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Útdráttur 

 

Konur hafa ætíð verið í miklum minnihluta innan íslensku lögreglunnar. Árið 2013 voru þær 

tæplega 13% af heildarfjölda lögreglumanna og má því segja að kynjahallinn innan 

lögreglunnar sé allverulegur. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða kynjaða 

vinnumenningu lögreglunnar og er sérstök áhersla lögð á stöðu kvenna. Í rannsókninni er 

spurt hver upplifun og reynsla lögreglukarla og lögreglukvenna sé af starfinu m.t.t. ólíkrar 

stöðu kynjanna. Eigindleg aðferð var notuð við gagnasöfnum og úrvinnslu gagna og voru 

tekin tvö hálfstöðluð rýnihópaviðtöl, við tvær lögreglukonur og tvo lögreglukarla. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að konur eigi erfiðara en karlar með að hasla sér 

völl innan lögreglunnar og að þær fái ekki sama viðmót og karlar í starfinu. Það lýsir sér m.a. 

í því að lögreglukarlar vilja síður vera með konu í aðstæðum sem teljast hættulegar og 

krefjandi og á þetta sérstaklega við í litlum embættum þar sem litla aðstoð er að fá.  

 Þrátt fyrir neikvæð sjónamið varðandi veru kvenna í lögreglunni kom engu að síður 

fram að mikilvægustu eiginleikar lögreglumanna væru að vera góð-/ur í mannlegum 

samskiptum og að vera vel á sig kominn líkamlega. Af þessu má leiða að það sé í raun 

einstaklingurinn sem skiptir máli, óháð kyni. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í stjórnmálafræði við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga af 120 eininga námi í 

stjórnmálafræði, en 60 ECTS einingar voru teknar við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Rannsóknin sem ritgerðin byggir á var gerð á vormisseri 2016 vegna útskriftar sama ár. 

 Leiðbeinandi minn var dr. Gyða Margrét Pétursdóttir og vil ég þakka henni kærlega 

fyrir góða leiðsögn í gegnum allt ferlið, fyrirgagnlegar ábendingar og stuðning við gerð 

rannsóknarinnar. Sömuleiðis vil ég þakka innilega foreldrum mínum, þeim Ingveldi 

Sæmundsdóttur og Guðmundi Smára Ólafssyni, fyrir óbilandi stuðning þeirra á þessu verkefni 

sem og öðrum sem ég hef tekið mér fyrir hendur. Þá vil ég þakka ömmum mínum sem eru 

mér svo kærar, þeim Svanborgu Jónsdóttur fyrir yfirlestur og Lilju Hannibalsdóttur fyrir að 

vera traustur aðstoðamaður við gerð rannsóknarinnar. Jafnframt þakka ég Helgu 

Sæmundsdóttur fyrir stuðning í gegnum öll mín námsár, sem og fyrir stuðning hennar við 

skrif mín. Einnig vil ég þakka kærasta mínum, Ívari Erni Hákonasyni fyrir að hafa óbilandi 

trú á mér í öllu því sem ég tek mér fyrir hendur, fyrir endalausa þolinmæði hans og gagnlegar 

ábendingar við framkvæmd rannsóknarinnar.  

 Að lokum vil ég þakka góðri vinkonu minni, Auði Grétu Óskarsdóttur fyrir 

endalausan hlátur og gleði sem fylgdi okkur í gegnum allt ferlið og sem gerði vinnu þessa 

áhugaverða verkefnis enn skemmtilegri. 

 

Verk þetta tileinka ég lögregluþjónum landsins og vil ég um leið þakka fyrir gott samstarf í 

lögreglunni sem veittu mér innblástur við gerð þessarar rannsóknar.  
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1 Inngangur 

 
Lögreglukonan Anna Pihl er söguhetja samnefndra danskra sjónvarpsþátta. Anna starfar á 

lögreglustöðinni Bellahøj í Kaupmannahöfn og lendir í ýmsum hættulegum aðstæðum í 

vinnunni þar sem hún gómar glæpamenn með hjálp samstarfsfélaga sinna. Anna er vinsæll 

starfsmaður og vel metin á lögreglustöðinni og allt bendir til þess að hún sé ánægð í starfi og 

stolt lögreglukona. Þáttaröðin um Önnu Pihl endurspeglar þó ekki nema að litlu leyti 

veruleikann eins og fyrirsögn ritgerðarinnar gefur til kynna „þetta er nú ekki fyrir þessar 

konur.“ Fyrirsögnin er einmitt tekin úr viðtali við einn viðmælenda rannsóknarinnar, þar sem 

hún var að lýsa karllægri vinnumenningunni með kaldhæðnislegum hætti. Rannsóknir hafa 

líka sýnt að konur eiga sérstaklega erfitt með að fóta sig í karllægum heimi lögreglunnar og 

upplifa oft á tíðum mótlæti í starfi (Chu og Tsao 2013, 325) sem verður til þess að brottfall 

kvenna úr lögreglunni er talsvert (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 30). Ný skýrsla sem 

unnin var á vegum Sameinuðu þjóðanna telur mikilvægt að grípa til aðgerða og fjölga konum 

í íslensku lögreglunni (Snærós Sindradóttir 2016).1 Samkvæmt skýrslu Finnborgar Salome 

Steinþórsdóttur um lögregluna, sem unnin var árið 2013, þá voru lögreglukonur aðeins 12,6% 

af heildarfjölda lögreglumanna og karlar voru 87,4% (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 

11). Kynjahallinn er því verulegur.  

 Markmið þessara rannsóknar er að kanna kynjaða vinnumenningu lögreglunnar og er 

sérstök áhersla lögð á stöðu kvenna. Í rannsókninni er spurt hver upplifun og reynsla 

lögreglukarla og lögreglukvenna sé af vinnumenningu lögreglunnar m.t.t. ólíkrar stöðu karla 

og kvenna. Verkefnið byggir á eigindlegri rannsókn þar sem tekin voru rýnihópaviðtöl við 

tvær lögreglukonur og tvo lögreglukarla.  

 Ritgerðinni er skipt upp í nokkra kafla. Í upphafi er sjónum beint að fræðilegum 

bakgrunni, þar er gerð grein fyrir fyrri rannsóknum og kenningum. Að fræðilegum bakgrunni 

loknum er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, hvaða gögn var stuðst við, sem og 

aðferðafræði. Þátttakendur eru kynntir, ásamt tengslum rannsakenda við efni ritgerðarinnar. 

Jafnframt er farið yfir siðferðisleg álitamál og mikilvægi þess að gæta trúnaðar við 

                                                        

 

 

 
1 Reynt var að hafa uppi á skýrslunni frá S.þ. en tókst ekki. 
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viðmælendur. Því næst tekur við kafli þar sem farið er yfir þær niðurstöður sem viðtölin 

leiddu af sér og þær settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn og reynt að finna skýringu á 

þeim valdamun sem er á milli kynjanna innan lögreglunnar.  
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2 Fræðilegur hluti 

 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Þau hugtök sem koma 

endurtekið fyrir verða skýrð með því að fara yfir helstu kenningar og fyrri rannsóknir sem 

liggja þeim til grundvallar.  

2. 1 Valdastaða kynjanna 

Í tímans rás hefur lengst af verið litið á ójafnræði milli kynjanna sem sjálfsagðan hlut og litið 

á það sem hreinan sannleik að karlmaðurinn væri konunni æðri á gott sem öllum sviðum. 

Fræðimaðurinn John Stuart Mill, sem uppi var á 19. öld, var meðal fyrstu manna til að vekja 

athygli á ójafnrétti á milli kynjanna í sínum skrifum þar sem hann líkti því við þrælahald að 

konur stæðu körlum ekki jafnar í samfélagi manna (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 445). Silvia 

Walby breskur félagsfræðingur skilgreinir kynjakerfið (e. patriarchy), sem einnig hefur verið 

kallað feðraveldið, sem félagslegt kerfi og venjur þar sem karlar ráði yfir konum, kúgi þær og 

noti (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2012, 2). Ekki er nein ein 

uppspretta að kynjakerfinu og þeim ójöfnuði sem því fylgir en „[G]gert er ráð fyrir að 

kynjakerfið hvíli í djúpt liggjandi félagslegum grunngerðum sem borin eru uppi af 

margvíslegum félagslegum athöfnum og samskiptatengslum[.]“ (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 

446).  

 Hugmyndir um kynjakerfið og ólíka valdastöðu kynjanna eiga rætur að rekja til 

rótgróinna hugmynda um karlmennsku og kvenleika. Karlmennska felur gjarnan í sér 

yfirburði í líkamlegum styrk, aga, rökvísi, hlutlægni og samkeppni. Öfugt við kvenleikann 

sem vísar í fínleika, veikleika, tilfinningasemi og samvinnu (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2012, 4). Sagan af Herkúlesi er lýsandi dæmi um það hvernig 

samfélagið endurspeglar hugmyndir um karlmennskuna. Herkúles var stór og hafði mikla 

líkamlega yfirburði. Hann var hetja samfélagsins og verndaði borgarbúa gegn hinu illa. Hetja 

sem barðist m.a. gegn drottningunni af Amazon sem fórnaði hluta kvenleika síns með því að 

skera af sér annað brjóstið til þess að auðkenna sig. Herkúles hafði sigur á drottningunni og 

fékk að auki þokkadís sögunnar  (Brewer 1991, 231-232). Hægt er að færa rök fyrir því að 

sagan af Herkúles endurspeglist í samfélaginu og er ágætis dæmi um fyrirmynd 

lögreglumanna eins og fjallað verður um hér í næsta kafla. Á sama hátt má segja að sagan 

varpi ljósi á stöðu kvenna í samfélaginu. Vilji kona ná árangri í hinum karllæga heimi þá þarf 

hún að fórna hluta kvenleika síns og verða ein af strákunum (Brewer 1991, 231-232).  
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Að vera ein af strákunum tíðkast á karlavinnustöðum og líta konurnar á sig sem strákastelpur. 

Að vera strákastelpa er viðurkennt af samfélaginu og þykir jafnvel vera flottur titill sem konur 

eru stoltar af. Einn viðmælenda í rannsókn Katrínar og Ingólfs, þar sem þau rannsökuðu 

birtingamynd kynjakerfisins á reynslu kvenna af námi og störfum í húsasmíði og 

tölvunarfræði, lýsti því sem svo að hún hafi alltaf ,,verið nett svona strákastelpa“ (Katrín 

Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2012, 7). Tekin voru átta viðtöl við konur 

sem störfuðu innan þessara tveggja greina. Í skýrslunni sem unnin var út frá rannsókninni 

kemur fram að nýlegar rannsóknir um stöðu kvenna í karlagreinum við Háskóla Íslands 

rökstyðji að hefðbundnar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika hafi veruleg áhrif þegar 

konur hasla sér völl í raunvísindum og verkfræði (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson 2012, 4).  

 Í rannsókn þeirra Katrínar og Ingólfs var upplifun kvenna á svokölluðum 

karlavinnustöðum kortlögð. Karlavinnustaðir eru skilgreindir þannig að a.m.k. 60% 

starfsmanna eru karlkyns. Því hefur gjarnan verið haldið fram að konur eigi erfitt með að 

hasla sér völl á karlavinnustöðum (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

2012, 7). Starfi konur á sama sviði og karlar þá eru þær gjarnan í lægri stöðum, þ.e. í 

undirskipuðum störfum, sem dæmi um þetta má nefna að hlutfall karlkynsskólastjóra í 

grunnskólum er hærra en hlutfall þeirra sem kennara (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson 2012, 4). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að á þeim vinnustöðum þar sem 

konur eru í miklum minnihluta þá þurfa þær að ganga inn í vissa karlamenningu á 

vinnustaðnum. Það lýsir sér í því að konurnar urðu fyrir karlmiðuðu gríni og var því lýst sem 

groddalegu andrúmslofti gagnvart þeim, jafnvel ofbeldi. Eitt dæmi sem kom fram í rannsókn 

Katrínar og Ingólfs var þegar ein konan eignaðist kærasta og fann í kjölfarið fyrir breyttu og 

neikvæðu viðmóti frá verkstjóra. Erfiðara var fyrir konurnar að vinna sig upp innan 

starfsgreinarinnar og voru þær frekar settar í störf sem miðuðu að samskiptum við 

viðskiptavini, heldur en störf sem höfðuðu til menntunar þeirra eins og karlarnir fengu að 

gegna. Konurnar þurftu að sanna sig í starfi og standa körlunum framar ef þær ætluðu að ná 

árangri. Þá voru þær iðulega með lægri laun en karlarnir (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2012, 11).  

 Í skýrslu Velferðarráðuneytisins sem fjallar um launamun karla og kvenna segir að 

sýnt hafi verið fram á að mannauður og menntun nýtist illa á kynjaskiptum vinnumarkaði. 

Ræðst þá val einstaklinga á náms- og starfsvali eftir kyni frekar en hæfileikum einstaklinga, 
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sem getur leitt til þess að vanmat verður á vinnuframlagi kvenna (Velferðarráðuneytið 2015, 

12).  

Þetta sést einnig á launamun kynjanna sem er oft á tíðum nokkur og líkt og sést í skýrslu 

Velferðarráðuneytisins. Skýrslan byggir á rannsókn Hagstofu Íslands, sem sýnir að konur eru 

oftar en ekki með lægri laun en karlar á almennum vinnumarkaði og nemur munurinn 17,4% 

(Velferðarráðuneytið 2015, 7). Samkvæmt þessum útreikningum mun fyrst ríkja fullkomið 

launajafnvægi á milli kynjanna árið 2133 og er því mikil vinna framundan 

(Velferðarráðuneytið 2015, 12). 

 

2.2 Vinnumenning innan lögreglunnar  

John D. Brewer gerði rannsókn á lögreglustöð í austur Belfast á Írlandi. Fylgdist hann með 

lögreglustöðinni yfir tólf mánaða tímabil á árunum 1987-1988 (Brewer 1991, 232). Rannsókn 

hans sýndi að karlmenn vilja oft ganga í lögregluna af því að þeir sjá fyrir sér hasar og spennu 

í starfi. Karlmennskan er áberandi hluti af ímynd þeirra af lögreglunni. Þessi ímynd sem hinn 

almenni borgari hefur af lögreglunni er oftar en ekki sú sem t.d. blasir við í mörgum 

bíómyndum sem ýta undir staðalímyndir um karlmennsku og líkamlega yfirburði 

lögreglumannsins. Raunveruleikinn er hins vegar sá að aðeins lítill hluti af starfi 

lögreglumannsins felst í átökum eða öðru því sem reynir á líkamlegan styrk. Mestur tími 

lögreglumanna í útköllum fer í mannleg samskipti (Brewer 1991, 233-234). Vinnumenningin 

á lögreglustöðinni í austur Belfast var afar karllæg samkvæmt niðurstöðum Brewer og þar 

tíðkaðist að lítið væri gert úr konum og óviðeigandi kynlífsbrandarar sagðir til að lítillækka 

þær. Aðalumræðuefnin á kaffistofunni voru íþróttir, bílar og kynlíf. Þeir karlar sem tóku ekki 

þátt í vinnustaðaumræðunni voru álitnir einfarar (e. loner) og tilheyrðu ekki hópnum (Brewer 

1991, 234).  

 Konur tilheyrðu oft á tíðum ekki heldur hópnum og samkvæmt rannsókn Brewer 

benda niðurstöður hans til þess að konur eigi erfiðara með að fóta sig í starfi og að þær upplifi 

að starfsumhverfið sé yfirráðasvæði karla. Konurnar upplifðu iðulega að þær þyrftu að sanna 

sig í starfi til að teljast jafngildir lögreglumenn og karlarnir. Það getur verið erfitt og 

streituvaldandi fyrir konur að þurfa að uppfylla þessar kröfur eins og fram hefur komið. Leiða 

má að því líkum að sú staðalímynd að konur séu ekki jafn hæfar og karlar í lögreglustarfið sé 

viðtekin í samfélaginu. Lögreglukonurnar voru oft ekki álitnar vera hluti af hópnum sem 

endurspeglaðist aðallega í mótlæti frá karlkyns samstarfsfélögum þeirra. Af þeim sökum 

fannst þeim sjálfum mörgum hverjum þær ekki vera hæfar í starfið. Konurnar á 
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lögreglustöðinni fengu jafnframt ekki sömu tækifæri og karlar. Dæmi um þetta er að þær 

fengu ekki að bera byssur. Einnig voru þær hvattar til að vera ekki fremstar í flokki í 

hættulegum aðstæðum eins og mótmælum. Þess í stað voru þær frekar hvattar til að sinna 

símasvörun eða sjá um skrifstofustörf þrátt fyrir að bera einkennisbúning (Brewer 1991, 235-

236).  

 Niðurstöður Brewer bentu til þess að lögreglukonurnar væru oft á milli steins og 

sleggju þegar þær reyndu að fóta sig í starfinu félagslega. Það þótti t.d. óviðeigandi ef 

konurnar sýndu of mikinn kvenleika, sem gat haft þær afleiðingar að síður var tekið mark á 

þeim. Þær reyndu þá ef til vill að vera einar af strákunum og taka þátt í þeirra karllæga heimi 

með því að stunda lyftingar og fela kvenleika sinn. Þá tóku þær þátt í að segja brandara sem 

niðurlægðu konur, voru oftast drykkfelldar o.s.frv. (Brewer 1991, 239-240). Með þessum 

aðgerðum og því að gera lítið úr kvenleika sínum voru konurnar samþykktar inn í 

karlmennskuheiminn (Brewer 1991, 240). Aðrar konur kusu hins vegar að hunsa frekar þá 

þætti sem niðurlægðu konur. Þær féllu þá í einfaraflokkinn sem nefndur var hér að framan 

varðandi þá karla sem ekki vildu taka þátt í karlrembuheiminum. Ennfremur sögðust sumar 

lögreglukonurnar frekar vilja sinna skrifstofustörfum og óhefðbundnum lögreglustörfum. Það 

hentaði betur með fjölskyldulífi og þeim væri illa við að taka of mikla ábyrgð í störfum 

götulögreglunnar (Brewer 1991, 241).  

  Doris C. Chu og Chang-Chi Tsao rannsökuðu viðhorf lögreglunema til 

lögreglukvenna í Taiwan. Gerðu þeir megindlega rannsókn árið 2011 sem endurspeglaði 

viðhorf nemanna til lögreglukvenna. Þar kom fram að viðhorf til lögreglukvenna væri frekar 

neikvætt og höfðu þeir ekki trú á að þær gætu leyst sömu verkefni og þeir í starfi, sérstaklega 

ekki verkefnum sem reyndu á líkamlegan styrk og töldust hættulegar aðstæður (Chu og Tsao 

2013, 327). Samkvæmt niðurstöðum Chu og Tsao þá voru 90% kvensvarenda í rannsókninni 

sammála því að konur væru jafnhæfar og karlar til að gegna lögreglustarfinu, en aðeins 45% 

karlanna voru þessu sammála. 

 Punum Sahgal gerði viðamikla rannsókn, sem samanstóð af eigindlegum og 

megindlegum rannsóknaraðferðum á lögreglustöð í Delhi. Hann rannsakaði hvert viðhorf 

lögreglukarla og -kvenna væri til lögreglukvenna. Þar kom fram að konur mæta mun meira 

mótlæti og vantrausti en karlar. Þær mæta sérstaklega mótlæti frá samstarfsfélögum sem líta 

svo á að konur hafi hvorki andlegan né líkamlegan styrk til að sinna lögreglustarfinu. Þær 

væru einfaldlega of viðkvæmar og ættu frekar að sinna hjúkrun eða kennslustörfum (Sahgal 

2007, 135). Konur hljóti ekki sömu viðurkenningu og karlar fyrir góð störf og ekki sé tekið 
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jafn mikið mark á þeim (Sahgal 2007, 146). Það er bæði streituvaldandi og tekur á andlega að 

lúta þessu misræmi á grundvelli kynferðis og höfðu um 80% kvennanna upplifað streitu 

vegna neikvæðs álits samstarfsfélaga sinna. Þegar viðtölin í rannsókn Sahgal voru tekin voru 

aðeins nokkrir menn sem viðurkenndu að þeir litu niður á konur í starfi, en þeir voru fljótir að 

afsaka sig með því að þetta væri bara svona í lögreglumenningunni (Sahgal 2007, 146). 

Nokkrar ástæður voru taldar upp fyrir því að vantraust væri borið til kvennanna. Fyrsta 

ástæðan var sú ímynd lögreglumanna á starfinu að það væri erfitt og hættulegt og vildu þeir 

helst viðhalda þeirri hugmynd um starfið. Önnur ástæðan var sú að karlarnir efuðust um 

skuldbindingu kvennanna til starfsins og upplifðu þeir að fjölskyldan hefði forgang hjá 

konunum umfram starfið (Sahgal 2007, 145). Hér er vert að rýna í niðurstöður Finnborgar 

Salome Steinþórsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur í rannsókn um Samspil vinnu og 

einkalífs lögreglumanna. Þar eru helstu niðurstöðurnar þær að karlar eigi erfiðara með að 

halda jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, þeir upplifi, frekar en konur, að þær kröfur sem 

gerðar eru til þeirra í vinnunni hafi neikvæð áhrif á fjölskyldu og heimilislífið. Þetta túlka þær 

Finnborg og Gyða með þeim hætti að hlutverk kynjanna inn á heimilum er að breytast og 

karlar finni fyrir meiri kröfum inn á heimilinu. Konur sætta sig ekki lengur við ójafna 

verkaskiptingu og eru almennt líka þátttakendur á vinnumarkaðnum, jafn á við karla 

(Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2013, 8). 

 Finnborg Salome Steinþórsdóttir gerði umfangsmikla rannsókn hér á landi á 

vinnumenningu lögreglunnar, sem var unnin í samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra og 

nýsköpunarsjóð námsmanna árið 2012. Megináhersla rannsóknarinnar var vinnumenning 

lögreglunnar og staða kvenna á karlasviði (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 14). Öllum 

starfandi lögreglumönnum sem höfðu lokið grunnnámi í Lögregluskóla Ríkisins á landinu á 

tímabilinu maí til júní 2013 var boðin þátttaka í rannsókninni, samtals 695 lögreglumönnum. 

349 lögreglumenn tóku þátt í rannsókninni og var svarhlutfallið því 50,2%. Finnborg tók 

einnig eigindleg viðtöl við 8 konur sem allar höfðu hætt störfum hjá lögreglunni (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir 2013, 14). Rýnt verður í skýrslu Finnborgar hér að neðan, en þar koma 

fram mikilvægar upplýsingar um íslensku lögregluna og vinnumenningu hennar sem vert er 

að bera saman við niðurstöður ritgerðarinnar. 

 Finnborg rannsakaði, líkt og Chu, Tsao og Sahgal, viðhorf kynjanna til 

lögreglukvenna og hvort þau upplifðu að konur væru jafnhæfar körlum til að sinna 

lögreglustarfinu. Niðurstöðurnar gefa til kynna að marktækur munur var á milli kynjanna við 

fullyrðingunni um að karlar og konur væru jafnhæf til að sinna starfi lögreglumanna. Rúmlega 
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96% kvennanna voru mjög eða frekar sammála þessari fullyrðingu á móti rúmlega 64% karla. 

Niðurstöður Finnborgar sýna einnig að þær lögreglukonur sem rætt var við höfðu upplifað 

vantraust vegna kyns síns og þær höfðu t.d. ekki mátt vera tvær saman á bíl.  

Hættuleg og erfið verkefni eru hluti af lögreglustarfinu og sýndu niðurstöður 

Finnborgar að karlar voru ekki eins hlynntir því og konur að þær sinntu sömu störfum og 

karlar er kom að hættulegum verkefnum. Þriðjungur karlanna var frekar eða mjög sammála 

þeirri fullyrðingu að karlar þurfi að vernda konur í hættulegum verkefnum, en aðeins ein af 

hverjum tíu konum voru frekar eða mjög sammála þeirri fullyrðingu. Einn viðmælendanna 

sagði m.a. frá aðstæðum þar sem hún gat ekki treyst á samstarfsfélaga sinn.  

 

Þegar ég hef þurft að slást...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. Og halda honum og bíða eftir að slökkviliðið kom og tók hann. Þú 

 veist, elta hann upp og þú veist [...]. Lögreglumaðurinn sem var með mér bara fraus. 

 (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 96).  

 

Samkvæmt niðurstöðum Chu og Tsao er ekkert sem bendir til þess að konur séu síður hæfar í 

lögreglustarfið. Þær séu duglegar, skynsamar og jafnhæfar þegar kemur að líkamlegum styrk 

og karlar (Chu og Tsao 2013, 334-335). Aðrar rannsóknir benda til þess að konur komi með 

marga kosti inn í lögregluna sem hafi góð áhrif á starfið. Þær eru sagðar hlýjar, góðir 

hlustendur og hafi jákvæða nærveru (Karunanidhi, Chitra og Karunanidhi 2015, 19).  

 Finnborg komst að því að kynferðisleg áreitni virðist vera algeng innan 

starfsstéttarinnar. Í ljós kom að 30,8% lögreglukvenna hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni í 

starfi eða í tengslum við starfið í lögreglunni, á móti 4% karla (Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir 2013, 73). Þegar spurt var nánar út í hver hafi beitt þau kynferðislegri áreitni 

og hver staða þeirra væri, kom í ljós að tæplega helmingur kvennanna hafði mátt þola 

kynferðislega áreitni frá karlkyns samstarfsaðila og 32% sögðu að karlkyns yfirmaður hefði 

beitt þær áreitni í starfi. 12% kvennanna sögðu að þær hefðu verið beittar kynferðislegri 

áreitni af utanaðkomandi aðila, en 61,1% þeirra karla sem sögðust hafa verið beittir 

kynferðislegri áreitni í starfi, höfðu upplifað það af hendi utanaðkomandi konu og 17% höfðu 

verið áreittir af utanaðkomandi karli (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 74). 

Kynferðisleg áreitni hefur lengi fylgt þeim störfum þar sem karlar eru í meirihluta og hefur 

verið sagt að kynferðisleg áreitni sé beitt í þeim tilgangi að stjórna konum á vinnustaðnum og 
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jafnvel sem leið til að útiloka þær frá ákveðnum stöðum í starfi (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2012, 9). Finnborg bendir á í skýrslunni að kynferðisleg áreitni 

sé leið karla til að halda konum frá vinnustaðnum og að þetta sé jafnvel leið sem karlar noti til 

að styrkja tengsl sín á milli (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 73).  

 Í norskri  rannsókn sem unnin var af Ronald J. Burke og Aslaug Mikkelsen könnuðu 

þau vandamál sem koma upp hjá kynjunum á lögregluvinnustöðum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar koma ekki á óvart miðað við fyrri niðurstöður sem raktar hafa verið hér að 

ofan. Samkvæmt rannsókn Burke og Mikkelsen verða konur mun oftar fyrir kynferðislegu 

áreiti en karlar. Það hefur áhrif á líðan þeirra í starfi og ýmsar neikvæðar afleiðingar, bæði 

líkamlegar og sálrænar (Burke og Mikkelsen 2004, 134). Þannig upplifðu konurnar frekar 

streitu vegna þeirra mismununar sem þær urðu fyrir, þær áttu erfiðar með að vinna sig upp í 

hærri stöður og nutu ekki sama félagslega stuðnings í starfi og karlar. Þessi upplifun hefur 

neikvæð áhrif á líðan kvennanna í starfi og komu fram sterkt tengsl á milli kynferðislegs 

áreitis og þess að upplifa ekki ánægju í starfi (Burke og Mikkelsen 2004, 140-141). 

 Kynferðisleg áreitni verður ekki einungis á þeim vinnustöðum þar sem karlar eru í 

meirihluta. Steinunn Rögnvaldsdóttir gerði rannsókn á kynferðislegri áreitni í 

þjónustustörfum, en þar eru kynjaskiptingin 60% kvenna á móti 40% karla. Í rannsókn 

Steinunnar eru settar fram ýmsar kenningar um kynferðislega áreitni á vinnustöðum og kemur 

þá vald og valdmenning mjög sterkt inn í umræðuna. Tengslin við kynjuð viðhorf koma 

einnig sterkt inn þar sem kenningar eru um að uppbrot hefðbundinna kynhlutverka og 

staðalímynda geti verið ein uppspretta kynferðislegs ofbeldis. Þetta lýsir sér með þeim hætti 

að væntingar um ákveðin kynhlutverk bresta, t.d. þegar konur ná langt í hefðbundnum 

karlastörfum eins og lögreglunni og við bifreiðaakstur, eða hasla sér jafnvel völl í 

leiðtogastarfi. Þá er kynferðisleg áreitni notuð til að sýna völd í garð annarra, en kynferðisleg 

áreitni felst í því að brotið sé á manneskju með kynferðislegum hætti gegn vilja hennar 

(Steinunn Rögnvaldsdóttir 2015, 7).  

 

2.3 Saga og staða kvenna í íslensku lögreglunni 

Fyrstu íslensku lögreglukonurnar voru ráðnar árið 1973 til að gegna sömu störfum og karlar, 

það voru þær Katrín Þorkelsdóttir og Dóra Hlín Ingólfsdóttir (Valgerður Katrín Jónsdóttir 

1994, 5). Konur þóttu nauðsynleg viðbót inn í lögregluna til að sinna viðkvæmum 

kærumálum eins og á sviði kynferðismála gegn konum og börnum og ofbeldis innan veggja 

heimilisins (Valgerður Katrín Jónsdóttir 1994, 4). Karlar hafa frá upphafi verið í meirihluta 
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innan lögreglunnar og 1996 voru þeir um 96% allra lögreglumanna. Árið 2013 var staðan 

orðin sú að alls voru 625 lögreglumenn á landinu og þar af voru 87,4% lögreglumanna karlar 

og 12,6% konur. Á sama tíma voru 28% lögreglumanna í Noregi og Svíþjóð konur (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir 2013, 27). Ný lögreglulög voru sett árið 1996 með það að markmiði 

að fjölga konum í lögreglunni. Skipuð var sérstök valnefnd til að velja nemendur inn í skólann 

til að tryggja að klíkuskapur væri ekki ráðandi. Árið 1999 útskrifaðist fyrsti árgangurinn úr 

Lögregluskólanum eftir að nýju lögreglulögin tóku gildi og voru konur þá tæplega 27% allra 

brautskráða nemenda úr Lögregluskóla ríkisins. Árið 2014 voru konur í meirihluta nemenda í 

Lögregluskóla ríkisins eða 68,7%, sem er söguleg fjölgun innan skólans (Lögreglan 

Brautskráning frá Lögregluskóla ríkisins). Árið 2015 voru konur aftur orðnar í minnihluta í 

skólanum, eða 31,5% nemenda (Lögreglan 16 nemendur hefja grunnnám við Lögregluskóla 

ríkisins). 

  Til að komast inn í Lögregluskólann þurfa umsækjendur að standast þrekpróf, 

hlaupapróf, sundpróf og köfunarpróf en konur þurfa ekki að standast eins strangar kröfur og 

karlar í líkamlegum hluta inntökuprófsins. Þegar umsækjandi hefur staðist líkamlega hluta 

prófsins tekur við próf í almennri þekkingu, ensku, íslensku og sálfræðimat þar sem 

nákvæmlega sömu próf eru lögð fyrir bæði kyn (Valnefnd Lögregluskóla ríkisins 2015, 9). 

Þetta hefur verið gagnrýnt og segja sumir að ólíkar kröfur til karla og kvenna ýti undir 

ranghugmyndir um hæfni kvenna (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 29). 

 Brotthvarf kvenna úr lögreglunni er mikið hér á landi og fjölgun kvenna í 

Lögregluskólanum nægir ekki til þess að hækka hlutfall kvenna í lögreglunni (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir 2013, 33). Konur voru 12,6% lögreglumanna árið 2013 eins og áður 

sagði, þrátt fyrir að þær hafi verið 17-33% brautskráðra nemenda úr Lögregluskóla ríkisins frá 

því 1999. Alls fengu 182 lögreglumenn lausn frá embætti á árunum 2007-2012. Þar af voru 

tæplega 84% karlar og 16% konur (Finnborg Salome Steinsþórsdóttir 2013, 31). Þegar 

lögreglumenn óska eftir að vera leystir frá störfum þurfa þeir að gera það skriflega og óskað 

er eftir að ástæðan sé tilgreind. Lögreglumönnum ber þó ekki skylda til þessað tilgreina 

ástæðuna og velja margir að sleppa því. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Finnborgar þá 

ályktaði hún að líklegt væri að þeir lögreglumenn sem hættu vegna viðkvæmra mála, svo sem 

eineltis eða kynferðislegrar áreitni, tækju það ekki fram og byggir hún það á svörum 

viðmælenda sinna (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 30).  

 Framgangur kvenna í lögreglunni er hægur og hefur það verið talin ein af ástæðunum 

fyrir því að konur hætta í lögreglunni. Þær sjá einfaldlega ekki fyrir sér að þær nái að vinna 
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sig upp innan stéttarinnar því þær hafi ekki sömu tækifæri til þess og karlar. Konur upplifa að 

það sé gengið fram hjá þeim og líklegra sé að karlinn verði fyrir valinu þrátt fyrir að þær telji 

sig hæfari, m.a. vegna þess að konur innan lögreglunnar hafa almennt meiri menntun en 

karlkyns starfsbræður þeirra. Þá upplifa konur að karlarnir hafi sterk félagsleg tengsl við aðra 

karla innan lögreglunnar og það hafi áhrif á framgang karlanna í starfi (Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir 2013, 44). 

Aðeins tvær konur höfðu náð að rjúfa „glerþak“ lögreglunnar árið 2012 (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir 2013, 44), en árið 2014 voru þrjú af níu lögreglustjóraembættum 

skipuð konum. Þar má þá nefna Sigríði Björk Guðjónsdóttur sem var skipuð í embætti 

lögreglustjóra á höfuðborgasvæðinu og er hún fyrsta konan sem gegnir því embætti (Vísir 

2016). Sigríður Björk hefur þó mætt mótlæti í starfi og kom m.a. fram í fréttum í byrjun árs 

2015 að framkvæmdastjóri Landssambands lögreglumanna hafi óskað eftir fundi með 

lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins til að ræða óánægju lögreglumanna með starfshætti 

hennar. Þeim fannst framkoma hennar og vinnubrögð vera óviðunandi. Aldís Hilmarsdóttir 

yfirmaður fíkniefnadeildar lögreglu höfuðborgarsvæðisins kvartaði einnig undan Sigríði og 

fór fram á að fá fund með innanríkisráðherra til að ræða samskipti sín við lögreglustjóra (Ægir 

Þór Eysteinsson 2016). Sigríður Björk sagðist hafa ráðist í skipulagsbreytingar sumarið 2015 

og að breytingarnar hafi miðað að því að fletja út skipulag og stytta boðleiðir. Það hafi þurft 

að taka erfiðar ákvarðanir í kjölfar þess og hefur það hugsanlega valdið titringi meðal manna 

(Ásgeir Jónsson 2016).  

 

2.4 Niðurskurður innan lögreglunnar 

Innanríkisráðuneytið gaf út skýrslu árið 2012 sem ber heitið Staða lögreglunnar. Þar var 

fjallað um það áhyggjuefni að mikill fjárskortur og mannekla ríkir innan lögreglunnar, sem 

leiði til mikillar óánægju meðal lögreglumanna. Ástandið væri orðið óásættanlegt og brýnt 

væri að fjölga lögreglumönnum og auka fjárveitingar til lögreglunnar. Lögreglustjórinn sagði 

í skýrslunni að lögreglan væri ófær um að takast á við þau verkefni sem henni ber að leysa. 

Sérstaklega eigi þetta við í ljósi aukinnar hættu á hryðjuverkaógn og aðgerðum gegn 

skipulagðri glæpastarfsemi (Innanríkisráðuneytið 2012, 1). 

 Í skýrslunni kemur fram að mikill niðurskurður hefur verið innan embættisins síðan 

2008 og hafa fjárveitingar til lögregluembætta, miðað við vísitölu september 2012, lækkað um 

2,8 milljarða króna. Öll lögregluembættin eru rekin með halla, nema lögregluembættið á 

Ísafirði (Innanríkisráðuneytið 2012, 8). Lögreglumönnum hefur fækkað um 87 síðan árið 
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2007, er þeir voru 730, en árið 2011 voru þeir 622. Þessi fjárskortur leiðir til þess að lögreglan 

getur ekki sinnt öllum þeim verkefnum sem ætlast er til af henni og þarf lögreglan oft að 

draga úr því að sinna verkefnum eins og útköllum vegna hávaða nágranna, minni háttar 

þjófnaðarmálum eða eignaspjöllum (Innanríkisráðuneytið 2012, 5). Sýnileiki lögreglunnar 

hefur einnig minnkað og er ekki jafn mikill og áður, vegna þess að lögreglan hefur þurft að 

draga úr akstri vegna skorts á fjármagni (Innanríkisráðuneytið 2012, 6). Manneklan hefur í för 

með sér að öryggi lögreglumanna er ekki eins mikið og á mörgum stöðum á landinu er 

einungis einn lögreglumaður á vakt sem er algjör lágmarksmönnun á vöktum. Afleiðingin er 

sú að lögreglumenn fara oft einir í útköll sem geta reynst bæði erfið og hættuleg, sérstaklega 

ef engin er til að veita þeim aðstoð. Ekki er til nægjanlegt fjármagn til að setja upp 

nauðsynlegar eftirlitsmyndavélar við lögreglustöðvar, fangaklefa eða á öðrum stöðum þar sem 

nauðsynlegt væri að hafa eftirlitsmyndavélar (Innanríkisráðuneytið 2012, 6). Þá þykir einnig 

áhyggjuefni að ekki er hægt að þjálfa lögreglumenn eins og áður og lögreglumenn hafa heldur 

ekki sömu tækifæri á að sækja námskeið til að vera í takt við samtímann og fá viðeigandi 

þjálfun. Það hefur líka áhrif á öryggi lögreglumanna því búnaður þeirra er í algjöru lágmarki 

sökum samdrátts (Innanríkisráðuneytið 2012, 6).  

 Í þessum kafla hefur verið fjallað um fræðilega hluta ritgerðarinnar og vísað er í fyrri 

rannsóknir og kenningar tengdar rannsóknarspurningu ritgerðarinnar þar sem könnuð er 

upplifun karla og kvenna af lögreglustarfinu, með sérstaka áherslu á konur. Fyrst var fjallað 

almennt um vinnumenningu á vinnumarkaði, m.a. launamun og valdastöðu kynjanna. Rýnt 

var í kynferðislega áreitni þar sem vísað var m.a. í skýrslu Finnborgar sem kortleggur hvernig 

vinnumenningin innan lögreglunnar er á Íslandi. Rannsakanda þótti einnig mikilvægt að hafa 

kafla um stöðu kvenna í lögreglunni allt frá upphafi þegar konur gengu fyrst til liðs við 

lögregluna og til dagsins í dag þegar Sigríður Björk er fyrst kvenna til að gegna hlutverki 

lögreglustjóra höfuðborgasvæðisins. Í lok kaflans er fjallað stuttlega um niðurskurð innan 

lögreglunnar sem hefur haft áhrif á öryggi lögreglumanna og hugsanlega líka áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í næsta kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, 

lýst verður hvaða rannsóknaraðferð notast var við, hvaða siðferðilegra þátta þurfi að gæta að 

og gerð grein fyrir sambandi rannsakanda við lögregluna. 

 



 19 

3 Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður fjallað um aðferðarfræðina, undirbúning, framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnslu 

gagna sem notuð var í þessari rannsókn. Jafnframt verður fjallað um val á þátttakendum, 

bakgrunn viðmælenda og siðferðileg álitamál. Einnig er greint frá stöðu rannsakanda.  

 

3.1 Aðferð 

Markmiðið með þessari rannsókn var að læra og rannsaka eitthvað nýtt varðandi félagslegar 

aðstæður í lögreglunni og þá sérstaklega hugmyndir lögreglumanna um konur í lögreglunni 

hér á Íslandi. Rannsakanda langaði að skilja hugarheim lögreglumanna betur og hvaða þættir 

væru undirliggjandi í hinum félagslega heimi lögreglumanna. Það sem er ósagt og e.t.v. ekki 

rætt á göngum lögreglustöðvanna. Mögulega það sem allir eru að hugsa, en engin er að tala 

um (Kristín G. Esterberg 2002, 1-2). Í rannsókninni er spurt hver er upplifun og reynsla 

lögreglukarla og lögreglukvenna af vinnumenningu lögreglunnar, m.t.t. ólíkrar stöðu karla og 

kvenna á vinnustaðnum. 

 Sú rannsóknaraðferð sem kom helst til greina til að ná því markmiði var eigindleg 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods). Markmið með eigindlegum rannsóknum 

er að setja sig inn í hugarheim þátttakenda og skilja upplifun þeirra á viðfangsefninu sem 

verið er að rannsaka. Þá er mikils magns af upplýsingum aflað frá fáum aðilum þar sem 

markmiðið er að öðlast djúpan skilning á rannsóknarefninu (Ragin og Amoroso 2011, 114). 

Eigindlegri rannsóknaraðferð er í mörgum tilfellum beitt þegar skortur er á upplýsingum um 

málefnið, eða þegar unnið er úr megindlegum rannsóknum til að fá betri skilning á efninu 

(Ragin og Amoroso 2011, 114).  

 Lykilatriði í eigindlegum rannsóknum er traust á milli þátttakenda og rannsakenda. Ef 

traust ríkir ekki á milli þeirra er ólíklegra að viðtalið gangi vel og að þátttakanda líði ekki vel í 

viðtalinu. Þá er ólíklegra að marktækar niðurstöður fáist úr viðtalinu sem á að endurspegla 

hugarheim viðmælenda (Kristín G. Esterberg 2002, 91). Það má heldur ekki ríkja of mikill 

vinskapur á milli þátttakenda og rannsakenda, þar sem að það getur orðið til þess að ekki fáist 

eins marktækar niðurstöður úr rannsókninni (Kristín G. Esterberg 2002, 91).   

 Eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu og byrjar rannsakandi þannig ekki á að setja 

fram tilgátu. Gögnum er þess í stað safnað og síðan eru hugtök eða kenningar mótaðar út frá 

gögnunum. Mikilvægt er að vanda orð og setningar þegar viðtölin eru tekin, vegna þess að 

viðtölunum er ekki breytt í tölur eða súlurit. Það getur því haft áhrif á niðurstöðurnar hvernig 
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rannsakandi orðar hlutina í viðtalinu (Kristín G. Esterberg 2002, 207). Áður en viðtal er tekið 

verður rannsakandi að ákveða hvernig hann ætlar að hafa viðtalið og hægt er að styðjast við 

ákveðinn viðtalsramma sem er fyrirfram ákveðinn. Það er ágætis leið til að halda öllum á 

sporinu og að tryggja að ekki sé farið út fyrir efnið. Þá er hægt að hafa viðtalið formlegt (e. 

structured interviews) þar sem viðmælendur eru einungis spurðir úr í fyrir fram ákveðinn 

spurningaramma, eða hálf-opið (e. semistructured interviews). Í seinna tilfellinu spyr 

viðmælandi ákveðinna spurninga og bætir síðan við spurningum eftir því hvernig viðtalið 

þróast. Einnig er hægt að taka viðtal þar sem ekki er búið að ákveða neinar spurningar 

fyrirfram (e. unstructured interviews) og er viðtalsformið þá frjálst og óvænt (Kristín G. 

Esterberg 2002, 85-89). Þar af leiðandi er eigindleg rannsóknaraðferð heldur sveigjanleg 

rannsóknaraðferð og gefur rannsakanda tækifæri á að velja það sem hentar fyrir hverja 

rannsókn. Í þessari rannsókn var notast við hálf-opið viðtal þar sem búið var að ákveða tíu 

fyrirfram ákveðnar spurningar, en síðan voru viðmælendur spurðir nánar út í þau mál sem 

rannsakanda þótti áhugaverð og vildi fá betri skilning á og var þannig fleiri spurningum bætt 

við eftir því sem viðtalið þróaðist (May 2011, 136-137). 

 

3.2 Rýnihópar 

Tveir rýnihópar (e. focus group) voru notaðir í þessari rannsókn og voru tveir einstaklingar í 

hvorum hópi, tvær konur og tveir karlar. Rýnihópar er ein aðferð innan eigindlegra rannsókna 

sem hægt er að nota til að afla upplýsinga. Rýnihópar þykja henta vel þegar mannleg 

samskipti eru rannsökuð, en innan þeirra geta myndast góðar umræður þar sem viðhorf og 

skoðanir fólks koma fram. Í vel heppnuðum rýnihópaviðtölum nást oft verðmætar upplýsingar 

frá viðmælendum sem annars hefði ekki náðst (Kristín G. Esterberg 2002, 109). 

Kosturinn við rýnihópaaðferð er að með henni eru skoðuð mismunandi viðhorf og 

reynsla fólks á viðfangsefninu, en markmiðið er ekki endilega að fá sameiginlegt álit hópsins 

eða samþykki hans. Heldur er markmiðið að skapa umræður milli þátttakenda til að læra af 

þeim (Sóley S. Bender 2003, 85). Gott er að hafa tvo til þrjá einstaklinga til að góðar og 

uppbyggilegar umræður skapist, en mögulegt er að hafa upp í tíu einstaklinga í hverjum 

rýnihópi. Mikilvægt er þá að gæta að því að allir fá nægjanlegt rými til að tjá sig um málefnið. 

Rýnihópar henta vel þar sem lítil vitneskja er til um rannsóknarefnið og er kosturinn við 

hópumræður að þar geta komið fram upplýsingar sem kæmu annars ekki fram í 

einstaklingsviðtölum (Sóley S. Bender 2003, 86). Þegar valið er í rýnihóp er mikilvægt að 

hópurinn eigi eitthvað sameiginlegt svo að viðtalið verði síður þvingað. Kostur er að 
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viðmælendur þekkist áður, því þá eru tjáskipti oft auðveldari og vonast er til að traust ríki á 

milli þátttakenda. Aðferðin hentar vel til að ná fram miklu magni af upplýsingum á tiltölulega 

stuttum tíma (Sóley S. Bender 2003, 88). 

 

3.3 Eigin afstaða og tengsl við þátttakendur 

Rannsakandi hefur tengsl innan lögreglunnar og hefur starfað þar sem afleysingamaður í tvö 

sumur. Rannsakandi hefur jákvæða reynslu af lögreglunni. Þrátt fyrir að hafa jákvæða reynslu 

af lögreglustörfum þá setur rannsakandi sína persónulega upplifun til hliðar og gætir þess að 

vera hlutlaus, bæði í viðtölunum og eins þegar unnið er að greiningu þeirra. Rannsakanda 

langaði að máta kenningar og fyrri rannsóknir á viðfangsefninu við reynslu þátttakenda og 

eigin reynslu af lögreglustörfum.  

Vert er að taka fram að rannsakandi starfaði ekki hjá því embætti þar sem viðtölin 

voru tekin. Þá þekkti rannsakandi ekki viðmælendur sína persónulega á neinn hátt, en komst í 

samband við þá í gegnum sameiginlega vini og nokkurs konar snjóboltaaðferð var notuð til að 

fá viðmælendur til að taka þátt í rannsókninni. 

 

3.4 Gagnaöflun og gagnagreining 

Í rannsókninni var unnið með gögn sem aflað var með samræðum í rýnihópum, en stuðst var 

við viðtalsramma sem unnin var með markmið rannsóknarinnar að leiðarljósi, en það var að 

kanna upplifun lögreglukarla og kvenna á starfinu, með sérstaka áherslu á konur. Markmiðið 

með viðtölunum var að endurspegla hugarheim lögreglumannanna og hver afstaða þeirra væri 

sérstaklega gagnvart lögreglukonum og hvernig lögreglukonur upplifðu viðmót karla, sem og 

hvernig þátttakendur upplifðu vinnumenningu innan lögreglunnar. Rannsakanda þótti 

áhugavert að fá sjónarhorn þeirra á hvaða eiginleikar væru mikilvægir lögreglumönnum í 

ólíkum aðstæðum eins og, t.d. í nauðgunum eða hópslagsmálum. Einnig fannst rannsakanda 

áhugavert að fá sjónarhorn þeirra varðandi samskipti sín við borgarana, sem og hvernig 

lögreglan upplifir framkomu borgara í sinn garð (Sjá viðauka 1). Tekin voru tvö 

rýnihópaviðtöl, annað við tvo karla og hitt við tvær konur sem starfa innan lögreglunnar. 

 Viðtölin voru tekin þann 5. febrúar 2016 á varðstofunni á lögreglustöðunni inni á 

lokaðri skrifstofu. Fyrra viðtalið hófst um klukkan 11:04 og lauk kl. 12:14, hitt var tekið kl. 

15:20 og var búið um kl. 16:20 og bæði viðtölin voru því um klukkutíma löng. Rannsakandi 

var afar ánægður með góð svör viðmælenda, en fannst viðtölin þó ólík eftir hvort talað var við 
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lögreglukarlana eða lögreglukonurnar. Karlarnir voru ekki eins sammála innbyrðis um það 

hvernig þeir upplifðu starfið eða hver skoðun þeirra var gagnvart lögreglukonum. Konurnar 

virtust vera betri vinkonur en karlarnir og var meiri samhljómur með þeim. Þær voru yfirleitt 

sammála og gátu sagt frá sameiginlegri upplifun sinni á málum sem karlarnir gátu ekki gert. 

Það var mikið hlegið í rýnihópaviðtalinu við konurnar og þær sögðu sögur sem vörpuðu ljósi 

á reynslu þeirra, en meiri alvarleiki hvíldi yfir viðtalinu við karlana. Hér hefur kyn 

rannsakanda mögulega skipt máli, konurnar kunna að hafa verið meira afslappaðar af því að 

þær voru að tala við konu sem deildi reynslu þeirra þar sem rannsakandi hefur starfað í 

lögreglunni. Karlarnir hafa hins vegar e.t.v. verið í meiri vörn að ræða um lögreglukonur við 

rannsakanda sem hefur starfað sem lögreglukona.  

 Viðtölin voru tekin upp stafrænt og síðan afrituð orðrétt á tölvu. Þar var ósögðum 

orðum, eins og þögnum, bætt við. Rannsakandi hafði með sér aðstoðarmann, sem er amma 

rannsakanda. Rannsakandi lýsti fyrir ömmu sinni hvert hlutverk hennar væri og var það fyrst 

og fremst að taka eftir líkamstjáningu viðmælendanna. Rannsakandi taldi mögulegt að sér 

gæfist ekki tími til að veita líkamstjáningunni nægjanlega athygli á meðan að á viðtölunum 

stæði. Þegar til kom reyndist aðstoðarmaðurinn hins vegar svo djúpt sokkin í viðtölin að ekki 

náðist að gera grein fyrir nákvæmri líkamstjáningu viðmælenda að viðtölunum loknum.  

Næsta skref eftir að viðtölin voru tekin var að skrifa þau upp orðrétt í ritvinnsluforrit á 

tölvu og mikilvægt var að gera það eins nákvæmt og hægt var, þar var tekið fram hvar 

viðmælendur lögðu áherslu á orð sín og hvar þagnir komu. Þar eftir skrifaði rannsakandi inn 

athugasemdir við orð viðmælenda og greindi það sem vakti athygli hans þar sem 

viðfangsefnin voru síðan greind í þemu. Þar var greint hvað væri sameiginlegt með 

viðmælendum á milli viðtala og hvað væri ólíkt. Notaði rannskandi yfirstrikunarpenna í 

ólíkum litum til að þemagreina viðtölin  til að hafa skipulagið sem best. Þegar búið var að 

bæta inn athugasemdum frá rannsakanda voru viðtölin í heild 55 blaðsíður í leturstærð 12 og 

með 1,5 í línubil.  

Rannsakandi lagði áherslu á að reyna að skilja þátttakendur í rannsókninni og leitaðist 

við að fá fram röksemdir og djúpan skilning á málunum sem viðtalsramminn náði yfir. Þegar 

búið var að hljóðrita viðtölin var þeim eytt út úr tölvunni og ekki hægt að rekja þau frekar.  

 

3.5 Þátttakendur 

Rannsakandi valdi að taka viðtöl við tvær lögreglukonur og tvo lögreglukarla. Ástæða þess 

var áhugi á að fá ólíka sýn kynjanna á þeim málum sem verið er að rannsaka og fannst 
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rannsakanda því mikilvægt að kynjaskipta viðmælendum til að betur mætti greina hvað væri 

líkt og hvað ólíkt í svörum þeirra. Einnig upplifði rannsakandi að viðmælendur tjáðu sig 

meira um hitt kynið væri það ekki á staðnum. 

 Val á þátttakendum í viðtöl réðst af því að rannsakandi kannaðist við lögreglukonu 

sem starfar hjá embættinu þar sem rannsakandi hafði áhuga að vinna rannsókn sína. Haft var 

samband við lögreglukonuna í gegnum síma, en eftir það fóru öll samskipti fram í gegnum 

samskiptamiðilinn Facebook. Umrædd lögreglukona hafði áhuga á að vera þátttakandi í 

rannsókninni og benti rannsakanda á aðra lögreglukonu sem starfar með henni á vakt og sem 

var einnig jákvæð fyrir að taka þátt. Þegar rannsakandi mætti á lögreglustöðina með það 

markmið að taka viðtöl við lögreglukonurnar vonaðist rannsakandi eftir að tveir 

lögreglukarlar væru einnig lausir í um klukkustund sem gætu verið viðmælendur í viðtali við 

lögreglukarla. Rannsakandi var svo heppin að tveir lausir karlar voru tilbúnir í viðtal. Fyrra 

viðtalið var tekið við þá því konurnar voru á þeim tíma báðar að sinna verkefnum. 

 Viðmælendum voru fyrst gefin gervinöfn þegar viðtölin voru greind og fengu þeir 

nöfnin Arna Jónsdóttir, Stefanía Halldórsdóttir, Hrói Arason og Brynjólfur Guðmundsson. 

Þetta var gert til að auðvelda rannsakanda vinnuna og til að gera viðtölin raunverulegri, í stað 

þess að kalla viðmælendur t.d. x1 og x2. Áætlað var að nota sömu nöfn í niðurstöðukaflanum 

en síðan var fallið frá þeirri ákvörðun til að tryggja mætti sem best trúnað við þátttakendur. 

Rannsakandi taldi að of auðvelt yrði að átta sig á hver sagði hvað þegar gervinöfnin voru 

notuð samhliða þeim stöðum sem lýst var í viðtalinu, t.d. hversu langt væri á milli staða og 

því var einnig ákveðið að sleppa því að lýsa staðháttum. Starfsaldur viðmælenda var frá því 

að vera innan við fimm ár og upp í um 10 ár. 

 Í ljósi umræðuefnis ritgerðarinnar þar sem fjallað er sérstaklega um konur komst 

rannsakandi ekki hjá því að greina kyn viðmælenda þegar viðtölin voru greind. Fannst 

rannsakanda mikilvægt að sem flest sjónarhorn kæmu fram í ritgerðinni þar sem vægi þeirra 

allra vegur jafn mikið og mikilvægt er að þau komi fram. Rannsakandi leggur líka mikla 

áherslu á að reyna að skilja viðmælendur sína og bera virðingu fyrir skoðunum þeirra. Í 

einhverjum tilfellum er ekki vísað beint í orð viðmælenda, heldur er endursagt það sem þau 

höfðu fram að færa svo dulbúa megi þau en frekar og skapa þannig nauðsynlega fjarlægð svo 

viðmælendurnir þekkist síður.   
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3.6 Siðferðislegir þættir 

Siðferðislega þætti þarf alltaf að hafa í huga þegar rannsókn er gerð. Til að byrja með þurfa 

þátttakendur að vera upplýstir um hvað er verið að rannsaka og áhættuna sem fylgir því að 

taka þátt. Mikilvægt er að þátttakendur veiti samþykki sitt fyrir að vera með í rannsókninni og 

mikilvægt er að fá samþykki fyrir að viðtalið sé tekið upp. Ljóst þarf að vera að trúnaður ríkir 

á milli rannsakenda og viðmælenda áður en rannsóknin hefst og ávallt þarf að hafa hagsmuni 

þátttakenda í huga (Kristín G. Esterberg 2002, 44). Í þessari rannsókn veittu þátttakendur 

samþykki sitt fyrir að taka þátt í rannsókninni með munnlegum hætti og þau samþykktu 

einnig að viðtalið yrði tekið upp.  

 Ekki er óalgengt að rannsakendur eigindlegra rannsókna mæti siðferðislegri klemmu 

og eru hræddir um að gæta trúnaðar við þátttakendur ekki nægilega vel. Sérstaklega á þetta 

við ef um lítinn hóp er að ræða sem kæmi til greina við gerð rannsóknarinnar (Kristín G. 

Esterberg 2002, 44). Rannsakandi upplýsti þátttakendur um að nafnleynd og trúnaðar yrði 

gætt í rannsókninni. Til að gæta trúnaðar var ekki notast við dulnefni þar sem þátttakendur 

þekkjast innbyrðis og því er mjög mikilvægt að greina þannig frá niðurstöðum að ekki sé 

alltaf vísað beint í orð þeirra, heldur endursegja það sem þeir höfðu fram að færa án þess að 

tengja frásagnir þeirra beint við einstaka viðmælendur. 
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4 Niðurstöður 

 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum úr viðtölum rannsakanda og eru fyrri rannsóknir og 

kenningar notaðar til að styðja við greiningu þeirra. Fyrst verður fjallað um karllægan heim 

lögreglunnar og fjallað almennt um vinnumenningu á lögregluvinnustöðum, sem og viðbrögð 

lögreglustéttarinnar við því er fleiri konur en karlar voru valdar inn í lögregluskólann árið 

2014. Að þeim kafla loknum er viðhorf til kvenna í lögreglunni kannað og fáum við þá að 

kynnast þeim ólíku skoðunum sem ríkja um konur meðal viðmælenda rannsóknarinnar.  

Jafnframt greinir rannsakandi frá þeim niðurskurði og manneklu sem viðmælendur upplifa í 

starfi og er það í samræmi við þann niðurskurð sem orðið hefur í lögreglunni frá 2007. Þá 

þótti rannsakanda mikilvægt að fjalla um hvernig lögreglumenn upplifa að hinn almenni 

borgari sjái sig í starfi og er þá einnig kynferðisleg áreitni tekin fyrir. Í lok kaflans verður 

fjallað um mikilvæga eiginleika lögreglumanna í starfi og greint frá helstu niðurstöðum 

viðtalanna. 

 

4.1 Karllægur heimur lögreglunnar 

Ekki er hægt að segja að kynjaskipting í lögreglunni á Íslandi hafi verið jöfn árið 2013, en þá 

voru lögreglukonur aðeins 12,6% af heildarfjölda lögreglumanna og karlar 87,4% (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir 2013, 11). Kynjaskipting hér á landi er meiri en gengur og gerist á 

Norðurlöndunum, en í Svíþjóð og Noregi eru lögreglukonur hátt í 30% af heildarfjölda 

lögreglumanna (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 12) og má því segja að Ísland eigi 

langt í land með að jafna kynjahlutfall innan lögreglunnar. Árið 2014 varð hinsvegar róttæk 

breyting á hlutfalli kvenna í Lögregluskóla ríkisins og voru konur það árið í þó nokkrum 

meirihluta, eða 68,7% og var þetta söguleg fjölgun kvenna í skólanum (Lögreglan 

Brautskráning frá Lögregluskóla ríkisins). 

 Það var mikill samhljómur meðal viðmælenda um að mikillar óánægju hefði orðið vart 

meðal lögreglumanna þegar konur voru í meirihluta í skólanum, lýstu viðmælendur því 

þannig að allt hafi farið á hliðina innan lögregluembættisins. Mikið vantraust og hneyksli hafi 

fylgt því að fleiri konur voru teknar inn í skólann. „Sko ég ætla bara að láta þig vita það voru 

bara fullt af strákum þarna sem voru mjög frambærilegir og hvað hafa þessar stelpur fram 

yfir það nema að vera konur.“ Þetta sagði einn viðmælandi rannsakanda, sem var að leika 

lögreglumann eða óánægðan einstakling sem fannst konurnar eingöngu hafa verið teknar inn í 

skólann vegna á grundvelli kynferðis. Þetta viðhorf var ekkert einsdæmi og fengu kvenkyns 
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nemendur að heyra fullyrðingar eins og „[...] já komstu bara inn af því þú ert kona“ og þá var 

talað um kvennaskólann en ekki Lögregluskólann þann tíma sem konur voru í meirihluta 

nema við skólann. Það sjónarmið kom jafnframt fram að manneskja sé aldrei metin að 

verðleikum ef hún er kona.  

 Þrátt fyrir ýmsar skoðanir á konum í lögreglunni og að þau sjónarmið sem fram hafa 

komið lýsti vantrausti í garð lögreglukvenna þá voru konurnar sem rannsakandi tók viðtöl við 

jákvæðar gagnvart starfinu. Sagði einn viðmælandinn að hún væri lögreglumaður jafnt á við 

hvaða annan lögreglumann sem væri, hvort sem hann væri kvenkyns eða karlkyns og upplifði 

hún ekki að vera litin öðrum augum. Það sjónamið kom þó fram að konurnar þyrftu að sanna 

sig í starfi. Nefnt var að oft væri gaman að koma lögreglukörlunum á óvart með því að gera 

eitthvað sem samræmdist ekki hugmyndum þeirra um atgervi kvenna. Jafnvel væri talið að 

þær væru bara að dúlla sér í starfinu. Styður þetta fyrri rannsóknir Brewer (1991) og þeirra 

Chu og Tsao (2013) um að konum finnist þær þurfa að sanna sig í starfi til að þær séu álitnar 

fullgildir lögreglumenn. Þetta getur haft í för með sér aukna streitu við að uppfylla væntingar. 

Lögreglustarfið er talið afar streituvaldandi starf og bætist þessi streita þar ofan á. 

 Það kom skýrt fram að lögreglan er karlavinnustaður og má nefna sem dæmi að ekki 

er samþykkt að mæta með prjóna á vinnustaðinn líkt og einn viðmælandinn tók fram. Þá þykir 

einnig ekki við hæfi að ræða um brauðréttinn úr saumaklúbbnum og lítið er gert úr því þegar 

gera á vinnustaðinn huggulegan með skreytingum fyrir jólin. „Pff, til hvers ertu að gera þetta 

fyrir jólin“ sagði viðmælandi sem var að lýsa karllægri menningunni og gerði það með hæðni 

í röddinni líkt og verið væri að gera grín að menningunni sem ríkti á vinnustaðnum. „Það er 

bara annað andrúmsloft [...], þú veist það er engin að gera eitthvað lekkert sko... að kveikja á 

kertum, það er bara fyrir kerlingar,“ segir viðmælandi og gerir um leið grín að 

karlrembukúltúrnum á vinnustaðnum. Samkvæmt rannsókn Brewer (1991) þá styður þessi 

menning karllæg einkenni lögreglustöðvarinnar.  

 

4.2 Sýn á konur í  lögreglunni 

Rannsakandi greindi sterkan þráð sem lá í gegnum viðtölin um að konum væri ekki treystandi 

á við karla í lögreglustörfum. Þau sjónarmið komu fram að það væri síður æskilegt að fara 

með konu á vettvang til að leysa krefjandi og hættuleg verkefni. Þetta styður niðurstöður 

Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2013) um að meirihluta karla finnist konur ekki 

jafnhæfar körlum til að gegna störfum lögreglunnar. Karlar eru síður tilbúnir að viðurkenna 

konur sem jafningja sína í starfi og telja sig jafnvel knúna til að vernda konur í erfiðum og 
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hættulegum verkefnum. Í niðurstöðum Finnborgar eru konur ekki sammála þessu og treysta 

þær sér og öðrum konum jafnt á við karla (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 105-106). 

Niðurstöður Chu og Tsao styðja þetta viðhorf, en rannsókn þeirra leiddi í ljós að álit karla á 

lögreglukonum í Taiwan væri frekar neikvætt og höfðu karlar iðulega ekki trú á að konur 

gætu leyst sömu verkefni í starfi og karlar.  

 Í viðtölunum rannsakanda kom fram það viðhorf að við vissar aðstæður væri klárlega 

betra að lögreglumennirnir væru tveir karlmenn og sagði einn viðmælandinn „...ég hef lent í 

aðstæðum þar sem ég hef verið með konu, en ef ég hefði verið með karlmanni þá hef ég 

klárlega ráðið við það sko.“ Í einu viðtali Finnborgar lýsti lögreglukona því hins vegar að hún 

hafi verið í aðstæðum þar sem samstarfsfélagi hennar var karl og réði ekki við aðstæður 

heldur hreinlega lamaðist þegar til átaka kom. Leysti lögreglukonan þá verkefnið sjálf, án 

aðstoðar frá karlkyns starfsfélaga sínum (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 96). 

Rannsakandi ályktar því að það sé afar einstaklingsbundið og fari eftir hverjum lögreglumanni 

fyrir sig hvernig hann tekst á við hvert verkefni.   

 Viðmælendur voru sammála um að menning byggð á gömlum grunni og feðraveldið 

væri hugsanlega meðal skýringa á því að konum væri ekki eins vel treyst í lögreglunni. Hin 

hefðbundna fyrirmynd af lögreglumanni væri af hávöxnum, ljóshærðum manni. Áður fyrr 

voru menn ráðnir í starfið eftir hæð og hversu sterkir þeir væru að sögn viðmælenda, en ekki 

hafi verið haft fyrir að kanna gáfnafarið. Þessi hefðbundna fyrirmynd lögreglumannsins á sér 

rætur aftur í aldir og tengist goðsögninni um Herkúles, sem var stór og sterkur og barðist við 

óvini borgarinnar. Hægt er að færa rök fyrir því að þessi staðalímynd lögreglumanna eigi sér 

djúpar rætur í samfélagi okkar og hafi áhrif á hvernig fólk hugsar um kynin í lögreglunni. Það 

fylgdi því öryggistilfinning, líkt og einn karlkyns viðmælandinn orðaði það, að hafa stóra og 

öfluga lögreglumenn með sér á vettvangi: 

 

 [...] það gefur manni meira öryggi, þú veist að þú ræður við meira ef það kemur 

 eitthvað uppá ef þú þarft á því að halda, það er svolítið tilfinningin sko ef þú ert með 

 stóra og mjög sterka lögreglumenn, manni líður betur en það hefur reynt það 

 sjaldan á það, hingað til hefur í rauninni ekkert reynt á það en það virkar alveg, ég 

 held að það virki út á við sérstaklega í svona aðstæðum. 

 

Hugmyndir um karlmennsku fela gjarnan í sér ímynd um líkamlegan styrk og yfirburði, aga, 

rökvísi, hlutleysi og samkeppni. Sömuleiðis felur kvenleiki í sér hugmyndir um valdaleysi, 
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veikleika, sköpunartilfinningu og tilfinningasemi (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson 2012, 4). Segja má að viðtölin endurspegli þessar hugmyndir þar sem 

viðmælandi færir rök fyrir því að konur séu ekki jafn hæfar í verkefni vegna skorts á 

líkamlegum styrk og sagði einn viðmælandinn að sannað væri að karlmenn hefðu margfalt 

meiri styrk en konur. Brewer (1991) bendir á að víða á vinnumarkaði megi sjá speglun 

þessara hugmynda um karlmennsku og geti það haft þau áhrif á konur að þær reyni að líkjast 

körlum í vexti og talmáli. Það sé leið sumra kvenna til að vera ein af strákunum og vera 

samþykkt inn í hópinn. Í skýrslu Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2013) segir einn 

viðmælandinn að hjá sér hafi mikill tími farið í lyftingar til að reyna að halda sér inni í 

„löggubólunni.“ 

 

 Það fór rosa mikill tími í líkamsræktina þegar maður var að reyna að lyfta hærra í 

 bekk til að vera ein af strákunum. Það fór rosa mikill tími í það einhvern veginn, 

 þannig þetta gleypti mann svolítið. Vinir manns fóru að kvarta yfir því að þau væru 

 hætt að sjá mann og maður var bara dottinn inn í...maður var að reyna svo mikið að 

 vera í löggubólunni[.]  (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 2013, 46).  

 

Einn viðmælandi sagðist hafa mjög sterka skoðun á konum í lögreglunni og hann hafi rætt um 

þetta við samstarfsfélaga sína sem væru oft sammála því að það væri betra að vera með 

karlmanni í aðstæðum sem á reynir. „Ég hefði aldrei viljað fara í þessar aðstæður með konu, 

aldrei nokkurn tímann sko. Fullt af blóði, þú veist það er allt að gerast þarna sko“. Hér lýsir 

viðmælandi krefjandi aðstæðum og kom fram að málið hefði hugsanlega orðið að morðmáli 

ef ekki hefði verið gripið inn í aðstæður. Niðurstöður Brewer benda til þess að karlar vilja oft 

ganga í lögreglustarfið vegna ímyndar almennra borgara af starfinu, þar sem karlar ímynda sér 

hasar og spennu í starfi. Þessi ímynd af lögreglustarfinu er hinsvegar aðeins lítill hluti af 

raunverulegu starfi lögreglumannsins. Flest störf lögreglunnar reyna ekkert á líkamlegan styrk 

manna, heldur á mannleg samskiptir eins og Brewer (1991) bendir á. Hér lýsir viðmælandi 

krefjandi aðstæðum í starfi þar sem lögreglukona var með honum á vettvangi: 

 

 Ég lenti í stappi, ég held ég hafi verið um einn og hálfan tíma að fá þá með mér inn 

 í bílinn til dæmis, hann þú veist, komst áfram á hrokanum og yfirganginum og þá var 

 hann sem réði aðstæðum þarna ekki ég [...] þarna var ég líka með aðra stelpu með 

 mér og ég sá ekki fyrir mér að geta ráðið við hann með stelpunni sko.  
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Rannsakandi skynjaði að viðmælandi bar lítið traust til konunnar og fannst hann tala eins og 

hann hefði verið einn í aðstæðunum, þrátt fyrir að samstarfskona hafi verið með honum á 

vettvangi. Viðmælandinn sagði að karlmenn hafi margfalt meiri styrk en konur og að það væri 

bara sannað. Tók hann dæmi af félaga sínum sem hefði verið á vettvangi í erfiðum aðstæðum, 

en þegar hann leit upp var samstarfskona hans búin að læsa sig inni í bíl. Kvenkyns 

viðmælendur rannsóknarinnar voru ekki sammála því að því fylgdi endilega meiri 

öryggistilfinning að vera með karlmanni á vettvangi. Þær sögðust frekar myndu kjósa að vera 

með einhverjum klárum, það væri betri kostur í fari lögreglumanns. Mikilvægt væri samt að 

vera vel á sig komin og að hver lögreglumaður hlyti að sjá að það væri mikilvægt að vera í 

góðu formi í þessu starfi og voru viðmælendur allir þessu sammála. 

 Viðmælendur sögðu þá að enn mætti finna þau viðhorf hjá sumum körlum að konur 

ættu yfir höfuð ekki að vera innan lögreglunnar og einnig séu til konur sem deili þessu 

viðhorfi. Þetta séu aðallega einstaklingar af gamla skólanum sem segi, eins og viðmælendur 

lýstu því: „Þetta er nú ekki fyrir þessar konur“, ,,þetta er nú alveg síðasta sort“. Konurnar 

ættu nú bara að vera heima hjá sér að sjá um eldhúsið. Niðurstöður Sahgal (2007) styðja að 

þetta viðhorf sé ráðandi hjá mörgum sem eru þeirrar skoðunar að konur ættu frekar að sinna 

störfum eins og hjúkrun og kennslu, störfum sem reyna síður á líkamlegan styrk. Konur séu 

einfaldlega of viðkvæmar og tilfinningasamar til að sinna þessum störfum. Samkvæmt 

niðurstöðu Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2013, 103) er það helst yngsti hópur 

lögreglumanna sem er hvað íhaldssamastur þegar kemur að viðhorfi til lögreglukvenna og eru 

þeir almennt neikvæðari í garð jafnréttis. Á hæla þess hóps eru lögreglukarlar 60 ára og eldri, 

sem gefur til kynna að þetta viðhorf sé ekki bara að finna hjá lögreglukörlum af gamla 

skólanum.  

 Í rannsókninni komu ekki einungis fram neikvæð sjónarmið varðandi konur í 

lögreglunni líkt og dæmið hér að neðan um jákvæð sjónarmið gagnvart lögreglukonum sýnir, 

því er þó fylgt eftir með neikvæðu sjónarmiði sem ítrekar aftur lægri stöðu lögreglukvenna.  

 

 Sko ég er mjög hlynntur því að hafa konurnar og það er fullt, fullt, fullt, af verkefnum 

 sem að þær þurfa að koma að og tækla í raun og veru mikið betur, eins og ég var að 

 segja við þig áðan það er betra að hafa konur í þessum nauðgunarmálum eins og ég 

 sagði. En þegar á reynir, nei, þá verður að vera allavega eitthvað backup, sem hægt 

 er að sækja og það er ekki hér til dæmis. 
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Í rannsókn Saghal (2007) voru tekin eigindleg viðtöl og viðurkenndu karlar þar að þeir litu 

niður á konur í starfi, en voru síðan fljótir að afsaka sig og reyndu að færa rök fyrir því að 

svona væru bara hlutirnir. Þetta er svipað og gerist í þessari rannsókn þar sem viðmælendur 

lýsa því yfir að konur séu mjög hæfar í starfið, en ekki þar sem á reynir. 

 Það sjónamið kom fram hjá viðmælendum að þetta snérist fyrst og fremst um öryggi 

og að menn vildu koma heilir heim eftir daginn. Þá væri mikilvægt að hafa einhvern til að 

reiða sig á ef að erfið og hættuleg verkefni koma upp. Í mörgum embættum er skortur á fólki 

og ekki auðvelt að fá aðstoð, sérstaklega ekki í embættum í dreifbýli þar sem langt er til næsta 

bæjar. 

  Niðurskurður hefur haft mikil áhrif á þetta viðhorf sem fjallað verður um í kaflanum 

hér að neðan. Lýsti einn viðmælandi því að mikilvægt væri að geta elst í starfi og vildi hann 

síður hverfa til fyrra starfs; starfs sem væri líkamlega slítandi og þar sem ekki sé krafist 

formlegrar menntunar. Því væri mikilvægt að komast líkamlega heill í gegnum daginn og 

halda þar með starfinu. Taldi þessi viðmælandi að fjölgun kvenna í lögreglunni gæti 

hugsanlega unnið gegn þessu  persónulega markmiði sínu. 

 Sú skoðun kom fram að kynið skipti ekki endilega máli þegar fengist er við erfiðar 

aðstæður í starfi, miklu frekar þættir eins og sjálfstraust og gott líkamlegt form. Jafnframt 

kom fram að innan stéttarinnar væru til karlar sem sinntu starfinu ekki vel og í lélegu 

líkamlegu formi.  

 Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort að fyrirfram gefnar hugmyndir um staðalímynd 

lögreglumanna ráði för hjá þeim viðmælanda sem vill síður vera með konu á vettvangi í 

erfiðum og krefjandi verkefnum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ekkert bendi til þess að 

konur séu síður hæfar til að sinna daglegum störfum lögreglunnar en karlar (Chu og Tsao 

2013, 334-335).  

 

4.3 Niðurskurður  

Mikil óánægja var greinilega hjá viðmælendum um hvað niðurskurður og mannekla virðast 

vera mikil hjá lögregluembættum landsins. Niðurskurður og mannekla hafa áhrif á öryggi 

manna og hefur m.a. komið niður á tækjabúnaði sem getur oft skipt sköpum þegar fengist er 

við hættuleg eða erfið verkefni. Samkvæmt skýrslu innanríkisráðuneytisins sem unnin var árið 

2012 kom í ljós að það væri mikið áhyggjuefni hvað það hallaði mikið á í rekstri hjá 
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lögreglunni. „[...] það var allt í niðurskurði hérna árið 2007 sko, það er búið að skera niður 

síðan þá sko, það hefur aldrei verið ekki niðurskurður síðustu 40 ár hérna í löggunni.“ Ekki 

væri nægur mannskapur til að sinna öllum störfum lögreglunnar og lítið væri um aðstoð, sem 

reyndi verulega á í hættulegum og erfiðum aðstæðum. „Einn á bíl, næsti bíll 70 km í burtu og 

þetta er örugglega ekki gott bara almennt, hlýtur þetta að vera stressandi aðstæður og þetta 

er stressandi og þú veist sum verkefni ræður þú ekki við.“ Skýrsla innanríkisráðuneytisins 

segir að manneklan hafi í för með sér að lágmarksmönnun sé á vöktum og lögreglumenn séu 

æ oftar einir í útköllum sem geti oft verið erfið og hættuleg, sérstaklega fyrir einn mann að 

leysa. Fjárveitingar til lögreglunnar hafa lækkað um 2,8 milljarða króna, frá 2007 og 

lögreglumönnum hefur fækkað um 87 á þessum sama tíma (Innanríkisráðuneytið 2015, 7).  

 Niðurskurður í lögreglunni getur haft mikil áhrif á öryggi lögreglumanna og gerir 

rannsakandi ráð fyrir að líklegra sé að lögreglumenn upplifi stress og óánægju í starfi ef ekki 

er nægur fjöldi starfsmanna til að sinna öllum störfum lögreglunnar og veita nauðsynlega 

aðstoð í hættulegum og erfiðum aðstæðum. Veltir rannsakandi því jafnframt fyrir sér hvort 

niðurskurður innan lögreglunnar tengist áhyggjum lögreglumanna af eigin öryggi og að það 

bitni á stöðu kvenna innan lögreglunnar. Þær séu álitnar síðri vegna ríkjandi staðalímynda um 

að stórir og sterkir lögreglumenn séu betri kostur öryggislega séð og að konur séu ekki álitnar 

vera stórar og sterkar. 

 

4.4 Hinn almenni borgari og lögreglan 

Athyglisvert var að skoða þá sýn sem lögreglan telur að almennir borgarar hafi af starfi þeirra. 

Öll voru þau sammála um að hinn almenni borgari sýndi lögreglunni virðingu og kurteisi. 

Jafnframt sögðu þau að það væri alls ekki óalgengt að eiga samtöl við almenning á götu úti, 

þar sem fólki finnist gott að koma og tala við lögregluna um daginn og veginn. 

 Rannsakandi spurði kvenkyns viðmælendur sína hvaða augum þær teldu að karlar litu 

á þær í starfi. Sögðu þær það enn vera nýtt að konur séu starfandi í lögreglunni og upplifðu oft 

að fólk væri hissa að sjá þær gegna starfi lögreglumanns, sérstaklega ef þær væru tvær saman 

á bíl. Á sama tíma væri samfélagið þó byrjað að venjast konum í lögreglunni og þetta vekti 

því ekki eins mikil viðbrögð og áður. Kvenkyns viðmælendurnir sögðu enn fremur að þær 

hefðu upplifað að kyn þeirra hefði jákvæð áhrif á borgarana. Þær sögðu að það væri svolítið 

innbyggt inn í karla að „já þú slærð ekki konur“ og eins létu karlar meira flakka við 

lögreglukarla en lögreglukonur.  
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 Ég held að fólk sko, bæði karlar og konur, geri kannski svona án þess að hugsa, geri 

 ráð fyrir að karlinn sé meira til í fight (slást) eða svona þú veist, og gera þá eitthvað 

 svona ósjálfrátt og segja kannski meira við hann heldur en við lögreglukonur sko eða 

 ég hef það svona á tilfinningunni sko.  

 

Það sjónarmið kom fram í viðtölunum að konur í lögreglunni yrðu fyrir kynferðislegri áreitni 

frá borgurunum. „Það er því miður leiðinlegt hvað það er mikið svona kynferðisleg komment 

og svoleiðis, það er mjög hérna, mjög mikið.“ Því var lýst að lögreglukonur fengu að heyra 

„vá hvað þú ert sæt“, ,,sérðu þarna, sæt kona þarna“ og mikið væri um slíkt. Var nefnt að 

mest væri um áreitni fyrir utan skemmtistaði þegar lögreglan er þar að sinna eftirliti, sem og á 

tjaldstæðum. Það væri þá oft talað öðruvísi við konurnar. „Það er þú veist, þetta 

kynferðislega, spá í, þú veist það er rosalega mikið um það.“ Viðmælendur sögðu að 

lögreglukonurnar tæku annað hvort þátt í þessu og snéru því þá upp í grín eða þá að þær létu 

eins og þær heyrðu þetta ekki og létu  það framhjá sér fara. 

 

 Já, maður getur líka, eða ég hef líka lent í því, að karlar eru að reyna að, eða halda 

 að þeir geti slegið mann út af laginu sko með því, eins og þeir eru að áreita mann sko, 

 þá halda þeir að þeir séu að bögga mann sko, en þá verður maður bara að sýna þeim 

 að það skiptir ekki máli skiluru, þú veist. 

 

Annars fannst rannsakanda kvenkyns viðmælendur ekki gera mikið úr því að almennir 

borgarar væru að áreita þær kynferðislega í vinnunni, en þær voru engu að síður meðvitaðar 

um að þetta gerðist. 

 Samkvæmt niðurstöðum Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2013, 73) kom í ljós að 

ein ástæða brothvarfs kvenna úr lögreglunni var kynferðislegt áreiti og einelti. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að þriðjungur kvennanna höfðu verið beittar kynferðislegu ofbeldi í starfi, eða í 

tengslum við starfið sitt í lögreglunni, en einungis 4% karla höfðu sætt kynferðislegri áreitni. 

12% kvenna sögðust hafa verið beitt kynferðislegu áreitni af hendi utanaðkomandi aðila, en 

61,1% karlanna.  

 Karlkynsviðmælendur rannsakanda voru ekki sammála um hvernig áreitni karlar sættu 

í lögreglunni. Annar sagði að áreitið væri mjög mikið. „Já ég meina við fáum líka alveg jafn 

mikið áreiti hérna og konur fá frá körlum sko.“ Er viðmælandinn þá að tala um á 

skemmtistöðum og þegar drykkja og djamm er í gangi. Hann segir að maður verði bara að 
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taka þátt í gríninu ,,[...] þú veist, ef þú ert að taka þetta inn á þig áttu bara að fara gera 

eitthvað annað sko.“ Viðmælandinn lýsti þessu ekki endilega sem einhverju neikvæðu, heldur 

frekar sem einhverju sem lífgar upp á daginn. Hinum viðmælandanum fannst áreitni gagnvart 

karlkynslögreglumönnum vera öðruvísi áreitni en konurnar sættu. „Ég meina það er allt 

öðruvísi, hey hvað segirðu, flottar græjur, af hverju gerið þið þetta [leikur borgara]… 

eitthvað svona slöndur almennt, en það er allt öðruvísi.“  

Samkvæmt þessu verða konurnar fyrir annars konar áreitni. Fjallað er meira um útlit þeirra, 

eins og þegar sagt er við konu að hún sé sæt, að þá er karlinum frekar hrósað fyrir flottan 

búnað.  

 

4.5 Mikilvægir eiginleikar lögreglumanna 

Þessi kafli fjallar um hvaða eiginleika viðmælendur töldu vera mikilvæga fyrir lögreglumenn í 

starfi sínu.  

 Að sögn viðmælenda þá er það mikilvægt fyrir lögreglustéttina að mismunandi 

einstaklingar, með ólíka hæfileika, starfi innan lögreglunnar. Það sé bæði betra fyrir 

borgarana, sem þurfa á aðstoð lögreglunnar að halda, sem og fyrir starfsemina sjálfa. Það var 

samhljómur meðal viðmælenda að mikilvægt sé fyrir lögreglumenn í starfi sínu að vera í góðu 

formi og vel á sig komnir líkamlega. 

 Rannsakandi vildi kanna hvaða eiginleikar teljast mikilvægir í fari lögreglumanns 

þegar um nauðgun er að ræða. Voru viðmælendur allir sammála um að yfirvegun og auðmýkt 

væru mikilvægir eiginleikar. Einnig þyrfti að vera nærgætin og passa sig á að dæma ekki, eða 

ákveða eitthvað fyrirfram. Það þyrfti að gæta að rannsóknarhagsmunum á meintum árásarstað 

og sinna þessum málum faglega.  

 Rannsakandi spurði hvort viðmælendur upplifðu að það væri betra ef kona væri á 

vettvangi þegar að konu hafi verið nauðgað, eða að karl væri á vettvangi þegar að karli hafi 

verið nauðgað? Viðmælendur höfðu mismunandi sýn á þessa spurningu og var helst talið 

persónubundið hvort væri betra að hafa karl eða konu á vettvangi. „Oft sko eins og þær finni 

fyrir meiri hlýju frá konum [...] en oft er það mjög misjafnt eftir fólki.“ 

 

 Uuh…ég held að þær skilji hvor aðra, eða þú veist, ég held að þetta snúist um 

 traustið, þarna er brotið, þarna er karlmaður sem brýtur á, uu… virkilega  brotið á 

 henni. 
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Sú skoðun kom fram að það gæti líka snúist upp í andhverfu sína að hafa konu á vettvangi 

einmitt af því að hún er líka kona. Fram kom að konur væru ekki sendar frekar til að sinna 

nauðgunarmálum en karlar. ,,ef það er kona á vaktinni og þá er alveg, finnst mér allt í lagi að 

keyra hana í gegn sko, frekar en karlinn sko.“  

 Samkvæmt þessum niðurstöðum skynjar rannsakandi að kynið skiptir ekki endilega 

máli, heldur skipti frekar máli að viðkomandi lögreglumaður búi yfir ákveðnum eiginleikum 

og slíkt sé einstaklingsbundið frekar en kynbundið. Eiginleiki á borð við hlýju sem hefur 

verið frekar verið eignaður konum og sem hefðbundin viðhorf gera ráð fyrir að konur hafi 

fengið þjálfun í, jafnvel frá blautu barnsbeini. Í þessu sambandi vekur athygli að karlar virðast 

vera álitnir hæfir til að takast á við nauðgunarmál og þar er hlýjan ekki bundin við kyn líkt og 

virðist vera með líkamlegan styrk skv. viðmælendum. Þetta þýðir að karlar og konur treysta 

körlum og konum jafnvel til að sinna nauðgunarmálum, en karlar virðast síður treysta konum 

í svokölluðum hættulegum aðstæðum, á meðan að konur treysta sér og körlum jafnvel í þeim 

aðstæðum.  

 Þó að jafnréttislög kveði á um að staða kynjanna á vinnumarkaðinum eigi að vera hin 

sama, þá sýnir það sig að ólík valdastaða kynjanna hefur veruleg áhrif á stöðu kynjanna á 

vinnumarkaðnum og er þar gjarnan ruglað saman hæfileikum einstaklingsins og kyni  

viðkomandi.  
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5 Samantekt og lokaorð 

 

Lögreglustéttin er að stærstum hlut skipuð körlum og er vinnuumhverfið oftar en ekki sniðið 

að þeim og þeirra sjónarmiðum. Konur eru hins vegar í miklum minnihluta, sérstaklega hér á 

Íslandi og eiga erfiðara með að hasla sér völl innan stéttarinnar. Konurnar eiga erfiðara með 

að vera samþykktar inn á vinnustaðinn og finnst þær þurfa frekar að sanna sig í starfi. Í 

rannsókninni kom fram að karlar vildu síður vera með konu á vettvangi í erfiðum aðstæðum 

og voru ýmis neikvæð dæmi þess efnis nefnd. Þetta viðhorf virðist vera ríkjandi ef litið er til 

fyrri rannsókna sem gerðar hafa verið um þetta efni. Þær benda einmitt á að karlar telja sjálfan 

sig hæfari en konur til að gegna löggæslustörfum vegna hugmynda um líkamlega yfirburði 

þeirra og kom þetta sjónarmið einnig fram í þessari rannsókn. Viðmælendur rannsóknarinnar 

komu með þær hugleiðingar að feðraveldið væri stór hluti af þeirri menningu sem enn ríkir 

innan lögreglunnar. Konur eru taldar vera veikburða og viðkvæmar og uppfylli þannig ekki 

kröfur um líkamlega burði.  

 Því var líst hvaða sjónarmið komu upp á yfirborðið þegar fleiri konur voru teknar inn í 

Lögregluskólann en karlar árið 2014. Sú skoðun kom fram að konur væru ekki metnar að 

verðleikum og lýstu viðmælendur því hvernig sumir karlar og jafnvel konur telja að konur 

eigi ekki heima í lögreglunni. 

 Ein ástæða þess að körlum finnst e.t.v. óæskilegt að starfa með konum og að fjölga 

konum í lögreglunni er sá mikli niðurskurður og mannekla sem verið hefur innan stéttarinnar 

og hefur áhrif á mönnun, sérstaklega í fámennum embættum. Vera kann að þetta hafi áhrif á 

öryggistilfinningu lögreglukarla, sem þá ýkir upp kynjaðar hugmyndir um skort kvenna á 

hæfni til að gegna starfi lögreglumanns.  

 Þrátt fyrir neikvæð sjónamið um stöðu kvenna í lögreglunni kom það samt fram að 

mikilvægustu eiginleikar lögreglumanna væru að vera góð/ur í mannlegum samskiptum og 

vera vel á sig komin líkamlega. Af því má leiða að það sé í raun einstaklingurinn sem skipti 

máli, óháð kyni. 

 Niðurstaða rannsakenda er að ólík viðhorf til kynjanna hafi áhrif á vinnumenningu 

innan lögreglunnar og að sumir horfi ósjálfrátt frekar á kyn en hæfileika og getu 

einstaklingsins. Það er margt sem þarf að breytast innan lögreglustéttarinnar á Íslandi og það 

þarf að fjölga konum í hópi lögreglumanna. Rannsakandi telur að hugafarsbreyting þurfi að 

eiga sér stað hjá landsmönnum allt frá bernsku, þar sem mikilvægt er að bæta við kynjafræði 

inn í grunnskólana til að sporna gegn fyrirfram gefnum fordómum í barnæsku. Sem og að 
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veita starfandi lögreglumömmum fræðslu á sviði kynjafræði, svo þeir geta skorað sínar 

fyrirgefnu hugmyndir á hólm. Jafnframt er vert að rannsaka enn betur hverju sætir að mun 

færri konur gegna starfi lögreglumanns á Íslandi en hjá öðrum Norðurlandaþjóðum. Með því 

móti væri vonandi hægt nýta mikilvægan lærdóm annarra Norðurlandaþjóða og innleiða inn í 

okkar menningu hér á Íslandi. 
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Viðauki 1 

 
Í upphafi mun ég: 
 

• Kynna mig. 
• Kynna verkefnið stuttlega. 
• Heita fullum trúnaði. 
• Fá leyfi fyrir að viðtalið sé tekið upp og láta viðkomandi vita. 
• Láta vita af markmiði rannsóknar og fá innsýn í þeirra upplifanir og reynslu. 
• Greina frá hlutverki aðstoðarmanns. 
• Gera grein fyrir því hvernig meðferð gagna verður háttað (þ.e. að þau verði afrituð og þeim eytt að 

úrvinnslu lokinni). 
 

Spurningar: 
1. Hvaða eiginleika teljið þið mikilvæga fyrir lögreglumann? 
2. Hvaða eiginleikar í fari lögreglumanns teljið þið að virki best í aðstæðum þar sem nauðgun 
hefur átt sér stað? 
3. Upplifið þið að það sé betra eða þægilegra fyrir fórnarlamb nauðgunar að kona sé  á 
vettvangi ef konu hefur verið nauðgað? Eða karl sé  á vettvangi ef karli hefur verið nauðgað?  
4.  Hvaða eiginleikar í fari lögreglumanns teljið þið að virki best í aðstæðum þar sem, t.d. 
hópslagsmál eða heimilisofbeldi  hafa  átt sér stað? 
5. Getið þið lýst fyrir mér hvernig aðstæðurnar voru og hvernig þið  tókuð á því   seinast 
þegar þið voruð kölluð til þar sem voru hópslagsmál? 
6. Hafið þið í störfum ykkar beitt kylfu?  
- Ef já. 
7. Hvernig upplifið þið viðmót borgaranna gagnvart ykkur? 
8. Framhald af spurningu, byggt á svörum þeirra: Hvert er viðmót borgaranna gagnvart 
körlum annars vegar og konum hinsvegar, (þ.e. mikilvægt er að spyrja þau út í bæði kyn) 
9. Á undanförnum misserum hefur talsvert verið rætt um það að fjölga konum í lögreglunni, 
hver er ykkar sýn varðandi það? 
10. Teljið þið mikilvægt að fólk með ólíka persónuleika ráðist í störf lögreglumanna? 

 

 
 


