svo komið að það var orðið of viðamikið 

fyrir sýslumenn að halda föngum og flytja til Danmerkur til refsingar að þeir grátbændu 

Danakonung um að fá að hengja þá í stað þess að senda þá til þrælkunar í Danmörku 

(Guðmundur Guðjónsson 2003). Það var svo í kjölfar bruna verksmiðjuhúss Innréttinganna, 
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fyrirtækis á vegum ríkisins á seinni hluta sömu aldar, sem að fyrirrennarar lögregluþjónsins á 

Íslandi voru skapaðir, sem kölluðust vaktarar. Það voru verðir sem gengu um og vöktuðu 

verksmiðjuhús Reykjavíkurborgar ásamt því að taka á hvers kyns ósiðlegri hegðun (skilgreind 

á þeim tíma) sem þeir urðu vitni að.  

Það var svo árið 1803 sem að fyrstu eiginlegu lögregluþjónarnir voru ráðnir á Íslandi og 

störfuðu í Reykjavík, en það kom í kjölfar skýrslu amtmanns Vesturamts (næstráðandi 

embættismaður landsstjóra) Ludvig Erichsen sem lýsti löggæslu Reykjavíkur sem „..nánast 

enga, slökkvitæki skorti með öllu og vaktari bæjarins væri drykkfelldur og hirðulaus 

(Guðmundur Guðjónsson 2003). Í gegnum 19.öld og fram yfir þá 20. voru lögreglumenn í 

Reykjavík aðeins 2-3 í einu, en fjölgaði smá saman á fyrri hluta 20.aldar líkt og sjá má á töflu 

hér:  

Ár 1918 1929 1930 1933 1937 

Fjöldi 9 15 28 41 60 

Tafla 1. Fjöldi skráðra lögregluþjóna á Íslandi á árunum 1918-1937 

 

2.1.3 Upphaf kvenréttindabaráttu  

Kyngervi varð að miklu rannsóknarefni í afbrotafræði seint á tuttugustu öldinni, en þó má 

rekja  aðkomu kvenréttindabaráttu að málefnum kvenna í lögreglunni aftur til byrjun 

aldarinnar og að málefnum kvenna almennt í tengslum við löggæslu aftur til miðrar nítjándu 

aldar, eða stuttu eftir að nútímalögreglan var stofnuð (Heidensohn 2003). Það var á svipuðum 

tíma og svonefnda fyrsta bylgja femínismans kom fram sem helst er tengt svokölluðum 

súffragettum, þó svo að hugtakið femínismi hafi sjálft ekki komið fyrr en í kringum 1890. Í 

mörgum fylkjum Bandaríkjanna og Evrópulöndum í gegnum nítjándu öldina stóð yfir 

kvennabarátta um bætt kjör kvenna og frelsi í öllum þáttum mannlífs, allt frá pólitískum, 

lagalegum og vinnumarkaðsréttindum, ásamt frelsi konunnar í einkalífi hennar sem og á 

heimilinu (Kent 1987).  

Í Bandaríkjunum hófst kvenréttindabarátta snemma á nítjándu öld samhliða borgaralegu 

umbótastarfi gegn þrælahaldi, en þar gafst konum fyrst tækifæri á því að beita sér í 

samfélagsstarfi utan heimilisins. Hugmyndir um náttúrulegan rétt allra manna til frelsis blésu 

lífi í baráttu frjálslyndra kvenna um að konur deildu slíkum rétti með körlunum, enda konur 

menn líka. Þetta varð til þess að konur fóru að taka þátt í pólitískum málefnum, fyrst í 

málefnum ófrjálsra þræla og síðar í málefnum kvenna. Þó að sú barátta hafi lengi vel verið 
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takmörkuð við hvítar, efristéttar „innfæddar“ konur, enda eins og hér hefur áður verið lýst þá 

stóð Bandaríkjamönnum ógn af miklum flaumi innflytjenda til landsins (Marilley 1996). 

Í Bretlandi má rekja kvenréttindabaráttu til umbreytinga í samfélaginu þar sem tök 

lénsveldisins hófu að rofna og borgarastéttin í krafti iðnbyltingarinnar jók völd sín. Með 

auknu efnahagslegu valdi hóf borgarastéttin að tryggja rétt einstaklingsins til áhrifa í 

samfélaginu. Þegar borgarastéttin hóf hins vegar að grafa undan áður nær algerum eignarrétti 

aðalsveldisins hlaut að líða að því að konur færu að berjast gegn eignarétti eiginmanna sinna á 

þeim, því ef hver maður átti að hafa náttúrulegan rétt til sjálfsákvarðanna hlytu konur að sama 

skapi að hafa réttmæta kröfu um slíkt líka. Ef að hugtakið „eignaréttur“ kann að hljóma 

ofstækisfull skilgreining á hjónabandinu á nítjándu öldinni, má líta því til stuðnings til 

hjónabandslaga í Bretlandi sem afnumin voru 1884 sem áður höfðu leyft eiginmönnum sínum 

að fangelsa eiginkonur sínar fyrir að neita þeim um kynlíf (Kent 1987).  

Íslensk kvenréttindabarátta hófst við lok nítjándu aldar með sömu baráttumál í meginatriðum 

og voru í Bretlandi og Bandaríkjunum. Það má jafnvel segja að aðstæðunum þar sem baráttan 

hófst á Íslandi svipi mikið til fyrrnefndra landa þar sem stór hluti landsmanna var ófrjáls. Með 

því er átt við að þeir einstaklingar sem áttu ekki eigið bú var nauðbeygðir til að fara í 

vistarband hjá einhverjum sem átti slíkt, en vistarbandið var heiti á lögum sem þvingaði 

búlausa til þess að vinna á búi annars fyrir nauðþurftum (Gísli Gunnarsson 1987). Það er því 

með það að leiðarljósi að konur fengu fyrst kosningarétt á Íslandi 1882, þ.e. til hreppstjórnar, 

bæjarstjórnar eða á safnaðarfundum, en þessi réttur var takmarkaður við ógiftar konur eða 

ekkjur sem áttu sig sjálfar, þ.e. sem voru ekki vinnukonur undir vistarbandi.  

Fyrsta bylgja kvenréttindabaráttunnar á Íslandi var að miklu leyti undir forystu Bríetar 

Bjarnhéðinsdóttur sem var forkólfur hennar sem og stofnandi Kvenréttindafélags Íslands. Hún 

var m.a. jafnframt fyrsti kvenframbjóðandinn til Alþingis og með fyrstu konum í starfi 

bæjarfulltrúa Reykjavíkur ásamt því að vera stofnandi Kvennablaðsins (Auður Styrkársdóttir 

1982, 1998). 

2.1.4 Fyrstu kvenlögregluþjónarnir 

Aðkoma kvenna að lögreglunni í Bretlandi og Bandaríkjunum hófst í kjölfar umbótastarfs 

Elisabeth Fry sem leiddi til þess að konur byrjuðu að starfa sem fangaverðir fyrir kvenfanga í 

Bretlandi árið 1823, en hið sama gerðist í BNA árið 1845 fyrir tilstuðlan Félags 

kvennafangelsa (e. Women´s Prison Association).  Markmiðið með því var að halda kven- og 

karlföngum aðskildum til verndar konunum. Það var svo á meðan fyrri heimstyrjöldinni stóð 

að sjálfboðaliðar kvenna í löggæslu (e. Women Police Volunteers) fengu handtöku- og 
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valdbeitingarrétt. Fram að lokum seinni heimstyrjaldar var hlutverk þessara sjálfboðaliða hins 

vegar takmarkað, en svo fengu þær sína eigin lögregludeild þar sem þær sinntu sérhæfðu 

hlutverki, sem fól í sér að „..fylgja kvenföngum, yfirheyra og leita á kvenkyns brotamönnum, 

sinna kvenkyns fórnarlömbum, vandræðaunglingum og áhættuhópum stúlkna og barna“ 

(Heidensohn 2003). Þær voru hins vegar ávallt á lægri launum og óvopnaðar. Það var svo 

með kynjamisréttisákvæði sem sett var í Bretlandi árið 1975 að lögregluembættið hóf að 

innlima konur fyllilega sem almenna lögregluþjóna (Heidensohn 2003). 

Sagan er afar svipuð í Noregi, en 1910 var fyrsta konan fengin til liðsinnis við norsku 

lögregluna í borgaralegri þjónustu og hafði hún það verkefni að aðstoða í málefnum sem 

varðaði konur og börn. Þessar óeinkennisklæddu konur sáu um siðferðisdeild (n. 

sedelighetsafdelingen) lögreglunnar, en sú deild hafði það hlutverk m.a. að sjá um málefni 

kvenna og barna, hýsingu útigangskvenna á næturnar, sektun og fangelsun drykkjumanna 

o.s.frv.. Það var svo árið 1958 sem að konur fengu inngöngu sem lögregluþjónar í Noregi 

(Wathne 1996). 

Fyrsta lögreglukonan á Íslandi var ráðin 1941, Jóhanna Knudsen (Kvennasögusafn Íslands 

2012). Hún starfaði í nokkur ár, en eftir að hún hætti stóð lögreglan kvenlaus þangað til árið 

1955. Starf kvenlögregludeildarinnar virðist hafa svipað mikið til norsku 

siðferðisdeildarinnar, þ.e. að hún sá mestmegnis um stúlkur frá aldrinum 12-16 ára sem þóttu 

vera vandræðaunglingar, eða eins og Erla Guðjónsdóttir lögreglukona svaraði í viðtali í 

19.júní árið 1957: 

..foreldrar eða aðstandendur ungra telpna hringja til mín eða koma og biðja mig 

um aðstoð, þegar viðleitni þeirra og fortölur bera engan árangur. Telpan fer að 

vanrækja skólann og koma seint heim á kvöldin, fyrst ef til vill kl. 12—1—2 og 

svo seinna, og er þá foreldrunum oftast ljóst, að hún er komin út á einhverjar 

villigötur. (Petrína Jakobsson 1957).  

Konur á Íslandi fengu hins vegar ekki að klæðast lögreglubúningnum fyrr en árið 1976 og 

ekki ganga í öll störf fyrr en 1978 (Kvennasögusafn Íslands 2012).  

2.1.5 Andúð gagnvart kvenlögregluþjónum 

Í gegnum söguna hafa verið töluverðar efasemdir um að konur gætu sinnt starfinu með 

jafngóðu móti og karlarnir þegar konur fengu loks fullt hlutverk innan lögreglunnar. Þrátt 

fyrir að konur í Noregi hefðu fengið sömu réttindi til lögreglustarfsins á við karla var lítið um 

nýskráningar hjá þeim og viðvera þeirra í lögreglunni mætti töluverðum mótmælum frá 
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lögregluembættinu sjálfu. Umræðan snerist um hvort konur hefðu í raun sömu getu á að vinna 

lögreglustarfið á við karlanna og árið 1972 var ákveðið að takmarka hlutfall lögreglukvenna 

við 3-4% óháð nokkrum niðurstöðum sem bentu til að konur væru síður færar í starfið, en þá 

ályktun má draga að þetta hlutfall hafi verið miðað við lágmark þeirra kvenna sem þyrfti til að 

sinna verkefnum sem karlar hefðu ekki rétt til,  líkt og líkamsleit á konum o.s.frv. (Wathne 

1996). Sömu sögu má segja um Bretland og Bandaríkin, en í BNA var fjöldi athugana gerður 

á áttunda áratug síðustu aldar til þess að meta hvort konur gætu unnið þau verkefni sem karlar 

ynnu. Þrátt fyrir að þessar rannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir það hversu karllæg 

matsatriði þeirra voru, leiddu niðurstöður þeirra ítrekað í ljós lítinn ef nokkurn mun á getu 

karla og kvenna til þess að sinna lögreglustarfinu (Heidensohn 2003). Þessar niðurstöður 

breyttu þó ekki fyrirliggjandi stimpli um meinta vangetu kvenna til þess að sinna starfinu og 

reyndust þessi viðhorf gagnvart konum í lögreglunni lífsseig, en til að mynda kom í ljós við 

könnun á embætti Metropolitan lögreglunnar að óformlegum og í raun ólöglegum „kvóta“ var 

haldið til þess að takmarka fjölda kvenna í lögreglunni.  

Orðræða um lögreglustarfið hefur án vafa verið mjög karllæg og miðast við skilgreiningar 

starfsins út frá þeim þáttum sem álitnir hafa verið einkenna karllægni eða karlmennsku, þ.e. 

þá þætti sem snéri helst að hættu, fjandsamlegum borgurum, ákveðni til líkamlegrar 

valdbeitingar og líkamlegum styrk (Heidensohn 2003). Í rannsókn Åse (2000) skoðaði hún 

orðræðu sænsku lögreglunnar milli 1950-1998 og komst að þeirri niðustöðu að kyngervi 

lögreglukvenna væri notað til að aðskilja þær frá ímynd hinnar „sönnu löggu“. Þá væru þær 

t.d aðskildar með því móti að lögreglukonur væru álitnar vera lögregluþjónar „þrátt fyrir að 

vera konur“, sem sagt að þær væru að upphefja sig yfir kvenlægar takmarkanir til þess að geta 

sinna lögreglustarfinu. Þá væru þær einnig settar í sérverkefni byggðum á kyni þeirra, hluta 

lögreglustarfsins sem innifæli ekki með sér þau karllægu gildi sem upphafin væru sem hin 

„raunverulegu lögreglustörf“, sem á ný staðfesti fyrir öðrum að þær væru ekki þessar „sönnu 

löggur“. Þær væru einnig kynferðislega hlutgerðar sem gerði þeim ókleift að birtast 

yfirvaldslegar. Foster (2003) gefur svipaða útlistun á leyndri eða óformlegri félagslegri 

námsskrá í þjálfun lögregluþjóna þar sem konum er úthýst þegar kemur að tengslamyndun 

innan lögreglunnar, ýkingu kynjamuns karla og kvenna þar sem líkamleg færni kvenna sýni 

skort þeirra á kvenleika, hlutgervingu kvenna kynferðislega sem og niðrun glæpa gegn konum 

og að lokum að konum í valdastöðu skorti lögmæti til þess að vera teknar alvarlega. 
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2.1.6 Þróun íslenskra lögreglukvenna 

Frá upphafi lögreglunnar á Íslandi og fram að lokum tuttugustu aldarinnar var hlutfall kvenna 

afar lágt og hélst lítið breytt fram til ársins 1998. Þær konur sem störfuðu í lögreglunni fengu 

lengi vel aðeins að vinna viss verkefni sem þeim var talið fært eða þótti viðeigandi að sinna 

sem konum (Rúv og Eiríkur Ingi Böðvarsson 2014). Konur voru því meirihluta tuttugustu 

öldina ekki fyllilega gjaldgengar sem lögregluþjónar. Þrátt fyrir að fyrstu lögreglukonurnar 

erlendis hafi komið til sögunnar um aldamót tuttugustu aldarinnar og að fyrstu samtök 

lögreglukvenna hafi verið stofnuð í BNA fyrir nær heilli öld síðan, virðist ekki hafa komið 

almennt mikil hreyfing á starfsemi þeirra fyrr en við seinni hluta tuttugustu aldarinnar, líkt og 

British Association for Women in Policing eða B.A.W.P. (e.d.) tekur fram um sögu sína. Þá 

hófu lögreglukonur í meira mæli að fylkja saman liði, mynda samtök lögreglukvenna sín á 

milli í Bretlandi sem og annars staðar ásamt því að fjölþjóðleg samtök hófu göngu sína. Það 

var því að þeim fyrirmyndum sem að Hagsmunafélag lögreglukvenna á Íslandi var stofnað 

árið 1994 með það að markmiði að bæta stöðu kvenna í embættinu (Lyftistöng fyrir konur 

2002).  

Það var svo í framhaldi þessa sem að fjölgun kvenna í lögreglunni á Íslandi við síðustu 

aldamót verður töluverð en stökkið sjálft má að stóru leyti rekja til breytinga á lögreglulögum 

sem tóku gildi í júlí 1997 sem breyttu aðgengi kvenna að lögreglustarfinu til muna 

(Lögreglulög 1996). Fyrir lagabreytinguna voru einstaklingar ráðnir til starfa fyrst og fremst 

af lögregluembættunum sjálfum og þeirra mati á umsækjendum. Þegar Lögregluskólinn var 

stofnaður 1965 hófu lögregluembættin að senda lögregluþjóna þangað til menntunar, en það 

voru þeir einstaklingar sem þegar voru starfandi í lögreglunni. Með breytingu lögreglulaganna 

varð Lögregluskólinn sjálfstætt starfandi stofnun þar sem hver sem var gat sótt um inngöngu 

og byggðist val á nemum inn í skólann á valnefnd Lögregluskólans. Því opnaðist skólinn 

almenningi og byggðist að mörgu leyti ráðning þeirra í lögregluna á frammistöðu þeirra í 

náminu sem og meðmælum lögregluskólans. Ásamt þessu var inntökuskilyrðum breytt þar 

sem lágmarkshæð var minnkuð, en það hafði verið skilyrðið sem útilokaði um helming 

kvenna til inngöngu. Með breytingunni fjölgaði konum töluvert í lögregluskólanum sem og 

lögreglunni og á næstu árum margfaldaðist fjöldi starfandi lögreglukvenna 

(Forsætisráðuneytið 2002). Á fundi mínum með Arnari Guðmundssyni, skólastjóra 

Lögregluskólans gaf hann mér útlistun á fjölda brautskráðra lögregluþjóna frá upphafi skólans 

og breytingum á hlutfalli kynjanna eftir lagabreytingarnar og þar sést að hlutfall brautskráðra 

kvenna á ári fimmfaldaðist, líkt og sjá má á töflu á næstu blaðsíðu: 
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Tímabil Karlar Konur  Samtals Meðaltal 

brautskráðra 

á ári 

Hlutfall 

kvenna af 

heild (%) 

1967-1998 789 41 830 26 4,9 

1999-2012 338 105 443 32 23,7 

Alls 

brautskráðir 

1967-2012 

 

1127 

 

146 

 

1273 

 

28 

 

11,5 

Tafla 2. Fjöldi brautskráðra lögregluþjóna 1967- (feb) 2012.  

Þessi breyting olli einnig stökki í fjölda kvenlögregluþjóna að störfum og nær þrefaldaðist 

fjöldi þeirra á innan við áratug. Eftir stökkið hægði hins vegar á fjölgun þeirra og á síðustu 

árum hefur konum fjölgað afar lítið og virðist sem að þrátt fyrir aukningu kvenna í 

Lögregluskóla ríkisins upp í kringum fjórðung nemenda, sé brottfall kvenna úr starfinu það 

mikið að nýliðun nægði ekki til þess að bæta hlutfall kvenna, eins og sjá má á töflu 3 fengna 

frá skýrslu Finnborgar (2013) og Ríkislögreglustjóra.  

 

Tafla 3. Hlutfall karla og kvenna í lögreglunni 2002 til 2013 og til samanburðar er einnig sýnd hlutföll 

karla og kvenna í lögreglunni árið 1996. Fengin úr skýrslu Finnborgar (2013) og Ríkislögreglustjóra. 

 

Þar eru ýmsar ástæður sem kunna að liggja á bakvið litla fjölgun kvennanna, en þar olli t.d. 

niðurskurður hjá lögregluembættinu því að nýliðun var lítil, þ.e. nýráðningar fáar á hverju ári, 

meðalaldur lögregluþjóna hár og því mætti álykta að snemma síist út þau sem ætla sér feril 

(eða lífsstíl eins og mun skýrast nánar síðar) í lögreglunni. Svo er það að sjálfsögðu ýmsir 
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þættir tengdir kyni okkar, kynjamótun og kynjaðri menningu sem kunna að hafa þar áhrif á 

hvernig konum farnast í lögreglunni. Þessar mögulegu ástæður verða frekar útlistaðar í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar, en áður en farið er út í þær er vert að minnast á viðbrögð 

hins opinbera við fæð kvenna í lögreglunni undanfarin ár. Þar má nefna að í skýrslu 

Jafnréttisnefndar lögreglumanna sem gefin var út fyrir hönd Ríkislögreglustjóra sést að 

hlutfall kvenna í yfirmannastöðum í lögreglunni er ekkert hærra en í almennri deild, eins og 

sjá má á töflunni hér: 

 

Tafla 4. Starfandi lögreglumenn, greindir eftir starfsstigi og kyni árið 2013. Fengin úr samantekt 

Ríkislögreglustjóra á jafnréttismálum lögreglunnar árið 2012. Ríkislögreglustjóri (2013) 

 

Embætti Ríkislögreglustjóra í samstarfi við Kynjafræðideild Háskóla Íslands, nánar tiltekið 

Finnborg Salome Steinþórsdóttur og leiðbeinanda hennar Dr.Gyðu Margréti Pétursdóttir unnu 

svo rannsókn á vinnumenningu lögreglunnar, en sú könnun leiddi í ljós ýmsa neikvæða þætti 

sem þrífast á vinnustaðnum. Hér verður síðar í niðurstöðum vitnað í þá rannsókn þegar það á 

við, en í stuttu máli sagt reyndist há tíðni eineltis og kynferðislegrar áreitni m.a. í samanburði 

við sambærilega rannsókn framkvæmda af Dr. Gyðu á starfsfólki Háskóla Íslands. Þar komu 

einnig fram ýmis kynjuð viðhorf í ljós hjá hluta svarenda, og þá frekar hjá körlum en konum 

sem er ekki styrkjandi fyrir konur í lögreglustarfinu.  

Hér hefur komið fram forsaga lögreglunnar og ástæður tilkomu hennar. Einnig hefur verið 

skýrt frá aðkomu kvenna að lögreglustarfinu og út frá hvaða forsendum það var upprunalega. 

Það ætti að vera ljóst nú að þrátt fyrir að konur hafi átt aðkomu að lögreglunni tiltölulega 

snemma í sögu hennar hafi full innkoma þeirra tekið langan tíma og kostað mikla baráttu. 

Ríkjandi kynjahugmyndir síðustu eins og hálfrar aldar hleyptu einfaldlega ekki konum inn í 

lögreglustarfið og fáeinir áratugir eru síðan konur fengu full réttindi til lögreglustarfa. Þrátt 
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fyrir að gífurleg þróun hafi verið í jafnréttismálum á Íslandi eru konur í lögreglustörfum á 

Íslandi enn afar fáar. Á meðan miklum árangri var náð með breytingum á lögreglulögum er 

hlutfall kvenlögregluþjóna enn lágt eða 12,6%, sér í lagi í samanburði við önnur ríki þar sem 

hlutfall þeirra er aðeins í kringum helming annarra þjóða líkt og Bretlandi t.d. þar sem konur 

skipa 27,3% af heildarfjölda lögregluþjóna (gov.uk 2013). Í framhaldi af þessu verður leitast 

við að skýra vinnustaðamenningu lögreglunnar, en þar verður skilgreint fyllilega hvað gerir 

lögregluna að sérstæðri stofnun sem og hvað gerir lögreglumenningu sérstæða. Nánari 

greining verður gerð á mismunandi séreinkennum útkallslögreglunnar sem skilur hana frá 

öðrum sviðum lögregluembættisins ásamt því að fræðilegur grundvöllur verður lagður til 

rökstuðnings því að konur hafi þar skipað eigin undirflokk lögreglumenningar og myndi þar 

eigin menningarhóp með sérstæða kosti í nálgun sinni á starfinu sem gefur þeim bæði færni í 

lögreglustarfinu umfram karla sem og ákveðnar takmarkanir í starfinu sem karlar hafa ekki. 
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3 Lögreglumenning, fræðileg umræða 

3.1 Lögreglan skilgreind 

Eins og hér hefur áður komið fram er löggæsla og lögregla að ákveðnu leyti aðskilin hugtök. 

Það má til að mynda líta á löggæslu sem „..ferli til þess að koma í veg fyrir, greina eða 

upplýsa glæpi og viðhalda reglu. Það er þá ferli sem getur innihaldið og verið stýrt af fjölda 

stofnana, einstaklinga eða umboðsaðila“ (Mawby 2003). Önnur skilgreining er sú að löggæsla 

sé „..þau skipulögðu form sem viðhalda reglu og friði, framfylgd stjórnar og lagavalds, 

glæparannsókna, forvarna ásamt öðrum formum rannsókna og upplýsingamiðlunar“ (Jones og 

Newburn 1998). Löggæsla þarf þó ekki eingöngu að fela í sér framkvæmd laga, hindrun brota 

á þeim eða refsingu gegn slíkum brotum með formlegri skipun opinberra fulltrúa eða þá 

valdbeitingarrétt þeirra sem þátt eiga í löggæslunni. Hún felst einnig í þátttöku almennings, 

með tilkynningum þeirra um framin eða tilvonandi glæpsamleg athæfi sem og vitnisburði 

hans um þau. Löggæsla getur verið innt af hendi af borgaralegum öflum, líkt og með 

nágrannavakt, samfélagslöggæslu, foreldragæslu o.s.frv.. Að sama skapi eru fyrirtæki sem 

koma inn á svið löggæslu, líkt og öryggisgæslur og tryggingafélög, en slík inngrip afla úr 

atvinnulífinu hafa verið að aukast undanfarin ár í löggæslu (Mawby 2003; Zedner 2006). 

Til að skilgreina lögregluna sem stofnun þarf því að einkenna þá þætti hennar sem hún ein býr 

yfir fram yfir önnur samfélagsöfl, stofnanir eða umboðsaðila úr atvinnulífinu. Þá er helsta 

einkenni lögreglunnar sem stofnunar lögmæting hennar til þess að beita valdi, þ.e. að hún 

hefur ein lagalega skilgreint umboð til valdbeitingar innan samfélagsins. Líkt og þegar hún 

var stofnuð upprunalega á nítjándu öldinni, er það enn sá kjarni sem aðskilur hana frá öðrum 

samfélagsformum löggæslu. Formgerð hennar er sú að stofnunin er skipulagt afl, með 

ákveðnar sérhæfingar innan hennar og siðareglur sem afmarka hvernig valdi megi beita og við 

hvaða aðstæður. Hlutverk hennar er að halda uppi röð og reglu ásamt því að greina og koma í 

veg fyrir brot á þeim reglum. Hins vegar er ólíkt eftir lögregludeildum og hjá hvaða þjóðum 

þær starfa hvernig lög eru skilgreind, jafnvægi á milli þess hvernig lögum og reglu er haldið 

uppi, hvernig brot eru upplýst eða komið í veg fyrir og hvernig aðgerðum lögreglunnar 

gagnvart hlutverkum sínum er háttað. Þá er einnig misjafnt eftir löndum hvort lögreglan sé 
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landlæg og miðstýrð eða svæðisbundin og þá stjórnað af gefnu sveitarfélagi eða sýslu 

(Mawby 2003).  

Að sama skapi eru þetta ekki einu hlutverk eða verkefni lögreglustofnanna þó þessi tilteknu 

hlutverk séu þau sem skilgreina hana sérstaklega, þ.e. það sem aðgreinir þau frá öðrum 

stofnunum og sem þau hafa meira og minna einkarétt á. Það má skipta hlutverki lögreglunnar 

í tvennt, annars vegar það að halda uppi reglu sem er eins konar kjarni hennar og hins vegar 

að þjónusta hinn almenna borgara. Þjónustuhlutverk lögreglustofnanna geta verið misjöfn og 

koma inn á önnur svið opinberrar þjónustu líkt og félagsþjónustu og er mismikil áhersla lögð 

á þessa hlið löggæslu. Þess til dæmis mætti nefna að lögreglan í Japan hefur mun fjölþættara 

félagslegt hlutverk heldur en margar aðrar þjóðir, en þar mætti nefna að lögregluþjónar þar 

hafa margs konar ráðgjafar- og upplýsingarhlutverk gagnvart heimilum í sínu umdæmi hvort 

sem það kemur að ráðgjöf um fjármál, samskipti eða sambönd innan fjölskyldunnar. Þennan 

hluta lögreglunnar sem lýtur félagslegri þjónustu hans er erfitt að greina út frá einhvers konar 

altæku eða alhæfanlegu fyrirbæri og því hafa greiningar á lögreglumenningu út frá 

sameiginlegri hegðun lögreglu mismunandi landa að mestu byggst á fyrrnefndum kjarna 

lögreglunnar, en hér verður í framhaldinu farið yfir skilgreiningar fræðanna á sameiginlegri 

menningu hennar. 

3.2 Lögreglumenning skilgreind 

Til þess að hægt sé að ná utan um alla þætti lögreglumenningu sem hugtak verður hún hér 

skilgreind nánar, það verður útlistað að hvaða leyti hún hefur séreinkenni og hvaða þættir eru 

fólgnir í henni sem valda eða þá hindra næmi hennar fyrir áhrifum. Það er þá hvort um er að 

ræða utankomandi áhrif, þ.e. frá annarri menningu líkt og öðrum stofnunum eða frá þrýstingi 

þess samfélags sem hún starfar í umboði fyrir, eða þá innan stofnanamenningarinnar sjálfrar. 

Fræðin hafa ekki sammælst um hugtakið og því verður greint frá nokkrum sjónarhornum og 

fundin nálgun sem byggist á umræðu fræðimanna á sviði afbrotafræðinnar eftir því sem henni 

ber saman við niðurstöðu þessarar rannsóknar ásamt því að bætt verður við hana í von um að 

auðga hana fremur.  

Lögreglumenning hefur líkt og önnur stofnanamenning verið skilgreind sem: „Dýpra stig 

almennra ályktana og skoðana sem er deilt af meðlimum stofnunar, sem stýra ómeðvitað og 

skilgreina án nánari skoðunar sýn stofnunarinnar á sig og sitt umhverfi“ (Schein 1985). Foster 

(2003) beitir þeirri skilgreiningu en bætir við að stofnanamenning sé talin hafa áhrif á skynjun 

meðlima þeirra á hinum félagslega veruleika, þ.e. síar út suma þætti og upphefur aðra eins og 
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hentar stofnuninni og/eða meðlimum þess. Sökum þess hversu innlimuð menningin er í 

skynjun meðlima og hversu mikið hún uppfyllir þarfir þeirra, telur Foster enn fremur að erfitt 

sé fyrir meðlimi að átta sig á áhrifum hennar og séu þeir því að sama skapi illfærir um að hafa 

áhrif á megin gildi hennar. 

Lögreglumenning sem stofnanamenning er sögð hafa ekki aðeins róttæk áhrif á meðlimi sína 

líkt og sumar aðrar stofnanir líkt og her, slökkvilið o.s.frv., heldur hafi lögreglumenningin 

einnig ákveðna sérstöðu sem mögulega valdi því að hún sé illmóttækileg fyrir áhrifum. Til að 

mynda fylgir ákveðin áhætta starfinu sem veldur því að áreiðanleiki og öryggi gilda 

menningarinnar verður meðlimum stofnunarinnar sérstaklega mikilvæg og því rótgrónari. 

Þetta á við lögregluna líkt og herinn eða slökkviliðið. Að sama skapi er sterk tengslamyndun 

einkennandi fyrir slíkar stofnanir, meðlimir mynda persónuleg tengsl gagnvart  hver öðrum 

eða ákveðið „bræðralag“ ef svo megi að orði komast. Það þjónar þeim tilgangi að byggja upp 

traust og öryggistilfinningu hjá meðlimum stofnunarinnar sem nýtist þá við að takast á við 

mögulega streitu eða áföll sem þeir kunna að verða fyrir í starfinu (Foster 2003). Þetta er 

nánar útlistað í kaflanum Raunveruleikasjokk, vonleysi eða deyfð.  

Lögreglumenning er þó með engu móti einhliða eða einvídda og má finna mörg afbrigði 

lögreglumenningar sem skarast og ennfremur sumar sem stangast á í áherslum. Þá hafa t.d. 

mismunandi áherslur milli annars vegar götulögreglunnar eða útkallslögreglu sem starfa í 

almennri deild og sinna öllum almennum útköllum og hins vegar stjórnenda hennar stangast á 

þar sem að stjórnendur þurfa að feta sig á fínni línu milli þess að vinna samkvæmt kröfum 

annarra samfélagsstofnanna og almannatengsla, hagræðingar í stjórnun og skriffinnsku, 

langtímamarkmiða embættisins og síðan að finna sameiginlegan grundvöll meðal fyrrnefndra 

hlutverka og þess að „vera í liði“ götulögreglunnar. Þar sem stjórnendur hafa langtíma 

markmið í huga og meiri fjarlægð frá daglega starfinu á vettvangi, verður tilhneiging til þess 

að götulögreglan skynji stjórnendur sem gangandi erinda fyrir aðra en sig og þar með ekki 

nægilega að þjóna hagsmunum hennar (Reuss-Ianni og Ianni 1993). Þetta skapar ákveðna 

fjarlægð milli götulögreglu og stjórnenda sem getur valdið styggð götulögreglunnar líkt og 

einn viðmælandi benti mér á, en eins og hann sagði: „..þá er það mjög einkennileg uppsetning 

á vinnustað að allir yfirmenn eru í læstum gangi sem að enginn lögreglumaður hefur aðgang 

að. Þannig að maður verður að láta hleypa sér inn til að, mér hefur alltaf fundist það mjög 

skrítið..“ [Alliv10 bls.16]. Aðrar rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að ekki sé aðeins um 

mismunandi menningu að ræða eftir götulögreglu og stjórnendum heldur séu í raun þrjár 

undirmenningar eftir því hvort um sé að ræða götulögreglu, millistjórnendur og 
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yfirstjórnendur (Chan 1997). Því hefur götulögreglan ákveðna sérmenningu innan stærra 

mengis lögreglumenningar. 

3.2.1 Menning götulögregluþjónsins 

Menning götulögregluþjónsins/útkallslögreglu er í sérstöðu hvað varðar stofnanamenningu að 

því leyti að hún hefur tvíræð samskipti við viðfangsefni sitt, þ.e. hún hefur sama 

björgunarhlutverk líkt og slökkviliðið, en er á sama tíma ávallt meðvituð um mögulega hættu 

sem henni kunni að stafa af fólki á vettvangi, sem felur í sér að hún skapar sér táknrænan óvin 

sem gerir menninguna einnig líka hernum (Skolnick 1972). Því þjónar menningin einnig 

hlutverki persónugervingar á hinum almenna borgara til þess að aðskilja þessa tvo þætti, þ.e. 

annars vegar að annast og þjóna þegnunum og hins vegar um leið handsama þegna til þess að 

vernda aðra sem og þá sjálfa. Það gerist með því að menningin skapar ákveðin skil á milli 

lögreglu og almenna borgarans sem hún þjónar, hlutgervingu eða öðrun almenna borgarans, 

en öðrun (e. otherness) felst í því að aðgreina sinn eigin félagshóp frá þeim sem kann að ógna 

manni af hvers kyns móti hvort sem það er af efnislegum, huglægum eða þá hugrænum toga 

(Bauman 1991). Það mætti einnig segja að þessari öðrun sé beitt af hverjum þeim sem þarf að 

aðgreina tilfinningalega það sem þarf að gera í sínu starfi eða samfélagslegu hlutverki sem 

myndi við annars konar aðstæður eða hlutverk vera afar erfitt að framfylgja. Í starfi 

lögregluþjónsins felst þessi öðrun í því að veita lögregluþjóninum hugræna færni til þess að 

geta sinnt starfi sínu hlutlægt ásamt því að hlutgera lögregluþjóninn sjálfan í sama tilgangi. 

Þetta er nánar útlistað í kaflanum Fjarlægð frá almenningi. Með þessu skapar menningin 

persónuleika lögregluþjónsins í vissum skilningi, en með því á ég við að „..það eru 

einkennandi hugrænar tilhneigingar í lögreglunni sem starfshóps“ (Skolnick 1972, bls. 264). 

Skynjun lögregluþjóna á umhverfi sínu breytist, hann skynjar betur frávik í hegðun almennra 

borgara, verður almennt tortryggnari gagnvart þeim og fer að „sjá með augum 

lögregluþjónsins“. 

Lögreglumenningin hefur fengið afar neikvæða lýsingu frá fræðimönnum sem 

„karlmennskudýrkun“ (e. cult of masculinity). Þessi karlmennskudýrkun er sögð einkennast af 

íhaldssemi, árásargirni, valdboðshneigð, tortryggni gagnvart hinum almenna borgara, 

andstöðu við breytingar og áhrif bæði frá stjórnendum innan lögreglunnar sem og frá öðrum 

samfélagsöflum, kynferðis-, kynja- og kynþáttafordómum (Skolnick 1972; Waddington 1999; 

Foster 2003). Þá styrki hún og líði ofbeldi sem og valdníðslu gagnvart hinum almenna 

borgara, sér í lagi minnihlutahópum. Klockars (1980) varði hins vegar t.d. valdníðslu þessarar 

meintu karlamenningu með óbeinum hætti í grein sinni The Dirty Harry Problem, en þar sagði 
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hann lögregluþjóninn starfa á vettvangi þar sem aðstæður væru oft á tímum siðferðislega 

óljósar og því sé lögregluþjóninum nauðsynlegt að taka lítt ígrundaðar ákvarðanir um 

valdbeitingu sem telja mætti siðferðislega vafasamar. 

Vandamálið með slíka greiningu á undirmenningu götulögreglunnar er hins vegar það að þar 

eru öll einkenni hennar sett undir hatt karlamenningar, sem kemur þó ekki endilega á óvart 

þar sem að karlmenn hafa ávallt verið í miklum meirihluta í lögreglunni. Með því er hins 

vegar verið að alhæfa að allir neikvæðir þættir „lögreglupersónuleikans“ séu í eðli sínu 

karllægir án þess að taka til greina að ákveðnir þættir kunna að einkenna hlutverk og 

uppsetningu lögreglustarfsins óháð kyni. Það að konur sýna mörg sömu einkenni í 

lögreglustarfinu er því ekki tekið til marks um að mögulega séu þessi einkenni óháð kyni, 

heldur er það aðeins útskýrt sem svo að þar séu konur að deila „trúarreglu karlmennskunar“ til 

þess að geta þrifist á vinnustaðnum (Foster 2003). Þar er heldur ekki gert ráð fyrir breytileika 

eða þá mismunandi lögreglumenningu eftir kyni, hvort löggæslan sé í þéttbýli eða strjálbýli 

eða þá einnig að hún sé mismunandi eftir því í hvaða landi hún starfar í. Til að mynda hafa 

viðhorfskannanir á meðal lögregluþjóna sýnt að í Norðurlöndunum hafi þeir mun minna þol 

gagnvart óheiðarlegri hegðun samstarfsmanna sinna heldur en t.d. í Bandaríkjunum (Ólafur 

Örn Bragason 2005). Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt fram á marktækan mun á 

valdboðshegðun eftir því hvort um sé að ræða löggæslu í þéttbýli eða strjálbýli, en ekki 

marktækan mun á valdboðshegðun lögregluþjóna eftir lengd starfsævi (Genz og Leister 

1976).  

Einnig ber að varast að líta á menningu götulögreglunnar sem alsjálfstæða frá áhrifum þess 

samfélags sem hún starfar í og varðar þetta þá einnig seiglu hennar gagnvart breytingum ytra 

frá sem innra. Þó svo að hægt sé að finna sameiginleg einkenni á meðal lögregluþjóna 

mismunandi landa, er lögreglumenningin og neikvæð viðhorf innan hennar oft á tíðum 

endurspeglun þegar ríkjandi viðhorfa innan samfélagsins (Chan 1997). Eins og Waddington 

(1999) bendir á, þá hafa etnógrafískar rannsóknir á lögreglunni lítinn samanburð gert á 

fordómum innan lögreglunnar og annarra stétta. Þá hafa samanburðarrannsóknir þvert á móti 

sýnt fram á að lögregluþjónar séu jafn eða þá enn umburðarlyndari heldur en félagshópur 

þeirra utan lögreglunnar (Rafky 1973). Þar bendir Waddington ennfremur á að fræðimenn hafi 

tekið tjáðum viðhorfum og fyndni lögregluþjónanna sín á milli sem lýsandi fyrir hegðun 

þeirra á vettvangi. Þar hafi hins vegar fyndni og meinhæðnar athugasemdir þeirra á milli ekki 

samræmst hegðun þeirra á vettvangi, en þar þjónar fyndni á vinnustaðnum öðrum 

sálfræðilegum verkunarháttum heldur en að stýra hegðun á vettvangi (sjá nánar í kaflanum 
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Húmor). Því virðist meint íhaldssemi eða fordómar innan menningarinnar ekki ná lengra en 

samfélagið sjálft. Foster (2003) svaraði að vísu gagnrýni Waddington og sagði að þó bent hafi 

verið á að lögreglan sé ekkert fordómafyllri en aðrar stéttir séu ríkari kröfur gerðar til 

lögreglunnar þar sem ,,..við réttilega væntum þess að opinberir þjónar okkar hafi sterkari 

siðareglur heldur en almennir íbúar“ (Foster 2003, bls. 200). Þar sé sjálfsögð vænting um að 

þeir einstaklingar sem veitt er vald umfram hinn venjulega borgara búi yfir ríkari 

siðferðiskennd. Þó það kunni að vera réttmæt krafa í sjálfu sér og að eflaust búi 

lögregluþjónar yfir ríkari löghlýðni ef ekki siðferðiskennd heldur en hinn almenni borgari, 

hlýtur það að sama skapi að vekja spurningar annars vegar um hversu frábrugðinn 

lögregluþjónninn geti verið því samfélagi sem hann starfar í. Hins vegar er  það þá einnig 

spurning hvort það sé fýsilegt að lögreglan hafi gildi eða siðferðislega hegðun sem er ótengd 

ríkjandi gildum í samfélaginu. En burt séð frá vangaveltum um siðferði lögreglunnar, þegar 

litið er til þess hversu samofin gildi lögreglu eru við almenn gildi í samfélaginu, má draga þá 

ályktun að seigla undirmenningarinnar hafi verið að einhverju marki ofmetin í fræðunum.  

En á meðan hægt er að álykta (þrátt fyrir fyrrnefnd atriði) að menning götulögreglunnar búi í 

það minnsta yfir hættunni á því að vera íhaldssamari og fordómafyllri heldur en almennt í 

samfélaginu, þá þjóna alhæfingar um lögreglumenningu sem einhliða karlamenningu illa sem 

útskýringarlíkan. Fordóma innan stofnanamenningar líkt og götulögreglunnar mætti betur 

útskýra bæði með fyrrnefndum þáttum starfsins, þ.e. einangrun hennar og fjarlægð frá 

almenningi og hlutverki hennar gagnvart honum. Einnig liggur fyrir ríkulegt safn rannsókna 

og kenninga á myndun viðhorfa og gilda félagshópa þar sem meðlimir félagshóps 

(innhópsins) styrkja sjálfsmynd sína annars vegar með því að taka skynjaða eiginleika hópsins 

til sín og upphefja þá og hins vegar með því að niðra þætti sem eru einkennandi yfir aðra hópa 

(úthópsins) eða þá ekki einkennandi fyrir innhópinn. Því einsleitari sem hópurinn er, því 

sterkari verða innhópstengslin og því fjandsamlegri gagnvart öðrum hópum (Crisp og Turner 

2007). Í ljósi þess hversu einsleitur hópur götulögreglan er á Íslandi, þ.e. í miklum meirihluta 

hvítir karlmenn ætti að þykja í það minnsta mögulegt að þar birtist viðhorf, hvort sem það er í 

orði eða hegðun sem beri brag af fordómum eða þröngsýni gagnvart öðrum félagshópum.  

Nú gefur Waddington lítið fyrir notkun hugtaka um undirmenningu götulögreglunnar sem 

skýringarlíkan yfir höfuð og segir að þegar mismunandi sérstæð afbrigði hennar hafa verið 

dregin frá, hverfi þessi almenna menning nær algerlega. Hann er ekki einn um að hafa 

gagnrýnt notkun hugtaks undirmenningar götulögreglunnar því Shearing og Ericsson (1991) 

efuðust um raunveruleg áhrif lögreglumenningar á meðlimi hennar, þ.e. að formgerðin skapi 
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hegðun geranda og því séu gjörðir forskrifaðar af formgerðinni. Í grein þeirra Culture as a 

figurative action er bent á þá staðreynd að sú kunnátta sem þarf til þess að sinna 

lögreglustarfinu sé að mestu leyti fengið með reynslu, en ekki aðeins með námi. Þar geti 

kennsla og reynslusögur til að mynda ekki kennt lögreglunemunum með beinum hætti hvernig 

eigi að bregðast við hinum og þessum aðstæðum, heldur aðeins fært þeim það viðmót eða 

skynsemi sem þau eiga að hafa til hliðsjónar þegar þau nálgast aðstæður á vettvangi. Því 

ákvarði forskrift reglna ekki hegðunina sjálfa heldur þjónar hún aðeins hlutverki almennra 

leiðbeininga. Það verður nánar fjallað um þetta í kaflanum Þroski mikilvægur hér síðar. 

Á meðan tekið er undir gagnrýni á notkun allsherjar hugtaks til skýringar á hegðun 

lögreglunnar, verður hér samt sem áður því haldið fram að það sé til staðar formgerð eða 

menning sem hafi áhrif á hegðun gerenda, nema bara ekki með þeim hætti sem verið er að 

gagnrýna. Til að mynda eru mikið af formlegum sem og óformlegum reglum sem 

lögregluþjónninn þarf að fylgja í starfi sínu. Brjóti lögregluþjónninn þær formlegu reglur kann 

hann að fá kæru frá hinum almenna borgara og/eða áminningu frá yfirboðurum sínum. Þar 

sem lögregluþjónn hefur það að starfi sínu að beita valdi, má segja að hann dansi á fínni línu á 

milli þess að gera það sem er nauðsynlegt til að sinna hlutverki sínu og þess að brjóta á 

borgaranum með mögulegum fyrrnefndum afleiðingum. Að sama skapi er afar stíft stigveldi 

þar sem reynslumesti lögregluþjónninn er stjórnandi á vettvangi. Óhlýðni við stjórnanda 

vettvangs eða þá yfirmanns er litið alvarlegum augum. Þetta gerir lögregluþjóninn frá fyrsta 

degi afskaplega meðvitaðan um formlegu reglurnar.  

Óformlegu reglurnar eru nærri lagi því sem að Shearing og Ericsson benda á, en þó þær 

ákvarði ekki endilega hegðun lögregluþjóna fyrirfram þ.e. áður en gefin hegðun hefur átt sér 

stað í fyrsta sinn, eiga þær samt sem áður stórt hlutverk í að móta framtíðarhegðun. En þó 

lögregluþjónninn þurfi að fá reynslu af hverjum aðstæðum fyrir sig, þá eru ákveðnar „gullnar 

reglur“ sem að hann lærir fljótt að fylgja. Til að mynda voru viðmælendur mínir samhljóma 

um að viss hegðunarrammi lægi fyrir um hvernig lögregluþjónn bæri sig á vettvangi, bæði 

gagnvart hinum almenna borgara og félaga sínum á vettvangi. Þá er afskaplega illa litið á það 

þegar lögregluþjónn gagnrýnir störf félaga síns á vettvangi þar sem það grefur undan skynjun 

hins almenna borgara á réttmæti aðgerða lögregluþjónanna. Þegar lögregluþjónn brýtur 

gagnvart borgara á vettvangi hlýtur hann ámæli félaga síns eftir að farið hefur verið af 

vettvangi, en eins og Arnar sagði: „..þetta er svona samfélagsnorm, þú veist hvað menn eru 

sáttir og hvað þeir eru ekki sáttir við.. ... við fílum fæstir að vinna með svoleiðis mönnum og 

við látum alveg félagann líka vita ef okkur finnst hann ganga of langt“. Það má því segja að 
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grunnrammi komi snemma fram um hvernig lögregluþjónn eigi bera sig að bæði á vettvangi 

og gagnvart félögum sínum, en þegar kemur að nánari viðbrögðum við sérstökum aðstæðum 

þurfi hann reynsluna til þess að bregðast við þeim með besta mögulega hætti. Sum gildi 

löggumenningarinnar koma einnig snemma fram hjá lögregluþjónum og eru mjög áhrifaríkar í 

mótun viðhorfa og hegðunar. Þar er áhugavert að líta til rannsóknar Pål Lagestad (2010) um 

líkamsræktarþjálfun lögreglunema í Noregi, en þar kemur fram að nemar leggja sífellt meiri 

áherslu á styrktaraukningu eftir því sem að það líður á nám þeirra þrátt fyrir að þau séu 

meðvituð um að þol sé mikilvægari þáttur í lögreglustarfinu. Því er viss menning ríkjandi í 

lögreglunni sem hefur áhrif á hegðun meðilima sinna. Það að gerandi fari að taka inn gildi 

menningarinnar með reynslu sinni af því að starfa innan hennar, gerir ekki áhrif 

menningarinnar neitt síðri. 

Hvað varðar gagnrýni Waddington á útskýringargildi undirmenningar þegar dregin hafa verið 

frá aðstæðubundin blæbrigði hennar, þá birtust þvert á móti ákveðin einkenni í þessari 

rannsókn sem virðast einkenna alla götulögreglu, burtséð frá því hvort þau kæmu frá konu, 

karli, frá Höfuðborgarsvæðinu eða af landsbyggðinni. Þau einkenni passa einnig við erlend 

embætti og rannsóknir þeim tengdum. Það eru einkenni sem koma fram vegna eðli 

lögregluhlutverksins. Að sama skapi má greina einkenni sem tengja má við kyngervi bæði 

karl- og kvenlögregluþjóna, en á meðan bæði kynin nýta sér þessi einkenni að einhverju 

marki, virðast sum meira ráðandi hjá öðru hvoru kyninu. Það má því tala um almenna 

menningu, karla- og síðan kvennamenningu í lögreglunni. Þá virðist einnig vera íslensk 

lögreglumenning sem hefur önnur blæbrigði gagnvart hinum almenna borgara heldur en 

erlendar. Að sjálfssögðu er einnig vel mögulegt að álykta að einnig sé sérmenning eftir 

kynþætti eða kynferði lögregluþjónsins, en sökum smæðar lögregluliðsins á Íslandi virðist 

ekki með nokkru móti hægt að rannsaka slíkt með réttmætum hætti. Þetta kallar á 

endurskoðun hugtaksins um menningu götulögreglunnar. 

3.2.2 Giddens og formgerðun 

Það sem skortir í greiningu fyrrnefndra fræðimanna á menningu götulögreglunnar er að þau 

virðast ýmist eins og Foster (2003) dæma gerendur innan stofnunarinnar sem ómeðvitaðar og 

því áhrifalausar leikbrúður algildrar karlamenningar, eða þá fara alveg á hinn pólinn líkt og 

Shearing og Ericsson (1991) þar sem menninguna megi líta sem handbók fyrir röklega 

skynsemi sem gerandi beiti síðan af eigin geðþótta og sköpunargáfu. En ef líta ætti sem svo á 

að gerandi sé algerlega hugvitslega frjáls til að beita menningu götulögreglunnar eftir sínu 

höfði, ætti að vera ómögulegt að útskýra sameiginleg fyrirbæri eða vandamál lögreglunnar 
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sem ekki eru þegar forskrifuð í opinberum reglum lögreglunnar eða þeirra námi í 

lögregluskólanum.  

Það hafa hins vegar verið unnin góð verk til þess að útskýra hvernig þessi menning breytist, 

en í grein Janet Chan (1997) er kenningarmódel Bourdieu um habitus notað með ágætum til 

þess að lýsa tilraunum til umbóta í Suður-Wales. Það er ennfremur hentugt til þess að lýsa 

hvernig hið félagslega rými lögreglumannsins skapar skoðanir, gildi, metnað o.s.frv. í gegnum 

reynsluheim hans innan þess, þ.e. hvernig samfélag hans (innan lögreglunnar sem og í 

heildarsamhengi) mótar hann (Bourdieu  1990). Það sem skortir hins vegar við módel 

Bourdieu er færni gerandans til þess að hafa áhrif á eigin aðstæður eða umhverfi, því 

kenningar hans veita gerandanum ekki þá eiginleika að vera skapandi í mótun síns umhverfis. 

Í ljósi þessa hentar fremur módel Giddens um formgerðun (e. structuration) til þess að skýra 

hvernig konur hafa a) brugðist við ráðandi lögreglumenningu b) skapað sína eigin menningu 

og einnig c) fengið lögmætingu sinnar menningar frá karlkyns félögum sínum. 

Giddens kom fram með margþætta greinargerð á hegðun, formgerð og samskipta þar á milli, 

en hann samþættaði skilin á milli þessara þátta. Hegðun (e. agency) segir hann að beri ekki að 

líta á sem hóp af sjálfstæðum gjörningum heldur sem stöðugt flæði gjörninga (Giddens 1979). 

Hann gerir geranda heldur hærra undir höfði, eða færir hann ,,nær jörðinni“ þar sem hann 

segir hegðun fela í sér ,,streymi raunverulegra eða hugleiddra íhlutana við orsakir af 

efnislegum verum í áframhaldandi ferli atburða sem gerast í heiminum“ (Giddens, A. 1979. 

Bls.55). Þarna er Giddens að segja að gerandinn/einstaklingurinn sé aldrei fullkomlega 

skilyrtur til þess að bregðast á einhvern ákveðinn hátt við gefnar aðstæður þó að í flestum 

tilvikum séu ákveðin viðbrögð líklegri en önnur. Gerandinn getur alltaf brugðist öðruvísi við, 

eða að minnsta kosti ,,hefði getað brugðist öðruvísi við“ (Giddens 1979. Bls.56). 

Til þess að greina kenningu Giddens um formgerðun sem fjallar um bæði hegðun og 

formgerðir, þ.e. þar sem hann samþættir þessa tvo þætti, er mikilvægt að greina þau hugtök 

sem hann beitir. Hér verður farið skáldlega með íslensku til þýðingar á hugtökunum, þar sem 

þessi hugtök hafa að mér vitandi ekki enn verið þýdd með formlegum hætti. Þetta ferli sem 

myndi þá kallast formgerðun (e. structuration) samanstendur af eftirfarandi þáttum: Speglandi 

vöktun annarra (e. reflective monitoring of others) snýr að áætlaðri hegðun geranda. Þar 

greinir gerandi aðstæður, stöðu annarra og hegðar sér í samræmi við það sem hann telur rétt 

viðbrögð hverju sinni. Hegðunarréttlæting (e. rationalisation of action) vísar til hvaða 

merkingu gerandi setur við sína hegðun, til þess að útskýra hvað hann hafi gert og af hverju 

hann gerði það (Giddens 1979). Gerandi setur merkingu við athöfn sína til þess að réttlæta 
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hana fyrir sér og öðrum, en einnig sem hluta af ákveðinni sjálfsskoðun. Eins og áður hefur 

komið fram eru viðbrögð eða hegðun einstaklings innan aðstæðna ekki endilega meðvitað 

skipulögð og væri þetta því hluti af því að skilja hvað hafi gerst. Jafnvel þó að hegðunin hafi 

verið skipulögð er ekki þar með sagt að hún hafi skilað áætluðu hlutverki eða verið 

framkvæmd eftir óskum geranda og það nefnir Giddens óvæntar afleiðingar gjörða (e. 

unexpected consequences of action), því krefjist þessar hegðanir ákveðinnar sjálfsskoðunar. 

Þetta svipar til Georg Herbert Mead og annarra fræðimanna á hans bylgjulengd þar sem 

hegðun er alltaf framkvæmd í samhengi við aðra þátttakendur.  Hegðanir eru skynjaðar af 

geranda eftir því hvað gerandinn ályktar um skynjun annarra í samhengi sömu hegðunar og 

hvaða stöðu sú hegðun skilur gerandann eftir í (Ritzer 2008). 

Að hvaða marki gerandi getur skýrt hegðun sína byggist af hluta til á sameiginlegri þekkingu 

eða því sem Giddens kallar sameiginlegt þekkingarsafn (e. mutual stock of knowledge). Þetta 

hugtak felur í sér þær óskráðu reglur innan samskipta, en þær eru að hans sögn sjaldnast 

meðvitaðar og ganga út frá því að sú formgerð sem stýrir samskiptum sé byggð af þeirri 

þekkingu eða reynsluheimi sem gerendur deila með sér. Þessi formgerð er því ekki föst en 

samskiptin byggjast á því hvernig gerandi beitir þekkingu sinni, en þau tól sem hann hefur eru 

bjargir. Þær bjargir eru með tvennu móti, annars vegar eru það efnislegar bjargir (e. 

allocation) sem felur í sér færni geranda til þess að stjórna efnislegum auðlindum, s.s. 

fjárauði, eignum o.s.frv., en hins vegar eru það bjargir lögmætingar eða yfirráða (e. 

authorisation) sem felur í sér færni geranda til þess að stjórna manneskjum (Giddens 1979). 

3.2.3 Karlmennska  

Það að lögreglumenning sé almennt flokkuð sem karlamenning er ekki langsótt í ljósi þeirra 

þátta sem ákvarða formgerð hennar. Þar má til dæmis nefna stigveldisfyrirkomulag hennar, en 

á meðan hrein skilgreining á stigveldi eins og hún birtist almennt sé röðun hluta eða 

einstaklinga eftir mikilvægi eða valdi yfir hvort öðru, hefur stigveldi sem menningarlegt, 

félagslegt eða þá stofnanabundið í félagsvísindum m.a. verið lýst í tengslum við karlmennsku 

sem „..gerð af sjálfsmynd karlmennsku (forræðiskarlmennska [e. hegemonic masculinity]) 

sem strákar og karlmenn eru almennt hvattir til að leitast eftir. Þessi gerð karlmennsku 

einkennist af innbyrðis tengslum stóuspeki [e. stoicism], trú á yfirburði karlkynsins og 

drottnun veikari einstaklinga“ (Higate og Hopton 2005). Þá er hægt að ganga lengra í 

greiningu karllægna fyrirbæra, en þar má t.d. lýsa ekki aðeins formgerð lögreglunnar sem 

karllægri, heldur einnig löggæslu yfir höfuð sem og sú formgerð stofnanna sem gera opinbera 

rými samfélagsins. Hægt er að greina þjóðríkisfyrirkomulag okkar sem og upprunalegu 
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stofnun þjóðríkja sem karllægt fyrirbæri (Nagel 2005), þróun heimsbyggðarinnar og 

hnattvæðingu hennar (Connell 2005). Að sama skapi má flokka niður metnað og framagirni 

sem karlmennskufyrirbæri þar sem einstaklingar (karlmenn fremur en konur) eigi að sækjast 

eftir því að hafa og sýna yfirburði sína yfir öðrum (Kimmel, Hearn og Connell 2005).  

Í ljósi þess að hvern þátt tilvistar okkar sé hægt að greina út frá félagslegum yfirráðum 

karlmennskuformgerðar virðist lítið rými fyrir kvenlæga menningu innan hennar, þar sem 

ávallt væri hægt að smækka hana niður í hegðun kvenna samkvæmt leikreglum karla. Þar 

væri kona aldrei skapandi í formgerð þeirra félagslega þátta sem skapar líf hennar, heldur 

aðeins áhrifalaus þátttakandi í  félagslegu ferli þróuðu áfram af karlmönnum. Hér verða því 

gerð drög að greiningu áhrifa kvenna, ekki aðeins í karlamenningu, heldur sem skapandi í 

myndun eigin menningar innan stærra samhengis lögreglumenningar. Þó svo að konan gangi 

inn í þegar komna karlamenningu þýðir það ekki að öll áhrif konunnar fari í að halda uppi og 

mynda áfram þá menningu. Konan hafi vissulega áhrif á karlamenninguna sem og öfugt, en 

þar myndi hún einnig sérmenningu þar sem kyngervi kvenna eru meginefni hennar. 

3.2.4 Lögreglumenning endurskilgreind 

Þegar formgerðun er beitt til þess að greina menningu götulögreglunnar, þarf að breyta 

skilgreiningunni á menningunni. Menningin er því ekki fastmótað fyrirbæri sem skilyrðir 

hegðun geranda, né er hún röklegt gagnasafn sem gerandi getur beitt eða hunsað að vild. 

Gerandi kemur að þegar skapaðri menningu sem hefur verið mótuð og er viðhaldið af 

meðlimum hennar. Að því leyti kemur menningin á undan gerandanum. Gerandi beitir hins 

vegar sínum björgum, sóttum í umrædda menningu eða utan hennar til þess að koma sínu 

markmiði áfram. Því viðheldur gerandi og mótar áfram sömu menningu og hann kom að og 

með því viðhelst menningin. Að því leyti er ekki hægt að aðskilja menningu frá geranda, því 

án aðkomu gerandans er menningin í sjálfu sér engin þar sem hún birtist aðeins í notkun 

meðlima hennar á henni.  

Þetta kallar einnig á endurskilgreiningu stofnanamenningar að ákveðnu leyti og viðbót við 

hana. Lítum þá á skilgreininguna sem var nefnd hér á undan: „Dýpra stig almennra ályktana 

og skoðana sem er deilt af meðlimum stofnunar, sem stýra ómeðvitað og skilgreina án nánari 

skoðunar sýn stofnunarinnar á sig og sitt umhverfi“ (Schein 1985). Ómeðvitund má þá einnig 

skilgreina sem vanmátt geranda til þess að hafa áhrif á stýringu menningarinnar á gerandann, 

enda væri nær ómögulegt fyrir geranda að móta gefna menningu þegar hann er ekki 

meðvitaður um hana eða áhrif hennar. Það að vera ómeðvitaður í samhengi við gefnar 

ályktanir eða skilgreiningar hlýtur þá einnig að fela í sér gerandi getur ekki íhugað eða skoðað 
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þá menningu sem gerandi samsamar sig við, enda ætti að vera einnig ómögulegt að álykta eða 

skilgreina nokkuð fyrirbæri sem þú gerir að þínu án þess að hugsa um það, það segir sig sjálft, 

ef þú ályktar eða skilgreinir það ertu að hugsa um það. Því hljóta meðlimir gefinnar 

menningar að vera að einhverju marki meðvitaðir um menninguna sjálfa. Ómeðvitund mætti í 

þessu samhengi því betur skilgreina sem skort á vitneskju geranda á öðrum valmöguleikum 

eða björgum umfram það sem gefin menning býður upp á. Þegar gerandi getur ekki borið 

gildi sín saman við einhver önnur ólík sem hægt væri að nýta með sambærilegri niðurstöðu, er 

gerandi að sama skapi „ómeðvitaður“ um gildi sín. Þegar merking fyrirbæra er skoðuð er 

nefnilega hægt að sjá að merking er ekki aðeins það sem hún er heldur einnig það sem hún er 

ekki. Til þess að fyrirbæri sé merkingarbært þarf að aðgreina það frá öðrum fyrirbærum, þ.e. 

að fyrirbæri getur ekki verið það sem það er án þess að það sé eitthvað annað en næsta 

fyrirbæri (Ritzer 2008). 

 Í viðtölum mínum við lögregluþjóna virtust þau nokkuð meðvituð um fjölmörg atriði sem 

varða lögreglumenningu sína, sum upp að því marki að þau skýrðu frá henni með 

félagsfræðilegum hugtökum. Þá voru karl og kvenviðmælendur mínir einnig meðvitaðir um 

hversu karllæg lögreglustéttin væri, að hvaða leyti tilhneigingar væru ólíkar í lausn mála á 

vettvangi eftir bæði kyni og svo persónulegum eiginleikum lögregluþjónanna, hvernig 

skynjun þeirra í hinu daglega lífi breyttist eftir að þau hófu störf hjá lögreglunni o.s.frv.. Það 

er því ekki hægt að segja að lögregluþjónninn sé með öllu ómeðvitaður um menninguna, en 

hann kann hins vegar að skorta vitneskju eða skynjun á öðrum kostum umfram það sem 

menning hans hefur upp á að bjóða. 

Hér verður menning enn fremur skilgreind út frá nytsemi hennar, en þá er menningu gefið það 

að veita geranda bjargir til þess að hagræða athöfnum sínum í átt að markmiði sínu. En á 

meðan menning getur veitt geranda bjargir, getur hún að sama skapi veitt honum fjötra. Líkt 

og með kyngervi í samfélaginu, þá getur það veitt geranda bjargir til ákveðinna hluta en fjötra 

til annarra. Þá hefur karlamenning lögreglunnar kosti vegna líkamlegs styrkleika sem skapar 

henni ákveðið öryggi á vettvangi. En að sama skapi ber karlamenningin þá ókosti að hún 

gefur henni síður möguleika á því að leysa úr málum á vettvangi án líkamlegra átaka. 

Kvennamenningin veitir lögreglunni þá kosti að hún getur stuðlað að því að hún nái fremur 

stjórn á vettvangi án líkamlegra átaka, en skuli koma til þeirra samt sem áður er lögreglan 

síður líkamlega örugg fyrir vikið. Bjargir eða fjötrar einskorðast ekki heldur við kyngervi 

lögregluþjóna, en eins og hér hefur verið lýst áður eru viss menningarafbrigði löggunnar eftir 

því samfélagi sem hún starfar í og í tilviki viðmælenda minna má greina afbrigði íslenskrar 
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löggumenningar þar sem nálægðin er meiri við hinn almenna borgara, sem á ný veitir sínar 

bjargir og fjötra. Eftir stendur þá að endurorða og skilgreina löggumenningu á ný sem 

stofnanamenningu, en eftir stæði eftirfarandi lýsing: Lögreglumenning er dýpra stig almennra 

ályktana og skoðana sem er deilt af meðlimum stofnunar, sem stýrir og skilgreinir sýn 

stofnunarinnar á sig og sitt umhverfi. Hún hefur áhrif á skynjun meðlima sinna á hinum 

félagslega veruleika, þ.e. síar út suma þætti og upphefur aðra eins og hentar stofnuninni 

og/eða meðlimum þess. Hún veitir ennfremur meðlimum sínum bjargir og/eða fjötra sem 

hefur áhrif á færni meðlima til þess að laga menninguna að þeirra markmiðum. 

Í kjölfar þessa verða hér nokkur afbrigði undirmenningar götulögreglunnar greind eins og þau 

birtust í úrvinnslu gagna úr þessari rannsókn. Þá verður byrjað á því að greina hina almennu 

lögreglumenningu, sem virðist í samanburði þessarar rannsóknar og svo aðrar erlendar vera 

ákveðin menningarlegur grunnur í lögreglustarfinu þar sem þessar tilhneigingar má finna óháð 

kyni, aldri, hvort um sé að ræða þétt- eða strjálbýli eða þá þjóðerni (þ.e. í hvaða landi 

lögreglan starfar, ekki kynþætti lögregluþjóna). Hér skal á ný tekið fram að ekki gafst 

tækifæri á að greina kynþætti eða kynhneigð og því skal ákveðinn fyrirvari liggja varðandi þá 

þætti þegar litið er á niðurstöðurnar. Á eftir því verða gerð skil á karlamenningu, 

kvennamenningu og svo íslenskri lögreglumenningu. 
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4 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

4.1.1 Kostir eigindlegrar aðferðafræði við nálgun viðfangsefnisins 

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega aðferðafræði, en þar liggja ýmsar tæknilegar 

ástæður fyrir vali á aðferðafræði. Í fyrsta lagi var eigindleg aðferðafræði valin sökum þess 

hversu lítið af rannsóknum liggja fyrir um viðfangsefnið. Þær fáu rannsóknir er varða 

lögregluþjóna á Íslandi og reynslu þeirra af starfi sínu hafa ýmist reynst ómarktækar eða snúið 

að streitu þeirra í starfi og áföllum. Þar er afar lítið af rannsóknum á Íslandi um 

lögreglukonur, en vegna þessa skorts lá fyrir að eigindleg rannsókn væri nauðsynleg þar sem 

upplýsingar skortir til þess að hönnun megindlegrar rannsóknar yrði réttmæt. Í öðru lagi er um 

að ræða lítið þýði, en lögreglukonur á Höfuðborgarsvæðinu árið 2010 voru einungis 43, eða 

um 14%. Sökum smæðar hópsins hentar megindleg rannsókn illa. Í þriðja lagi hentaði 

eigindleg rannsókn sérstaklega fyrir viðfangsefnið þar sem markmiðið var að ná fram breiðri 

og ítarlegri gagnasöfnun fremur en áreiðanlegri eða spágefandi niðurstöðu. Þar var eigindleg 

gagnasöfnun einnig nauðsynleg þar sem áhrifaþættir viðfangsefnisins voru ókunnir. 

4.2 Þekkingarfræði  

Eigindlegar rannsóknir á félagslegum eða menningartengdum fyrirbærum krefjast þess að 

ákveðnar forsendur séu settar fram um eðli þekkingar sem og hvernig nálgun henti að beita til 

greiningar á þeim. Þessar forsendur sem rannsakandi setur sér við gefið verkefni veitir 

ennfremur leið til þess að meta réttmæti niðurstaðna og hvernig þær voru fengnar (Crotty 

1998). Hér verður greint frá því leiðardæmi (e. paradigm) sem rannsóknarvinnan gekk út frá, 

þ.e. ,,grunnflokkun hugmynda sem stýra gjörðum“ (Creswell 2007). Leiðardæmi 

rannsóknarinnar verður skilgreint út frá fjórum flokkum, eðli þekkingar, fræðilegu 

sjónarhorni, aðferðafræði til greiningar gagnanna og loks þeim aðferðum sem beitt var til 

gagnasöfnunar. 

Þekkingarfræði (e. epistemology) er sú tegund af hugmyndafræði sem snýr að þeim 

forsendum sem gefnar eru um eðli þeirrar þekkingar sem að rannsakandi telur sig geta 

safnað/skapað um veruleikann, eða „.. hvernig við vitum það sem við vitum“ (Crotty 1998, 

bls. 8). Þrír helstu skólar þekkingar-fræðinnar nefnast hluthyggja (e. objectivism), 

mótunarhyggja (e. constructivism) og hughyggja (e. subjectivism). Í þessari rannsókn var 
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gengið út frá forsendum mótunarhyggju, en hún felur í sér þá afstöðu að maðurinn skapi þær 

merkingar sem veruleikinn hefur fyrir honum. Ástæður fyrir vali mótunarhyggju fram yfir 

aðrar eru nokkrar. Til að mynda var hluthyggja óhentug, þar sem að hún gefur sér að 

veruleikinn hafi fastar, hlutlægar merkingar sem hægt er að ,,finna“ með hlutlægum 

rannsóknaraðferðum (Crotty 1998). Slík nálgun er afar illa sniðin af málefnum kynjanna þar 

sem að hugmyndir okkar um hvort kynið fyrir sig eru svo gildishlaðnar að ótækt er að koma 

fram með alhæfingar um eðli  kvenna eða karla og þegar litið er í gegnum söguna má sjá 

hversu mikið kynjahugmyndir hafa breyst. Þá hefur töluvert af hugmyndum um konur verið 

haldið uppi sem „staðreyndum“ sem síðar hefur reynst byggja á fordómum og misrétti og þá 

mætti til dæmis nefna þær hugmyndir um að konur væru illfærar til rökhugsunar vegna minna 

heilabús, sem Herbert Spencer m.a. hélt fram að mætti rekja til þess hversu mikil orka tapaðist 

við barneignir (Kent 1987). Í ljósi þessa þarf að meta þau gögn og upplýsingar sem varða 

kynin með hliðsjón af ríkjandi kynjaímyndum þess félagshóps sem sótt er í. Þá er afstöðu 

hughyggjunar einnig hafnað um að hið efnislega sé sköpun merkinga óviðkomandi (Crotty 

1998).  

Þær forsendur mótunarhyggju sem gefnar eru í rannsókninni koma að því hvernig 

upplýsingum er safnað um viðfangsefnið, en þar sem merking veruleikans kemur frá þeim 

sem skynjar hann var leitast við að athuga hvaða merkingar þátttakendur rannsóknarinnar 

settu við sínar aðstæður. Því fylgdi aðferðafræðinni það markmið að ,,..skilja félagsleg 

fyrirbrigði frá sjónarmiði gerandans og skoða hvernig heimurinn er skynjaður“ (Taylor og 

Bogdan 1998, bls. 3). Gerendur sækja sína merkingu þó ekki úr tómarúmi og því bera þeir að 

hluta til sameiginlega merkingaheima (Crotty 1998). Þær merkingar sem gerendur setja við 

tilvist sína eru að ákveðnu leyti bundnar af ráðandi félagslegum öflum hvers tíma, hvort sem 

það sé um að ræða ráðandi karlahugmyndir, trúarafstöðu meirihluta þjóðar, félagsleg gildi 

innan menningarsvæðis eða alþjóðleg gildi o.s.frv. (Howson 2004). Það er svo úr þessum 

safni merkingaheims sem að gerendur sækja sjálfsmynd sína, eða félagslega veru sem er sett 

upp af menningu eða merkingasafni þess félagslega rýmis sem gerandi þrífst í (Bourdieu 

2006). Þá eru gerendur einnig mótaðir af ríkjandi normum síns samfélags þó þeir hinir sömu 

kunna að falla utan þeirra (Thio 2006). Það kann að hljóma mótsagnakennt að bæði gerandi 

skapi merkinguna og að samfélagið skapi hana fyrir hann, en þó að samfélagið setji ákveðnar 

skorður á merkingarheim geranda er hann samt sem áður áhrifavaldur á eigin skynjun 

merkingarheimsins og sköpun hans með þeim hætti að hann bregst við merkingarheimi 

samfélagsins á skapandi hátt, þ.e. beitir þeim reglum og björgum sem honum býðst innan 
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samfélagsins til þess að hafa áhrif á merkingarheiminn (Giddens 1979). Því má orða nálgun 

rannsóknarinnar svo að það sem telst vera hin ..raunverulega“ þekking eða merking 

tilverunnar, er aðeins svo út frá hugmyndum þátttakanda um tilveruna á gefnum tíma. Afstaða 

rannsóknarinnar er ennfremur sú að þátttakendur setji ólíkar merkingar um tilvist sína og 

umhverfi eftir eigin reynslu, umhverfi og hvernig ráðandi hugmyndir samfélags geranda 

bregst við og tileinkar þeim gefna félagslega flokkun.  

4.3 Kenningarfræðilegt sjónarhorn 

Ofangreindar ályktanir um þátt annars vegar geranda í sköpun merkinga og svo hins vegar 

mótun hans af félagslegum öflum kemur inn á fjölda kenningarfræða. Bragur þessara 

kenninga sem og heiti þeirra eru mismunandi þó svo að um sömu eða svipaðar áherslur er um 

að ræða. Til að mynda mætti segja að þessar ályktanir komi annars vegar frá félagslegri 

mótunarhyggju (e. social constructivism) og sjónarhorni táknrænna samskiptakenninga (e. 

symbolic interactionism) innan hennar m.a. og svo hins vegar túlkunarhyggju (interpretivism) 

sem inniber feminískt sjónarhorn (e. feminist perspective) og póstmódernisma (e. 

postmodernism) (Creswell 2007). Það mætti einnig segja að þetta komi frá fyrirbærafræði (e. 

phenomenology) sem hafi innan sinna veggja fyrrnefndu þrjú sjónarhorn, þ.e. táknrænar 

samskiptakenningar, femínisma og póstmódernisma (Taylor og Bogdan 1998). Hvort 

sjónarhorn komi frá félagslegri mótunarhyggju, túlkunarhyggju eða fyrirbærafræði eða þá 

einhverri annarri nálgun ef því er að skipta fer eftir því hvaða fræðimaður er spurður, en þar 

getur sjónarhornum og kenningarlegum nálgunum verið raðað saman eða skipt niður eftir 

hentugleika þess sem beitir þeim. Það skiptir því litlu fyrir notagildi þeirra vegna þess að 

,,[a]ðferðirnar þjóna rannsakendum; rannsakandi er aldrei þræll verklags og tækni“ (Taylor og 

Bogdan 1998, bls. 10). Vegna hentugleika er hins vegar í rannsókninni gengið út frá 

fyrirbærafræðinni, undir þeim formerkjum að verkefni fyrirbærafræðinnar sé að reyna að 

nálgast tilveru þátttakanda út frá sýn þeirra á henni. Kenningarleg sjónarhorn voru því í 

megindráttum tvö. 

4.3.1 Táknrænar samskiptakenningar 

Nálgun táknrænna samskipta má skipta í þrjá meginþætti: 1) Áherslu á samskipti milli 

gerenda og heimsins. Þar bregst gerandi ekki aðeins við  áreiti eða samkvæmt menningarlegu 

handriti, heldur bregst hann við efnislegum fyrirbærum eftir því hvaða merkingu þau hafa 

fyrir honum. Það er því merkingin sem knýr gjörðir. 2) Sú sýn að gerandi og heimur hans sé 

breytilegt og samverkandi fyrirbæri. Því bæði læra gerendur merkingar í félagslegum 

samskiptum og deila þeim saman. 3) Áhersla á færni geranda til þess að túlka hinn félagslega 
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heim. Þær túlkanir gerir honum kleift að þrífast í hinum félagslega heimi, en þær eru honum 

ekki allar eða alltaf að fullu meðvituð (Ritzer 2008; Taylor og Bogdan 1998). Líkt og 

rannsóknarspurningin gaf til kynna, var leitast við að greina hvaða merkingu lögreglustarfið 

hefði fyrir þátttakendur, hvernig þau skynjuðu sig innan lögreglunnar, hvaða áhrif konur þ.e. 

kyngervi þeirra hefði á lögreglustarfið frá sýn þeirra og hvernig þau skynjuðu hlutverk sitt 

gagnvart almenningi sem lögregluþjónar. 

4.3.2 Feminískt sjónarhorn 

Því næst kemur femínískt sjónarhorn, en það felur í sér að merkingarkerfin sem viðgangast í 

samfélaginu verða að mörgu leyti fyrir áhrifum, ef þau stýrast ekki af ráðandi hugmyndum um 

kyngervi einstaklinga, þ.e. að ákveðnar hugmyndir séu ríkjandi í samfélaginu um 

,,fastmótaða“ eiginleika sem annað hvort kynið hefur (nota bene einnig að það séu ákveðnar 

hugmyndir um hvað flokkist sem annað hvort kynið, þær ráðandi hugmyndir að það séu 

aðeins tvö kyn eða þá flokkun kynja yfir höfuð). Þessi aðgreining kynjanna skekkir 

valdahlutföll gerenda misjafnlega eftir því hvaða kyn sá sami er flokkaður í, en í fleiri staði 

falla konur í lægri valdastöðu sökum kyns síns (Creswell 2007). Þá er í þessari rannsókn 

áhersla lögð á að greina hvar viðfangsefnið þ.e. lögreglukonur, kunna að verða fyrir 

mismunun sökum kyns síns sem og á hvaða þætti kyn þeirra hefur áhrif á. Þessi áhrif kunna 

að fela í sér mismunun kvenna í lögreglustarfinu, upphafningar þeirra í starfi sökum kyns eða 

þá einfaldlega frábrugðinni svörun kvenna borið saman við karla gagnvart umhverfi sínu og 

öfugt.  Ennfremur leggur hið feminíska sjónarhorn áherslu á að rannsakandi sé meðvitaður um 

valdastöðu sína sem rannsakandi, hvaðan hans/hennar sýn eða merkingarkerfi kemur frá og 

hvernig það kunni að hafa áhrif á greiningu gagna rannsóknarinnar og niðurstöður (Creswell 

2007).  

4.4 Aðferðafræði 

Nú þegar greint hefur verið frá leiðardæmi þessarar rannsóknar er komið að þeirri 

aðferðarfræði sem beitt var í henni. Fyrirbærafræðin var sú aðferðafræði sem beitt var í 

rannsókninni, en markmið hennar er að lýsa merkingum fáeinna einstaklinga á gefnu hugtaki 

eða fyrirbæri. Þar er leitast við að draga fram kjarna þeirra merkinga sem einstaklingar setja 

við gefið fyrirbæri, en það felur í sér þá forsendu að innan um fjölbreytt viðhorf og túlkun 

fólks á tilveru sinni megi finna ákveðinn sameiginlegan grunn, hvort sem það kunni að vera 

meðal ákveðins félagshóps eða þá altækt meðal manna. Fyrirbærafræði er almennt skipt í 

tvennt samkvæmt Creswell (2007), en þar er svokölluð túlkunarfræði (e. hermeneutical 

phenomenology) og lýsandi fyrirbærafræði (e. transcendental phenomenology). Í þessari 
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rannsókn var til að byrja með stuðst við síðarnefnda nálgun, en hún felst í því að nálgast 

viðfangsefnið með ,,ferskum augum“, en það felur í sér tilraun rannsakanda til þess að leggja 

til hliðar eigin reynslu af fyrirbærinu til þess að nálgast gögnin með sem minnstum áhrifum af 

fyrirframgefnum hugmyndum hans. Að vísu er það sjaldnast mögulegt að fullu, en því var 

markvisst unnið að því að greina skynjun rannsakanda á viðfangsefninu samhliða 

gagnasöfnun og greiningu. Þar er meiri áhersla lögð á að lýsa reynslu viðmælenda af 

fyrirbærinu fremur en að túlka hana. Til þess að nálgast viðfangsefnið með sem minnstum 

fyrirframgefnum hugmyndum var farin sú leið sem helst þekkist í grundaðri kenningu (e. 

grounded theory), en þar er gagnasöfnun hafin áður en að fræðilegri þekkingu er safnað um 

viðfangsefnið.  

Eftir að fyrirbæri hefur verið valið til greiningar eru rannsóknarspurningar settar fram, en þær  

innihalda þær meginspurningar sem rannsakandi telur að þurfi að svara til skýringar á 

fyrirbærinu. Gögnum er síðan safnað um einstaklinga sem hafa upplifað eða hafa reynslu af 

því. Þessi gögn eru svo greind, mikilvægar eða lýsandi umsagnir dregnar fram úr gögnum, en 

þær umsagnir eru svo flokkaðar í nokkur þemu merkinga um fyrirbærið. Þau þemu eru svo 

notuð til þess að lýsa gefnu fyrirbæri eða upplifun einstaklinga af því.  

4.4.1 Aðferðir og gögn 

Til þess að safna gögnum eftir fyrrnefndri aðferðafræði var notast við  opin viðtöl og 

þátttökuathuganir. Opin viðtöl hafa það markmið að safna upplýsingum um reynslu, skoðanir 

og tilfinningar þátttakenda gagnvart viðfangsefninu. Þetta er bæði öflug aðferð til 

gagnasöfnunar og sveigjanleg þar sem hún gefur bæði rannsakanda færi að leita nýrra 

upplýsinga eftir því sem nýjar hliðar koma fram sem snerta viðfangsefnið, en einnig veitir hún 

viðmælanda færi á því að koma þeim upplýsingum fram sem hann telur mikilvægar varðandi 

viðfangsefnið (Kvale og Brinkman 2009). Opin viðtöl líkjast helst eðlilegum samræðum, 

nema hvað að rannsakandi heldur grófum viðtalsramma um þær spurningar sem hann spyr, en 

þær spurningar eru samdar í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningum, þó ekki 

rannsóknarspurningarnar sjálfar. Samræðurnar sjálfar eru svo nokkuð frjálsar að því marki að 

þær snúast um það að lýsa viðfangsefninu. Þar er hlutverk rannsakanda að stýra samræðunum 

með þeim hætti að þær leiði til svara sem henta fyrirfram undirbúnum spurningum eða þá í átt 

að nýjum upplýsingum um viðfangsefnið sem óvænt koma fram í samræðunum.  

Þátttökuathuganir eru önnur algeng aðferð til eigindlegrar gagnasöfnunar en hún hefur þann 

kost að hún gefur rannsakanda upplýsingar um viðfangsefnið milliliðalaust. Þar fer 

rannsakandi sjálfur á veittvang með þeim einstaklingum er snerta viðfangsefnið og skrá svo 
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þær upplýsingar niður sem koma fram í athugunni. Þær vettvangsnótur sem rannsakandi 

skráir niður um athugunina snúast að því sem hann skynjar á vettvangi og þær hugsanir sem 

upp komu hjá honum við athugunina.  

Í gagnasöfnuninni tók ég viðtöl við tíu einstaklinga ásamt því að fara í eina þátttökuathugun á 

vakt með úkallslögreglunni. Gagnaöflunin fór fram í samræmi við Persónuvernd þar sem 

samþykki þeirra var fengið áður en gagnaöflunin hófst. Hér í framhaldinu verður 

þátttökuathugunni og viðmælendum lýst frekar. 

4.4.2 Vakt með lögreglunni 

Til þess að fá tilfinningu fyrir því hvernig lögreglan starfaði og bar sig á vettvangi hafði ég 

samband við starfsmannastjóra Ríkislögreglustjóra. Eftir fund með henni og formlega beiðni 

um vettvangsathugun var mér hleypt með lögreglunni á næturvakt aðfaranótt laugardags. Mér 

var sagt að mæta við lögreglustöðina á Hverfisgötu klukkan 23. Ég hafði áður haft afar lítil 

kynni af lögregluþjónum, hvorki í starfi né á persónulegum nótum og því vissi ég ekki við 

hverju ég mætti búast við að eyða nóttinni með þeim. Það var því ekki laust við að ég hafi 

verið svolítið óöruggur þegar ég hringdi í varðstjórann starfandi þá nótt. Varðstjórinn sem tók 

við mér reyndist hins vegar afar vinalegur, góðlegur í fasi og brosmildur. Hann tók mig í ferð 

um lögreglustöðina, sýndi mér klefana, fjarskiptaherbergi, skýrslugerðarherbergi, 

yfirheyrsluherbergi ásamt ýmsum öðru eins og og matsal, hvíldarherbergi o.s.frv.. Við 

spjölluðum svolítið saman og hann lýsti fyrir mér hvernig viðtökur konurnar hefðu fengið í 

lögreglunni fyrir aldamótin sem höfðu verið afar kaldar, sumir varðstjórarnir hefðu ekki viljað 

setja konurnar saman á bíl og almennt lítið traust borið til þeirra. Hann kynnti mig fyrir 

umferðardeildinni m.a. og sagði í gríni við þá lögregluþjóna (aðeins karlar í þeirri deild) að 

hann hefði kynnt mig fyrir þeim vegna þess að ég væri að gera rannsókn um konur í 

lögreglunni. Hins vegar tók hann strax fram að þau grínuðust stundum svona og meintu ekkert 

illt með því. Það reyndist í fyrsta skiptið af þremur eða fjórum skiptum þar sem einhver kom 

með karlrembubrandara og tók strax á eftir fram afsakandi við mig að svona væri bara 

fyndnin hjá þeim og væri ekkert illa meint, þetta væri aðeins til þess að skapa léttúð. Mér varð 

því ljóst að karlarnir væru afar meðvitaðir um að fyndni þeirra kynni að fara illa í viðkvæma 

og ekki var laust við að þeir væru þessa nótt sérstaklega meðvitaðir um það, enda með 

félagsfræðinema í fylgd sem var að gera rannsókn á svona löguðu meðal annars.  

Við fórum svo í vaktstjórnarherbergið þar sem stuttur vaktfundur var haldinn. Að honum 

loknum var mér fylgt að bílageymslunni þar sem ég hitti þrjá menn sem ég átti að fylgja á bíl. 

Þetta var stærri gerðin af lögreglubílunum og það var skýrt fyrir mér að þessir bílar væru 
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notaðir til að „ferma“, þ.e. til þess að færa fólk á lögreglustöðina og aðstoða við stærri mál 

sem kynnu að koma upp. Ég fékk það á tilfinninguna að markmiðið væri að tryggja að ég 

fengi að sjá einhvern hasar, en eftir á að hyggja held ég að það hafi verið vegna þess að hefði 

ég verið á minni bíl hefði lögregluþjónninn þurft að vera einn með mér í bílnum yfir nóttina 

þar sem aftursætin eru væntanlega aðallega notuð fyrir almenning. Það hafði komið mér á 

óvart að ég yrði ekki settur með neinni konu á bíl, en það breytti svo sem litlu þar sem ég fékk 

ágætis upplifun af lögreglustarfinu og hafði því engin umkvörtunarefni. Stjórnandinn á 

bílnum var maður um fertugt, hlýlegur og rólyndislegur, en hann hafði unnið í lögreglunni í 

þrettán ár. Hinir tveir voru á miðjum þrítugsaldri, annar þeirra var Elías sem kom síðar í viðtal 

til mín, hafði unnið í fjögur ár, bar sig sem ákveðinn og „gæjalegan“ ef svo mætti að orði 

komast vegna skorts á lýsingarorðum. Sá þriðji var lítillátari í fasi, fremur þögull og 

einbeittur. Nóttin fór að mestu í að keyra um Reykjavík, skoða inn í bíla hjá vegfarendum og 

stökkva í þau mál sem kölluð voru upp í talstöðinni þeirra, aðallega slagsmál eða pústrar hjá 

hinum og þessum skemmtistað eða heimahúsi. Þeir nefndu að nóttin væri óvenjuróleg og mér 

virtist að þeir væru hálf vonsviknir fyrir mína hönd að upplifa ekki meiri hasar. Það kom hins 

vegar ekki að sök þar sem ég var forvitnari um samskipti þeirra milli og framkomu þeirra við 

almenning heldur en að sjá þá snúa árásarmenn niður í jörðina.  

Það helsta sem vakti athyglina í athuguninni var m.a. hversu nálægt þeir gengu að 

persónulegu rými fólks og ég áttaði mig á því að ég myndi eiga sjálfur erfitt með að leika eftir 

þeim starfið. Þar má til dæmis nefna atvik þar sem keyrðu mjög ákveðið og samhliða öðrum 

bíl á götunni.  Þetta fór alls ekki fram hjá bílstjóranum því ég sá á svip hans og fann til með 

honum hversu  honum hlyti að finnast óþægilegt að hafa þessa lögregluþjóna starandi á hann 

rannsakandi. Annað dæmi var þar sem þeir stöðvuðu bílinn við hliðina á öðrum bíl og hófu að 

spyrja hvað viðkomandi væri að gera þar án þess að nokkuð hefði verið sýnilega „rangt“ við 

staðsetningu bílsins og fólksins í honum, en þessi ófeimna nálgun lögreglunnar verður nánar 

útlistuð síðar. Það vakti einnig athygli mína þegar við stoppuðum á bensínstöð í mat hvernig 

fólk brást við því að hafa okkur með þeim í röðinni. Ég bjóst við því að fólk myndi stara á 

mig, útbúinn í neóngulu vesti merktu lögreglunni, en það reyndist svo að fólk (sér í lagi einn 

ungur karlmaður í röðinni á eftir mér) virtist gera sitt besta til að horfa ekki á okkur. Ég 

skynjaði þar ákveðið óöryggi hjá fólki þar sem það virtist fremur á tánum við að vera í 

kringum okkur og þar hugsaði ég með mér hversu mikið utangarðs lögregluþjónar hljóta að 

finnast þeir í vinnunni. Að lokum kom mér einnig á óvart bæði hvað þeir væru meðvitaðir um 

húmor sinn á sama tíma og þeir voru frjálslegir með hann ásamt því að það kom mér á óvart 

að eftir allar greinarnar sem ég var búinn að lesa um íhaldssemi lögregluþjóna, fordóma og 
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valdboðshneigð, hversu opnir þeir reyndust og í raun fremur víðsýnir (miðað við þá hugmynd 

sem ég hafði af lögregluþjónum). Til skýringar má nefna að í matarhléi okkar fórum við niður 

á lögreglustöðina eftir að hafa sótt matinn á bensínstöðina. Í hvíldarherberginu sátum við svo 

saman fjórir ásamt tveimur öðrum, karlmanni og konu. Þá hófust samræður þar sem Elías fór 

að stríða konunni á því að það væru engar „alvöru lögreglukonur“ lengur í lögreglunni. Konan 

lét þessi ummæli hans að því er virtist sem vind um eyrun þjóta, en í kjölfar þessa fór 

stjórnandi bílsins sem ég hafði verið með að stríða Elíasi með að hann skyldi passa sig á 

þessari konu. Svo fóru þau að velta fyrir sér hvað hefði orðið um allar lesbíurnar í lögreglunni 

og fóru mennirnir sem ég hafði fylgt að segja mér frá því hversu erfitt það hefði verið fyrir þá 

að breyta talsmáta sínum eftir að samstarfsmaður þeirra hefði opinberað samkynhneigð sína. 

Þeir hefðu þar átt í vandræðum með að passa sig á því að vera ekki með ýmisleg orðatiltæki 

eins og „vertu ekki faggi“ ásamt öðrum slíkum orðatiltækum sem því miður eru enn notuð í 

dag. Það var þá sem að Elías lýsti virðingu sinni fyrir þessum samkynhneigða manni sem 

opinberaði kynhneigð sína fyrir samstarfsfélögum sínum og lýsti ennfremur því að í svona 

karlastétt þyrfti verulegt hugrekki til þess að koma út úr skápnum. Þessi reynsla mín af 

lögreglunni og einstaklingunum innan þess var hugljómun og sýndi mér að viðmælendur 

mínir væru töluvert opnari og manneskjulegri en ég hafði gert mér í hugarlund með mínum 

fyrirframgefnu skoðunum og fordómum. Nú er komið að því  að kynna viðmælendur mína og 

bakgrunn þeirra. 

4.4.3 Viðmælendur 

Þeir sem ég tók viðtal við voru tíu, en þar beitti ég svokallaðri snjóboltaaðferð sem felst í því 

að hver viðmælandi er fenginn til þess að koma rannsakanda í kynni við þann næsta og svo 

koll af kolli (Creswell 2007). Ég kom mér í samband við Svanhildi sem ég þekkti fyrir og er 

fyrrum lögregluþjónn. Hún varð tengiliður minn og viðmælandi einnig, en hún aðstoðaði mig 

við að ná sambandi við aðra þegar það brást að annar viðmælandi næði því fyrir mig. Að öðru 

leyti náði ég sambandi við lögreglukonur utan að landi með aðstoð kunningja búsettum á 

landsbyggðinni, en sökum fámennis kvenna starfandi úti á landi er ekki hægt að greina frá 

hvaðan þær koma til þess að viðhalda nafnleynd þeirra.  

Markmiðið með gagnaöfluninni var að fá fjölbreyttan hóp viðmælenda til þess að fá eins víða 

sýn á mismunandi skoðanir einstaklinga innan lögreglunnar eins og hægt var. Dreifni 

viðmælenda var tiltölulega góð, viðmælendur voru gróflega á aldrinum 25-50 og þar af höfðu 

þau mislanga starfsreynslu eða 3-13 ár. Af viðmælendunum voru þrír karlar og sjö konur, 

tvær konur voru ekki starfandi í lögreglunni þegar þær komu í viðtal til mín og tvær konur 
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voru utan af landi. Þó höfðu fleiri reynslu af því að starfa utan Höfuðborgarsvæðisins. 

Hjúskaparstaða þeirra var misjöfn, þar af voru yngri viðmælendur mínir frekar ógiftir eða 

barnlausir þó að fleiri viðmælendur en ekki hafi átt börni. Í það minnsta ein kona hafði farið í 

barneignaleyfi oftar en einu sinni og hafið aftur störf. Einnig var misjafnt eftir viðmælendum 

hversu gömul þau voru þegar þau hófu störf og voru þar dæmi um að viðmælendur höfðu 

byrjað í lögreglunni um miðjan fertugsaldur. Það var því ljóst að sumir viðmælendur mínir 

hefðu lengi viljað starfa í lögreglunni áður en þau létu verða af því.  

Fimm viðtöl voru tekin á Þjóðarbókhlöðunni og önnur á ýmsum stöðum eftir hentugleika, þar 

af eitt á lögreglustöð og fjögur í heimahúsi, ýmist mínu eða viðmælenda. Lengd viðtalanna 

voru mislöng eða frá hálftíma upp í einn og hálfan tíma, en þar var enginn fyrirfram ákveðinn 

tímarammi þar sem rætt var um hin ýmis atriði þar til að mettun náðist í upplýsingum hverju 

sinni. Viðmælendur mínir höfðu mismikið að segja um hverja þætti rannsóknarinnar og því 

var viðtölunum hagað fremur lauslega, með áherslu á víðtæka upplýsingasöfnun en síður 

reynt að fá yfirsýn yfir algengi viðhorfa viðmælenda minna. Mögulegir gallar á úrtakinu eða 

göt í upplýsingasöfnuninni eru þau að það skortir viðhorf yngstu (undir 25 ára) 

lögregluþjónanna og þeirra elstu (eldri en 50 ára). Það er einnig nokkuð stór hluti 

lögregluþjóna sem hefur starfsreynslu sem nær yfir 20 ár sem eru ekki í úrtakinu. Þar sem 

snjóboltaaðferðinni var beitt til gagnasöfnunnar er einnig mögulegt að viðmælendur hafi verið 

með einsleitari viðhorf en hefði valið verið tilviljunarkennt, því þar sem viðmælendur voru 

beðnir um milligöngu að næsta viðmælenda eru líkur á að viðkomandi hafi valið einhvern 

nákominn í lögreglunni eða með svipuð viðhorf og skoðanir. Í svörum viðmælenda minna 

kom fram að það væru lögregluþjónar með önnur viðhorf en þau gagnvart ýmsum þáttum sem 

snertir rannsóknina og því þarf alla vega að hafa þann möguleika í huga að á meðan slíkt sé 

tilgreint eins og hægt er  í niðurstöðum rannsóknarinnar kunni að ríkja önnur viðhorf sem ekki 

sé gert nægileg skil á í þessari rannsókn. 

Í byrjun viðtala var spurt um bakgrunnsupplýsingar, þ.e. um lengd starfsreynslu, 

hjúskaparstöðu, hvort að viðkomandi átti börn o.s.frv. en svo innihélt viðtalsramminn sex 

flokka eða þemu spurninga sem tóku á misjöfnum þáttum starfsins og skynjun viðmælanda á 

því, og voru eftirfarandi:  

Fyrsta þemað voru spurningar um hvað hefði valdið því að viðkomandi hefði ákveðið að 

ganga í lögregluna, aðdraganda þess og persónulega hvata. Þar var verið að athuga hvort 

munur væri á körlum og konum á því hvað leiddi þau í starfið og hvað hvatti þau til þess. 

Einnig var spurt um tengsl viðmælenda við lögregluna og hugmyndir um lögreglustarfið áður 
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en hann byrjaði og svo var viðkomandi spurður um hvaða breytingar heðu orðið á 

fyrirliggjandi hugmyndum um starfið eftir raunverulega reynslu af því. Þá var einnig spurt 

hvaða persónulega eiginleika viðkomandi teldi sig hafa sem veittu honum færni í starfinu og 

var þar markmiðið að sjá hvort kynjamunur væri á viðmælendum í þeim efnum.  

Annað þemað var líðan viðmælenda í starfinu, hvort streita á vettvangi ylli vanlíðan og 

hvernig tekist væri á við hana. Var þar forvitnilegt að sjá hvaða áhrif starfið hefði á 

fjölskyldulífið og öfugt.  

Þriðja þemað var skynjun viðmælenda á hlutverki sínu sem lögregluþjónn, hvernig áhrif 

hlutverkið hefði á gildismat viðkomandi og almenn viðhorf til samfélagsins og fólksins sem 

þau koma að í starfi sínu. Einnig var þar kannað hvernig lögregluþjónninn bar sig í starfinu, 

þ.e. hvort viðmælendur vissu á öllum tímum hver lagalegu úrlausnarefnin væru við hverjar 

aðstæður eða hvort gengið væri að verkefnum út frá tilfinningu eða persónulegu mati á hvað 

skyldi gera.  

Fjórða þemað sneri að félagshópi lögregluþjóna, þ.e. hvernig félagsskapurinn og andinn væri 

innan vinnustaðarins og meðal samstarfsfélaganna. Leitað var að skynjun viðmælenda á 

hlutverki sínu á meðal félaga sinna í vinnunni, hvernig þau brygðust siðferðislega við brotum 

samstarfsfélaga sinna gagnvart almennum borgurum eða lögum almennt. Þá voru viðhorf 

viðmælenda gagnvart yfirmönnum sínum einnig könnuð, hvernig þeir kæmu fram við 

undirmenn, hvort einhverjum væri mismunað og hvernig yfirmenn tækju á agavandamálum 

eða brotlegri hegðun. Athugað var einnig hvert mat viðmælenda væri á ráðningarferli 

lögregluþjóna og hvort það birtist þeim sem hlutlægt og án mismununar.  

Fimmta þemað sneri að kvenviðmælendum rannsóknarinnar. Þar var leitast við að skoða 

hvernig þær upplifðu sig sjálfar og framkomu annarra gagnvart þeim sem konum í starfinu. 

Athugað var hvernig vinnustaðamenningin væri gagnvart konum, hvort félagsandinn væri 

kynjaður eða karllægur, hvort þær teldu sig þurfa að vera „karlalegri“ innan samstarfsfélaga 

sinna til að njóta sömu virðingar. Allir viðmælendur voru spurðir hvort konur hefðu 

einhverjar takmarkanir eða kosti vegna kyns þeirra, þ.e. hvort kyn og kyngervi þeirra væri að 

einhverju leyti hamlandi eða styrkjandi og þá af hvaða leyti og hvort almenningur kæmi 

öðruvísi fram við konur en karla. Þá var einnig leitað eftir afstöðu viðmælenda varðandi 

mikilvægi kvenna í starfinu ásamt því hvort barneignir og almennt fjölskyldulíf hamlaði 

konum meira í lögreglustarfinu en annars staðar. 

Sjötta þemað sneri að körlum og þar var leitað eftir viðhorfi karlanna gagnvart 

vinnustaðamenningu lögreglunnar og mögulega kynjaðar áherslur í henni. Karlarnir voru 
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spurðir álits á hvernig þeim fyndist að hafa konur í lögreglunni, hvort konur væru hæfari eða 

síður hæfar í starfinu vegna kyns þeirra og hvort þeir væru jafnöruggir í starfinu með konu 

sem samstarfsfélaga. Einnig var leitast við að sjá hvort þeir kæmu öðruvísi fram við konur en 

karla í starfinu. 

Eftir gagnasöfnunina voru viðtölin afrituð ítarlega og greind, nöfnum þeirra og þeim 

atburðum eða staðsetningum breytt svo ekki væri hægt að rekja þau aftur til viðmælenda. Eftir 

greiningu svaranna frá viðmælendum kom í ljós að niðurstöður væru best flokkaðar í þrjú 

megin þemu með ýmsa aðra undirflokka eftir því hvernig mismunandi þættir starfsins og áhrif 

þess á einstaklinginn sem sinnir því féllu undir þessi þrjú þemu. Þau verða því hér tilgreind í 

niðurstöðum. 
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5 Niðurstöður 

Við greiningu á svörum viðmælenda kom í ljós að margir þættir lögreglustarfsins hefðu 

eiginleika sem voru afar illgreinanlegir út frá nokkru kynjasamhengi. Þrátt fyrir að 

vinnustaðarmenningu lögreglunnar hefur verið að miklu leyti lýst sem karllægri ásamt ýmsum 

neikvæðum fylgifiskum lögreglustarfsins, birtust ýmsir þessara þátta sem greyptir inn í 

formgerð hlutverks lögreglunnar óháð því hver klæddist búningnum sem framfylgdi því 

hlutverki. Á meðan hægt væri að fara út í greiningar á stofnunum eftir karllægum eiginleikum 

þeirra hlutverks í samfélaginu, þjónar slíkt litlum tilgangi í þessari rannsókn þar sem hér er 

markmiðið ekki að leggja mat á hvort stofnunin og eðli hennar eigi að taka nokkrum 

breytingum hvað varðar hlutverk hennar. Því eru niðurstöður flokkaðar í þrjú meginþemu, hið 

fyrsta almenn lögreglumenning sem tekur á þeim þáttum í menningu lögreglunnar sem virðast 

vera til staðar óháð kynjum lögregluþjóna, í því næsta er karlamenning tekin fyrir og þau 

einkenni vinnustaðarmenningarinnar sem birtast karllæg greind nánar ásamt því að mat er lagt 

á kosti og galla kyngervis karllögregluþjónsins. Í því þriðja er kvennamenning, en þar er 

útlistað hvernig kyn og kyngervi hennar kann að hafa áhrif á hvata hennar til starfsins, getu, 

færni og samfélagslegar takmarkanir. Er þar sérstaklega dregnir fram kostir og gallar 

kyngervis kvenlögregluþjónsins ásamt öðrum takmörkunum sem kunna að hafa meiri áhrif á 

konur í núverandi stöðum. Við byrjum því á almennu lögreglumenningunni. 

5.1 Almenn lögreglumenning 

Þegar rýnt er í menningu útkallslögreglunnar má greina að margir einkennandi þættir hennar 

virðast sameiginlegir lögregluþjónum af báðum kynjum. Það eru þessir þættir sem virðast 

annað hvort einfaldlega nauðsynlegir til þess að geta sinnt starfinu eða óhjákvæmileg 

afleiðing starfsins. Hér er ályktað um hvaða þættir lögreglumenningarinnar séu sameiginlegir 

í von um að ná því að aðgreina hvernig kvennamenning innan lögreglunnar kunni að hafa 

skapast innan starfsins sem er ólík karlamenningunni. Það skal þó ítrekað að hér er um 

sameiginlega menningu útkallslögreglu um að ræða, en eins og fram kom í umræðu um 

skilgreiningu lögreglumenningar fyrr í þessu riti þá hafa aðrar rannsóknir gefið til kynna 

aðgreiningu á menningu útkallslögreglu og annarra deilda innan embættisins líkt og 
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rannsóknarlögreglu, millistjórnenda o.s.frv.. Því verður hér útlistaðir sameiginlegir þættir 

menningarinnar hjá báðum kynjum og verður kallað almenn lögreglumenning. 

5.1.1 Hvatinn til starfsins  

Helsti hvati viðmælenda minna til þess að ganga í lögregluna var tvíþættur, en hann var 

annars vegar  spennusókn og hins vegar löngun til þess að láta gott leiða af sér leiða og vera 

bjargvættur í samfélaginu. Það þarf engan að undra að það sé gaman að vera í spennandi starfi 

þar sem þú ert sífellt að lenda í nýjum aðstæðum og ert í hasar reglulega. Spenna og hætta er 

áhrifamikill þáttur í starfinu og hefur sem slíkur fengið þó nokkra umfjöllun fræðimanna. Í 

viðtölum mínum við þátttakendur rannsóknarinnar koma hins vegar í ljós margþættari tengsl 

við þennan áhættu/spennu þátt starfsins sem gefur til kynna að greiningar hafa á tímum 

einblínt heldur mikið á neikvæða eða þá í það minnsta síður lofsverða hvata, þá sér í lagi 

boðshneigð (e. authoritarianism) og að vera útsettur fyrir hættu (Maanen 1978; Skolnick 

1972). Óneitanlega hefur hætta þó áhrif á lögreglustarfið og því verður hér farið yfir 

mótunaráhrif þess á lögregluhlutverkið, þá sem sækja í starfið og áhrifin sem það hefur á 

fólkið sem sinnir starfinu, eins og Katrín lýsti: „..þetta er svona alger óvissuferð þegar maður 

er að fara í vinnuna á hverjum degi í rauninni .. þegar maður er á útkallsbíl. Þú veist í 

rauninni aldrei í hvað þú ert að fara í þann daginn.““ 

Í fyrsta lagi á hættan í starfinu mikinn þátt í því hvernig hlutverk lögreglunnar byggist upp, 

hvernig starfshættir lögreglunnar eru á vettvangi og þjálfun þeirra er háttað. Þetta er það sem 

stór hluti þjálfunar lögreglunnar felst í, lögreglan þarf að vera sterk, í góðri líkams- og 

viðbragðsþjálfun, athugul og þarf að kunna að bregðast rétt og yfirvegað við hvers kyns 

hættuástandi, hvort sem það felur í sér að yfirbuga brotamann, forða einhverjum frá því að 

skaða sjálfan sig eða þá að bjarga einhverjum í lífshættu með fyrstu hjálp. Í hnotskurn mætti 

segja að lögregluþjónninn þarf að vera viðbúinn því  að bregðast við og gera í raun hvað sem 

þarf við nær hvaða aðstæður sem geta mögulega valdið því að hjálp þeirra sé þörf. Af þessum 

ástæðum þarf lögregluþjónninn ávallt að vera viðbúinn hættuástandi hvort sem slíkt kann að 

vera algengt eður ei, því slíkar aðstæður gætu ávallt komið upp (Skolnick 1972). Þó að 

lögregluþjónar séu ekki oft í raunverulegri hættu í starfinu sjálfu, skapar ógnin um slíkt sem 

oft er til staðar hjá þeim ákveðna skynjun á hættu sem getur haft tilfinningaleg og líkamleg 

áhrif á þá. Þar lýsti Elías slíkri ógn með ágætum þegar hann sagði frá vakt sinni við ein af 

stærstu mótmæli Íslands árið 2008: „Þetta er rosalega sérstök tilfinning að standa, þú veist í 

línu með kannski fimmtíu öðrum þú veist og það eru þrjú þúsund eða fimm þúsund manns sem 

er hinum megin við línuna.. og það sýður á þeim. Þetta er rosalega sérstök tilfinning sko“. 
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það vilja náttúrulega allir sem útskrifast .. vera í fjörinu (Þórdís) 

Í starfi sem grundvallast að miklu af hættu eða í það minnsta viðvarandi möguleika á 

hættuástandi, má að sjálfsögðu búast við því að þær manneskjur sem sækjast eftir slíku starfi, 

séu í reynd að leita að spennu.  Á meðan það eru að sjálfsögðu ýmsar persónubundnar ástæður 

fyrir vali fólks á þessum starfsferli, er spennan vissulega þáttur í því að fólk leitar í 

lögreglustarfið til þess að byrja með. Spennusókn er hugtak sem verður notað hér til þess að 

lýsa hvötum viðmælenda, en því má lýsa sem „eiginleika sem lýsir tilhneigingunni til þess að 

leita nýrra, fjölbreytilegra, flókinna og ákafra upplifanna og reynslna og vilji til þess að taka 

áhættu í þágu slíkrar reynslu“ (Zuckerman 1994). Þar má t.d. nefna að almennt þykir 

eftirsóknarverðara að vinna í miðbæ Reykjavíkur, en þar er almennt meira um hasar, líkt og 

Þórdís lýsti þegar hún hóf störf: „..þegar ég útskrifaðist þá var ekki til, við komumst ekki öll 

að í Reykjavík .. ég fór í Kjalarnesið [staðsetningu breytt] og ég var fyrst mjög ósátt við það, 

af því að ég, það vilja notla allir sem útskrifast vera  í miðbænum, í fjörinu“. Þá hafa 

úthverfin fyrir sumum þótt svo tíðindalítil og óspennandi að Svanhildur sagði til dæmis 

gamansömum tóni að: „..ef þeir gera eitthvað af sér, þá eru þeir stundum bara sendir út í 

Mosfellsbæ, þurfa að vera þar. Svona ef þeir eru óþekkir hehe“. 

Sókn í hættu eða átök er ekki eini hvatinn til starfsins líkt og hér hefur áður komið fram og 

heldur ekki sá stærsti, en þar er t.d. björgunarhluti starfsins ef svo má að orði komast einn 

mesti gleðigjafinn ásamt því að vinna að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Það voru 

margþættar ástæður fyrir því að viðmælendur mínir sóttu í starfið, en þar er fjölbreytileika 

starfsins lýst sem fremsta kosts starfsins, þ.e. „..þessi óvissa sko, enginn dagur eins og svona 

mörg verkefni að fást við af ólíkum toga“. Líkt og fyrrnefnd skilgreining á spennusókn gefur 

til kynna er um að ræða vítt svið hvata og einskorðast þetta jákvæða viðhorf gagnvart 

fjölbreytni reynslu og upplifunnar í starfinu ekki aðeins við hasar eða spennuþrungnar 

aðstæður. Það snýr einnig að samskiptum þeirra við ýmsa félagshópa í samfélaginu og það er 

mörgum þeim mikilvæg, en líkt og Katrín lýsti: „.. maður þarf að kynnast alls konar þúst 

líferni á fólki og svona ég held að það sé bara eitthvað í manni þú veist .. að vera forvitinn um 

hagi og af hverju, svona gaman að spekúlera. Það er  gaman oft bara að spjalla við fólk um 

hitt og þetta .. ef maður nær til þeirra.“.  

Þegar viðmælendur mínir lýstu starfi sínu var þjónustulundin áberandi hjá þeim, en þar var 

þeim mikil ánægja að hafa skilað einhverju áfram til meðborgara sinna. Þau tóku einnig fram 

að stór hluti starfs þeirra væri að ráða úr vandamálum fólks og að aðstoð þeirra við almenning 

næði til allra mögulegra þátta í mannlífinu, allt frá því að tryggja að börn komist klakklaust í 
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skóla, rannsóknar á slysum yfir í fyrstu hjálparaðstoð á vettvangi. Þá voru helstu 

tilfinningalegu verðlaunin þau að hafa hjálpað einhverjum eða þá bjargað eftir því hvernig 

aðstæður voru, eða líkt og Elías orðaði það:  „Þú veist þegar maður kemur heim á kvöldin eða 

eftir vakt og maður sest í sófann, þá líður mér svona ,,já í dag var ég lögga“ sko“. Þessar 

lýsingar gefa fjölbreyttari ef ekki ólíka mynd á við greinargerð fræðanna um lögregluþjóna í 

starfinu að ákveðnu leyti, en þá hefur viðhorfum verið að mestu lýst þannig að þau líti á 

meginhlutverkið sitt að refsa glæpamönnum og halda þeim frá götunni (e. Crime fighting). 

Þessi réttlætistilfinning er sjálfsögðu einnig viðloðandi í viðhorfum viðmælenda ásamt öðrun 

þeirra á brotamönnum og einstaklingum sem viðmælendum kann að þykja líklegri en aðrir til 

brota og verður gerð frekari grein fyrir því hér síðar. Það er hins vegar ekki meginþáttur gilda 

þeirra né mikilvægari en þjónustuhlutverk þeirra gagnvart öllum samborgurum sínum. 

5.1.2 Þroski mikilvægur 

annað hvort ertu svona fight or flight (Anna) 

Hættan sem fylgir starfinu er stór hluti af ímynd lögregluþjónsins og reynslubanki þeirra við 

að kljást við hættusamar, strembnar eða þá bara óvenjulegar aðstæður verður þeirra ferilskrá 

og stöðutákn innan um embættið. Lögreglumenningin sem slík snýst að miklu leyti um þessa 

ímynd hættusamrar reynslu, hetjusögur ef svo má orða og sögur berast manna á milli, en þetta 

er þó einnig hluti af ferlinu í því að skapa góðan lögregluþjón og þjónar þar tilgangi í þjálfun 

hans og mótun. Þjálfun lögregluþjónsins fyrir starfið utan vettvangs, þ.e. á skólabekk í 

lögregluskólanum býr starfsmanninn sjálfan takmarkað undir það sem hann þarf að gera þegar 

hann er kominn á götuna. Ástæðan fyrir því er sú að aðstæður á vettvangi eru það 

mismunandi og fjölbreyttar að það er ekki hægt að útbúa formgerð náms sem getur tekið á 

öllum mögulegum breytum. Námið sjálft gengur einnig að hluta til út frá reynslusögum frá 

vettvangi til þess að færa kennsluna yfir í hagnýtt samhengi. Því fæst þjálfun og þekking að 

stærstum hluta með reynslunni sjálfri á vettvangi (Shearing og Ericsson 1991). 

Ef það er nokkuð sem viðmælendur mínir hafa nefnt sem helsta kost manneskjunnar sem 

sinnir starfinu er það þroski. Þá hafa flestir sagt það vera ókost að lögregluþjónn sé ungur, en 

þá er tvísýnt hvort meginatriðið sé þá aldur manneskjunnar eða þá reynsla hvort sem úr 

starfinu eða þá bara almenns eðlis. Þetta helst að sjálfsögðu dálítið í hendur, þar sem eldri 

einstaklingar eru þeim mun líklegri að hafa öðlast meiri þroska eða reynslu. Þar sem 

ómögulegt væri að gera þær kröfur að lögregluþjónninn hafi lögfræðimenntun eða viti ávallt 

hvaða lög eigi við hverju sinni, þurfa þau að byggja mikið á eigin hyggjuviti eða tilfinningum. 

Því er reynsla mikilvæg í þessum efnum, líkt og Elías nefndi: „..það er gott að vita .. eitthvað 
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um reglugerðir og lög og svoleiðis. Sjálfsagt þarf að hafa einhverja þekkingu á því sviði, en 

þú ert oft að lenda .. í aðstæðum þar sem þú þarft eiginlega bara að hlusta á þessa almennu 

skynsemi. .. það er bara gut feeling skilurðu?“. 

Það er því bæði vegna spennusóknarinnar og reynslunnar sem er nauðsynleg forsenda 

betrunar lögregluþjónsins í starfinu að viðmælendur tóku átökum, bæði líkamlegum og 

tilfinningalegum sem jákvæðri viðbót við bæði starfsreynslu sína sem og styrkjandi fyrir eigin 

persónu, líkt og Anna orðaði það þá „..annað hvort ertu svona manneskja sem að svona flýrð 

af hólmi, ferð heim bara og ert bara miður þín. Tilfinningarnar allar hérna, eða þú ert bara 

svona ,,jú bara sjitt hvað þetta var hræðilegt, en jú ég bara tek slaginn““. Þetta er það sem 

þau skráðu sig í þegar þau gengu í lögregluna, er sú reynsla sem gerir þau færari í starfinu og 

það sem mun marka þeirra frama innan lögreglunnar. Því má segja að spennusóknin og 

reynslan móti að miklu leyti góðan lögregluþjón og því var ekki að undra þegar Þórdís sagði: 

„Ég sé öll mál sem ég fer í, þetta fer allt í reynslubankann, ég vil lenda í sem mestu til þess að 

læra sem mest“.  

5.1.3 Kulnaður þroski eða reynslulaus spennusókn 

Þroski og spennusókn getur að ákveðnu leyti unnið gegn hvort gegn öðru sem 

uppbyggingarefni góðs lögregluþjóns því það reynist í mörgum tilvikum neikvætt samband á 

milli þessa tveggja.  Þá er neistinn sterkastur í þeim sem eru yngri og eru að hefja starfið, en 

svo virðast margir þeirra sem hafa unnið starfið í langan tíma mynda með sér ákveðna deyfð. Í 

rannsóknum ýmist á kvíðaröskunum eða streituáfallaröskunum hafa komið fram vísbendingar 

um að áföll minnki þörf fyrir örvun, sem kemur t.d. sýnilega fram hjá sjúklingum sem þjást af 

kvíðaröskunum. Það má því álykta að mikil streita í störfum líkt og lögregluþjóna, her- og 

slökkviliðsmanna minnki hvata þeirra í starfinu (Hauffa, Brӓ hler, Biesold, Tagay & Roth 

2011). Þó virðast einstaklingar sem mælast hærra í spennusókn vinna betur tilfinningalega úr 

áföllum og því gæti slík tilhneiging þjónað sem stuðari fyrir þá.  

Það að vera ungur og fjörlegur í lögreglustarfinu getur einnig á tímum haft þversagnakennd 

áhrif, því þegar lögregluþjónn er ungur virðist hann skorta lögmæti frá almenna borgaranum í 

starfinu, sérstaklega í tilviki íslenskra lögregluþjóna eins og Elías lýsti: „ Ímyndaðu þér ef að 

þú værir þrjátíu og fimm, fjörtíu ára og þú ert að þræta við konuna og það eru heimiliserjur 

og það er tuttugu og eins ára gamall maður að koma heim til þín og ætlar að leggja þér 

línurnar eða hjálpa þér að leysa þetta. Þú skilur það, maður þú veist, fólk hefur alveg sent 

manni svip, svona ,,þú gætir alveg verið sonur minn“ skilurðu“. Þegar lögregluþjónninn 

verður eldri og reyndari er hann samkvæmt sama líkani líklegri til þess að þjást af sinnuleysi, 
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kulnun eða deyfð og því síður tilbúinn að beita sér í aðstæðum sem kalla á inngrip hans. Að 

sama skapi virðast ungir lögregluþjónar síður færir um að vera yfirvegaðir á vettvangi, eru 

gjarnari á að æsast eða leiðast út í átök. Bergrún lýsti ágætlega því sem virtist viðhorf flestra 

viðmælenda þegar hún sagði: „Sko mér finnst persónulega að þetta tuttugu ára lágmarkið í 

skólann sko, mér finnst það svona í það lægsta. Mér finnst svona að fólk ætti að vera búið að 

takast á við eitthvað í lífinu, eða svona verið búið að komast áfram eitthvað í lífinu og svona 

bara að vera dálítið þroskað.“. 

Eins og hér hefur komið fram er hættan eða skynjuð hætta töluverður þáttur í starfi 

lögregluþjónanna og getur slíkt streituástand haft áhrif á líkamlega sem og andlega velferð 

þeirra. Þessi áhrif bera hugtakið kulnun, en það vísar til langvarandi viðbragða við krónískum 

tilfinningalegum og samskiptatengdum streituvöldum. Þessi viðbrögð koma fram í þremur 

þáttum sem eru örmögnun, kaldlyndi og dvínandi frammistaða, en lögregluþjónar eru þar í 

sérstökum áhættuflokki, en Davíð sagði í því sambandi einmitt að „Það eru margir sem 

hreinlega brenna bara upp í starfinu strax, eru bara í þrjá til fjóra mánuði, finna bara að þeir 

ráða ekki við það“. Of mikið áfall á reynslulítinn lögregluþjón getur því hrakið þann úr 

starfinu, líkt og Anna sagði: „Það er svo gott þegar maður byrjar í löggunni að lenda ekki í 

svona ljótum eða erfiðum málum.. strax, þú fáir dálítið svona smá saman. Þar af leiðandi 

geturðu dálítið bara svona fundið þig bara, ,,á þetta við þig eða á þetta ekki við þig?“. 

Ástæða þess er sú að lögregluþjónar upplifa ýmislegt misjafnt í starfi sínu, þau bera til að 

mynda mikla ábyrgð á vettvangi, það eru þau sem koma að slysstað, ræða við fórnarlömb 

ofbeldisglæpa og rannsaka dauðsföll. Neikvæð samskipti og átakanleg við almenning spila 

einnig hlutverk ásamt óreglulegum vinnutíma og hernaðarlegri uppsetningu vinnustaðarins 

(Maslach, Schaufeli og Leiter 2001; Burke 1997). Starfsánægja og gæði heimilislífs eru 

einnig tengd og geta þau haft þar samverkandi áhrif þar sem líðan í starfi færist yfir til 

heimilislífsins og öfugt. Þessi áhrif kallast víxlverkunaráhrif (e. Spillover effect) þar sem 

kulnun í starfinu er líkleg til þess að gera lögregluþjóninn fjarlægari fjölskyldu sinni (Rogers 

og May 2003; Burke 1997). Streituvaldandi reynsla í starfinu reynist heldur ekki vera 

tímabundin, heldur endast áhrif hennar í nokkurn tíma eftir atburðinn (Anderson, Litzenberger 

og Plecas, 2002).  

Í könnun Ólafs Arnar Bragasonar og Ólafs Kára Júlíussonar (2008) kemur fram að einn af 

hverjum tíu lögregluþjónum virðist upplifa þó nokkra streitu og álíka hlutfall þunglyndis og 

kvíða. Á meðan fáir lögregluþjónar þróa með sér áfallastreituröskun, er sökum skaðvænlegra 

áhrifa þessarar streitu mikilvægt að þau hafi tilfinningalegt aðhald með hvort öðru. Því hefur 
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verið gert átak til þess að auka félagastuðning á milli lögregluþjóna með það að markmiði að 

að minnka streitu þeirra í starfinu, sem að mati viðmælenda minna hefur gefið vel líkt og 

Katrín sagði: „..maður svona talar bara .., lærir að dekka þessa streitu og að getið sest niður 

eftir vakt, erfiða vakt svona með viðverufund. .. Menn hafa bara gott af því að setjast niður 

eftir vaktina þúst og þá segir hver sína [sögu] og bara því er sýnt skilning“ Sögur og 

samræður milli lögregluþjóna af atburðum á vettvangi hefur einnig löngum verið leið til þess 

að takast á við áföll sem þau verða fyrir á vettvangi. Það eru merki um kynjamun þegar kemur 

að því streitumerkjum sem og hvernig þeim tekst að deila reynslu sinni í starfinu, en það 

verður nánar útlistað í kaflanum Kvennamenning. 

Aðspurð um hvort starfið hafi verið líkt og þau bjuggust við voru svör viðmælenda minna 

misjöfn og fór það oftast eftir því hvort þau þekktu einhvern sem hafði starfað sem lögga eða 

ekki. Þau sem þekktu engan höfðu ýmis svör, en helsta einkennið á svörum þeirra var ákveðið 

sjokk yfir því hvernig  „raunveruleikinn“ væri í raun og veru. Þar sem þau kynntust ákveðnum 

hliðum samfélagsins sem að hinn löghlýðni borgari hafði litla eða enga vitneskju um, var 

þetta ákveðið áfall fyrir þau, líkt og Davíð orðaði það „.. það sem þú sérð, allan þann versta 

viðbjóð sem fyrirfinnst á landinu. Þú sérð það í lögreglunni, hvergi annars staðar“. Auk þess 

að upplifa myrku hliðar samfélagsins okkar umfram það sem hinn venjulegi borgari gerir, er 

það einnig upplifun þeirra af opinbera kerfinu. Á meðan hinn almenni borgari gerir ráð fyrir 

að kerfið gangi líkt og það er skapað til að gera, þ.e. sjúkur fái tilheyrandi meðhöndlun í 

heilbrigðiskerfinu, glæpir séu rannsakaðir í öllum tilvikum og brotamaður fundinn o.s.frv., 

vakna lögregluþjónarnir af þeim draumi og sjá ófullkomið kerfi sem reynist í praxis ekki með 

þeim hætti sem það er gefið út fyrir að vera. Það á þá t.d. við færni lögregluembættisins til 

þess að leysa glæpi, úrræði fyrir fórnarlömb eða þá bágstadda almennt o.s.frv.., eða í það 

minnsta ekki eins vel og þau bjuggust við áður en þau hófu störf. Þar nefndi Arnar dæmi um 

örvæntingu manns sem ekki fékk viðeigandi meðhöndlun í kerfinu „..hann var búinn að 

reyna, hann var búinn að fara sjálfur, sjálfviljugur til geðlæknis og segjast þurfa á hjálp og 

segjast þurfa að komast inn á stofnun. Og honum var alltaf vísað, vísað frá þangað til hann 

tók til sinna ráða og keyrði á, bara lögreglustöðina“. Arnar hafði einnig takmarkaða trú á 

þeim úrlausnum sem fórnarlömb árásarmanna hefðu í kerfinu, en þar lýsti hann afskiptum 

sínum af mörgum brotamönnum þannig að: „..eina hegningin sem hann er að fá, þá er það .. 

afskiptin mín sem ég er að hafa af honum. Og þá fær hann kannski bara að gista eina nótt í 

fangaklefa, en þá veit maður það að það er það eina sem hann fær“. Hjá sumum nýjum 

lögregluþjónum kemur það fljótlega fram á fyrstu mánuðum þeirra í starfinu að þau ráða ekki 

við streituna og flosna þau þá fljótlega upp frá starfinu.  
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Ef streitan hefur haft áhrif á hvernig þau vinna starf sitt, þ.e. þeim sem endast, þá getur það 

falist í ákveðinni deyfð eða aðgerðaleysi. Lögregluþjónar eiga til með að róast í starfinu og 

virðast síður æstir í að beita þeim lagalegu úrræðum sem þeir hafa. Þetta þarf að sjálfsögðu 

ekki að vera neikvæður hlutur, enda er markmið þeirra að viðhalda friði hjá almenningi 

fremur en að refsa þeim, líkt og Katrín lýsti: „..sumir eru bara ,,já, tökum hann bara“ þúst. 

Stundum hefur það engan tilgang.“. Hins vegar getur það einnig orðið til þess að sinnuleysi í 

starfinu verði viðvarandi og lögregluþjónar missi algjörlega metnað sinn fyrir starfinu líkt og 

Svanhildur lýsti: „..þessir gömlu öhh, sumir eru aktívir en þeir eru margir sem eru bara 

útbrenndir og eru bara þarna til að vera þarna, til að fá laun.“. Svanhildur lýsti ennfremur 

reynslu sinni af því að vinna með slíkum: „Það var einn sem ég var stundum með á bíl og .. 

við fórum kannski í málin og gerðum málin, svo þurfti ég alltaf að gera skýrslu eða 

partnerinn, hann gerði aldrei skýrslur sko. Og það voru allir að verða brjálaðir á honum.. 

Þúst hann var bara þarna.“.  

Streitan felst ekki einungis í áföllum á vettvangi eða streitutengdum verkefnum því skortur á 

fjárframlögum, mannskap og aðbúnaði hafa þar átt hlut í streitu íslensku lögregluþjónanna. Þá 

hafi lögregluþjónar haft minna svigrúm til þess að sinna frumkvæðisvinnu, þ.e. öllum 

verkefnum sem þeim er sjálfvalið að sinna en ekki í beinum viðbrögðum við útköllum sem 

þeir eru sendir í. Því veldur slíkt álag einnig slakari vinnu því eins og Elías sagði: „ ..það fer 

kannski svolítið hönd í hönd hvernig manni bara líður í starfinu sko. Hvernig samskipti eru 

við yfirmenn og starfsfélaga og svoleiðis. Þú veist hversu virkur maður er, manni verður að 

líða vel. Þú veist ef þér líður vel í starfinu, þú veist það sjálfur, ef þér líður vel og líður eins 

og þú sért að læra þá afkastarðu betur Það gildir það sama um þetta djobb. En það er fullt af 

fólki sem, sem hérna eða það eru alveg til lögreglumenn sem hérna.. eru ekki að, eða nenna 

ekki neinu sko.“. Sömuleiðis getur þetta leitt af sér ákveðið kaldlyndi gagnvart 

mannskepnunni og samfélaginu, sem getur leitt til þunglyndis (Ólafur Örn Bragason og 

Ólafur Kári Júlíusson 2008). Nánar verður greint frá þessu í greininni Fjarlægð frá 

almenningi.  

5.1.4 Valdbeiting 

Einn þáttur sem virðist vera stöðugt hitamál innan lögreglunnar sem og utan hennar er annars 

vegar réttur lögregluþjóna til valdbeitingar og hins vegar borgaraleg réttindi almennings gegn 

sömu valdbeitingu. Vegna eðli starfsins, þ.e. hvað er innifalið í starfinu og vegna valdastöðu 

lögregluþjónsins  gagnvart hinum almenna borgara hefur lögregluþjónninn rétt til þess að 

ganga inn í einkarými þegnsins og hefta frelsi hans hvort sem það er með því að stöðva hann, 
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krefja hann um upplýsingar, eða stjórna gjörðum hans með öðru móti í gefnum aðstæðum. 

Lögregluþjónn getur stoppað hvern sem er, krafið hann upplýsinga um ferðir sínar, látið hann 

segja deili á sér, krafið hann um að fara af vettvangi, fara á lögreglustöð og því svipt hann 

frelsi sínu í núinu (Lögreglulög 1996). Lögreglan á vettvangi hefur því fremur mikið vald.  

Lögregluþjónum er ekki veitt slíkt vald án skilyrða, heldur fylgir því krafa um að þau beiti því 

gegn almenningi til þess að viðhalda öryggi þeirra sem og framfylgd laganna. Líkt og þess er 

krafist af lögregluþjónum að þeir leggi sig í hættu á vettvangi, er líka krafist snöggr viðbragða 

þeirra við aðstæður þar sem óljóst er hvernig eigi að bregðast við. Stundum þarf 

lögregluþjónninn einfaldlega að bregðast við og það skjótt, en svo þarf að koma í ljós eftir 

aðstæðum hvort viðbrögðin voru rétt, eins og Bergrún svaraði aðspurð um slíkar aðstæður: 

„Já það getur verið erfitt, stundum þúst gerum við eitthvað og við vitum ekki ,,máttum við að 

gera þetta eða ekki?“, en það verður bara að koma í ljós. Stundum bökkum við ef við erum 

ekki klár á því, það fer bara eftir aðstæðum“. Það er þar með ekki sagt að lögregluþjónarnir 

gangi ávallt blint í verkin, heldur geta þau eftir aðstæðum ráðfært sig við vaktstjóra auk þess 

að þau geta leitað lögfræðiaðstoðar innan embættisins. Hins vegar er vettvangurinn sjaldnast 

svarthvítur og því er það ávallt matsatriði hjá hverjum og einum hvað séu réttar aðgerðir.  

Lögin um valdbeitingu lögregluþjóna virðast sjálf matskennd, en þar segir: „Handhöfum 

lögregluvalds er heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna. Aldrei mega þeir 

þó ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni.“ (Lögreglulög 1996, 14.gr.). Það er 

því á tímum fín lína á milli réttmætrar valdbeitingar og ofbeldis lögregluþjóna gagnvart 

almenningi. Viðmælendur voru því sumir ósáttir við sitt hlutskipti þegar kemur að störfum 

þeirra við viðkvæmar aðstæður og hvernig dómsvaldið beitir sér í vafamálum. Þar sagði 

Davíð t.d.: „Ég hef svona áhyggjur af því, sem sagt hvernig er verið að taka á 

lögreglumönnum í réttarkerfinu á Íslandi.. við erum svo berskjaldaðir gagnvart kerfinu 

eiginlega. Það er ekkert sem stendur á bakvið okkur, við stöndum algerlega einir.“. Viðhorf 

þeirra og ótti í þessu sambandi virðist ekki ástæðulaus í ljósi þess að undanfarin ár hafa 

nokkrir dómar fallið á lögregluþjóna fyrir líkamsárásir í opinberu starfi. Þar má nefna 

nýlegasta tilvikið þar sem lögregluþjónn var dæmdur fyrir brot í starfi sínu, en þar segir í 

dómnum: 

Ákærða var því rétt að handtaka brotaþola, sbr. 1. mgr. 90. gr. laga nr. 88/2008 og 16. 

gr. lögreglulaga nr. 90/1996. .. Ákærða er gefið að sök að hafa farið offari við handtöku 

brotaþola og eigi gætt lögmætra aðferða við hana. Því er hins vegar ekki haldið fram að 

ekki hafi verið fullt tilefni til handtökunnar og var það áréttað af sækjandanum við 
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flutning málsins. Þá er því heldur ekki haldið fram að ákærði hafi ekki beitt réttum 

lögreglutökum við handtökuna (Héraðsdómur Reykjavíkur 2013). 

Þetta merki um styggð lögregluþjóna gagnvart dómsvaldinu þegar kemur að störfum þeirra á 

sér þó fleiri orsakir heldur en tiltekin dómsmál gegn þeim. Til að mynda eru lögregluþjónar 

mjög samheldinn hópur og því afar viðkvæmir gagnvart því sem þau skynja sem árásir á 

samstarfsmenn og félaga. Þá er ríkjandi krafa, formleg og óformleg að þau styðji við bakið á 

hvort öðru og séu tilbúin að stökkva til varnar hvort öðru hvort sem það sé á úti á vettvangi 

eða innanborðs á stöðinni (Foster 2003). Í ljósi þess hversu nánir lögregluþjónarnir verða í 

starfinu mætti álykta að þau taki hvers kyns árásum persónulegar en ella væri í annars konar 

starfi. Einnig þar sem lögregluþjónarnir munu líklega lenda í einhvers konar sambærilegum 

aðstæðum og starfsfélagar þeirra hafa verið dæmdir fyrir að beita sér í, skapa slíkir dómar 

skiljanlega óöryggi á meðal annarra sem þurfa að beita sér á vettvangi.  

Ásýnd þeirra og lögmæting valds þeirra gagnvart hinum almenna borgara er þeim mikilvæg, 

en þar má nefna að til þess að tryggja að fyrirmælum þeirra gagnvart fólki á vettvangi sé fylgt 

þurfa lögregluþjónar að hafa ímynd þessa valds bersýnilega. Skorti lögmæti frá sjónarhorni 

hins almenna borgara er afgreiðsla lögregluþjóna á vettvangi þeim mun erfiðari og því er 

þeim umhugað um ímyndina. Viðmælendur mínir töldu Íslendinga sérstaklega slæma í þessu 

sambandi, en þar sagði Elías til dæmis: „..maður er kannski að sinna einhverju máli og fólk á 

leið hjá og er kannski forvitið og er ofan í manni og maður biður það kannski um að fara. 

Gefa okkur næði til að vinna og þá er það alveg strax ,,ég má alveg vera hérna, þú ert að 

brjóta á mínum réttindum“ og svoleiðis og það hefur endað með handtöku skilurðu? Spáðu í 

því að það endi með handtöku að fólk getur bara ekki þú veist, það finnst það vera svo að 

brjóta á sjálfu sér, ef það þarf að hlusta, fara eftir fyrirmælum þú veist.“ Í ljósi þess að 

lögregluþjónar eru starfandi á vettvangi þar sem þau eru oft á tímum í töluverðum minnihluta 

gagnvart fjölda „mögulegra ógna“, þurfa þau annað hvort að sýna vald sitt þeim hætti að 

nærstaddir séu ekki í vafa um vald þeirra, eða þá afgreiða mál sín í eins miklu hljóði og 

mögulegt er, en þar lýsir fyrrnefndur dómur slíkum aðstæðum með ágætum þegar sagt er: 

„..allmargt fólk hafi verið á vettvangi, að líkindum flest undir áhrifum áfengis. Alkunna er að 

við slíkar aðstæður vilja margir hafa skoðanir á verkum lögreglumanna og eiga þá til að láta 

hendur skipta ef ekki er farið að tillögum þeirra.“ (Héraðsdómur Rvk. 2013). Þessi þörf á því 

að viðhalda ímyndinni nær þó lengra en við mögulega hættulegar aðstæður, en í öllum 

aðstæðum þar sem almennur borgari véfengir lögmæti ákvörðunar eða tilsagnar 

lögregluþjóns, er slíkt álitið ógnun við lögregluþjóninn hvort sem um er að ræða þá mögulega 
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líkamlega ógnun eða þá aðeins ógnun við gefna ímynd. Lögregluþjónar hneigjast því til þess 

að bregðast illa við slíkum ógnunum (Maanen 1978). Þetta hefur verið staðfest í könnun á 

heiðarleika lögregluþjóna á Íslandi, en þar lýstu nær helmingur lögregluþjóna því að þeir/þau 

væru líklegri til þess að handtaka einhvern, sýndi sá sami þeim óvirðingu við afskipti þeirra 

(Ólafur Örn Bragason 2005). 

5.1.5 Fjarlægð frá almenningi  

5.1.5.1 Hlutgerving almenna borgarans 

Til þess að geta sinnt starfi sínu þarf gerandinn, þ.e. lögregluþjónninn að tileinka sér vissa 

sálræna ferla. Ég tel að flestir kæmust að þeirri niðurstöðu að setti maður sig í spor 

lögregluþjónsins sem þarf að sinna starfi sínu, fyndist þeim hugmyndin um að ganga svo langt 

inn á persónulegt rými fólks sem að þau þurfa raunverulega að gera, í það minnsta óþægileg 

ef ekki illyfirstíganleg. Samkennd okkar og félagsmótun gerir slíkt erfitt þar sem fólk almennt 

forðast árekstra við annað fólk í daglegu lífi. Í tilviki lögregluþjónanna þurfa þau bæði að 

hlutgera skjólstæðing sinn og sjálfan sig til þess að geta náð markmiðum starfsins fram. 

Hlutgerving skjólstæðingsins felst í því að ópersónuvæða hann, sem getur falist í að nálgast 

hann líkt og hlut eða verkefni, en með því móti getur lögregluþjónninn forðast að mynda 

samkennd með honum eða setja sig í spor hans. Sá skjólstæðingur verður því flokkaður sem 

táknrænn árásarmaður (e. Symbolic assailant) (Skolnick 1972). 

Til þess að réttlæta þessa sýn á hinum almenna borgara, felst hlutgervingin einnig í 

flokkaskiptingu hans, þ.e. sem annað hvort góði borgarinn eða „haugurinn“. Hugtakið 

haugurinn er fengið frá viðmælendum mínum þar sem það átti við hvern þann sem að mínum 

skilningi annað hvort virtist ekki virðast vera löghlýðin manneskja eða hins vegar merkileg 

fyrir samfélagið. Í því sambandi lýsti hún Bergrún slíku viðhorfi ágætlega þegar hún ræddi 

breytta skynjun sínu á umhverfinu eftir reynslu sína sem lögregluþjónn, en þar sagði hún: 

„..æji ég veit ekki, ef maður fer núna niður laugarveginn .. þá er maður svona að fylgjast með 

fólkinu, bara eitthvað svona ,,svakalega er þetta mikill haugur“. Ekki að maður þekki 

manneskjuna neitt, en finnst hann bara vera eins og hinir haugarnir.“. Ekki það að 

lögregluþjónarnir geri slíkt reynslulaust, líkt og hún nefndi í kjölfar þessa: „..æji ég veit ekki, 

maður sér eitthvað mynstur, maður er búinn að sjá svo marga svona í þessu“. Hlutgerving 

skjólstæðings í haugaflokkinn, þ.e. aðgerðaflokkinn geri skjólstæðinginn ekki að manneskju 

sem ber að virða sem slíka, heldur sem slæma og því án rétts til friðhelgis (Skolnick 1972; 

Maanen 1978). Við vissar aðstæður virðist hið sama gilda þegar borgarinn virðir ekki 

valdastöðu lögreglunnar gagnvart sér, en forðist borgarinn afskipti lögreglunnar, eða er 
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jafnvel aðeins ósamvinnuþýður, er sá hinn sami búinn að afsala sér rétti sínum sem borgari. Í 

þeim tilvikum þarf hins vegar fleiri þætti heldur en að hinn almenni borgari sé einungis 

ósamvinnuþýður.  Slíkt er ekki nægilegt nema að sá sami teljist annað hvort líklegur til þess 

að hafa framið glæp, eða þá hefur slíka menningar-/stéttarlega ímynd að lögregluþjónninn 

telur sig geta hætt á að bregðast með því valdi sem þeim er annars mögulegt samkvæmt þeirra 

rétti og skyldum sem fulltrúi hins opinbera (Maanen 1978). Þetta bæði hjálpar löggunni að 

vera sátt við að beita valdi gegn hinum almenna borgara og veitir ákveðinn siðgæðisstyrk fyrir 

lögregluþjóninn. Löggan setur sér óvin, samfélagið vs. haugarnir og líkt og í svo mörgum 

öðrum samfélagsfyrirbærum hvort sem um væri að ræða íþróttir, pólitík eða stríð, virkar þessi 

samheldni gagnvart settum andstæðingi sem styrkjandi auk þess sem það hjálpar  

lögregluþjóninum að bregðast við með þeim hætti sem hann telur sig þurfa við slíkar 

aðstæður. Haugurinn er ógn við samfélagið og löggan er vörnin. 

 Á meðan það komu ekki fram hjá viðmælendum nánari skilgreiningar á því hvaða þættir 

einkenndu „hauginn“, eru fjölmörg erlend fordæmi um mismunun lögreglunnar sökum kyns, 

kynferðis, kynþáttar o.s.frv.. Þá er til að mynda í Bretlandi ójafnt hlutfall milli stöðvunar og 

afskipta lögreglu í frumkvæðismálum eftir kynþáttum (Bowling og Phillips 2003). Sömu sögu 

má segja um Bandaríkin þar sem tíðrætt hefur verið um kynþáttamismunun lögreglunnar 

gagnvart blökkumönnum (Skolnick og Fyfe 1993). Á meðan Bretland og BNA eru kannski 

ekki fyllilega sambærileg í þessu sambandi sökum kynþátta- og menningarlegrar fábreytni á 

Íslandi má hins vegar benda á skýrslu unna fyrir ríkislögregluembættið þar sem íslenskuprófið 

í inntökuprófi lögreglunnar var gagnrýnt. Strangar kröfur í íslenskukunnáttu eru þar taldar 

hindra m.a. innflytjendur við að ganga í lögregluna (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013; 

Helga Dís Sigurðardóttir 2007). Forðast skal þó að útmála lögregluembættið og starfsmenn 

þess í þessu sambandi sem fordómafyllri en annað fólk í samfélaginu, en lögregluembættið 

sem og þjónar þess sækja lögmætingu sína til almennings og endurspegla því að mörgu leyti 

fyrirliggjandi viðhorf í samfélaginu (Chan 1997). Að sama skapi gáfu viðmælendur mínir fá 

merki um að þau álitu einhvern einn samfélagshóp verri en annan, en í því sambandi voru 

samræður mínar og Önnu áhugaverðar: „R:.. það er væntanlega einhver hópur eða týpa innan 

samfélagsins sem er með mestu vandamálin.. S: Nei. R: Ekki? S: Nei, ég myndi ekki segja 

það, ef þú bara lítur heildstætt og horfir bara á öll brot sem eru framin.“. Svipuð svör voru að 

finna hjá öllum viðmælendum, en þar lýsti t.d. einn viðmælandi því að hafa byrjað að sækja 

pólskunám vegna fjölda pólskra innflytjenda hér á landi. Þá má einnig nefna að lögreglan á 

Íslandi nýtur næst mesta trausts opinberra stofnana á meðal almennings (Sigrún Drífa 

Jónsdóttir og Jón Karl Árnason 2012). 
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Það var áhugavert að sjá hjá viðmælendum hvernig þau geta að sumu leyti stigið út úr þessu 

hugarferli í viðtölunum, þó ekki að öllu leyti. Það var líkt og þegar þau sátu með mér ýmist í 

heimahúsi mínu eða þeirra, eða þá í hópherbergi Þjóðarbókhlöðunnar, að þau hefðu vissa 

fjarlægð frá hlutverki sínu í starfinu. Hjá mörgum þeirra virðist þó alltaf vera ákveðinn fastur 

hluti eftir í þeim, hvað varðar sýn þeirra gagnvart haugunum alla vega. Líkt og reynslan hafi 

sett eitthvað ör sem ekki sé hægt að fjarlægja út vitund þeirra, en í það minnsta þegar það  

kemur að lögunum þá er lögbrot alltaf af hinu illa og sá sem fremur það er að gera eitthvað 

slæmt. Svona ákveðið hugarfar sem sé óhagganlegt. Þar á móti er ekki hægt að staðfesta að 

viðhorf þeirra hafi raunverulega breyst eftir að þau byrjuðu í lögreglunni, þar sem hér er ekki 

hægt að svara því  hvort viðhorfin séu tilkomin af reynslu þeirra í lögreglunni, eða hvort þau 

hafi dregist að lögreglustarfinu vegna fyrirliggjandi viðhorfa. Eina greinilega undantekningin 

var hjá Lilju þegar við ræddum viðhorf hennar eftir að hún hóf störf í lögreglunni, en hún 

sagði: „..æji maður getur ekkert hengt sig á eitthvað að allir sem hafa reykt hass séu fávitar, 

eða að allir sem hafa prufað amfetamín eða eru í dópi eða einhverju, séu einhver fífl. Það er 

ekkert þannig, margt af þessu fólki er bara ágætis fólk og þú veist, vel ígrundað og þannig.“.  

við erum ekkert með æðri tilverurétt hérna en annað fólk (Arnar) 

Þrátt fyrir að ekki væri hægt að merkja að viðhorfum viðmælenda minna hallaði á einhvern 

ákveðinn félagshóp kom klárlega fram fyrrnefnd flokkaskipting þeirra á fólki á vettvangi sem 

og utan þess. Það hvernig lögregluþjónninn flokkar almennan borgara sem verður á vegi hans  

stafar óneitanlega af áhrifum af félagslegri stöðu beggja, þ.e. bæði lögregluþjónsins sem og 

almenna borgarans. Þessa félagslegu stöðu má betur skýra sem bjargir lögmætingar (e. 

Authorisation) beggja aðila. Þessar bjargir má enn betur skýra með orðum Arnars þegar hann 

segir: „..þú ert að taka einhvern fimmtugan mann, þá ert þú ekkert að fara að tala yfir honum 

eins og þú sért pabbi hans .. Það eru ekkert allir sem nenna að fara að hlusta á einhverja titti 

sem eru að sekta þig um einhvern tuttuguþúsund kalla, að fara að hlusta á einhverja lektúra“. 

Að sama skapi má minnast fyrri orða Elíasar um aldur lögregluþjóna. Það er þó ekki aðeins að 

þessi skynjun og framkoma lögregluþjónsins sé mótuð af björgum lögmætingar vegna 

einhverrar óformlegrar eða ómeðvitaðrar skilyrðingar. Þvert á móti virðist þetta formlega 

skilgreinda hlutverk lögregluþjónsins vera að greina almenna borgara í tvo flokka og nálgast 

sitt hvorn flokkinn á mismunandi hátt, líkt og Arnar sagði einnig: „..okkur er kennt svona í 

skólanum að reyna að hafa okkar starf þannig að sem sagt venjulegi borgarinn á ekki að vita 

af okkur. Við erum ekkert að bögga hann“.. Færni lögreglunnar til þess að beita valdi sínu 

(líkamlegu sem og í samskiptum) virðist því fara mikið eftir hvern lögreglan á við hverju 
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sinni. Þó að lögreglan hafi formlega valdbeitingarréttinn, þá hefur hún ekki alltaf félagslega 

réttmætingu til þess. Því er lögregluþjónninn ekki undanþeginn því að taka mið af félagslegri 

stöðu þess sem hann hefur afskipti af. Þess vegna væri ekki óeðlilegt að álykta að ungur 

karlmaður á gömlum og illa förnum bíl væri líklegri til þess að verða fyrir afskiptum 

lögreglunnar heldur en eldri kona á flottum nýjum jeppa. 

5.1.5.2 Hlutgerving lögregluþjónsins 

Eins og ég segi fyrir mig, mér finnst voða gott bara að skilja fötin eftir í vinnunni og þá bara 

er maður kominn heim (Katrín) 

Lögregluþjónninn er sjálfur ekki undanskilinn hlutgervingu, en hún er upprunnin frá bæði 

skjólstæðingi hans sem og honum sjálfum. Líkt og hér hefur verið nefnt, er ýmis verknaður 

sem fylgir lögreglustarfinu og því þarf manneskjan að skilja sína sjálfsmynd frá hlutverkinu 

sem hún er að sinna sem lögregluþjónn. Til skýringar á þessu fyrirbæri væri gott að leita til 

kenningar Goffman um leikræna tjáningu, en í slíku samhengi mætti lýsa lögreglubúningnum 

sem þeim leikmuni sem einstaklingurinn beitir frammi á sviði (vettvangi). Sá leikmunur 

hjálpar honum þá að halda uppi sínu leikriti (verkefni sínu á vettvangi) án þess að bendla sína 

eigin persónu við verknaðinn (Ritzer 2007; Goffman 1956). Í því skyni virkar 

lögreglubúningurinn sem skjöldur fyrir manneskjuna sem gengur í honum og getur hjálpað 

henni bæði við að taka erfiðar ákvarðanir og til þess að yfirbuga feimnina við að nálgast fólk. 

Þar sagði Katrín t.d.: „Ég held að allir séu feimnir þegar þeir byrja, maður varð reyndar 

feiminn þegar maður, ef að þú lendir í einhverjum svona viðkvæmum málum eða þarft að 

spyrja svona nærgöngulla spurninga. ... En búningurinn svona varði mann“. Búningurinn er 

að sama skapi skjöldur gagnvart munnlegum eða tilfinningalegum árásum á manneskjuna sem 

gengur í honum, líkt og Davíð sagði: „Allar svona árásir á þig sem svona persónu eru 

eiginlega bara á búninginn“. Þegar manneskjan er í búningnum er hún bara lögregluþjónn að 

sinna starfi sínu og þegar hún hefur fjarlægt búninginn er hún einstaklingurinn aftur. Að vísu 

er umbreytingin ekki svo alger eða hrein þar sem þjálfuð skynjun þeirra á umhverfinu heldur 

þeim „meðvituðum“ gagnvart mögulega brotlegri hegðun. Að sama skapi fylgja skyldur 

lögregluþjónsins honum líka utan vaktar, hvort sem um er að ræða framferði hans eða 

viðbragðsskyldu við lögbrotum sem hann verður var við. Það er því ekki svo auðveldlega 

slökkt á radarnum þegar heim er komið. Í samræðum mínum við Þórdísi lýsti hún t.d. 

töluverðum breytingum á skynjun sinni sem fylgdi henni í frítíma hennar. Þar sagði hún t.d. 

„Maður er miklu svona meðvitaðri um hvað er að gerast í kringum þig. Bílar í hverfinu, 

hverjir eru sviptir, hverjir eru próflausir, hvað er að gerast. .. ef ég er einhver staðar niðrí 
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búð og sé einhvern sem er þjófur, þá fer ég náttúrulega að starfsmanni og segi ,,fylgist með 

þessum““. Þessi áhrif á skynjun og gildismat einstaklingsins nær því út fyrir vaktina og 

athyglisvert var að sjá í ummælum Þórdísar hvernig hún flokkar einstaklinginn sem „þjóf“ 

fremur en einhvern sem hefur stundað þjófnað áður. Lögregluhlutverkið virðist verða hluti af 

persónu fólks og mætti þar nefna að Svanhildur áleit sig ennþá í kjarna lögregluþjón þrátt 

fyrir að hafa hætt þar störfum og væri ólíkleg til þess að hefja þau aftur í bráð. 

Almenningur hefur sömu tilhneigingu til þess að aðskilja búninginn frá einstaklingnum sem 

gengur í honum, sem reynist tvíeggjað sverð fyrir lögregluþjóninn. Annars vegar veldur það 

því að þegar fólk sér búninginn veiti það lögregluþjóninum sjálfkrafa lögmætingu gagnvart 

því sem hann segir eða gerir. Þarna sé búningurinn sem tákn yfirvaldsins komið og því þurfi 

ekki að efast um áreiðanleika einstaklingsins sem klæðist búningnum.  Hins vegar veldur 

búningurinn því að einstaklingurinn innan fata sem manneskja með tilfinningar er hunsaður 

og hafi fólk eitthvað út á hið opinbera eða yfirvaldið að setja, virðist búningurinn haldbært 

form þess eða leið til þess að koma gremju sinni á framfæri. Þar nefndi Anna að: „..það [fólk] 

velur fyrir sig að sýna voða mikla.. fyrirlitningu og hroka og vera með rosalega mikil 

vandræði og svona“. Að sama skapi er sú tilhneiging að búningurinn valdi óttaviðbrögðum 

hjá fólki þegar það sér hann, þar sem almenningur sé að mörgu leyti skilyrtur til þess að óttast 

ýmist að eitthvað slæmt hafi gerst eða þá að það óttist ómeðvitaðan að lenda í vandræðum. Í 

vettvangsathugun minni með lögregluþjónum á vakt hafði ég þessi viðbrögð í huga þegar 

stoppað var á bensínstöð, en þegar ég stóð í röð eftir afgreiðslu klæddur í neóngult 

lögregluvesti gat ég ekki annað en fengið þá tilfinningu að sumir forðuðust að horfa á mig. 

Slík viðbrögð þarf svo sem ekki að undra þar sem lögreglan er kölluð á staðinn í hvert sinn 

sem eitthvað slæmt gerist í samfélaginu. Hvað varðar lögregluþjóninn sjálfan er það hins 

vegar óþægilegt að vekja óöryggi hjá fólki hvert sem hann fer.   

5.1.6 Ein á móti heiminum 

Viðmælendur mínir virtust skynja sig að ákveðnu leyti eins og þau væru föst í glufu á milli 

samfélagsins og réttarkerfisins eða þá ríkisvaldsins. Þau væru að þjóna hvoru tveggja en hefðu 

skjól á hvorugum staðnum. Þetta ylli því að lögregluþjónar væru mikið í sjálfsvörn og þyrfti 

ekki að undra að félagshópurinn verði innhverfur ef þá ekki fjandsamlegur gagnvart öðrum 

hvort sem það er hið opinbera, yfirmenn, fjölmiðlar eða þá hinn almenni borgari. Skynjaða 

hættuástandið sem þau búa við ýtir mjög mikið undir þetta og þeim finnst þau dálítið á milli 

steins og sleggju, ýmist að berjast við vondu kallana á götunni eða verjast almenna 

borgaranum í réttarsalnum. Þetta gerði þau afhuga hvoru tveggja. 
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Þetta er lífsstíll að vera lögga (Davíð) 

Það myndast ákveðin fjarlægð gagnvart lögreglunni og almenna borgaranum í einkalífinu. 

Svo hugtökum Goffman sé áfram beitt þá er sviðið ekki auðveldlega yfirgefið því fólk kemur 

öðruvísi fram við einstakling sem það veit að er lögregluþjónn. Breytt framkoma getur birst í 

stífni eða óöryggi í kringum einstaklinginn eða  þá í háði gagnvart honum eða 

lögreglustarfinu. Sömuleiðis kunna sumir að hafa haft neikvæð afskipti af löggum af 

einhverjum toga sem kemur síðar fram í leiðindum úti á götu. Áreitið gagnvart 

lögregluþjónum í einkalífi sínu virðist vera að því marki að þeim er ekki vært hvar sem er. Þá 

verða lögregluþjónar í einkalífi sínu einnig að segja skilið við ýmsa hluti sem myndu þykja 

óviðeigandi miðað stöðu þeirra, en þættu mögulega eðlilegir hjá öðrum. Lögreglan þarf að 

forðast öll tengsl sem þykja óviðeigandi og almennt staði þar sem að skjólstæðingar hennar 

stunda, hvort sem um skemmtistaði sé um að ræða eða annað, líkt og Davíð lýsti: „Það hefur 

gerst bara í verslunum og það hefur gerst á skemmtistöðum. Það eru ákveðnir staðir sem við 

svona forðumst í rauninni. Þegar þú ert lögreglumaður, þá ertu ekki allstaðar, þú ferð ekkert 

hvert sem er inn, ferð ekki inn í hús hvar sem er.“. Þetta hefur áhrif á samskipti lögregluþjóna 

gagnvart kunningjum og lýstu meðal annars Arnar og Davíð vinamissi í kjölfar þess að ganga 

í lögregluna. Starfið virðist því vera ákveðinn lífstíll sem þú velur þér, enginn sé  

lögregluþjónn á daginn og almennur borgari á nóttinni, eða þá öfugt. Hvort sem viðhorf þeirra 

einstaklinga sem velja að ganga í lögregluna breytast í kjölfar reynslu þeirrar í starfinu eða eru 

eingöngu fyrirliggjandi viðhorf færð í verk, þá er einstaklingurinn óneitanlega búinn að steypa 

í stein ákveðin lífsviðhorf, hegðunarmynstur og samfélagsstöðu, þú verður að haga lífi þínu 

eftir því hlutverki sem þú hefur valið þér. Þegar gengið er inn um þessar dyr er gengið út 

aðrar. Þetta kemur m.a. fram í orðum Arnars þegar hann lýsti því þegar hann ákvað að ganga í 

lögregluna: „..Ég vildi aðeins bíða með það því ég ímyndaði mér að ég myndi líklegast endast 

lengur í þessu, þannig að mig langaði að prófa ýmislegt annað fyrst. .. En ég vissi líka að um 

leið og maður færi í þetta þá myndi margt breytast. .. Þú veist, maður missti einhverja vini og 

eitthvað svona leiðinlegt.“.  

Vegna reynslu lögregluþjónsins í starfi, hvort sem það eru upplifanir þeirra af ljótum hliðum 

samfélagsins, aðlöguð viðmót þeirra eða skilningur á réttarkerfinu eða þá „hvernig hlutirnir 

ganga fyrir sig“ samkvæmt þeirra skynjun, er það nokkuð sem annað fólk hefur sjálft ekki 

reynslu né skilning á. Þessir hlutir valda því að einstaklingurinn sem sinnir lögreglustarfinu 

hefur fáa aðra til þess að trúa fyrir hugarangri sínu heldur en þau sem hafa sama reynsluheim. 

Svo sótt sé á ný í hirslu Goffman, þá hefur hver gerandi/leikari ekki aðeins þörf fyrir að sinna 
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hlutverki sínu á sviðinu hnökralaust, heldur þarf sá sami að hafa eitthvað baksvið til þess að 

henda af sér búningi sínum, þ.e. til þess að vera maður sjálfur (Goffman 1956). 

Lögregluþjónninn virðist því hafa takmarkaðri möguleika til þess að blása út og sækja 

stuðning annarra heldur en fólk almennt, þar sem fólk er ólíklegra til þess að skilja hvað hann 

er að ganga í gegnum. Því er það tilhneiging fyrir löggur að halda saman, hvort sem það er til 

að halda uppi móralnum eða þá bara vegna þess að þarna eru reynslufélagarnir, fólkið sem 

skilur þig og hvað þú ert að ganga í gegnum auk þess að vera skoðanabræður. Í því sambandi 

má nefna að flestir viðmælendur mínir lýstu yfir óánægju sinni með breytingar á 

vaktafyrirkomulagi sínu, sem fólst í því að í stað fastra hópa á sömu vöktum voru hóparnir 

leystir upp og hver valdi þær vaktir sem sá óskaði eftir að fara á. Ástæða óánægjunnar var sú 

að þau reiddu sig mikið á vakthópinn sinn og mynduðu þar vinatengsl, líkt og Elías sagði: 

„..þegar þú varst á gömlu vaktinni var alltaf ákveðinn kjarni bara. Þú veist þannig að, 

kannski eftir kvöldvakt fóru menn og fengu sér öl .. eða eitthvað“. Því verða samstarfsmenn í 

lögreglunni stuðpúðinn og þau passa mjög vel upp á hvert annað. Lögreglan verður eins konar 

fjölskylda lögregluþjónsins, en því yngri sem lögregluþjónninn er því meira virðist sá reiða 

sig á starfsfélaga sína utan vinnunnar. Það virðist vera að einhverju leyti bundið við 

hjúskaparstöðu lögregluþjónsins og fjölskylduhagi hans, þ.e. sé hann/hún barnlaus og 

makalaus leita þau frekar til samstarfsfélaga sína. Lögregluembættin hafa þar til viðbótar tekið 

upp boltann og skapað aðhald og mögulegar breytingar á lögreglumenningunni líkt og hér 

hefur verið nefnt áður, en það felst m.a. í að lögregluþjónar koma saman eftir vakt til að ræða 

málin, þau eru hvött til þess að passa upp á félaga sína tilfinningalega ef þau sjá þá eitthvað 

óhressa ásamt því að núna er sálfræðingur í fullu starfi fyrir lögregluna sem þau geta sótt til 

kjósi þau það. 

5.1.7 Taumhald 

Viðhorf sumra viðmælenda minna var á þá leið að borgaraleg réttindi Íslendinga væru of 

mikil, þar sér í lagi brotamanna eða þeirra sem eru grunaðir um slíkt og að það bitnaði á starfi 

lögreglunnar. Þar nefndi Davíð að: „Þú ert algerlega stikkfrí, sama hvað þú gerir. Þetta 

verður til þess að lögreglumenn hætta að fara í svona, þeir hætta að beita sér í starfinu og 

það er áhyggjuefni mitt“. Að mati sumra viðmælenda minna getur fólk gengið töluvert langt 

áður en það er kært eða fangelsað og það bitnar á fórnarlömbum þess. Að sama skapi finnst 

þeim eins og sönnunarbyrðin sé of mikil og þeim eigi að vera gert kleift að ganga á grunaða 

með minni sannanir í höndunum og þar sagði Arnar að: „..fólk kemst upp með miklu meira en 

ég hélt. Þú kemst rosalega langt á því að vera drullusokkur. .. það er alveg ótrúlegt sko og 
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hehe, það er alveg magnað hvað það bitnar á saklausa fólkinu, að þú veist, hvað réttindi 

brotamanna eru mikil.“.  

Meðan þessi viðhorf eru til staðar er ekki hægt að slíta úr tengslum það að lögregluþjónar séu 

viðkvæmir fyrir því að vald þeirra sé véfengt, eru merki þess að viðhorf þeirra snerti á fleiri 

þætti lögreglustarfsins. Líkt og greint var frá hér fyrr í umræðunni um annars vegar í 

kaflanum Valdbeiting og hins vegar í Kulnun og deyfð, þá er rík tilhneiging til þess að reynsla 

þeirra í starfinu veki upp kaldlyndi gagnvart brotamönnum og mögulega almennt gagnvart 

mannskepnunni yfir höfuð. Þegar lögregluþjónninn hefur upplifað visst mikið af harmleik í 

afgreiðslu mála og séð inn í aðstæður þar sem fólk hefur framið siðlaus athæfi, er ekki 

óeðlilegt að álykta að slíkt hafi áhrif á skynjun lögregluþjónsins þegar hann gengur um á 

vaktinni sinni. Í framhaldi af slíkri ályktun sést einnig hvernig reynslan sjálf gerir 

hlutgervingu lögregluþjónsins auðveldari, en þegar litið er til samræðna minna og Svanhildar 

eru áhrifin bersýnileg: „R: Hérna.. breytti starfið einhvern veginn hvernig þú, hvernig þú sást 

svona fólk, þúst utan vinnutíma? .. S: Jámm, bara að treysta aldrei fólki. Treysti ekki neinum, 

það er eiginlega aðalmálið held ég. Já, að fólk er fífl hehe.“. Í ljósi reynslu þeirra má álykta 

að þau séu sneggri að móta sannfæringu sína heldur en í það minnsta réttarkerfið ef ekki 

almenningur sjálfur.  

Slík tilhneiging einskorðast þó ekki við lögregluþjóna heldur er fljótfærni í álitsmyndun 

eðlislæg í skynjun mannskepnunnar á umhverfi sínu og beitir hún ekki síður tilfinningalegu 

mati en hlutlægu til að ná fram niðurstöðu. Ástæða þess er m.a. vegna þess magns upplýsinga 

sem einstaklingur þarf að greina við aðstæður sínar hverju sinni og því leitist hugurinn við að 

stytta sér leiðir (Crisp og Turner 2007 bls. 36-67). Þess er ekki aðeins vænst, heldur er þess 

beinlínis krafist að siðferði lögregluþjóna sé á hærra stigi en hins almenna borgara, og þá má  

vænta þess að þeir sömuleiðis meiri „hefndarþorsta“ eða löngun til þess að brotlegum sé hegnt 

(Foster 2003; Waddington 1999). Hefndarþorsti kemur ekki aðeins fram hjá illviljuðum 

einstaklingum, en í því tilviki má nefna að þeir einstaklingar sem hafa sterka trú að heimurinn 

eða samfélag þeirra sé gott og réttlátt eru þeim mun hneigðari til refsinga þegar viðhorf þeirra 

eða lífssýn bíður skaða eða er hnekkt af hvers konar atviki eða reynslu (Kaiser, Vick og Major 

2004). Sömuleiðis getur félagslegt samþykki sökum stimplunar brotaþola stuðlað að 

réttlætingu hefndar gegn honum í formi siðferðislegrar skyldu geranda, en í því tilviki hefur 

þolandi verið ómanngerður og því eiga réttindi hans sem einstaklings ekki við. Þetta 

félagslega samþykki kemur einkanlega frá félagshópi lögregluþjónanna sjálfra, en eins og 

áður hefur verið nefnt þurfa lögregluþjónarnir einnig að hafa félagslegt samþykki ráðandi 
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félagsafla samfélagsins að þolandi þyki óæskilegur til þess að komast upp með slíka hegðun. 

Séu innviðir og eftirlit ekki nægilega sterkir í aðhaldi á framkomu lögregluþjóna, er hætta á að 

lögreglumenning gefins samfélags þrói með sér slíka neikvæða hegðun. Merki um slíkt kom 

einna skýrast fram í máli Rodney King og merkjum um ofbeldishegðun lögregluþjóna í BNA 

(Seabright og Schminke 2002; Skolnick 1977; Skolnick og Fyfe 1993; Marshall 1978) 

Réttarferlið sem byggist á hlutlægu mati gagna og vitnisburða, eða í það minnsta hefur þá 

yfirlýstu nálgun, er því á skjön við skynjun lögregluþjónanna og því skiljanlegt að þeir upplifi 

gremju við þetta misræmi. 

Þótt réttindi borgaranna kunni að vera ekki hátt metin hjá íslenskum lögregluþjónum í orði, 

vegna þess að þau eru talin hamla markmiði þeirra við að ná fram „réttlætinu“, þýðir það hins 

vegar ekki endilega að þau komi fram í álíka gjörðum. Lögregluþjónum hér á landi virðist alla 

vega mikilvægt að halda réttmæti sínu gagnvart almennum borgurum. Normin (hin félagslegu 

gildi og viðhorf) sem lögreglan fylgir eru bundinn samfélaginu að því leyti að 

lögregluþjónninn lítur á hlutverk sitt sem það að veraverndari og bjargvættur almenna 

borgarans og því er honum að sjálfsögðu annt um ímyndi sína sem slíkur, líkt og Arnar nefnir: 

„..okkur er annt um .. álitið sem fólkið hefur á okkur sko, saklausir borgarar, okkur er alveg 

sama hvað drullusokkurinn heldur um okkur“. Á meðan slík viðhorf kunna að vera ekkert 

öðruvísi en hjá öðrum þjóðum, jafnvel þar sem löggæslan hefur talist vafasöm af einu eða 

öðru tagi, birtast viðhorf íslenskra lögregluþjóna í það minnsta sem afar jákvæð ef ekki til 

fyrirmyndar samkvæmt heiðarleikakönnunum. Þar hafa þeir sýnt minnsta þolið gagnvart 

ósiðlegri hegðun samstarfsmanna (Ólafur Örn Bragason 2005). 

Gildi lögregluþjónsins verða ekki fjarlægð frá viðhorfum og gildum samfélagsins, en þar 

virðist ekki koma fram þeirra helsta taumhald. Það sem virðist stýra að miklu leyti aðgerðum 

lögreglunnar er hennar eigin menning. Hún er sinn eigin vörður. Það ríkir sterkt aðhald meðal 

lögreglumanna um hvernig eigi að bera sig og hegða sér, bæði gagnvart hvorum öðrum og svo 

hinum almenna borgara (Reuss-Ianni og Ianni 1993). Þá eru ákveðnir hlutir algerlega 

forboðnir hjá lögreglunni. Einn þeirra er það hve mikilvægt er fyrir lögregluþjóninn að 

viðhalda ímynd sinni á vettvangi, en þá er lögregluþjóninum forboðið að gagnrýna eða grafa 

undan ákvörðun félaga síns á vettvangi, sérstaklega ef sá hefur lægra númer á merki sínu 

(númer lögregluskjaldarins táknar valdastöðu meðal lögregluþjóna, lægsta númerið táknar 

stjórnanda vettvangs). Það er einungis eftir að farið er af vettvangi sem að í lagi þyki að 

gagnrýna ákvörðun félagans, líkt og Alda lýsti atviki á vettvangi: „..hún rengdi allt sem ég 
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gerði .. enda tók ég hana bara upp á lögreglustöð og ég las yfir helvítis hausnum á henni. Ég 

bara „þú gerir þetta aldrei, ég ætla bara að láta þig vita af því að svona spyrðu ekki!“.  

Það ríkir einnig sú krafa að lögregluþjónninn fari hinn gullna meðalveg. “ (Arnar). Ef að hann 

er of linur nýtur hann engrar virðingar frá félögum sínum og ef hann er of harður gildir það 

sama. Þá er þrýstingur frá samstarfsfélögunum að fylgja því sem þykir ásættanlegt framferði á 

vettvangi innan lögreglunnar, líkt og Arnar sagði: „..við fílum fæstir að vinna með svoleiðis 

mönnum og við látum alveg félagann líka vita ef okkur finnst hann ganga of langt“. 

Menningin virðist sterk varðandi normin og lögregluþjónar fá fljótt viðbrögð við sínu 

framferði frá samstarfsmönnum: „..það er kannski það góða við lögguna að upplýsingaflæðið 

er svo gott, menn tala svo mikið þarna. Menn svona, kemur svona strúktúr hvernig menn eiga 

að vinna og hvernig menn eiga ekki að bregðast við og ef menn gera mistök, þá þú veist ræða 

menn það oftast mikið um það að maður getur lært af mistökum annarra“. Því er þess vegna 

fylgt eftir hvernig ætlast er til þess að lögregluþjónar hagi sér. 

Það virðist þó mismunandi með hversu beinum hætti félagarnir bregðast við því að einn úr 

þeirra röðum hagi sér ósæmilega, þ.e. hvort farnar séu formlegar leiðir til yfirmanns eða málið 

sé leyst með samræðum þeirra þegar af vettvangi er komið. Þá sagði Arnar t.d. að: „Ég bara 

segi það beint við þig hvað ég er að fara að gera ,,þú fórst út fyrir mörkin og mér fannst þetta 

mjög rangt“. ... tala við þig bara beint, svo myndi ég taka þig með til hans [yfirmannsins]“. 

Slíkt fer mögulega eftir aðstæðum, alvarleika fráviks lögregluþjóns eða hvort að  fyrri 

tilraunir til leiðsagnar hafi tekist, líkt og Katrín lýsti: „..ég held að það sé gott að menn bara, 

tali saman um það. Ef það gengur ekki má kannski leita til næsta, yfirmanns eða eitthvað. Ég 

held að þetta sé misjafnt samt sko“. 

Eins og hér hefur verið lýst eru ýmsir þættir sem kynjamunur virðist ekki gilda um, heldur 

fremur innbyggt í formgerð lögreglustarfsins. Þá virðast bæði kynin hafa sömu hvata sem 

leiðir þau til þess að ganga í lögregluna, ásamt því að þau lýstu viðhorfum gagnvart starfinu, 

mikilvægum eiginleika sem viðkomandi þarf til að sinna starfinu vel og viðhorfum til 

almenna borgarans ásamt hættum í starfinu. Næst verður farið yfir þá þætti sem flokkast sem 

karllægir og það þema hefur fjóra undirflokka sem varðar fyndni, tryggð og hlýðni, styrk og 

hugrekki og svo skapbræði karlmanna. 
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5.2 Karlamenning 

5.2.1 Fyndni 

Fyndni er grunnþáttur í mannlegum samskiptum og hefur það markmið að skapa jákvæð 

hugræn og tilfinningaleg viðbrögð. Hún hefur einnig töluvert gildi í stofnanamenningu og er 

bæði breytileg í formi og tilgangi eftir eðli stofnunarinnar eða starfsins. Á meðan fyndni í 

stofnanamenningu er í sjálfu sér ekki sér karllægt fyrirbæri, virðist sú fyndni sem kemur fram 

hjá lögregluþjónum vera einkar karllæg. Til að mynda er talið vera kynjamunur á því hvernig 

fyndni kemur fram, en þá eru konur taldar beita fyndni til þess að auka samstöðu á meðan 

karlar beita fyndni til vekja hrifningu eða til þess að undirstrika sameiginlega þætti á milli sín 

og hlustanda til þess að auka samstöðu þeirra á milli (Romero og Cuthirds 2006). Fyndnin í 

lögreglunni hefur margvíslegan tilgang fyrir þau sem beita henni og verður hann útlistaður 

hér. 

Fyndni er m.a. beitt sem bjargræði eða spjörun (e. coping) hjá ýmsum stéttum eða stofnunum 

til þess að takast á við streitumiklar aðstæður. Þá er hún þekkt hjá starfsmönnum 

bráðamóttöku á spítölum, hjá herjum, slökkviliðum sem og auðvitað lögregluþjónum 

(Kauiper 2012). Þar hefur hún bæði líkamleg og andleg áhrif, en þá hefur hún slakandi áhrif á 

vöðva, hjartslátt og öndun. Að sama skapi hjálpar hún starfsmönnum til þess að kljást við 

tilfinningalega erfiðar aðstæður, minnkar ótta og áföll sem að þeir kunna að verða fyrir við 

hættulegar eða óhugnarlegar aðstæður (Moran og Massam 1997). Að beita fyndni sem 

spjörun er því notað til að létta þungt andrúmsloft, en þar getur fyndnin hjálpað til að viðhalda 

jákvæðum móral og hindrað að vaktin verði þunglyndisleg og döpur. Fyndni við streitufullar 

aðstæður eru þó ekki af öllum talin jákvæð leið til spjörunar þar sem henni er einnig beitt af 

lögregluþjónum til þess að fela tilfinningar sínar gagnvart samstarfsmönnum sínum (Moran 

og Massam). Það að lögregluþjónn skuli finna þörf til þess að sýna ekki veikleikamerki 

gagnvart félögum sínum hindri því að tekist sé á við mögulegar afleiðingar áfalla. Fyndni 

samkvæmt Pogrebin og Pool (1988) er einnig beitt hjá lögregluþjónum sem gamansamri 

árásargirni eða ádeilu á stjórnendur sína eða vinnustað og þjónar þeim tilgangi að veita útrás 

fyrir gremju. Þó kom lítið fram um slíkt hjá viðmælendum mínum, heldur þvert á móti var 

aðallega talað um að virðingu ætti að bera fyrir yfirmönnum þegar þeir yfirhöfuð bárust í tal. 

Fyndni er þá einnig beitt til að brjóta niður áhorfanda og til þess að staðfesta normið meðal 

lögregluþjóna, þ.e. það sem telst viðeigandi viðhorf, gildi og aðra þætti sem einkennir 

„venjulegan“ lögregluþjón (Pogrebin og Poole 1988). 



67 

Auk þess að takast á við aðstæður sem skapa ótta eða áföll, beitir lögregluþjónninn fyndni 

sinni á vettvangi gagnvart almennum borgurum með ýmsum hætti. Þar getur lögregluþjónninn 

notað hana til þess að brjóta ísinn í samræðum við fólk, en þar má nefna atvik í vettvangsferð 

minni með lögregluþjónum í eftirlitsferð á stórum lögreglubíl. Við höfnina á Granda stöðvaði 

lögreglubíllinn við hlið lítils fólksbíls þar sem ungar stelpur sátu og ræddu saman. 

Lögregluþjónninn sem var næst bílnum rúllaði niður rúðunni og horfði rannsakandi inn í bíl 

stelpnanna. Þegar þær taka eftir lögreglubílnum við hlið sér horfa þær stjarfar á okkur og 

örlítið óttaslegnar. Ég skynjaði að lögregluþjóninum þætti ekkert grunsamlegt við athafnir 

þeirra, því hann segir án fyrirvara „Ertu full?“, en eftir að stúlkan neitar því spyr hann svo 

„Nú, Eruð þið bara á trúnó?“. Við þetta hlæja stelpurnar og andrúmsloftið léttist samstundis. 

Síðar í sömu vettvangsferð var ég að ræða við stjórnanda hópsins um notkun fyndni á 

vettvangi, en þar lýsti hann aðstæðum þegar hann var við mótmæli fyrir framan Alþingishúsið 

og einn mótmælandinn neitaði að fylgja skipunum hans og var ósáttur við framkomu 

lögreglumannsins. Sá hreytti í lögregluþjóninn „Ég borga launin þín!“ en þar hafði hann 

svarað um hæl „Já, djöfull ertu nískur“ og þar með brotið niður rembinginn í 

mótmælandanum. Þessari aðferð er víða beitt í það minnsta hérlendis þar sem 

lögregluþjónninn beitir fyndninni sem vopni gagnvart æsingi fólks á vettvangi, en ef 

lögregluþjóninum tekst að trufla stemningu eða skap þess sem er ofbeldisfullur eða 

árásargjarn veldur það oft á tíðum því að sá sami róast niður eða missir löngun til þess að 

halda áfram átökum. Þetta nýtir m.a. Davíð sér óspart og nefndi eitt atvik þar sem hann: 

„..kom nýverið að slagsmálum þar sem að menn voru, að kútveltast í götunni. Ég gekk að 

þeim rólega og spurði hver væri að vinna og þá var þetta bara búið.“. 

Fyndni er notuð hjá lögregluþjónunum til þess að auka samheldni á vinnustaðnum og er stór 

þáttur hjá félagshópnum. Sú fyndni er mjög gróf og myndi mögulega birtast utanaðkomandi 

sem afar óviðeigandi. Það virðist vera tilheiging hjá stofnunum að því líkamlegri eða 

átakameiri sem vinnan er, því grófari sé fyndnin. Þegar nýliðar ganga til starfa í lögreglunni er 

þátttaka þeirra í fyndninni mikilvæg til þess að fá félagslegt samþykki eldri lögregluþjóna sem 

og inngöngu í hópinn ef svo mætti að orði komast. Til að mynda sagði Davíð að: „..það er nú 

þekkt svona í lögreglunni sýnist mér við lögregluna að þegar menn eru léttir og til í grín og 

svoleiðis. Þeir falla alveg vel í kramið.“. Þrátt fyrir að upp hafi komið tilvik þar sem 

einstaklingar í lögreglunni hafi móðgast vegna háðs annarra eða fyndni á stöðinni, virðast 

lögregluþjónarnir mjög meðvitaðir um áhrif hennar og grófleika. Þar má nefna á ný að í 

vettvangsathugun minni var töluvert um karlrembubrandara, en í hvert skipti sem einhver 
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sagði slíkan tjáði sá sami mér í kjölfar þess að brandarinn hefði ekki verið illa meintur, heldur 

væri aðeins sagt í góðlátlegu gríni. Þetta væri bara húmorinn hjá þeim. 

Eðli og efni fyndni lögregluþjónanna í kringum hvorn annan er óneitanlega karllæg, þar sem 

hún lýsti í flestum tilfellum karlrembuviðhorfum, þó lýst hafi verið yfir að þau viðhorf væru 

raunverulega ekki til staðar hjá þeim. Um þetta hefur verið deilt í sakfræði þar sem fyndnin sé 

annars vegar notuð sem tól til þess að stilla saman innhópinn í félagsskap lögreglunnar undir 

sömu sammerkjum og hins vegar til þess að leggja áherslu á þá þætti sem útilokar aðra frá 

innhópnum. Því sé verið að stuðla að og réttlæta útskúfun kvenna frá félagshópi karlanna á 

vinnustaðnum (Foster 2003). Á meðan fyndni sé notuð til streitulosunar er illséð hvernig hún 

ætti að þjóna slíkum tilgangi á meðal kynjanna á vinnustaðnum og því ekkert sem réttlætir í 

raun þetta háð gegn konum, hvort sem þetta er dulbúin fjandsemi gagnvart þeim eða gert í 

sakleysi.  

Til þess að komast inn í félagshóp lögreglunnar hafa konurnar þurft að aðlagast þessari 

fyndni, sem þær gera með tvennu mögulegu móti, en það felst annað hvort með því að hunsa 

hana eða þá taka sjálfar þátt í fyndninni, líkt og og Katrín lýsti: „Maður er fljótur að taka þátt 

í þessu.. Þúst þú gætir ekki unnið þetta starf ef þú gætir það ekki, ef þú þyldir ekki húmorinn 

frá þeim og svona skot, .. þá geturðu bara farið að leita þér að öðru starfi“. Hvernig sem 

konurnar takast á við þessa fyndni, virðist ljóst að þessi fyndni sé einkar rótgróin og hana 

virðist erfitt að losna við. Að sama skapi lýstu kvenviðmælendur mínir að vinnustaðafyndnin 

væri grófari en viðgengst hjá konum almennt, en þar sagði Katrín einnig: „..ég verð stundum 

að passa mig, þegar maður er bara með vinkonum sínum eða þúst að segja ekki eitthvað sem 

gæti stuðað þær“. Það sem ennfremur bendir til karllægni fyndninnar er það að karlar eru 

varkárari við að grínast af þessu tagi í kringum konur þangað til að þær hafa komist inn í 

félagshóp karlanna, líkt og Davíð lýsti: „..það er mjög svartur húmor í lögreglunni, .. það 

léttist kannski aðeins þegar konur eru þarna. En svo þegar maður er farinn að þekkja hana 

og vita hvernig hún er, þá ertu kominn í sama farið aftur.“. Það mætti því álykta að konur eigi 

erfiðara með aðgengi að félagshóp karlanna, eða í það minnsta þurfi að sanna sig meira til 

þess að karlarnir taki þeim sem hluta af þeim og séu ekki á varðbergi. 

5.2.2 Tryggð og hlýðni 

Það bendir margt til þess að aðalsmerki karlamenningarinnar innan lögreglunnar sé annars 

vegar tryggðin við hvort annað og svo hlýðni. Á meðan bæði kynin töldu hvort tveggja 

mikilvægt lögðu karlviðmælendur meiri áherslu á þessa þætti í viðtölunum. Þær koma fram í 

því hvernig formgerð lögreglustofnanna er háttað, menningu karla í kynjasamhengi sem og í 
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mismunandi áherslum kynjanna í lögreglunni á hvaða þættir eru mikilvægir í góðum 

lögregluþjóni. Þó að hér sé lögreglan í sjálfu sér ekki gagnrýnd fyrir stigveldisfyrirkomulag 

sitt, virðist fyrirkomulagið óneitanlega karllægt. Það er ekki aðeins vegna þeirrar umræðu sem 

tæpt var á hér fyrr í Karlmenn, heldur einnig nokkuð sem þeim fannst konurnar líklegri til 

þess að skorta.  

Líkt og í hernum er strangt stigveldi (e. hierarchy) í lögreglunni og þar eru orð hærra settra 

lög og undirmaður óhlýðnast þeim aðeins að eigin áhættu. Það að óhlýðnast yfirmanni getur 

valdið því að lögregluþjónn fái áminningu og önnur áminning lögregluþjóns þýðir brottvísun 

hans. Stigveldinu er því fylgt af miklum móð og er afar stór þáttur í bæði formgerð starfsins 

og einn þáttur í mati lögregluþjóna á hvert öðru. Það sem gerir stigveldi lögreglunnar ólíkt 

fyrirkomulagi hersins er t.d. það að allir sem hefja störf í lögreglunni þurfa að byrja neðst í 

stiganum. Það verður enginn varðstjóri, yfirlögregluþjónn o.s.frv. án þess að hafa unnið sem 

útkallslögregluþjónn. Því er reynslan eitt að frumskilyrðum þess að lögregluþjónn fær 

stöðuhækkun í starfi sínu. Það er hins vegar ekki eini þátturinn þar en frekar verður rætt um 

það í kaflanum Kvennamenning.  

Það var lítið í svörum kvenviðmælenda sem gaf til kynna að þær styddu síður 

stigveldisfyrirkomulagið. Í spurningum mínum til viðmælenda athugaði ég viðhorf þeirra til 

yfirmanna í lögreglunni. Flestir viðmælenda töluðu vel um yfirmenn sína og virtust lítið vilja 

gagnrýna þeirra ákvarðanir. Það má segja að hlýðni þeirra gagnvart yfirmönnum hafi gengið 

svo langt að nokkrir kvenviðmælenda minna vildu að ég fengi blessun Geirjóns þá starfandi 

lögreglustjóra fyrir rannsókn minni áður en að þær kæmu til mín í viðtal. Þær vildu því ekki 

fara á bakvið yfirmenn sína með nokkru móti. Það voru einstaka undantekningar á hollustu 

viðmælenda minna gagnvart yfirmönnum sínum, en það var annars vegar í tilviki fyrrverandi 

lögregluþjóna og hins vegar í umræðu um kvenyfirmenn, en það verður frekar útlistað í 

kaflanum Kvennamenning. Arnar hafði hins vegar á orði um að hann hefði frekar orðið var 

við að konur andmæltu eða fóru gegn skipunum yfirmanna, en hann sagði að: „V:..ég hef tekið 

eftir því, það hafa .. minnsta kosti tvær stelpur verið mjög frekar. Ef þær eru sendar á 

einhvern póst, sendar sem sagt bara að vinna á einhverjum stað þessa vakt, þá hafa þær sagt 

einfaldlega bara nei. R: Jaá. V: Og það gera karlmenn ekki.“.  

Það skal tekið fram að ég hafði vegna beiðni þeirra samband við Geirjón og fékk hans skoðun 

á því að ég tæki viðtöl við lögreglukonur fyrir rannsókn mína og hann lýsti yfir velþóknun 

sinni á bæði lögreglukonunum og rannsókninni. Ég hef jafnframt rætt við starfsmannastjóra 

ríkislögregluembættisins í tengslum við rannsóknina, sem og skólastjóra Lögregluskólans og 
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formann valnefndar hans og var ég hvergi var við annað en velþóknun og ánægju yfir efni 

rannsóknar minnar. Í ljósi skýrslu sem gerð var fyrir tilstuðlan ríkislögregluembættisins um 

stöðu kvenna í lögreglunni (Finnborg 2013) er ljóst að embættinu er umhugað um að stuðla að 

bættri stöðu þeirra í starfinu, en í henni var mikil gagnrýni á starfsvettvang þeirra. 

Líkt og hér hefur verið tekið fram áður er lögreglan afar samheldinn hópur. Sem 

lögregluþjónn verður þú að geta treyst á félaga þinn, hvort sem það er úti á vettvangi eða 

félagslega. Þar hefur lögreglan menningu sem svipar mikið til annarra karllægra stofnanna líkt 

og her, slökkvilið o.s.frv., en þar eru tryggðarbönd milli meðlima stofnanna eða „bræðralag“ 

stór þáttur menningarinnar. Til að lögregluþjónn geti skynjað sig öruggann á vettvangi þarf 

hann að bera traust til félaga síns og hefur því þessi menning tengslamyndunar haft það 

hlutverk að skapa slíkt traust. Karlviðmælendur mínir lögðu meiri áherslu á þá eiginleika að 

vera traustur og tryggur en kvenviðmælendurnir, líkt og Elías lýsti: „En ég myndi segja að 

með eitt í mínum eiginleika að ég sé bara mjög áreiðanlegur og traustur og mér finnst það 

skipta rosalega miklu máli, maður vill vera með félaga með sér sem veit að er að styðja við 

bakið á manni.“.  

5.2.3 Styrkur og hugrekki 

Það virðist engin vafi liggja á því að líkamlegur styrkur sé almennt meiri hjá körlum heldur en 

konum og mikilvægi styrks kom bersýnilega fram hjá viðmælendum mínum, þó svo að 

hlutverk hans sé ekki að öllu leyti eins og vænta mætti. Í sjálfu sér þurfa lögregluþjónar ekki 

oft að beita líkamlegum styrk sýnum á vettvangi og það er í enn færri tilvikum sem að 

líkamlegur styrkur er grundvöllur þess eða þá nauðsynleg forsenda fyrir því að 

lögregluþjónninn geti sinnt starfi sínu á vettvangi. Flest allir viðmælendur mínir nefndu að 

líkamlegur styrkur væri mikilvægur þáttur í lögreglustarfinu, en ástæða þess var að þau sóttu 

öryggi sitt þar, hvort sem það var hjá sjálfum sér eða félaga sínum. Jafnvel þótt viðmælandi 

lýsti yfir fyrst þeirri skoðun sinni að líkamlegur styrkur væri ekki mikilvægur, átti það til með 

að koma fram á öðrum stöðum hversu mikið sá/sú sótti öryggið í hann. Í þessu samhengi má 

tala um bæði annars vegar líkamlegan styrk og hins vegar andlegan styrk, þó hugrekki væri 

líklega betur lýsandi orð yfir hann og verður hvort tveggja tekið fyrir hér.  

Sögur af vettvangi eru ekki aðeins stór hluti af starfsfræðslu lögregluþjóna, heldur einnig stór 

þáttur í félagsskap þeirra. Hetjusögur um hina og þessa lögreglumenn og gjörðir eða aðstæður 

sem þeir hafa verið í er nokkuð sem ég varð var við í vettvangsathugun minni og það er 

eitthvað sem ég myndi fremur tengja karlamenningunni. Þetta má að sjálfsögðu finna í öllum 

vinahópum eða þá vinnumenningum og því varla eitthvað einstætt við löggumenninguna, 
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nema þá að því leiti hversu afdrifaríkt það er þegar kemur að áhrifum þess á viðmót annarra 

gagnvart þeim. Þar sem sögur ganga hratt á milli manna í lögreglunni mætti álykta að hver og 

einn nýliði sé fljótur að skapa sér orðspor, hvort sem það sé honum til upphafningar innan 

félagahópsins eða þá útskúfunar. Til þess að njóta trausts félaga sinna er mikilvægt að 

lögregluþjónninn hafi bæði líkamlegan styrk sem og andlegan/hugrekki. Það má segja að 

skorti einhvern líkamlega styrkinn þarf sá sami að sýna þeim mun meira hugrekki eða anda til 

að bæta fyrir skortinn, en skorti einhvern hugrekki nýtur hann ekki trausts og virðingar félaga 

sinna óháð því hvort sá býr yfir líkamlega styrknum eða ekki. Hvað líkamlega styrkinn varðar 

voru allir sammála að karlmenn í lögreglunni væru sterkari og þar væri meira öryggi að sækja. 

Á meðan það var ekki sérstaklega tekið fram hjá viðmælendum mínum, mögulega að hluta til 

vegna þess að rannsóknarspurningar rannsóknarinnar í þessu samhengi lögðu sérstaka áherslu 

á hlut kvenna í lögreglunni, þá virtist gefin sú forsenda að karlarnir væru almennt hugrakkari 

og fremur tilbúnir í átök heldur en konurnar. Á meðan viðmælendur vildu almennt lýsa 

báðum kynjum með jákvæðum hætti og forðuðust að birtast neikvæð gagnvart hinu kyninu, 

komu þessi viðhorf fram að vissu marki með ómeðvituðum hætti og má helst þá lýsa því 

þannig að þau töluðu í kringum það. Þá birtist viðmótið í raun hjá karlviðmælendunum með 

því móti að þeir tóku fram að það væru vissulega til starfandi lögreglukonur sem væru jafn 

hugrakkar eða hefðu sýnt hugrekki við viðeigandi aðstæður. Hjá kvenviðmælendunum birtist 

það fremur í áherslum um fjölbreytni persónuleika og einstaklingsbundna hæfileika sem þjóni 

allt til þess að styrkja lögreglustarfið, þ.e. að styrkur og/eða óttaleysi væri aðeins einn þáttur 

af mörgum sem mikilvægt væri að hafa í lögreglunni.  

Þegar kemur að líkamlegum styrk eða í það minnsta ásýnd hans þá líður lögregluþjónum betur 

að búa yfir honum eða hafa stuðning einhvers sem býr yfir líkamlegum styrk. Það veitir þeim 

öryggistilfinningu að vita að skuli aðstæður koma upp þar sem á slíkt reynir, njóti þau verndar 

líkt og kom fram í orðum Þórdísar þegar hún var að tala um eina vakt sína í miðbæ 

Reykjavíkur: „..ég fór með tveimur ungum strákum sem eru á lausu sko, eða alla vega sá sem 

er með mér á stöðinni sko. Svona stór og mikill, kraftmikill, ég var alveg mjög örugg með 

þeim. Þeir bara svona (AR: Lyfti öxlum til að tákna að þeir væru breiðir)“. Þó munur karla og 

kvenna kunni að vera ýktur þegar kemur að líkamlegum styrk, er óneitanlega hærra hlutfall 

karla sterkari en konur og þar sem lögregluþjónar leita öryggis í líkamlegum styrk sínum og 

félaga sinna er traustið síðra þegar kemur að konum. Þar var Davíð til dæmis ómyrkur í máli 

sínu þegar við ræddum þetta: „R: Finnst þér þú jafn öruggur þegar þú ert á vettvangi, með, 

með sko konu.. V: Nei. R: Nei. V: Alls ekki...“. Hann hélt síðan áfram og sagði:  
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Ég upplifi þá tilfinningu samt með karlmönnum líka, það má ekki alveg gleyma því líka að 

það eru til litlir og léttir karlmenn. En það eru miklu færri þannig heldur en konur. Þær eru 

bara líkamlega veikari, ekki eins sterkar og ekki eins tilbúnar til þess að slást. En reynsla mín 

af lögreglustarfinu er sú að við erum ekki mikið að slást. Ég hef til dæmis aldrei þurft að beita 

fyrir mig kylfu eða gasvopni í lögreglunni. 

Það er einmitt í þessu samhengi sem að umræðan um karlmennskudýrkun (e. cult of 

masculinity) tekur skrítna beygju. Á meðan karl- og kvenviðmælendur mínir voru þeirrar 

skoðunar að karlarnir veittu meira öryggi við háskafullar aðstæður, þá var það ekki vegna þess 

að þeir væru karlmenn í sjálfu sér. Hvort sem að líkamlegur styrkur skiptir raunverulegu máli 

við flestar aðstæður lögregluþjónasem eða þessa áherslu megi rekja til karlmennskudraumóra 

um háska og hetjudáð, þá reyndust karlmenn ekki nauðsynleg forsenda fyrir þessu öryggi. Þar 

var athugasemd Arnars áhugaverð eftir umræðu okkar um líkamlegan styrk og öryggi á 

vettvangi, en þar nefndi hann síðar í umræðu okkar um fjárskort í lögregluembættinu missinn 

af því að hafa hunda, en þar sagði hann að: „..eins og hundar þarna úti eru notaðir, þú veður 

ekkert í lögregluna ef hún er með hund. Þú veður miklu frekar kannski í tvo eða þrjá 

lögreglumenn“. Í ljósi þess að karlviðmælendur mínir virtust ekki leggja neina áherslu á því 

að það þyrfti karlmann til að sinna starfinu, tel ég vert að setja spurningarmerki um hversu 

mikið þetta sé bundið í karlmennskudýrkuninni sjálfri í dag og hversu mikið það er bara að 

lögregluþjónar sækjast eftir öryggi. 

Eins og Davíð tók fram í tilvitnuninni hér á undan, þá virðist sjaldgæft að lögregluþjónar lendi 

í sjálfheldu á vettvangi og það virðist ljóst að lögregluembættið geri ráðstafanir, þ.e. í það 

minnsta innan borgarinnar til þess að hindra það að lögregluþjónn lendi í slíkum aðstæðum. 

Það er því ekki  hlutskipti lögregluþjónsins að standa einn gagnvart ofbeldi á vettvangi og því 

eru ekki gerðar kröfur um að hann standi einsamall líkt og einhver fógeti í villta vestrinu, 

andspænis hverjum sem kann að verða á vegi hans. Það virðist allt gert til þess að tryggja 

öryggi allra á vettvangi, bæði lögregluþjóna sem og þá einstaklinga sem átt er við á vettvangi 

og þess vegna þarf sjaldnast að reiða sig eingöngu á eigin styrk, líkt og Anna sagði: „Ég 

meina við höfum sko, ég veit um fleiri fleiri mál sem að kannski, þurft fjóra til sex 

lögreglumenn til þess að hemja einn einstakling, sem er svo viti sínu fjær að hann getur 

skaðað sig í þessu ástandi sem hann er í og þá vantar bara sex lögreglumenn... þú veist 

maður ætlar ekkert að láta einhvern ehh, rosalegan íþróttamann fara að slást við þennan 

einstakling“.  
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Áherslan á líkamlegan styrk virðist því ekki þjóna mikilvægum tilgangi og það ýtir þeim mun 

meira undir þær tilgátur að það ríki sterk lögreglumenning sem hefur töluverð áhrif á viðhorf 

og gildi þeirra lögregluþjóna sem tilheyra henni. Í því sambandi er vert að minnast á 

doktorsrannsókn Lagestad (2010) sem hann gerði á líkamlegri þjálfun lögreglunema við 

lögregluskóla Noregs. Í þeirri rannsókn koma fram breyttar áherslur í líkamlegri þjálfun 

lögreglunemanna sjálfra eftir því sem að þeir gengu lengra inn í nám sitt. Á meðan megin 

áhersla á að vera á þol verður styrkur meginatriðið í vali lögreglunema í líkamsrækt, en það á 

bæði við konur og karla. Þar má t.d. benda á þá staðreynd að í þrekprófi Lögregluskóla 

ríkisins er töluvert meiri áhersla lögð á þol og snerpu heldur en styrk (Lögregluskóli ríkisins 

2013). Ástæðan fyrir þessu er m.a. mikilvægi þess að birtast mikill og sterkur til þess að njóta 

virðingar vegna þess. Í ljósi þess að líkamlegt inntökupróf inn í lögregluna á Íslandi sem og 

öðrum löndum leggur meiri áherslu á þol en styrk, þykir ljóst að þarna sé um innleiðingu 

menningu byggða á karlmennskuhugmyndum fremur en raunverulegri forsendu til þess að 

geta sinnt starfi lögregluþjónsins með viðeigandi hætti. 

Þar sem sjálfgefið er að álykta að konur séu aumari og ragari virðist hvíla meiri sönnunarbyrði 

á þeim til þess að njóta trausts félaga sinna, annarra karla og kvenna að því virðist. Það þýðir 

þó ekki endilega að þær þurfi að geta ráðið líkamlega við aðstæður heldur aðeins að þær séu 

óhræddar við að stökkva í líkamleg átök. „..það er náttúrulega kostur, ef þær hika ekki og 

maður finnur að  þær styðja við mann“. Líkt og kemur fram í orðum Arnars þá töluðu 

karlviðmælendur mínir ekki aðeins um líkamlegan styrk þegar þeir ræddu um traust og 

virðingu gagnvart starfsfélögum sínum. Það sem karlviðmælendur mínir báru virðingu fyrir 

var hugrekki og tryggð félaga síns umfram allt, en t.d. lýsti Arnar einnig hetjudáð 

kvenlögregluþjóns með sér á vakt þar sem hann sagði: „En ég hef lent í átökum með 

kvenmanni þar sem hann fékk hana bara á bakið á sér, hún bara stökk á bakið á honum og 

hékk sko, þó hún var bara miklu minni“. Smæð kvennana í samanburði við karlana olli í 

flestum tilfellum því ekki að karlviðmælendum mínum liði illa með konu á vettvangi, heldur 

þvert á móti voru þeir mjög jákvæðir með reynslu sínu af því að starfa með konum, líkt og 

Elías orðaði það: „..það er fínt að vera með 110 kg mann skilurðu? .. en ég vil frekar hafa 

einhvern sem er 70 kg en hann er alveg áreiðanlegur, hann fer ekki neitt. Og það eru 

lögreglukonur sem eru með mjög stórt hjarta og eru ákveðnar og það er bara heiður að fá að 

vinna með þeim sko.“. 

Þó að hér verði engu haldið fram um raunveruleg sálræn viðbrögð karla og kvenna í 

lögreglunni við átaka/hættubundnar aðstæður, er það óneitanlega fastmótað í kynjahlutverkum 
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okkar samfélags að karlmaður eigi að sýna styrk og vera hugrakkur, eða í það minnsta sé það 

áfellisdómur yfir karli sé kona við sömu aðstæður hugrakkari en hann. Þetta fylgir 

kynjahlutverki karlmennsku þar sem karlmaður á að sýna lítil tilfinningaviðbrögð við 

háskafullum aðstæðum sem og vera fórnfús gagnvart sinni heilsu og lífi umfram konur 

(Kimmel, Hearn og Connell 2005). Í ljósi kynjamótunar okkar þarf því ekki að undra að 

kvenlögregluþjónarnir hefji starfið með síðri spil á hendi en starfsbræður þeirra.  

Í ljósi þessa vakna ekki aðeins þær spurningar hvort karlmennskumenning lögreglunnar eigi 

rétt á sér og heldur einnig þá hvort gagnrýni hennar eigi fyllilega rétt á sér. Eins og víða hefur 

verið gagnrýnt af fræðimönnum (Foster 2003; Chan 1997; Heidensohn 2002), þá þurfa konur 

í lögreglunni að starfa samkvæmt karlaviðhorfum og menningu og þar séu þær aðeins að 

berjast við að uppfylla skilyrðin sem menningin setur upp um „karlmann“ og því sé það þar 

með merki um ofstæki karla í samfélagi okkar. Hins vegar hefur að mér vitandi lítið verið rætt 

um lögreglumenninguna í stærra samhengi við þær ábyrgðir sem hafa verið eyrnamerktar 

karlmönnum í tengslum við viðbrögð við háska almennt í samfélaginu og væntingar gagnvart 

þeim umfram konur gagnvart slíkum aðstæðum. Þó ekki sé mikið í sjálfu sér um líkamleg 

átök í lögreglustarfinu breytir það ekki væntingum okkar gagnvart karlmönnum, hvort sem 

það sé í lögreglustarfinu eða heima fyrir og því þarf að velta fyrir sér hvort viðmót 

lögregluembættisins þurfi að breytast eða þá almennt kynjaviðhorf okkar allra því 

lögreglustarfið er án vafa mótað af slíkum viðhorfum og því álykta ég að það sé erfitt að 

breyta menningu lögregluþjóna þannig að hún fari á skjön við þær kynjamyndir sem haldið er 

uppi í samfélagsinu sjálfu. 

5.2.4 Skapbráði karlmaðurinn 

Viðmælendum mínum var tíðrætt um ákveðna neikvæða eiginleika og þeir eiginleikar voru 

nær eingöngu tileinkaðir karllögregluþjónum. Það voru „slæmu eplin“, skapbráðu eða 

ofbeldisfullu lögregluþjónarnir. Það eru þeir sem eru aðeins of fljótir að grípa til líkamlegs 

valds, þá sem skortir samskiptahæfnina til þess að leysa friðsamlega úr málunum. Þar var 

einnig minnst á þá sem virtust njóta þess valds sem þeir höfðu, sérstaklega þeir karlmenn sem 

viðmælendur töldu álíta sig sjálfa sem svona „alfa“ týpur og ganga stundum of langt til að ná 

vilja sínum fram. Hugtökin um þá voru misjöfn, en t.d. talaði Snjólaug um „smákónga“, á 

meðan algengasta lýsingin var tala um „heitfenga“.  

Þetta er alfa-hegðunin svokallaða, en slíkum týpum mislíkaði viðmælendum mínum afar við 

og þær voru álitnar versta sort lögregluþjóna, líkt og Arnar sagði: „sumir í löggunni eru 

rosalega aggresífir og í staðinn fyrir að róa ástand, þá stuða þeir bara fólk og sko versta 



75 

löggan finnst mér vera maðurinn sem finnst hann vera yfir aðra hafinn“. Á meðan 

lögregluþjónar almennt vilji gera fólki vel og sinna starfi sínu friðsamlega, virðist þessi týpa 

sinna starfinu sínu að einhverju marki til þess að uppfylla persónulega frygð og það sem 

mætti jafnvel merkja sem valdablæti. Öllum viðmælendum mínum fannst mikilvægasti hluti 

síns starfs að þjóna almenningi, rétta hið ranga og skila einhverju góðu til samfélagsins. Það 

var því þeirra markmið að þjóna almenningi og aðstoða eins og hægt væri. Viðmælendur lýstu 

ennfremur þeirra eigin persónulegu tengingu við almenning, þar sem þau sýndu skilning á 

aðstæðum fólks og hefðu því samkennd með þeim. Því voru þessi frávik sem þyrnir í auga 

viðmælenda minna líkt og Arnar lýsti áfram: „..maður vill ekkert vera að lenda í átökum og .. 

setja fólkið í klefa .. Vill fara .. þennan gullna milliveg, en það eru löggur þarna sem vilja 

bara stuða fólk og vera með stæla“. Allir viðmælendur höfðu einhvers konar kynni af slíkum 

körlum og þar lýsti Svanhildur t.d. einum sem henni hefði þótt afar óþægilegt að vinna með, 

líkt og hún orðaði það: „..þá hérna voru alls konar vitleysingar sem maður var kannski með á 

bíl. Eins og einn sem var dæmdur.. ég var oft smeyk með honum á bíl, ég var viss um að ég 

myndi lenda í einhverju bulli.“. Vert er að minnast á það að í samræðum mínum við 

skólastjóra Lögregluskólans sem og formann valnefndar til inngöngu við skólann lýstu þeir 

ferlinu með því móti að rækileg bakgrunnsrannsókn færi fram á umsækjendum m.a. til þess að 

sía út þá umsækjendur sem þykja mættu of bráðir eða líklegir til þess að fara út fyrir hófleg 

mörk valdsviðs lögregluþjóna. 

Þegar litið er til beinnar líkamlegrar árásargirni og ofbeldishegðunar eru karlmenn án vafa 

oftast í sviðsljósinu sem gerendur. Þá hefur beiting ofbeldis til dæmis verið útlistuð sem leið 

karlmanna til þess að staðfesta karlmennsku sína með því að viðhalda yfirburðastöðu sinni 

gagnvart öðrum með beinni árásargirni. Þessi aðferð karlmanna til valdbeitingar sé einnig 

viðurkennd félagslega og því sé þetta einn þátta forræðiskarlmennsku til þess að styrkja 

yfirráð þeirra yfir umhverfi sínu (Messerschidt 2005). Í samhengi við umrædda árásargirni 

karllögregluþjóna virðist þessi skilgreining hins vegar stinga í stúf við fullyrðingar um 

karlmennsku í gegnum söguna af ráðandi öflum þess tíma.  Þar hefur karlmennska verið einna 

mest tengd við rökhugsunarfærni karla og yfirvegun, á meðan konur hafa verið dæmdar 

hamlaðar af tilfinningasemi sem leiði af sér óskynsamlegar ákvarðanir þeirra (Kent 1987). 

Jafnvel í nýlegum feminískum greiningum hefur menning karlmennsku verið sögð ýta undir 

tilfinningalegt andvaraleysi (e. stoicism) hjá körlum (Higate og Hopton 2005). Þessu 

ósamræmi var hins vegar kippt í lag með sniði vissra sakfræðinga á karlmennskudýrkun innan 

lögreglunnar, en hún hefur eins og hér hefur áður verið nefnt verið sögð einkennast af 

íhaldssemi, árásargirni, valdboðshneigð og tortryggni gagnvart hinum almenna borgara 
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(Skolnick 1972; Waddington 1999; Foster 2003). Þennan samtíning flestra ef ekki allra 

neikvæðra einkenna sem lögregluþjónar kunna að bera gagnvart almenningi mætti þó flokka 

undir tvo hluti, annars vegar að karlmennskuhugtakið sé orðið eins konar orðflokkur þar sem 

allt neikvætt sé hægt að færa inn og hins vegar eins og slíkt sé almenn tilhneiging sem 

lögregluþjónar séu ríkulega skilyrtir til þess að aðhyllast. Í ljósi þess að viðmælendur lýstu 

þessari árásargjörnu týpu af karllögreglumanni sem frávik frá hinum almenna lögregluþjóni 

geti varla verið um að ræða einhvers konar „menningu“ að ræða þar sem slíkt gefur í skyn 

einhvers konar sameiginleg viðhorf hóps á viðteknum venjum eða hegðunum. Á meðan 

nálgun íslenskrar lögreglu virðist að vissu leyti frábrugðin stærri löndum þegar það kemur að 

nálgun lögregluþjónsins á almenningi, eða eigi fremur samleið með minni héruðum annarra 

landa virðast vera lítið af gögnum sem bendi til þess að íslenska lögreglan ætti að vera síður 

móttækileg gagnvart þeim neikvæðu öflum sem slík menning myndi innleiða í stærra 

þjóðfélagi. Það virðist því sem hegðanir þeirra falli illa inn í fyrrnefndar skilgreiningar á 

karlmennsku eða þá almennu mynd sem gefin er upp af lögregluþjónum og þá sér í lagi 

karllögregluþjónum þar sem menningin á að vera sniðin í kringum þeirra kyngervi. 

Í þessum kafla hafa verið útlistuð þau atriði sem lýstu annað hvort viðhorfum karlviðmælenda 

mínum í fremra mæli en kvenviðmælenda eða einkenndu karla í lögreglunni fremur. Það er 

því næst komið að því að lýsa kvennamenningunni, en það þema hefst á stöðu 

kvenlögregluþjóna á Íslandi í dag og hvort nokkuð sé sem hamli þær í starfinu. Að því loknu 

verður greint frá hvaða kostir og gallar kunna að fylgja kyngervi kvennana í starfinu.   

5.3 Kvennamenning 

Hér verða dregin fram þau einkenni sem tilheyra konum í lögreglustarfinu ýmist algerlega eða 

þá í ríkari mæli heldur en körlum. Verður byrjað á því að ræða færni þeirra í starfinu sem var 

lengi vel tortryggð. Að því loknu verður rætt hvort konur séu jafnlíklegar og karlar til þess að 

sækjast í lögreglustarfið ásamt áhrifum fjölskyldulífs á bæði kynin. Að lokum verða svo 

tilgreindir mismunandi kostir og gallar sem kyngervi kvennana lýtur í starfinu. Líkt og í 

karlamenningunni eru hér talin fram atriði sem vissulega eiga við bæði kynin að vissu marki 

og því eru fremur þokukennd landamæri sett í aðgreiningu kynjamenninga. Mætti fremur tala 

um kjörmynd (e. ideal types) líkt og Weber kom fram með, þ.e. greiningartól sem sýnir hreina 

og einfaldaða mynd af fyrirbæri í  flóknum og samofnum fyrirbærum (Edles og Appelrouth 

2005, bls.139-140). Kaflinn mun einnig draga fram mynd af konum í lögreglunni sem í sjálfu 

sér er ekki sprottið úr sérmenningu þeirra sjálfri, en óneitanlega hefur áhrif á menningu þeirra 

og störf í lögreglunni.  
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5.3.1 Færni kvenna í lögreglustarfinu 

Konur í lögreglunni hafa frá því að þær fengu réttindi til starfsins starfað með þá byrði að þær 

væru álitnar síðri lögregluþjónar en samstarfsbræður þeirra. Eins og hér hefur verið komið inn 

á í kaflanum Andúð gagnvart kvenlögregluþjónum voru það fyrst um sinn óduldar meiningar 

þar sem þeim var veitt takmörkuð verkefni einfaldlega vegna þess að þær voru konur, án 

rökstuðnings eða ástæðna utan ríkjandi gildismats þess tíma. Eftir því sem tíminn leið og með 

samfélagslegum þrýstingi utan lögreglunnar sjálfrar fóru múrar í lögreglunni smám saman að 

hrynja. Í tilfelli Bandaríkjanna fóru fram á áttunda áratugnum ýmsar rannsóknir til þess að 

kanna hvort konur gætu sinnt lögreglustarfinu með sama hætti og karlar og eins og 

Heidensohn (2003) lýsir í grein sinni um kyngervi í lögreglustarfinu, reyndist lítill ef nokkur 

munur á frammistöðu kynjanna. Þrátt fyrir þær niðurstöður að konur gætu sinnt 

lögreglustarfinu jafnt á við karla hefur neikvætt viðmót gagnvart þeim verið lífseigt. Í könnun 

Finnborgar (2013) kom fram að 15% karllögregluþjóna voru ósammála fullyrðingunni um að 

konur og karlar eru jafnhæf til þess að sinna lögreglustarfinu og því er ljóst að viðmótið er 

enn til staðar hjá sumum karlanna. Þetta viðhorf birtist mér ekki sem einskorðað við 

lögregluþjóna eða þá karlmenn þar sem fólk, bæði karlar og konur hafa lýst svipuðum 

efasemdum um færni kvenna í lögreglustarfinu í samræðum við mig. Líkt og Waddington 

(1999) benti á, þá reyndust karllögregluþjónar í BNA þrátt fyrir stimpil fordóma og 

íhaldssemi, vera umburðarlyndari heldur en hinn almenni hvíti karlmaður þar í landi. Það er 

því ýmislegt sem bendir til þess að þessi 15% karla í lögreglunni sem svöruðu könnuninni séu 

aðeins að bergmála fyrirliggjandi viðhorf innan samfélagsins. Hins vegar liggur engin formleg 

mæling eða greining á bakvið viðhorf almennings á Íslandi um lögreglukonur og því skal 

ályktun minni tekið með þeim fyrirvara. 

Viðmælendur mínir sögðu allir konur vera góða lögregluþjóna og höfðu almennt mjög 

jákvæða skoðun á þeirra tilvist í lögreglunni. Á meðan það komu fram ákveðnir 

neikvæðir/hamlandi þættir um lögreglukonur hjá viðmælendunum, voru þeir 

jákvæðu/styrkjandi þættir sem nefndir voru einkennandi fyrir konurnar töluvert ríkjandi og 

má segja að þeir hafi „trompað“ yfir þeim neikvæðu. Það má segja að Arnar hafi skýrt almenn 

viðhorf viðmælenda minna gagnvart konum í lögreglunni í hnotskurn þegar hann segir: „Já 

það er mjög misjafnt, það er, þær eru mun þægilegri oft á tíðum, þær eru oftast mjög 

skemmtilegar og til í allan andskotann. Þær eru tilbúnir að vaða í skít og vaða í allt. Þannig 

að ég svona, sko mínir verstu félagar hafa verið karlmenn og ég hef ekki vilja með þeim sem 

ég.. ég hef ekki lent í veseni með kvenmenn. Hefur alltaf gengið fínt.“. Þessi tilvitnun lýsir í 



78 

meginatriðum praktískum niðurstöðum rannsóknarinnar og því má segja að óháð hvers kyns 

nánari greiningum á stöðu kvenna innan lögreglunnar, séu þetta höfuðatriðin þegar það kemur 

að tilvist, menningu og viðhorfa innan lögreglunnar gagnvart konum. Það er því ljóst að konur 

séu jafn hæfar til þess að starfa í lögreglunni og karlar, sem vekur upp spurningar um hvers 

vegna þær eru ekki fleiri sem sækja um lögreglustarfið en raun ber vitni.  

5.3.2 Spennusókn og drifkraftar til starfsins 

Ég leyfi sjálfum mér hér að álykta að sjálfkrafa skýringin/réttlætingin fyrir fæð kvenna í 

lögreglunni kunni fyrir augum hins almenna áhorfanda vera sú að konur hafi einfaldlega ekki 

sama áhuga fyrir lögreglustarfinu og karlar séu því réttilega í meirihluta út frá einhvers konar 

líffræðilegum eða félagslegum aðstæðum sem gerir karla gjarnari til þess að taka að sér 

hlutverkið. Við nánari skoðun kemur þó í ljós að margt bendir til þess að svarið sé bæði já og 

nei. Til að mynda liggur enginn vafi á því að karlar sækja meira í störfin, enda taka umsóknir í 

lögregluskólann og kynjamunur allan  slíkan vafa burt, enda þarf aðeins að líta til þess að við 

síðustu inntöku nema í Lögregluskólann voru 40 umsækjendur konur og 120 karlar (með þó 

þeirri niðurstöðu að 12 konum og 4 körlum hafi boðist innganga í skólann) (Rúv 28.01.2014). 

Eftir að innlimun lögregluþjóna breyttist 1999 og vegur kvenna opnaðist hefur hlutfall kvenna 

í lögregluskólanum verið að meðaltali um 24% þá. Konur hafa því aðeins verið tæpur 

fjórðungur umsækjenda í lögregluskólann. Þegar litið er til fyrrnefndrar skýrslu Finnborgar 

(2013) og ríkislögreglustjóra má sjá að þar sem 42,2% svarenda hefur meira en 20 ára 

starfsaldur á baki (eins jákvætt og það er að öðru leyti) og með eins fáa lögregluþjóna sem 

ráðnir eru til starfa hvert ár þarf ekki að undra að hækkun hlutfalls kvenna í lögreglunni hefur 

verið með afbrigðum lítil. Þar hefur hlutfall brottfalls starfandi lögreglukvenna ekki bætt  úr 

skák, en á meðan það má mögulega velta vöngum yfir því hvort brottfallið sé eðlilegt eða ekki 

og skýrslan gefur sterklega til kynna að slíkt sé ekki, þá er komin upp viss pattstaða í 

málefnum kvenna í lögreglunni. 

Ástæðan eða þá ástæðurnar fyrir því að konur sækja síður í lögreglustarfið er hins vegar 

flóknara og þarf þar að líta til hvata þeirra til starfsins og hvort slíkur hvati sé eiginleiki sem 

karlarnir búi fremur yfir heldur en konur. Eins og hér hefur ítrekað komið fram er 

hættu/spennuþáttur starfsins sá sem hefur verið ríkjandi í skynjun fólks á lögregluhlutverkinu 

og það á þá jafnt við lögregluþjónana sjálfa og almenning, karla eða konur, hvort sem  sá 

þáttur starfsins er mikill eða lítill í daglegu starfi lögregluþjónsins. Almennar hugmyndir um 

kynin myndu vissulega gefa til kynna að karlmenn væru hneigðari til áhættuhegðunnar og því 

til spennusóknar. Því mætti í kjölfarið álykta að það væri fremur í eðli karla að hneigjast 
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þangað, þ.e. að þeir séu líffræðilega líklegri til þess. Það er í þessu sambandi sem áhugavert er 

að líta til doktorsrannsóknar Michael (2011) sem gerð var á samverkandi tengslum hormóna 

og kynjamótunar við spennusókn kvenna. Í rannsókn hans kemur fram að tengsl testósterón 

sem karlmenn framleiða í ríkari mæli og spennusóknar sé til að mynda óljós, en þar hafa til að 

mynda sumar rannsóknir sýnt fram á tengsl þeirra og aðrar ekki. Að sama skapi hefur mælst 

fylgni milli hormónsins andróstenedíon (e. androstenedione), sem bæði konur og karlar 

framleiða og spennusóknar. Í rannsókninni kemur hins vegar einnig fram að hjá konum miðlar 

kynjamótun fylgninni á milli hormónsins og spennusóknar, þ.e. þær konur sem skynjuðu sig 

kvenlægar höfðu neikvætt samband á milli hormónsins og spennusóknar á meðan þær konur 

sem skynjuðu sig karllægar höfðu jákvætt samband. Það má því álykta að konur séu ekki 

síður líklegar til þess að vera spennusæknar út frá líffræðilegum þáttum, heldur sé þar 

kynjamótun eða kynjahugmyndir okkar sem dragi úr spennusókn þeirra. Þar sem 

viðmælendur mínir sýndu sama hvata eða lýstu sömu ástæðum fyrir því að heillast af starfinu 

og þær ástæður væru spenna, fjölbreytni og það upplifa stöðugt eitthvað nýtt í starfinu sem 

vissulega megi tengja við spennusókn, má því álykta í framhaldinu að konur væru jafnlíklegar 

til þess að sækjast í lögreglustarfið ef ekki væri til staðar í samfélagi okkar sú kynjamótun 

sem ríkir í dag.  

Það virðist sem að kyngervin hafi því þversagnakennd áhrif á bæði kynin í lögreglustarfinu og 

þá sérstaklega konurnar. Þar sem starfið hefur lengi vel borið með sér keim af einhverri 

draumsýndar karlmennsku, af hinum réttláta og fórnfúsa karlmanni, sterkum og hugrökkum 

sem leggur sig í hættu í þágu hins almenna borgara, má skilja að einhverjir enn haldnir slíkum 

hugmyndum finnist á sér troðið við kröfuna um að konur sinni þessu starfi jafnt á við karla. 

Þar sem kynjamótun kvenna virðist vinna gegn því að þær hafi sjálfar væntingar um sömu 

eiginleika, er það heppileg þversögn að kyngervi karla og kvenna sé einnig helsta tól eða vopn 

lögreglukvenna á vettvangi. Hins vegar verður nú farið yfir áhrif fjölskylduábyrgðar á kynin. 

5.3.3 Fjölskylduábyrgð 

Fjölskyldulíf og atvinna hafa víxlverkandi áhrif á hvort annað sem geta verið með bæði 

jákvæðu og neikvæðu móti. Í tímastjórnun einstaklinga stangast þetta á þar sem tíma varið í 

eitt hlýtur að leiða að sér minni tíma í hitt. Þó eru áhrifin margslungnari þar sem yfirfærsla 

jákvæðra/neikvæðra eiginleika á sér stað frá öðru sviðinu yfir á hitt (e. spillover) (Hanson, 

Hammer og Colton 2006). Í lögreglustarfinu er hætta á streitu á milli beggja sviða af nokkrum 

ástæðum.  Í fyrsta lagi vegna þeirrar vaktavinnu sem unnin er þar sem samrýmist síður 

skólatíma o.fl. sem getur raskað fjölskyldulífinu. Í öðru lagi getur möguleg hætta sem 
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lögregluþjónar starfa við haft þau áhrif að þau verði afhuga starfinu eftir að þau eignast börn 

og mynda fjölskyldu og í þriðja lagi vegna þess að streita og áföll í lögreglustarfinu getur 

valdið tilfinningalegum erfiðleikum heima fyrir. Sama á við um þátt fjölskyldulífsins þar sem 

erfiðleikar heima eða skyldur geta valdið streitu sem veldur vanlíðan í starfinu.  

Það virðist ekki vera samhljómur í rannsóknum á þessum þáttum þegar kemur að mismunandi 

áhrifum samspili beggja sviða á kynin, en niðurstöður hafa bæði verið með því móti að karlar 

verði síður fyrir áhrifum af skyldum heimilisins á starf þeirra vegna þess að þeir taki þær 

skyldur síður inn á sig (Dermott 2005), eða þá að ekki sé kynjamunur þegar kemur að áhrifum 

beggja sviða á hvort annað (Rogers og May 2003). Ljóst er þó að viðhorf íslenskra karla til 

skyldna heimilisins hafa breyst þannig að þeir eru viljugri í dag til þess að taka þær að sér en 

áður. Þar hafa þó ákveðnar kerfislegar takmarkanir verið í samfélaginu þar sem 

velferðarkerfið gerir fremur ráð fyrir að konan taki við heimilisstarfi (Ingólfur. V. Gíslason 

1997). Það hefur á margt verið gert á Íslandi til að samræma betur þessi svið, líkt og með 

tilkomu mæðra- og síðar meir feðraorlofs, auknum lagalegum réttindum o.s.frv.. Eru þar færri 

takmarkanir fyrir foreldra á vinnumarkaði í dag þó enn betur mætti gera til þess að jafna hlut 

kynjanna. 

Hvað varðar færni viðmælenda minna til þess að samrýma atvinnu og fjölskyldulíf þá gekk 

það vel hjá öllum þeirra sem höfðu slíka fjölskylduábyrgð. Var þar ekki vart kynjamuns. Í 

mörgum tilfellum starfaði maki viðmælenda annað hvort einnig í lögreglunni eða var í 

vaktavinnu sjálfur og kom hvergi fram streita þessu tengdu. Mikilvægur þáttur í því að sporna 

við neikvæðum áhrifum starfsins á fjölskyldulífið var að halda hvoru tveggja tilfinningalega 

aðskildu, þ.e. að taka ekki vandamál úr vinnunni með sér heim. Mætti segja að þeim lærðist 

að „klæða sig úr vinnunni“ og þegar þau væru komin úr búningnum hættu þau að hugsa um 

atburði dagsins í vinnunni. Þetta þarf þó að lærast eins og Bergrún sagði: „.. fyrst var ég að 

taka þetta með heim bara og þegar ég kom heim eftir kvöldmat og lenti í að það var einhver 

svona skerí atburðir og þegar ég var komin upp í rúm, þá fór ég í gegnum alla atburðarrás. .. 

Það er mjög mikilvægt, en maður þarf að læra að loka, eða skilja þetta eftir þegar maður fer 

heim.“. Misjafnt er þó hvort konurnar halda áfram lögreglustörfum eftir að þær eignast barn 

og nefndi Katrín að einhverjar þeirra hættu í kjölfar óléttu og hófu ekki lögreglustörf aftur. 

Því er þar ákveðið brottfall hjá konum, en viðmælendur nefndu engin tilfelli þar sem karlar 

hefðu hætt í lögreglunni vegna barneigna. Það er ekki hægt að segja að ástæða þess að þær 

sækja ekki um lögreglustörf eftir barneignir sé vegna stífni lögregluembættisins þar sem 

embættinu virðist hafa tekist ágætlega að koma á móts við fjölskyldulíf lögregluþjóna, en eins 
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og kom fram í skýrslu Finnborgar (2013) og Ríkislögreglustjóra þá gengur konum jafn vel ef 

ekki betur að samræma fjölskyldulíf og vinnu. Hins vegar er fremur ætlast til af konum að 

þær taki fjölskylduna fram fyrir ferilinn, eins og kom fram í orðum Þórdísar þegar við 

ræddum um mismunandi í lögreglunni: „R: En er það ekki rétt hjá mér að það er engin kona í 

fíknó? V: Engin í fíknó, ekki í dag nei. Þetta, það er nefnilega þetta er ekkert fjölskylduvænt.“. 

Nefndi hún þar einnig konu sem hafði neitað varðstjórastöðu vegna barna sinna heima fyrir. 

5.3.4 Kostir kyngervis kvenlögregluþjónsins 

Viðmælendur mínir lýstu kostum þess að hafa fjölbreytt og fjölhæft lögreglulið og það væri 

mikilvægt að geta sótt í auðlindir karl- og kvenlögregluþjóna. Það má í það minnsta segja að 

það er ákveðin lagaleg nauðsyn að hafa aðgang að kvenlögregluþjónum til þess að virða 

persónuleg réttindi kvenna á meðal almennings eins og Elías lýsti: „Konur eru náttúrulega 

mjög mikilvægar og hérna, mjög gott að hafa öfluga lögreglukonu sko, mér finnst það ekki 

spurning. Þær þurfa náttúrulega að gera hluti sem við getum ekki gert og megum ekki gera 

sko. Eins og þegar það er líkamsleit á konu er það eitthvað sem við getum ekki gert og hérna, 

náttúrulega það þarf að vera balance í þessu, það þurfa að vera karlar og konur í þessari 

stétt.“.  

5.3.4.1 Fjölbreyttari mannauður 

Þar sem lögreglan beitir sér á vettvangi og innan samfélagsins bæði út frá sýn stofnunarinnar 

á vandamálum samfélagsins er varðar m.a. lögbrot sem og út frá skynjun lögregluþjónsins á 

vettvangi má telja mikilvægt að hafa konur í lögreglunni til þess að veita henni víðari sýn á 

bæði þau vandamál sem eru til staðar og til þess að meta hvaða áherslur eigi að setja í nálgun 

þeirra vandamála. Eins og hér var áður lýst í umræðunni um fyrstu kvenlögregluþjónana, þá 

var aðkoma kvenna hér á landi eins og erlendis að lögreglustarfinu upprunalega fólgin í því að 

taka á félagslegum vandamálum tengdum konum og börnum. Þá voru konur ráðnar í 

lögregluna til þess að gæta og vakta konur (Heidensohn 2003) og þjónuðu þær jafnt 

félagsþjónustu sem og lagalegri langt fram á tuttugustu öldina (Jackson 2003). Hvort sem að 

þessi markmið með tilkomu kvenna í lögregluna eru enn gild eða réttmæt í nútímaþjóðfélagi 

má alla vega velta fyrir sér hvort fámenni kvenna í lögreglunni í dag valdi því að félagsleg 

vandamál kvenna í samfélaginu séu síður í sviðsljósinu en karla, eða þá að þau fái ekki þær 

lausnir sem þörf er á. Gæti fjölgun kvenna í lögreglunni því mögulega fremur beint ljósi á 

kvenlæg vandamál og þá mætti einnig álykta að fjölgun kvenna í yfirstjórn lögreglunnar gæti 

breytt áherslum í stefnumótun henni til góða.  
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Slíkt markmið, að leggja meiri áherslu á kvenlæga þætti lögreglustarfsins, kann þó ekki að 

vera sú stefna sem Ríkislögregluembættið vildi hafa varðandi framtíð kvenlögregluþjóna. Það 

var t.d. nefnt í skýrslu Finnborgar (2013) í tillögum að úrbótum fyrir lögregluembættið að 

stuðla ætti að því að störf í lögreglunni flokkist ekki í karla- og kvennastörf. Það mætti því 

færa gild rök fyrir því að kynjaðar áherslur í lögreglustarfinu myndi aðeins skaða stöðu 

kvenna þar sem þær yrðu ennfremur aðgreindar frá körlunum og „kvenvæddar“. Yrði því að 

skoða vel hvaða nálgun hentaði þar best. 

Lögreglustarfið felur í sér fjölbreytt verkefni sem reynir á margs konar færni lögregluþjónsins. 

Viðmælendur mínir nefndu kosti þess að hafa bæði kven- og karllögregluþjóna og þar 

sérstaklega í samskiptum við almenning, hvort sem um væri að ræða þolendur eða gerendur, 

eða þá almenna deiluaðila á vettvangi. Þar nýta lögregluþjónar sér kynjamenninguna við 

mismunandi aðstæður hvort sem það er til þess að koma böndum á heimilisófrið, ræða við 

fórnarlömb o.s.frv.. Þar skipta lögregluþjónar sér upp eftir því hvort kynið er líklegra til þess 

að ná meiri árangri í samræðunum því: „..sumum finnst betra að tala við konur, öðrum finnst 

betra að tala við karla. Þúst ef konum finnst erfitt að tala um viðkvæm mál eða eitthvað við 

karlmenn, það er bara svo misjafnt.“(Katrín). Það virðist einnig sem svo að sumir 

karllögregluþjónar skynji sig síður færa til þess að nálgast viðkvæma og óttaslegna þolendur, 

þ.e. fórnarlömb nauðgunar, þeir séu óöruggari í slíkum samskiptum þar sem þeir telji sjálfa 

sig vekja ótta hjá konum. Fleiri karlviðmælendur mínir töldu svo vera, hvort sem sú er raunin 

eða ekki.  En þetta eru ekki einhliða viðhorf hjá körlum.  Í  vettvangsathuguninni ræddi ég 

þetta við stjórnanda bílsins sem ég var settur í og hann taldi karla jafnfæra til þess að aðstoða 

fórnarlömb nauðganna, fórnarlambið væri ekkert að setja andlit árásarmanns síns á alla 

karlmenn. Það er því ljóst að lögreglustarfið snýst ekki bara um líkamlegan styrk, en þrátt 

fyrir það er hann samt sem áður ofarlega í huga fólks þegar það lítur á starfið og því þarf að 

greina nánar frá því hvernig konur mæta aðstæðum sem kalla á slíkt. 

5.3.4.2 Vald umfram hið líkamlega 

Þegar litið er til ríkjandi kynjahugmynda okkar í samfélaginu myndi tilhugsunin um konu sem 

stofnar sér í hættu til þess að bjarga einhverjum frá miska eða til þess að gera árásarmann 

óvirkan kunna að þykja óvenjuleg. Þrátt fyrir mikið umbótastarf femínískra og 

jafnréttissinnaðra hópa til þess að breyta kynjuðum staðalímyndum í samfélaginu og þá von 

um að almennt hugarfar kunni vera að þokast í betri átt þegar litið sé til þessara hugmynda, er 

hugmyndin um hetjuna og bjargvættinn enn að miklu leyti tengd við karlmennsku. Í ljósi þess 

að tilhneigingin virðist sú að litið sé á konur sem fórnarlömb fremur en gerendur eða þá 
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bjargvætti, gæti það mögulega hindrað hetjuhugmyndir um konur og gert þær sjaldgæfari í því 

samhengi. Þessar sömu kynjahugmyndir veita hins vegar lögreglukonum ákveðið vald sem 

knýr árásargjarna á vettvangi til hlýðni með mun skilvirkari og farsælli þætti heldur en 

líkamlegur styrkur. Þetta vald er fólgið í mismunandi gildum beggja kynjanna annars vegar 

gagnvart andstæða kyninu og hins vegar gagnvart sama kyni.  

Bæði kynin hafa þörf til þess að sýna yfirburði fram yfir aðra af sama kyni. Þessa þörf mætti 

væntanlega skýra út frá margs konar persónulegum hvötum. Virðist svo sem að í samskiptum 

karla við hvorn annan séu þeir töluvert hrjáðir af valdabaráttu sín á milli. Sú ógnun sem karlar 

skynja hvor af öðrum öðrum virðist eiga sér djúpstæðar rætur í karlamenningu og birtist 

jafnmikið sem þörf til þess að virðast ekki smeykir eða undirgefnir gagnvart öðrum 

karlmönnum og það að sýna fram á yfirburði yfir öðrum. Jafnríkt er á meðal karla viðteknar 

reglur um framkomu við konur og þá sérstaklega að konur megi ekki lemja, líkt og Davíð 

orðaði það: „Það er meiri harka ef það eru tveir karlmenn, oft. .. þegar það er fílelfdur 

karlmaður þá eru þeir frekar tilbúnir til þess að vaða í lögreglumenn heldur en í konu .. okkur 

er svolítið tamt svona karlmönnum, flestir að lemja ekki konur, en við höfum slegist hvor við 

annan alveg frá við vorum sex ára.“. Virðist gilda fremur litlu hversu ójöfn staða er á milli 

tveggja karla eða þá á milli karls og konu, en það að ráðast á konu þykir smánarlegt fyrir 

karlmanninn í nær hvaða samhengi sem er. Jafnvel smánarlegra er fyrir karl að tapa í átökum 

við konu, sem Alda skýrði vel þegar hún lýsti atviki þar sem hún var utan vaktar í veislu og 

lenti í átökum við karlmann, en þar sagði hún: ..einn strákur hérna gekk berserksgang, .. ég 

æði í hann, tek í hann og sneri hann niður. Segi honum að nú skuli hann bara haga sér. Hann 

fer eitthvað að væla út í það í skýrslutökunni að hann hafi verið aumur í handleggjum og 

annað og honum er náttúrulega bara boðið það, sem er bara í starfsreglum, [„]ef það er 

eitthvað sem þú vilt gera í því máli[“]. ,,Nei svo sem ekkert sem ég get gert, stoltið er bara 

sært því mér fannst hún svo óþarflega sterk“. Ég var glasi eins og allir hinir, ég var í 

háhæluðum skóm skilurðu og bara fín eins og allir hinir..“.  

Konur í lögreglunni hafa þarna óneitanlega menningarlegt vald á vettvangi sem yfirgnæfir hið 

líkamlega og á tímum jafnvel hið stofnanalega. Þar sem hlutverk lögregluþjónsins á vettvangi 

er fyrst og fremst að skapa ró við aðstæður þar sem hætta er á átökum, er þetta tól sem 

konurnar hafa í höndunum óviðjafnanlegt. Þegar karlar á vettvangi eru í árásarhug og lítið 

virðist geta stöðvað átök, þarf oft á tíðum lítið annað en að sáttasemjarinn, þ.e. 

lögregluþjónninn hafi þá félagslegu stöðu að karlinn haldi ekki árásargirni sinni áfram. Á 

meðan samræðutæknin er nýtt af lögregluþjónum af báðum kynjum til þess að róa aðstæður, 
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ýmist með því að fjarlægja einstakling af vettvangi eða með því að brjóta upp aðstæður með 

hnyttni líkt og líst var í kaflanum Fyndni, nægir oft á tíðum aðeins viðvera konunnar til þess 

að koma mönnum úr árásarhug, eins og Arnar lýsti: „.. stelpur hafa meira svona vald í 

viðræðum við karlmenn. Þeir svona verða mýkri og sjá kannski einhverja sæta löggu og 

spjalla við hana.“. Eins og lýst var hér á undan þá er það ekki aðeins að konan njóti 

„friðhelgis“ gagnvart ofbeldi ef svo mætti orða það heldur einnig það að það er ekki sama 

undirliggjandi spenna árásargirndar á milli kvenlögregluþjóns og þeim karlkyns einstaklingi 

sem hún þarf að róa niður og tilhneiging er á milli karllögregluþjóns og sama einstaklings. Þó 

að karlar í lögreglunni séu alls ekki upp til hópa hvatvísir og árásargjarnir, virðist þó þessi 

fyrrnefnda spenna ríkja sem gerir karlinum erfiðara að kyngja stolti sínu og viðhalda rónni 

sem konurnar virðast síður móttækilegri fyrir. Konurnar eru jafnframt líklegri til þess að beita 

nálgun sinni með áherslu á jöfn valdaskipti lögreglu og almennings og því eru þær líklegri til 

þess að ná fram markmiðum sínum án átaka heldur en karlarnir sem ráða fremur úr 

samskiptum sínum við almenning með því að sýna vald, ógnanir eða með líkamlega yfirburði 

(Foster 2003). Í ljósi þess að lögregluþjónar eru að ganga á fínni línu í starfi sínu á milli þess 

að beita annars vegar ásættanlegu og því löglegu valdi og svo hins vegar óhóflegu og því 

ólöglegu valdi, virðist viðvera kvennana minnka líkurnar á því að valdbeiting lögreglunnar 

reynist ólögmæt eða í það minnsta endi skráð sem ólögmæt ef saga Snjólaugar hér á undan 

lýsir slíkum aðstæðum með réttmætum hætti. Eins og Heidensohn vitnar í grein sinni í 

rannsóknir National Center for Women and Policing (NCWP) þá er staðan sú að: 

meðal karlkyns lögregluþjónn í stórborgarlögreglu kostar skattgreiðendur á milli tveggja 

og hálf sinnum og fimm og hálf sinnum meira en meðal kvenkyns lögregluþjónn í 

greiðslur vegna stefnu fyrir að bera ábyrgð á óhóflegri valdbeitingu. Hann er meira en 

átta og hálfs sinnum líklegri til þess að bera af sér ásökun á ábyrgð af óhóflegu valdi 

haldið gegn honum og ... líklegri til þess að borgari nefni hann í kvörtun um óhóflega 

valdbeitingu (Heidensohn 2003, bls.572). 

Þessi færni kvennana í samskiptunum við karlana snúast þó fremur í andhverfu sína þegar um 

aðrar konur ræðir hins vegar og virðist þar vera álíka spenna þar og á milli karlanna, eins og 

Anna lýsti: „Oft er það, eða ég upplifi það eins og það sé bara á hinn bóginn. Ef það til 

dæmis, ef að það er kona sem er með einhvern æsing eða.. einhver vandræði og ef að 

lögreglukona fer að hafa afskipti af henni, þá oft bara magnast upp þetta og bara ,,hvað ert 

þú hérna að segja mér“ hérna eitthvað, en ef að karlmaður kemur og hérna þá bara róast hún 

strax.“.  
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Þó svo að konur í lögreglunni mæti blíðara viðmóti þeirra karla sem þær sinna á vettvangi er 

þar með ekki sagt að lögreglukonan fari í það hlutverk að lokka skjólstæðing sinn með sjarma 

og kynferðislegum dylgjum, þvert á móti bera þær sig mjög form- og yfirvaldslega og 

samkvæmt hlutverki sínu sem „yfirvaldið“ á vettvangi. Þær koma fram með sömu ákveðni og 

karlarnir og eru ekkert undirgefnari þegar það kemur að framkomu við almenning. Þær eru 

aðeins líklegri til þess að gera það án líkamlegrar valdbeitingar eins og Bergrún lýsti þegar 

hún sagði: „..maður getur gert það á svo margan hátt sko, þú þarft ekkert að gera eitthvað 

líkamlega. Ég ræð á vettvangi skilurðu, ég þarf að koma því frá mér. En ég þarf ekkert að 

sýna það með einhverjum átökum sko.“. Hvort að konur nái fram sömu nærveru yfirvalds og 

samstarfsbræður þeirra er þó ekki fyllilega ljóst, en það nánar verður greint frá því í ókostum 

kyngervis kvenlögregluþjónsins.  

5.3.5 Ókostir kyngervis kvenlögregluþjónsins 

5.3.5.1 Kynjuð/kynferðisleg áreitni 

Hvernig kvenlögregluþjónar birtast körlum á vettvangi er kemur að nærveru yfirvalds er 

tvírætt og var ekki samræmi í viðhorfum viðmælenda minna þegar kom að framkomu 

almennings gagnvart þeim. Í dag tekur fólk fullt mark á lögreglubúningnum sama hver 

klæðist honum, þó að fyrir sumu eldra fólki virðist hugmyndin um kvenlögregluþjón ennþá 

fremur nýstárleg eins og Katrín lýsti: „Fórum til gamallar konu, man ekki út af hverju það 

var, en hún var gömul. Og hún trúði því ekki að við værum lögreglukonur hehehe!“. Þó mæta 

konurnar á tímum ólíku viðmóti, sér í lagi þegar karlar eru ófriðsamir og ölvaðir, en líkt og 

Arnar lýsti í fyrrnefndri tilvitnun þá virtust karlar verða blíðari þegar þeir sáu „sæta“ löggu. 

Að sama skapi taldi Elías konur í lögreglunni verða fyrir ósanngjarnri og oft á tíðum 

kynferðislegri meðferð hjá almenningi á vettvangi, en hann sagði: „..ég held að það sé mjög 

erfitt að vera lögreglukona. Mun erfiðara en margir gera sér grein fyrir, .. lögreglukonur 

verða mjög oft fyrir kynferðislegri áreitni. Þú veist, í alvörunni þú kemur á vettvang og ætlar 

kannski að fara í týpískt hávaðaútkall. Þú veist og þá koma strákarnir ,,hvað segirðu skvísa, 

hvað segirðu sæta, ætlarðu að handjárna mig í kvöld?“ og eitthvað svona frasar og eru að 

reyna að taka utan um þær. Sumum finnst þetta kannski allt í lagi og hlæja að svona, öðrum 

finnst það ekki, en þetta verður svolítið þreytt til lengdar. Þetta er oft svona, jafvel þegar 

lögreglukonur eru skilurðu að gefa fyrirmæli og karlarnir taka þeim bara ekki alvarlega 

,,hvað ertu að gera elskan, vertu ekki að þessu“.“. Þessi skynjun karlviðmælenda minna á 

starfssystrum sínum er áhugaverð í samanburði við hluta skýrslu Finnborgar (2013) sem tók á 

kynferðislegri áreitni í starfi en þar sögðust 30,8% kvenkyns svarenda hafa orðið fyrir 
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kynferðislegri áreitni og af þeim sem svöruðu játandi nefndu níu af hverjum tíu geranda innan 

lögregluembættisins. Til samanburðar svöruðu 4% karlkyns svarenda játandi við því að hafa 

orðið fyrir kynferðislegri áreitni og nefndi átta af hverjum tíu utanaðkomandi aðila (þar af 

61% konur). Þrátt fyrir þetta misræmi í útlistunum á gerendum er óumdeilanlegt að 

kvenlögregluþjónar verða fyrir töluvert meiri kynferðislegri áreitni en þekkist hjá mörgum 

öðrum starfsstéttum.  

Það mætti álykta að ástæður fyrir þessu væru m.a. að lögregluþjónar eru starfandi við 

aðstæður þar sem fólk er ölvað og óheflaðra og því verði þeir fyrir meira af slíku áreiti. Hvað 

varðar kynferðisleg samskipti innan vinnustaðarins, þá má álykta að þar sem lögregluþjónar 

leita innan síns hóps að vináttu og félagsskap og finni meiri tengsl sín á milli heldur en meðal 

almennings, séu þau líklegri til þess að beina tilhugalífi sínu þangað í meiri mæli. Hættu- eða 

spennuþrungnar aðstæður geti einnig valdið því að adrenalín framleiðsla líkamans aukist og 

það sé mistúlkað sem kynferðislegar tilfinningar, eða þá að spennan ýti undir fyrirliggjandi 

tilfinningar. Slíkar ástæður myndu þó aldrei afsaka eða réttlæta með nokkru móti 

kynferðislega áreitni þar sem hún á við ítrekaða kynferðislega tilburði þrátt fyrir að þolandi 

hafi gefið skýrlega í skyn að slíkt sé óvelkomið og finnist hegðunin óþægileg eða móðgandi, 

líkt og kom fram í skýrslu Finnborgar.  

..það eru alveg karlrembur þarna inn á milli (Katrín) 

Viðmælendur mínir nefndu að það væru karlrembur í lögreglunni og af og til væri niðrandi 

athugasemdum eða bröndurum beint að konum og að viðbrögð kvennanna væru mismunandi. 

Þar sem vinnustaðafyndnin er hvöss og svört er ákveðið grátt svæði þarna eða fín lína milli 

þess hvað ætti að þykja ásættanlegar athugasemdir og hvað ekki og það er ljóst að sumar 

konur í lögreglunni verða afar móðgaðar gagnvart þeim á meðan aðrar hunsa þær. Eins og 

kom fram í Fyndni, þá er illséð hvernig óviðeigandi fyndni gagnvart kvenlögregluþjónum á 

vinnustaðnum eigi að njóta einhvers konar friðhelgi, þar sem slík fyndni þjónar tæpast 

nokkurs konar tilgangi sem spjörun eða til þess að létta andrúmsloftið. Þetta beinir einnig 

ágætu ljósi að ólíku viðmóti kvennana í lögreglunni, en eins og kom fram bæði í skýrslu 

Finnborgar og í sjónvarpsþættinum Brautryðjendur, þá hefur kvenréttindabarátta í lögreglunni 

valdið ákveðinni útskúfun þeirra kvenna sem tóku þátt í henni. Þær konur einangrast því ekki 

aðeins frá körlunum heldur einnig frá stórum hluta kvennana sjálfra. Kona í lögreglunni 

stendur því frammi fyrir því að þurfa að velja á milli þess að ganga inn í karlamenninguna og 

verða „ein strákanna“ eða að einangrast í hópi kvenna „fjandsamlegum“ körlunum (Foster 

2003). Þessi klofningur kristallaðist í orðum Svanhildar þegar hún við ræddum kynjaðar 
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athugasemdir sumra karla: „..ég man bara eitt skiptið þá sagði einhver eitthvað við mig, þá 

var það út af því að ég var kona. Ég hlustaði ekkert á það og þá var ein kona á vakt þarna 

sem heyrði þetta og hún bara brjálaðist út í mig að ég skyldi ekki svara fyrir mig, sem kona“. 

Þessi einangrun kvenna sem taka ekki þátt í fyndninni kom skýrt fram stuttu síðar í 

samræðunum: „R: En hérna, það hafa væntanlega einhverjar tekið illa í þennan húmor? S: Já 

það er einmitt svona femínistarnir á 5 vaktinni, hehehe.“ 

Svanhildur varð þó síðar fyrir afar óþægilegri reynslu af hálfu karlkynssamstarfsmanns sem 

braut bæði gegn hennar persónu sem og skýrum reglum lögreglunnar. Hér verður ekki greint 

nánar frá athöfninni til þess að vernda nafnleynd Svanhildar, en hins vegar má nefna að henni 

var beint gegn kyni hennar og var af kynferðislegum toga. Þetta var einnig athöfn sem henni 

leið afar illa yfir og varð til þess að hún hafnaði starfinu þegar henni bauðst það eftir að hafa 

tekið sér hlé frá því. Hún taldi aðgerðir yfirmanna vegna atviksins ekki hafa verið nægilegar 

og þar sagði Svanhildar að: „..það er eina tilvikið sem ég kvartaði til yfirmanns og það fór 

alla leið til Geirjóns. Og hann [sá sem braut gegn Svanhildi] fékk vinnu á undan mér og ég 

bara, ég bara fríkaði út. Þegar hún [starfsmannastjóri] hringdi í mig og bauð mér vinnu, ég 

sagði bara að ég kærði mig ekki að vinna hjá þessu embætti sem ræður mann sem að 

[einkenni brots fjarlægð].. það var meira að segja búið að taka þetta fyrir og ræða við hann. 

Og hann fær vinnu á undan mér, þúst hvað er í gangi og hún svona ,,guð fyrirgefðu, ég vissi 

ekki af þessu“.“.  

5.3.5.2 Tvöföld sönnunarbyrði 

Þrátt fyrir jákvæð ummæli viðmælenda minna gagnvart konum í lögreglustarfinu virðist hvíla 

á þeim tvöföld sönnunarbyrði ef svo mætti að orði komast, þ.e. að þær þurfa að sanna sig 

bæði sem nýliðar þegar þær hefja störf og svo einnig sem konur, eða vegna þess að þær eru 

ekki karlmenn. Þessi sönnunarbyrði gildir í tveimur víddum, annars vegar í þeirri félagslegu, 

þ.e. innan félagsskap lögregluþjónanna og hins vegar þegar kemur að trausti og virðingu 

samstarfsfélaganna til kvennana í starfi. Í svörum viðmælenda minna og í könnun í skýrslu 

Finnborgar og Ríkislögreglustjóraembættis koma einnig fram gamlar og rótgrónar 

kynjahugmyndir um hlutverk karlmannsins sem verndara konunnar sem valda því að 

karllögregluþjónar telja sig bæði færari um líkamlega valdbeitingu og leið skuldbundnari til 

þess að beita henni heldur en konurnar, þó þessi viðhorf séu sterkari á meðal yngri og 

óreyndari lögregluþjóna. 

Menn reyna að hemja sig aðeins. (Davíð) 
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Eins og áður hefur komið fram er lögreglan afar karllægur vinnustaður, enda er mikill 

meirihluti lögregluþjóna eða 87% karlar og hefur ávallt verið. Það veldur því að 

félagsskapurinn, fyndni og almennur andi er einnig karllægur og sagði t.d. Foster (2003) þessa 

kynjaskiptingu vera innleidd strax í þjálfun lögregluþjónanna. Fyrir nýliða sem eru að hefja 

störf í lögreglunni er mikilvægt að ná góðum tengslum við hina og því er þessi félagslegi 

þáttur mikilvægur, eins og fyrr hefur komið fram í Fyndni þegar Davíð lýsti mikilvægi þess 

að nýliðar tækju þátt í fyndninni. Eins og Davíð lýsti einnig þá hafa karlarnir tilhneigingu til 

þess að vera feimnir við að tala frjálst þegar konur eru með þeim í hópi og lokast því að 

ákveðnu leyti gagnvart konunum, því þeir eru einfaldlega smeykari við að móðga þær. Í ljósi 

þess að fyndni þeirra er á tímum ekki aðeins „svört“ heldur beinlínis óviðeigandi og 

einkennandi af karlrembu er skiljanlegt að menn haldi aftur að sér fyrir kurteisissakir gagnvart 

konunum. Þessar takmarkanir sem konur hafa af félagshópnum getur haft ýmsar neikvæðar 

afleiðingar fyrir þær því þetta hindrar tengslamyndun kvenna inn í lögregluna sem gæti 

mögulega haft áhrif á starfsframa þeirra. Þetta takmarkar einnig þann félagastuðning og 

andlegu bjargir sem konur geta sótt innan félagshópsins í lögreglunni og hafa komið fram 

vísbendingar um að umhverfið sem kvenlögregluþjónar starfa í hindri spjörunarfærni þeirra 

gagnvart streitu (Savage 2009). Það er þó ekki þar með sagt að konum og körlum komi ekki 

vel saman eða hafi gott samstarf, heldur lýstu allir karlviðmælendur mínir félagsskap sínum 

og samstarfi við konurnar sem mjög ánægjulegu og að þeim fyndist yfirleitt þægilegra að 

vinna með konu, eins og Davíð sagði: „..stundum bara skemmtilegra, oft næ ég bara betur til 

þeirra heldur en karla sko.“. Þetta á jafnt við konurnar og virðist þetta persónubundið hversu 

vel fólk á með hvort öðru, en þar sagði Þórdís t.d.: „Mér finnst persónulega miklu betra að 

vinna með karlmönnunum heldur en konunum.“ 

..vil sjá öflugar lögreglukonur (Elías) 

Í rannsókn Heidensohn (2003) kemur fram að á tíunda áratugnum og fyrr hafi konur þurft að 

vinna meira og betur en nokkur annar til þess að fá sömu viðurkenningu sem lögregluþjónn 

og sem karlarnir fengu með eðlilegri frammistöðu. Eins og hér hefur áður komið fram hafa 

samstarfsmenn kvenlögregluþjóna legið þeim á baki vegna þess að þeir tortryggja virði þeirra 

í starfi, en sem betur fer hefur töluvert breyst á síðustu fimmtán árum, eins og Katrín lýsti: 

„Ég man þegar ég kom inn, ég byrjaði eftir 99, var búin að vera utan að landi, fór ég inn á 

kamp og það voru bara karlmenn. Og þá þurfti maður að sanna sig sko, þetta voru svolítið 

harðir, þetta voru svolítið svona.. þetta voru svona týpur, svona voða karlmenn þúst. Maður 

þurfti að sanna sig.“. Það eru allir undir eftirliti sem nýliðar í dag og það virðist sem enginn 
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sé álitinn gildur lögregluþjónn fyrr en sá hefur sýnt sig í starfi, hvort sem um karl eða konu sé 

að ræða. Konur virðast þó þurfa að sanna sig meira en karlar og þá sérstaklega með þeim 

hætti að þær séu annað hvort óhræddar við að stökkva inn í átök eins og lýst var í kaflanum 

Styrkur og hugrekki, eða þá að þær standi á sínu gagnvart samstarfsfélögum sínum líkt og 

Katrín gerði: „Einhvern tímann þegar þeir voru svona að gjamma skilurðu og ég bara lét, 

þennan harðasta, lét hann bara heyra í mér og eftir það, aldrei. Alltaf bara kominn ef mig 

vantaði eitthvað.“.  

Á meðan karllægum eiginleikum voru gerð nokkuð ítarleg skil í kaflanum Styrkur og 

hugrekki ber þó að taka fyrir hversu mikið kvenlægir eiginleikar eru metnir í samanburði við 

þá karllægu. Þar vakti athygli hversu mikill þáttur það var hjá karlviðmælendum mínum þegar 

konurnar sýndu að þær væru færar um „karllæga“ eiginleika þegar það kom að lýsingum 

þeirra á færni kvenna í lögreglustarfinu. Það bar að vísu lítið á þessu hjá viðmælendum 

mínum þar sem konum var einnig hrósað fyrir kvenlega nálgun á vettvangi og úrlausn mála 

þar, en þó var helsti virðingarvotturinn gagnvart þeim þegar þær stigu fram á „karllægan“ 

máta. Foster (2003) lýsir þessari tilhneigingu með því móti að þegar konur sýni styrkleika séu 

þær eins og karlmenn, en séu þær „kvenlegar“ séu þær álitnar ófærar um líkamlegar kröfur 

starfsins. Vantraust lögregluþjóna á getu kvenna til þess að bregðast við átökum og 

háskafullum aðstæðum er þó ekki algerlega úr lausu lofti gripið, en þar sagði Arnar t.d. að: 

..maður er búinn að heyra frá félögunum að þeir hafi lent í því að vera með kvenmanni og 

lent í hörkuátökum og kvenmaður hafi bara staðið hjá. Ekki þorað í átökin með þeim.“. 

Vafalítið þó hafa sömu lögregluþjónar eða aðrir lent í svipuðum aðstæðum þar sem karlmaður 

hafi frosið og staðið hjá og myndi ég álykta að þegar kona er staðin að slíku hafi það hjá 

samstarfsbræðrum þeirra töluvert meira alhæfingargildi yfir konur almennt í lögreglunni 

heldur en þegar dæminu er snúið við. Það er því vissulega mögulegt að konur séu fremur 

undir smásjánni og sé þá hvert veikleikamerki notað sem áfellisdómur yfir þær allar, enda 

kom fram sambærilegt svar frá kvenlögregluþjóni í fyrrnefndri rannsókn Finnborgar þar sem 

hún sagði: „..þá var ég að vinna í máli með karlmanni [lögreglumanni] sem lamaðist og ég 

þurfti að æða í geðsjúkan mann og berja hann í götuna.“ (Finnborg 2013). Þetta vantraust á 

líkamlegri hæfni þeirra t.d. kom sérstaklega fram hjá yngri lögregluþjónum í skýrslu 

Finnborgar þar sem töluverður munur var á svörum eftir aldri við fullyrðingu kannarinnar sem 

hljóðaði svo: „Karlar eru hæfari en konur til að starfa í sérsveit ríkislögreglustjóra.“. Þar var 

nær helmingur lögregluþjóna undir þrítugu sem var sammála fullyrðingunni, en þar eru gerðar 

meiri líkamlegar kröfur til inngöngu heldur en í öðrum deildum lögreglunnar. 
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Þessar kynjahugmyndir um að karlar séu líkamlega sterkari og betur sniðnir að átökum nær 

lengra og virðast karlar í lögreglunni haldnir þeirri trú eða vana að þeir þurfi ýmist að vernda 

starfssystur sínar þegar kemur að átökum eða þá jafnvel taka fram fyrir hendur þeirra í 

handtöku þegar þeir telja konuna hikandi við það, eins og Elías lýsti: „..ég hef alveg lent í því 

að vinna með lögreglukonu sem var alveg með mun lægra númer [stjórnandi á vettvangi] en 

ég og svo þegar gæjinn fór að vera leiðinlegur sko, þá var komið að því að handtaka hann. .. 

þá átti ég svolítið frumkvæðið. Ég hef svolítið lent í því að karlarnir kannski eiga svolítið 

frumkvæðið en konurnar alveg bakka þá upp sko.“. Tilhneiging karlanna til þess að halda 

hlífðarhendi yfir konunum virðist innbyggt í karlana og það djúpt í vana þeirra að þeir geri 

það ómeðvitað jafnvel þó þeir viti sjálfir í raun hversu mikið það gerir lítið úr starfssystrum 

þeirra, eins og kom fram í samræðum mínum og Elíasar: „ R: .. heldurðu að stelpurnar séu að 

lenda í því að þær finnist þeir svolítið vera að passa upp á sig? V: Ég held að það sé svolítið, 

það sem er að gerast og ég held að það fari alveg rosalega í taugarnar í lögreglukonunum. 

Skiljanlega sko.“. Þetta kom einnig fram í svörum könnunarinnar sem lögð var fyrir 

lögregluþjóna að 33% karlsvarenda voru frekar eða mjög sammála fullyrðingunni að karlar 

þyrftu að vernda konur í hættulegum verkefnum á móti 11% kvenna. Það að þetta hlutfall 

kvenna hafi verið sammála fullyrðingunni í könnuninni gefur þó til kynna að þessar þessi 

viðhorf séu til staðar hjá okkur öllum, þó meira fari fyrir því hjá körlum. Það er samt sem áður 

vert að taka fram að þessi tilhneiging karlanna þarf ekki að gefa til kynna að valdsvið kvenna í 

lögreglunni sé minna virt en hjá körlum þegar kemur að ákvörðunum þeirra, eins og Elías 

lýsti samstarfi sínu með öðrum kvenstjórnanda á vettvangi: „..ég settist í bíl með henni þá 

sagði hún bara við mig ,,veistu það, ég er sátt við sama hvað þú gerir nema eitt, þú tekur 

aldrei upp kylfuna nema að ég gefi grænt ljós fyrir því“. Þá var það bara virt.“.  

Bæði Foster og Heidensohn hafa lýst því hvernig konum hefur ýmist verið verið hleypt inn í 

lögreglumenninguna með því að veita þeim karllæga eiginleika eða þær dæmdar af kvenleika 

sínum, þó því væri betur lýst fyrir dómi sem skorti á karlleika. Megináherslur þeirra hafa því 

verið það að konur þurfi að taka þátt í karlamenningu til þess að þrífast í starfinu, þær séu 

hylltar fyrir karlleika eða hunsaðar fyrir skort á honum. Það kom því á óvart hversu neikvæðar 

niðurstöður þeirra voru í samanburði við svör viðmælenda minna. Að sjálfsögðu eru ýmsir 

þættir mögulegir sem gerðu aðstæður á Íslandi illsamræmanlegar við stærri lönd, sérstaklega 

þegar kemur að samskiptum lögregluþjónsins við almenning. Þar er einnig mögulegt að hlutir 

hafa þróast á þeim áratug sem liggur á milli þeirra greinaskrifa og þessarar rannsóknar og það 

þarf einnig að taka mið af því að úrtak þessarar rannsóknar endurspeglar mögulega ekki að 

fullu allt litróf þeirra viðhorfa sem kunna að finnast hjá lögregluþjónum. Þegar hins vegar er 
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litið á svör viðmælenda minna þegar þau töldu upp þá helstu eiginleika sem þyrfti til þess að 

vera góður lögregluþjónn voru þar aðrir jafnmikilvægir eiginleikar í starfinu að þeirra mati 

eins og samskiptahæfni, það að geta sett sig í spor annarra, geta lesið í aðstæður og fundið 

árangursríkustu nálgunina á viðfangsefninu. Enda var t.d. einn mikilvægasti hæfileiki 

lögregluþjónsins að mati Katrínar að geta verið mannlegur og sýnt fólki skilning og finna 

mörkin á milli þess að hvenær sé best vera ákveðinn á sínu og hvenær eigi að víkja. Það þýði 

ekki að ganga ávallt fram með hörku gagnvart almenningi. Arnar tók í sama streng þegar hann 

sagði: „..við erum ekkert með æðri tilverurétt hérna en annað fólk ... Það þarf að meta 

ástandið og oft á tíðum .. þú veist ganga þennan gullna milliveg.“ Þessir kostir voru ítrekað 

nefndir hjá flestum viðmælendum mínum og kynjamunur á þessum skoðunum var 

illgreinanlegur ef nokkur skyldi vera. Ef eyrnamerkja ætti kosti á milli kynjanna (eins og 

þegar hefur verið gert með karlamenningu) þá ætti samskiptahæfnin og tilfinningaleg færni að 

flokkast undir kvenlæga eiginleika og því er ljóst að sá eiginleiki var metinn meira en allir 

aðrir. Einnig voru aðrir kynhlutlausari kostir nefndir eins og nákvæmni í vinnu, næmt auga 

fyrir smáatriðum, afgreiðsla mála og verkefni unnin af fagmennsku.  

Þegar kemur að því að greina og flokka þessa „kven-„ og „karllægu“ eiginleika mætti velta 

fyrir sér hversu mikið þessa tilhneigingu megi í raun rekja til þess að lögregluþjónar líti á 

konur og kvenleika sem síðri í starfinu og svo þá hversu mikið samfélagið hefur kven- og 

karlavætt þá eiginleika sem taldir eru mikilvægir á meðal lögregluþjóna, þar þá sérstaklega 

líkamlegan styrkleika. Á meðan karlar eru almennt líkamlega sterkari en konur og líklegri til 

þess að beita líkamlegu valdi hvort sem það sé við ofbeldisfullar aðstæður eða við hinar ýmsu 

aðstæður í daglegu lífi sem kallar á það, má velta fyrir sér hversu mikið ævilöng kynjamótun 

kvenna sem „líkamlega veikari“ kunni að takmarka þær þegar á fullorðinsaldur er komið. 

Sama varðar hugrænan þátt þess, eða hugrekki eins og það mætti betur orða. Eins og kom 

fram hér áður um rannsókn Michael (2011) búa konur líffræðilega yfir sömu tilhneigingum til 

spennusóknar og karlar, en þessir eiginleikar eru kæfðir ef svo megi orða það með 

kynjamótun kvenna. Ef þær konur sem tileinka sér það sem skilgreint hefur verið sem 

„karllægir“ eiginleikar eru líklegri til þess að vera spennusæknar og ef spennusókn er 

sameiginlegur hvati þeirra sem sækjast í lögreglustarfið, væri ekki of langsótt að álykta að 

þessir sömu eiginleikar sem við höfum stimplað sem „karllæga“ séu ákjósanlegir eiginleikar 

til þess að manneskja þrífist vel í starfinu. Það að vera ákveðinn, opinn fyrir spennu og 

nýjungum og óhamlaður í samskiptum við aðra, jafnvel stjórnsamur eru óneitanlega þættir 

sem þarf til þess að geta sinnt lögreglustarfinu enda endist lögregluþjónn varla lengi ef hann 

getur ekki skipað einhverjum fyrir vegna þess að hann kann ekki við að virðast dónalegur eða 
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frekur. Í samfélagi þar sem fólk forðast sjálfkrafa og nær ómeðvitað árekstra við annað fólk er 

þetta vissulega eiginleikar sem fólk nýtir minna í daglegu starfi. Það sama á við um kröfuna 

um að lögregluþjónninn sé reiðubúinn að leggja sig í hættu á vettvangi. 

5.3.6  Aðrar takmarkanir 

Bæði konur og karlar í lögreglunni líða fyrir ýmsar takmarkanir tengdu starfinu og verða þær 

hér stuttlega útlistaðar. Á meðan þessar takmarkanir eiga við bæði kynin eins og með svo 

margt annað hér, virðast þessar takmarkanir hafa meiri áhrif á konur. Þar ber fyrst að nefna að 

konur og karlar virðast líklegri til þess að leita til starfa hjá mismunandi sviðum lögreglunnar. 

Þá var umferðardeildin einungis mönnuð körlum þegar ég fór í vettvangsathugun til þeirra og 

forvarnardeildin sem sá um fræðslu og starf með börnum, var helst sótt af konum. Sú deild 

var hins vegar sú sem leið fyrst fyrir niðurskurð lögregluembættanna og gefur það til kynna 

að „mjúkt“ lögreglustarf megi fyrst missa sín þegar kemur að því að þrengja ólina. Voru 

viðmælendur hins vegar samróma um mikilvægi deildarinnar. Aðbúnaður lögreglunnar hefur 

einnig liðið fyrir niðurskurð embættisins og kvörtuðu viðmælendur undan gömlum og úreltum 

tækjabúnaði meðal annars. Þar hafa konurnar til að mynda lengi vel þurft að ganga í 

búningum sniðnum á karla: „Þetta er einhvern veginn allt meira stílað á karlmenn. Það er 

eins og fatnaðurinn, sko þetta eru allt svona karlaföt. Þúst við erum nýbúin að fá sko kvenboli 

og kvenpeysur, annars er þetta .. allt gert fyrir karlmenn, buxurnar, það er ekkert hægt að fá 

karla og kvenna“ (Bergrún).  

Með meiri sönnunarbyrði kvenna til þess að vera metnar að verðleikum í starfi sínu mætti 

álykta að þær komi síður til álita í stöðuhækkunum, einkum vegna þess hversu áberandi 

líkamlegar hetjudáðir eru í starfinu. Það er einnig mikilvægt að fylgt sé eftir 

jafnréttisáætlunum þegar kemur að innleiðingu þeirra hjá yfirmönnum hjá lögregluembættinu 

og yfirstjórn. Þá leiddi norsk rannsókn í ljós þar í landi að þrátt fyrir jafnréttislög sem sett 

voru þar árið 2000, reyndust yfirmenn og stjórn lögregluembætta þar ýmist hafa lítið kynnt 

sér þá stefnu eða hreinlega hunsað hana (Børstad og Johansen 2010). Var konum þar 

mismunað í ráðningarferli yfirstjórnar þar í landi. Á meðan viðmælendur mínir vildu lítið 

kannast við mismunun í ráðningum er þetta mál sem mætti rannsaka nánar.  

Hér hefur komið fram að konur eru jafnfærar til þess að sinna lögreglustarfinu og karlar. Að 

sama skapi leita konur í lögreglustarfið af sömu ástæðum og karlar þó svo að kynjamótun 

þeirra kunni að hamla ásókn kvennana í lögregluna. Konurnar hafa þó vegna sömu 

kynjamótunar kosti í nálgun sinni á verkefnum lögreglunnar sem og galla þegar kemur að 

framkomu bæði almennings og karllögregluþjóna gagnvart þeim. Eitt er þó víst að konur færa 
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inn í lögreglustarfið eigin menningu, aðferðir og hafa ólík áhrif í starfinu heldur en karlar í 

vissum þáttum. Það skilur þá aðeins eftir umræðu um áhrif þétt- og strjálbýlis á 

lögreglustarfið og hvort einhver íslensk séreinkenni megi greina í lögreglunni hér á landi, en 

hér verður stuttlega farið yfir það. 

5.4 Íslensk lögreglumenning 

Það er lítið hægt að fullyrða um hvort lögreglumenning á Íslandi sé frábrugðin öðrum löndum 

þar sem lítið var í viðtölum viðmælenda minna til samanburðar við önnur lönd. Að vísu 

nefndi Elías að almenningur fengi að ganga mun nær lögregluþjónum en þekkist í öðrum 

löndum. Það eru einnig merki um að minni valdbeiting líðist hér á landi en annars staðar eins 

og greint var frá í kaflanum Valdbeiting. Þetta taldi Elías vera bæði góðan og slæman hlut þar 

sem hann taldi ánægjulegt að nálægðin og traustið til lögreglunnar væri með slíkum hætti, en 

gæti þó orðið til trafala þar sem almennir borgarar ættu fremur til með að hunsa eða fara gegn 

fyrirmælum lögreglunnar. 

Hins vegar voru merki um að nálgun lögregluþjóna og almennings sé frábrugðin eftir því 

hvort um þéttbýli væri að ræða eða minni bæi. Arnar, Alda og Lilja nefndu til dæmis að 

sökum fámennis lögreglunnar á landsbyggðinni gæti það tekið lögregluþjón yfir hálftíma að 

keyra á vettvang eftir útkall. Einnig getur lögregluþjónninn lent í því að hafa engan liðsauka á 

bakvið sig til ef átök breiðast út. Því þarf lögregluþjónn á landsbyggðinni fremur að reiða sig 

á félagslega lögmætingu fremur en liðstyrk til þess að ná stjórn á aðstæðum. Þar bætist einnig 

við að smæð byggðanna veldur því að fólk þekkist betur og því getur lögregluþjónninn síður 

fjarlægst aðstæðum persónulega líkt og greint var frá í kaflanum Fjarlægð frá Almenningi. 

Vegna þessa meðal annars eru lögregluþjónar á landsbyggðinni tregari við að bregðast við 

almenningi með valdbeitingu eða þá fangelsun, líkt og Alda lýsti: „..þetta er öðruvísi svona 

úti á landi, það er svona meiri, oft alla vega, fólki er gefinn aðeins meiri tími.. til þess að 

sjatla málin. .. við erum ekki með svona sólarhringsvakt, þannig að við reynum í lengstu lög 

að komast hjá því að þurfa að setja í klefa og þurfa að kalla út aukavakt til þess að sitja yfir 

einhverjum“. Lögregluþjónninn þarf því að vera alþýðlegri og persónulegri á vettvangi. 

Þrátt fyrir að lögregluþjónar á landsbyggðinni séu í raun í meiri hættu á vakt sökum fámennis, 

virðist það ekki valda þeim aukinni streitu eða ótta. Þvert á móti þá virðist sem að 

lögregluþjónar á landsbyggðinni séu rólegri og afslappaðri heldur en í borginni. Þessu til 

sönnunar mætti nefna að viðtal mitt og Lilju fór fram á lögreglustöðinni þar sem hún var á 

vakt á meðan viðtalinu stóð og þegar suð fór að heyrast í talstöðinni slökkti hún á henni svo 

hún myndi ekki trufla viðtalið. Þessi munur á þétt- og strjálbýlis ásnum verður strax 



94 

greinilegur þegar bornir eru saman lögregluþjónar í miðbæ Reykjavíkur og svo úthverfum 

þess, en þar lýsti Þórdís samstarfi með ungum karllögregluþjóni sem vann í miðbænum, en 

eyddi vakt með henni í úthverfi Rvk.: „.. hann var auka hjá mér og það var helgi og 

krakkarnir voru að koma, það kom alveg hópur labbandi að okkur, .. Ég skrúfa niður og segi 

,,nei hvað, krakkar er eítísball hjá ykkur?“. Hann sat alveg stjarfur í bílnum og krakkarnir 

komu náttúrulega hans megin og hann spyr mig ,,á ég að skrúfa niður rúðuna?“. Hann þú 

veist, þú gerir þetta ekki  niðrí bæ, þú skrúfar ekkert niður rúðuna niðrá laugarveginum“. 

Þessi skynjaða hætta fer því mikið eftir þéttleika byggðar þar sem hún er ríkari eftir því sem 

að byggðin er þéttari. 

Svo virðist sem kvenlögreglumenningin eigi vel við aðstæður á Íslandi þar sem 

lögregluþjónar og almenningur hafi meiri nálægð í félagslegum samskiptum og þar virðist 

ríkari nálgun hjá lögregluþjónum við almenning sem sáttasemjarar á vettvangi fremur en sem 

algert yfir- og máttarvald. Líkamleg valdbeiting eða hlýðni fengin með vopnaðri ógn virðist 

minni bæði í tilfellum kvenna og í íslenskum aðstæðum, sem vekur von um að jarðvegur sé 

fyrir mun stærri aðkomu kvenna í lögreglunni á Íslandi. Þessar niðurstöður vekja því í raun 

furðu yfir því að hlutur kvenna skuli ekki vera stærri í lögreglunni hér á landi í samanburði 

við önnur lönd þar sem meiri árangur hefur náðst hér á landi í ýmsum jafnréttismálum. Það 

ætti því lítið að vera í samfélagslegri formgerð okkar eða lögregluembætta okkar, eða þá 

bundið í kyngervi okkar sem ætti að takmarka kvenlögregluþjóna að neinu marki. Að lokum 

verður í næsta kafla gerð samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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6 Samantekt 

Í þessari ritgerð hefur verið greint frá forsögu lögreglunnar og inngöngu kvenna í löggæslu. 

Þar var lýst hvernig löggæslu var háttað fyrir tíma lögreglunnar þar sem í Bretlandi voru 

þegnarnir sjálfir skikkaðir til löggæslu í samfélagsþjónustu. Með fólksflutningi úr sveitum og 

þéttingu borga varð sífellt erfiðara að fá þegna til þess að sinna skyldunni og varð það til þess 

að lögreglan var til að mynda stofnuð í Bretlandi árið 1815. Á Íslandi höfðu sýslumenn séð 

um um allt laga og dómsvald ásamt því að fangelsa brotamenn og senda til Danmerkur. Fyrstu 

löggæslumennirnir sem tóku við lögregluvaldinu af sýslumennirnir voru svokallaðir vaktarar 

sem höfðu það meginmarkmið að passa upp á opinbera fyrirtækið Innréttingarnar eftir að 

verksmiðjuhús þeirra brann. Það var svo árið 1803 sem að eiginlegu lögregluþjónarnir urðu 

skipaðir á Íslandi. 

Fyrsta lögreglukonan á Íslandi hóf störf árið 1941 og hafði það hlutverk að vakta börn og 

unglinga. Konur á Íslandi fengu hins vegar ekki að klæðast lögreglubúningnum fyrr en árið 

1976 og ekki ganga í öll störf fyrr en 1978. Staða kvenna í íslensku lögreglunni var afar 

bágborin lengst af tuttugustu öldinni, en stuttu fyrir aldamót varð stórt stökk í réttindum 

kvenlögregluþjóna þegar lögreglulögum var breytt 1997 þannig að Lögregluskóli ríkisins var 

opnaður almenningi og lögregluþjónar voru ráðnir inn eftir umsögn skólans. Með því ásamt 

breytingum á lágmarkshæð sem inntökuskilyrði fimmfaldaðist hlutfall kvenna í 

lögregluskólanum og kvenlögregluþjónum fjölgaði þó nokkuð. Síðustu ár hefur hins vegar 

orðið stöðnun í fjölgun kvenna í lögreglunni sem varð til þess að Ríkislögregluembættið gerði 

könnun í samstarfi við Kynjafræðideild Háskóla Íslands í gegnum nemenda, Finnborgu 

Salome Steinþórsdóttir, og leiðbeinanda Dr. Gyðu Margréti Pétursdóttur. Í niðurstöðum 

skýrslu þeirrar rannsóknar kemur m.a. fram að einelti og kynferðisleg áreitni er meiri í 

lögreglunni heldur en í sambærilegri rannsókn á starfsmönnum Háskóla Íslands.  

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega aðferðafræði þar sem rannsóknin var hönnuð út 

frá aðferðum fyrirbærafræðinnar ásamt því að kenningarfræðilegu sjónarmiði táknrænna 

samskiptakenninga og feminísks sjónarhorns var beitt við greiningu gagna. Gagnanna sjálfra 

var aflað með tíu viðtölum við starfandi sem og fyrrum lögregluþjóna ásamt þátttökuathugun 

þar sem aðfaranótt laugardags var varið á vakt með lögreglunni í miðbæ Reykjavíkur. 



96 

Vettvangsnótur voru ritaðar um athuguna, viðtölin voru afrituð og greining var gerð á 

söfnuðum gögnum. Við greiningu gagnanna kom í ljós að vinnustaðamenning lögreglunnar er 

ekki einhliða þar sem konur koma með eigið framlag til lögreglustarfsins og 

vinnustaðamenningu sem karlar gerðu ekki með sama hætti. Það olli því að fyrri 

skilgreiningar og kenningarvinna á vinnustaðamenningu lögreglunnar var endurskoðuð. 

Fyrri rannsóknir og kenningar sem fjallað höfðu um vinnustaðamenningu lögreglunnar höfðu 

skilgreint hana sem menningu karlmennskudýrkunnar (e. cult of masculinity), þar sem konur 

hefðu takmarkaðan aðgang að karlaheimi og menningu lögregluþjónanna sem viðhéldi og 

upphæfi feðraveldishugsjónir um drottnun karlkynsins. Hún var sögð einkennast af 

íhaldssemi, árásargirni, valdboðshneigð, tortryggni gagnvart hinum almenna borgara, 

andstöðu við breytingar og áhrif bæði frá stjórnendum innan lögreglunnar sem og frá öðrum 

samfélagsöflum, kynferðis-, kynja- og kynþáttafordómum. Þessar kenningar höfðu einnig 

kenningafræðilega vankanta í greiningu vinnustaðarmenninguna þar sem þær dæmdu 

gerendur innan stofnunarinnar ýmist sem ómeðvitaðar og því áhrifalausar leikbrúður algildrar 

karlamenningar, eða fóru þá alveg á hinn pólinn þar sem litið var á menninguna sem eins 

konar handbók fyrir röklega skynsemi sem gerandi beiti síðan af eigin geðþótta og 

sköpunargáfu. Í ljósi þeirra gagna sem safnað var um vinnustaðarmenninguna á Íslandi og 

kenningafræðilegt ósamræmi á milli niðurstaðna rannsóknarinnar og fyrri skilgreiningar á 

menningunni var formgerð vinnustaðarmenningarinnar endurskilgreind. 

Við greiningu vinnustaðarmenningar lögreglunnar var kenningu Giddens um Formgerðun (e. 

Structuration) beitt. Í þeirri kenningu er gerð margþætt greinargerð á hegðun, formgerð og 

samskipta þar á milli. Hegðun beri ekki að líta á sem hóp af sjálfstæðum gjörningum heldur 

sem stöðugt flæði gjörninga og þar felur hegðun einnig í sér streymi raunverulegra eða 

hugleiddra íhlutana við orsakir af efnislegum verum í áframhaldandi ferli atburða sem gerast í 

heiminum. Með speglandi vöktun annarra (e. reflective monitoring of others) greinir gerandi 

aðstæður, stöðu annarra og hegðar sér í samræmi við það sem hann telur rétt viðbrögð hverju 

sinni. Með hegðunarréttlætingu (e. rationalisation of action) setur gerandi merkingu við sína 

hegðun til þess að útskýra hvað hann hefur gert og af hverju hann gerir það. Þær forsendur 

sem gerandi getur skýrt hegðun með sína byggjast að hluta til á sameiginlegu þekkingarsafni 

(e. mutual stock of knowledge) sem er sameiginlegur reynsluheimur viðkomandi aðila að 

aðstæðum. Því byggjast samskipti geranda við aðra sem og áhrif hans á fyrirliggjandi 

menningu á því hvaða tól hann hefur sem eru af tvennu móti, annars vegar efnislegar bjargir 

(e. allocation) og hins vegar bjargir lögmætingar eða yfirráða (e. authorisation). Hinar fyrru 
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bjargir vísa til efnislegra þátta sem gerandi hefur við hönd sér og getur beitt sér til framdráttar 

í aðstæðum og þær seinni vísa til þeirra hugrænu færni eða menningu sem gerandi getur beitt 

til þess að stjórna öðrum eða haft áhrif á sínar aðstæður. 

Með kenningu Giddens er aðkoma kvenna í lögregluna greind með þeim hætti að þær hafi 

komið að fyrirliggjandi menningu einkennandi af karllægum sjónarmiðum þeirra karla sem 

áður höfðu einir verið í stéttinni. Með því sameiginlega þekkingarsafni sem liggur í 

kynjamótun beggja kynja hafa konur beitt eigin björgum til þess að marka spor sín í 

vinnustaðamenningu lögreglunnar sem og til þess að kljást við þau verkefni sem krafist er af 

lögregluþjónum á vettvangi. Hegðun kvennana í lögreglunni og bjargirnar sem þær hafa beitt 

hafa hins vegar ekki alfarið haft jákvæðar afleiðingar fyrir stöðu þeirra þar sem kyngervi 

þeirra eins og karlanna má líta á sem tvíeggjað sverð þegar kemur að árangri, en þetta nefnir 

Giddens óvæntar afleiðingar gjörða (e. unexpected consequences of action).  

Niðurstöðurnar leiddu til þess að vinnustaðamenningu lögreglunnar var skipt í þrjá 

meginflokka með stutta útlistun á mögulegum séreinkennum íslenskrar lögreglumenningar. 

Þessir flokkar voru almenn lögreglumenning, karlamenning og kvennamenning. Þar voru 

ákveðnir þættir markandi vinnustaðamenninguna sem virtust kynhlutlausir, þ.e. fólgnir í 

innviðum og formgerð stofnunarinnar sem og hlutverki lögregluþjónsins óháð kyni hans. 

Þessi flokkur náði yfir sameiginlega hvata starfsins, mikilvægi reynslu og þroska í 

lögreglustarfinu, kulnunaráhrif streitu á lögregluþjóna, átök lögreglu og almenna borgarans 

þegar kom að samræmingu færni lögregluþjónsins til valdbeitingar og síðan þegnréttindi 

almenna borgarans, afpersónuvæðing bæði lögregluþjónsins og almenna borgarans af hálfu 

beggja sem afleiðing af hlutverki lögregluþjónsins sem og hugrænar bjargir lögregluþjónsins 

til þess að hann geti uppfyllt hlutverk sitt, félagsleg einangrun lögregluþjónsins og það 

taumhald á lögregluþjónum sem ríkti innan vinnustaðarmenningarinn bæði formlega sem og 

óformlega. Karlamenning einkenndist af ríkjandi fremur hömlulausrar fyndni sem annars 

vegar þjónaði tilgangi spjörunar (e. coping) en hins vegar hafði skaðleg áhrif á konur í 

starfinu. Í viðhorfum karlanna var einnig lögð meiri áhersla á mikilvægi tryggðar og hlýðni, 

styrks og hugrekkis þeirra lögregluþjóna sem þeir störfuðu með ásamt því að karlar þykja 

líklegri til þess að nota valdbeitingu með offorsi í starfinu. Í greiningu á kvennamenningunni 

kom í ljós að þær væru jafnfærar til þess að sinna starfinu þó eiginleikar þeirra felist meira af 

færni þeirra til þess að ná stjórn á vettvangi án átaka fremur en í líkamlegri færni þeirra til 

þess að yfirbuga árásarmanninn líkamlega. Það voru sömu hvatar sem leiddu þær að því að 

ganga í lögregluna og hjá körlunum og þar virðast engar líffræðilegar takmarkanir fyrir konur 
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þegar kemur spennusókn sem gerir einstaklinga líklegri til þess að sækja í lögreglustörf. Þó 

hefur verið sýnt fram á að kynjamótun kvenna bæli niður spennusókn sem kann að leiða af sér 

minni ásókn kvenna í lögregluna. Kyngervi kvenna hefur þann kost að þær ná fram 

friðsamlegri stjórn á vettvangi heldur en karlar og gefur þeim innsýn og færni til að leysa úr 

ýmsum aðstæðum á vettvangi. Ókostir kyngervis kvenna hefur hins vegar einnig þá ókosti að 

þær verða fremur fyrir kynferðislegri áreitni, bæði á vettvangi og innan starfsliðs 

lögreglunnar, þær hafa síður aðgang að félagsskap lögreglunnar og traust til líkamlegrar færni 

vegna kyns síns og líða fyrir ríkari sönnunarbyrði til þess að vinna hylli samstarfsfélaga sinna. 

Einnig eru byrðar fjölskylduábyrgðar ríkari á konur sem kann að hamla þeim meira í störfum 

en körlunum. Að lokum var stuttlega greint frá mismuni þétt- og strjálbýlis í sambandi 

lögregluþjóna og almennings, þar sem lögreglan bæði nýtir lagaleg úrræði síður sem og 

valdbeitingu eftir því sem umdæmi hennar er strjálbýlli. Virðist sem lögreglan á Íslandi hafi 

þar ákveðin séreinkenni í nálgun hins almenna borgara sem er ólík lögreglu annarra þjóða. 

Hins vegar skortir gögn til þess að bera saman möguleg íslensk séreinkenni. 
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