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Útdráttur 

Saga lögreglunnar á Íslandi er að mörgu leiti áhugaverð, en hún byrjar í kringum 1262. 

Saga lögreglukvenna hérlendis byrjar hins vegar mun seinna eða í kringum 1941, þegar fyrsta 

lögreglukonan hóf störf hjá lögreglunni í Reykjavík. Hlutverk lögreglukvenna byrjaði sem 

umönnunar- og eftirlitshlutverk, sem er áhugavert í ljósi femínískra kenninga og hugtaksins 

„doing gender“. Konur hafa alla tíð verið útsettar fyrir hindrunum í störfum sínum og það á 

einnig við um lögreglukonur. Jóhanna Knudsen var fyrsta konan til að starfa sem lögreglukona 

á Íslandi, en hún sá um ungmennaeftirlit og sá um að fylgjast með konum og unglingum í 

ástandinu á hernámsárunum. Jafnréttismál innan lögreglunnar er eitthvað sem skoða má betur 

í ljósi þess að konum í lögreglunni hefur fjölgað verulega síðustu ár.   

 Hlutverk kvenna í lögreglunni hafa ekki alltaf verið þau sömu en í þessari ritgerð eru 

þau skoðuð. Farið er yfir sögu íslenskra lögreglukvenna, í samhengi við störf erlendra 

lögreglukvenna, til að skoða hvernig hlutverk lögreglukvenna hefur breyst í gegnum árin. 
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Abstract 

The history of the Icelandic police is in many ways interesting, it begins around the 

year 1262. The history of female police officers in Iceland, however, begins much later or 

around 1954, when the first policewoman started working for the Reykjavík metropolitan 

police. The initial role of policewomen in Iceland was closely monitoring young adults, women 

in particular, that is interesting in light of feminist theories and the concept of "doing gender". 

Women have always been exposed to obstacles in their work and this also applies to 

policewomen. Jóhanna Knudsen was the first woman to work as an police officer in Iceland, 

she was in charge of youth surveillance and in charge of monitoring women and young adults 

during the occupation years.         

 Equality issues within the police are something that can be better examined in light of 

the fact that the number of women in the police has increased enormously in recent years. The 

roles of women in the police have not always been the same and in this essay they are examined 

and we will look at the history of Icelandic police women, in the context of the work of foreign 

police women, to examine how the role of police women has changed over the years. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu í lögreglu- og löggæslufræðum við 

Háskólann á Akureyri. Ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga af 180 eininga námi. Ritgerðin 

fjallar um hlutverk og stöðu kvenna innan lögreglunnar fyrr og nú og jafnréttismál innan 

lögreglunnar í samhengi við alþjóðlega þróun. Farið verður yfir sögu lögreglunnar á Íslandi í 

heild sinni og sögu íslenskra lögreglukvenna og sagan verður sett í samhengi við sögu erlendra 

lögreglukvenna, rannsóknir og femínískar kenningar. Þá var einnig rætt við ríkislögreglustjóra, 

sem hefur starfað hjá lögreglunni í fjölda ára og fjallað um jafnréttismál innan lögreglunnar.

 Ég byrjaði í námi við Háskólann á Akureyri haustið 2018 og stefni ég á útskrift vorið 

2021. Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa um þetta efni var að jafnréttismál eru málefni sem 

varða alla og saga lögreglukvenna sýnir hvernig jafnréttismál hafa breyst í gegnum tíðina.

 Leiðbeinandi minn var Rannveig Þórisdóttir og vil ég þakka henni kærlega fyrir að 

leiðbeina mér í gegnum þetta ferli, sem ritgerðin var, fyrir að koma með gagnlegar ábendingar 

og veita mér stuðning. Þá vil ég einnig þakka Sigríði Björk Guðjónsdóttur, ríkislögreglustjóra 

fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig um sérsveit ríkislögreglustjóra og jafnréttismál.  

  



10 
 

 



11 
 

 

Efnisyfirlit 

 

Formáli .................................................................................................................................................... 9 

Inngangur .............................................................................................................................................. 13 

1. Femínískar kenningar ........................................................................................................................ 14 

2. Saga erlendra lögreglukvenna ........................................................................................................... 17 

2.1 Fyrsta lögreglukonan í Bretlandi ................................................................................................. 19 

2.2 Fyrsta lögreglukonan í Bandaríkjunum ....................................................................................... 20 

2.3 Samband lögreglukvenna í Evrópu ............................................................................................. 21 

3. Fyrri rannsóknir ................................................................................................................................ 23 

3.1 Rannsókn á lögreglukonum í Slóveníu ....................................................................................... 23 

3.2 Rannsókn Barbara Raffel Price á lögreglunni ............................................................................. 25 

4. Saga lögreglunnar á Íslandi frá Njálssögu að fyrsta lögregluþjóninum (1803) ................................ 27 

4.1 Sagan frá 1814 til dagsins í dag .................................................................................................. 28 

5. Saga lögreglukvenna á Íslandi .......................................................................................................... 30 

5.3 Fyrsta Íslenska lögreglukonan – Vilhelmína Þorvaldsdóttir ....................................................... 35 

6. Jafnréttismál innan lögreglunnar ....................................................................................................... 36 

6.1 Lög nr. 10/2008 ........................................................................................................................... 37 

6.2 Reglugerð nr. 1009/2015 ............................................................................................................ 37 

6.3 Jafnréttisfulltrúi lögreglunnar ..................................................................................................... 38 

7. Ríkislögreglustjóri ............................................................................................................................. 39 

7.1 Sérsveit ríkislögreglustjóra ......................................................................................................... 39 

Samantekt og lokaorð ........................................................................................................................... 41 

Heimildaskrá ......................................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Myndayfirlit 

 

Mynd 1. Einkennisbúningur lögreglukvenna fyrr og nú ........................................................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Inngangur 

Saga lögreglunnar á Íslandi byrjar í kringum 1262 með tilkomu Gamla sáttmálans, 

þegar til varð nýtt stjórnarkerfi, þar sem umboðsmenn Noregs konungs og sýslumenn sáu um 

að framfylgja lögunum í landinu (Lögreglan, 2020). Það var svo ekki fyrr en 1941 sem fyrsta 

Íslenska lögreglukonan kom til starfa hjá lögreglunni í Reykjavík. Þess vegna er fróðlegt að 

skoða sögu íslenskra lögreglukvenna þar sem það er ekki langt síðan að þær fengu að vera með 

í framkvæmdarvaldinu, sem stjórnað var eingöngu af karlmönnum. Ekki er heldur langt síðan 

að sett voru lög um að konur ættu jafnan rétt og sömu tækifæri og karlar í samfélaginu.

 „Doing gender“ er hugtak sem notað er í femínískum kenningum, en hugtakið á einnig 

við þegar kemur að rannsóknum á lögreglukonum, en farið verður nánar í það í köflunum sem 

koma hér á eftir. Það er athyglisvert að bera saman lögreglukonur á Íslandi við lögreglukonur 

erlendis og sjá hvernig jafnréttindum er hagað utan landsteinanna og setja í samhengi við 

femínískar kenningar. Konur hafa í fjölda ára starfað í lögreglunni, en hlutverkin hafa ekki 

alltaf verið eins. Því má spyrja sig hvernig hlutverk kvenna hafi tekið breytingum með fjölgun 

kvenna innan lögreglunnar. 
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1. Femínískar kenningar 
 

            Femínísmi er hugmyndafræði sem vísar í margar kenningar um orsök og undirokun 

kvenna, femínísmar reyna að bæta stöðu kvenna með því að skoða kynin og völd karla (Ármann 

Skæringsson, 2010).          

 Þegar talað er um kyn er oft verið að vísa til hins líffræðilega kyns. Innan 

félagsfræðinnar er hins vegar gerður greinarmunur á hinu líffræðilega kyni og hinu 

félagsfræðilega (e. gender), en hið félagsfræðilega kyn (kyngervi) er oft skilgreint sem 

félagslegur og menningarlegur munur milli kynjanna en ekki hinn líffræðilegi (Arndís 

Bergsdóttir, munnleg heimild, 21. janúar 2020). Hið félagsfræðilega kyn (e. gender) felur í sér 

hlutverk, viðmið og hegðun sem tengjast því að vera karl eða kona. Félagsfræðilega kynið getur 

verið mismunandi milla landa og getur breyst með tímanum. Mismunun kynjanna sem konur 

og stúlkur standa frammi fyrir setur oft heilsu þeirra og líðan í hættu. Þær standa líka oft frammi 

fyrir meiri hindrunum en karlar og strákar (World Health Organization, e.d). Kynjafræðin 

fjallar ekki eingöngu um konur, heldur eru rannsóknir í kynjafræði ætlaðar til þess að skoða 

valdatengsl kynjanna (Arndís Bergsdóttir, munnleg heimild, 21. janúar 2020). Konur hafa alltaf 

verið skilgreindar af kynferðislegum toga og af æxlunarstarfsemi þeirra. Þessi skilgreining 

kvenna hefur gert það að verkum að það er yfirleitt litið á þær sem einhvers konar 

kynferðislegan hlut og þær hafa fengið mæðrahlutverkið í samfélaginu. Hlutverk kvenna hefur 

verið komið á þær með ferðaveldinu og hefur verið unnið að því að skapa og viðhalda því að 

konur séu víkjandi kynið (Garcia, 2003).        

 Sylvia Walby (1989) skrifaði um feðraveldið, en hún fjallaði um það að ofbeldi sé hluti 

af einhverju stærra valdakerfi sem fyrirfinnst í samfélaginu. Feðravaldið er nauðsynlegt tæki 

við greiningu á samskiptum kynjanna og til þess að geta skilið kynjamisrétti. Feðraveldið 

byggir á þeirri hugmynd að karlmenn eigi að vera karlmannlegir og að konur eigi að vera 

kvenlegar (Walby, 1989). Lögreglustarfið er starf sem oft er talið karlmannlegt en ekki 

kvenlegt og því má skoða feðraveldið í tengslum við lögregluna og mismununina sem 

lögreglukonur verða fyrir í tengslum við starfið.       

 Það eru þættir sem við sjáum í samfélaginu sem sýna það hvernig samfélagið og 

vinnumarkaðurinn útilokar konur og hvernig yfirráð karlmanna er tryggt. Vinnumarkaðurinn 

sýnir valdastöðu karla. Við sjáum að karlar fá almennt hærri laun en konur, fyrir svipaða eða 

sömu vinnu, þá sér maður líka að konur eru meria tengdar við heimilisstörfin og eiga áberandi 

mikið að sinna heimilinu og verða þannig sýndar sem viðkvæmar og eiga þar af leiðandi ekki 

að sinna karlmannlegu starfi eins og lögreglustarfinu (Walby, 1989). Þetta er gott dæmi um 
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valdastöðu karla í samfélaginu, þar sem þeir fá almennt hærri laun en konur og hafa með 

karlmennsku sinni völd yfir konum. Ójöfnuður er styrktur á þann hátt að hlutverk kvenna er að 

vera nærandi, undirgefnar og kynþokkafullar og lág laun þeirra gera það að verkum að það er 

líklegra að konur þurfi að reiða sig á karlmenn (Garcia, 2003).   

 Karlmennska er partur af einhverju stærra samhengi eins og fram kemur í grein eftir 

félagsfræðinginn Raewyn Connell (1995). „Doing gender“ er hugtak sem fyrst var kynnt af 

Garfinkel árið 1967, hugtakið greinir milli kynja og kyns (Oxford Bibliographies, 2019). Þetta 

hugtak er notað til að skapa og viðhalda kynvitund (e. gender identity) með því að gera sig 

karlmannlegan eða kvenlegan með hversdagslegum athöfnum (Youm, 2005). Að vera 

karlmannlegur er samheiti yfir þau einkenni staðalímyndar af „eðlilegum“ körlum, þetta getur 

verið hegðun, einkenni og venjur karla. Karlmennskan getur bæði verið neikvæð og jákæð, en 

jákvæðu eiginleikarnir eru til dæmis, agi, samkeppni, hugrekki og rökvísi, en neikvæðu 

eiginleikarnir eru til dæmis, harka, hroki og áhættuhegðun. Karlmennskan er andstæðan við 

kvenleika, en kvenleiki er samheiti yfir staðalímyndir af „eðlilegum“ konum. Þessi 

staðalímynd hefur bæði neikvæða og jákvæða eiginleika, en jákvæðu eiginleikarnir eru til 

dæmis, samvinna, tjáning, mýkt og fleira í þeim dúr. Neikvæðu eiginleikarnir eru svo til að 

mynda, veikleiki, undirgefni, valdaleysi og skortur á skynsemi (Forlagið, e.d.). Gott dæmi um 

karlmennsku er karlmennska í lögreglunni, þar sjáum við að karlmennskan er mjög ríkjandi, 

en hugmyndin um að karlmenn eigi að vera harðir af sér. Þeir fá ekki rými til að sýna 

tilfinningarnar sínar í tengslum við störfin sín, eins og lögreglustarfið og streituvaldandi atvik. 

Þegar karlmenn fá ekki almennileg tækifæri til tilfinningaúrvinnslu þá er svartur húmor oft 

notaður í staðinn, ásamt því að hugmyndin um æskilega karlmennsku virðist ýta undir einelti 

á vinnustöðum (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017). Það er 

því spurning hvort að karlmenn sem ekki geta unnið úr tilfinningum sínum séu í raun hæfari 

en konur í hin ýmsu störf þegar kemur að löggæslu. Velta má líka fyrir sér hvort að völdin sem 

karlmenn hafa, séu komin til út af því að þeir kunna ekki að vinna úr tilfinningum sínum og 

því séu konur settar út í horn af því að þær eru taldar vera meiri tilfinningaverur. Undirskipan 

kvenna hefur alla tíð þótt eðlileg, en það er kominn tími til að breyta þessum hugsunarhætti, af 

því að það eru enn þá ósýnilegar hindranir sem verða á vegi kvenna í átt að jafnrétti.  

 Segja má að femínískar kenningar benda á að félagslegur veruleiki okkar sé mjög 

karllægur og að karlar hafi ákveðið vald yfir konum (Arndís Bergsdóttir, munnleg heimild, 21. 

janúar 2020) og stjórni þar af leiðandi hvernig hugsað er um konur og karla og hlutverk þeirra 

(World Health Organization, e.d). Ekki er hægt að útskýra kynhlutverk og ímyndir með 

náttúrunni. Það voru femínístar og kvenhreyfingar sem mótmæltu þessum hugmyndum um 
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hlutverk kynjanna, bent var á ójafnrétti og kúgun í garð kvenna af völdum karla til að útskýra 

kynjakerfið sem við búum í. Markmið femínísta og kvenhreyfinga er að breyta þessu félagslega 

til að koma á meira jafnrétti fyrir kynin (Ármann Skæringsson, 2010). 
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2. Saga erlendra lögreglukvenna 
 

Almennt voru störf fyrstu kvenna sem unnu fyrir lögreglu ólaunuð víðast hvar í 

heiminum. Oft snérust störf þeirra aðallega um að tryggja góða hegðun í almenningsgörðum, á 

járnbrautarstöðvum og á öðrum opinberum stöðum. (Jackson, L, 2014). Tilvist lögreglukvenna 

var í fyrstu talin tískufyrirbrigði sem fljótt myndi deyja út. Þetta þýddi að konur þurftu að leggja 

meira á sig til að sanna hæfni sína og gildi innan lögreglunnar (Garcia, 2003). Í 

lögreglunni var starf lögreglumannsins skilgreint sem löggæslustarf, en starf lögreglukonunnar 

var skilgreint sem einhvers konar forvarnarstarf, þar sem þær sáum um forvarnir gegn glæpum 

með siðferðislegri leiðsögn (Garcia, 2003).       

 Árið 1920 skoðaði Baird-nefndin, sem er bresk nefnd um atvinnumál kvenna í 

lögreglunni, atvinnu kvenna við lögreglustörf og var hún sammála því að ekki væri lengur 

lögmæt réttlæting fyrir því að útiloka konur. Skyldur kvennanna í lögreglunni voru samt ekki 

þær sömu og hjá körlum, þær áttu að vinna við það sem snerist um konur og börn. Það var svo 

ákveðið af lögregluyfirvöldum hvort að þörf væri á að fá kvenlögregluna á vettvang (Jackson, 

2014).             

 Á þriðja áratug síðustu aldar var lögreglukonum í Bandaríkjunum gert að hafa „góðan 

menntunarbakgrunn, formlega þjálfun og reynslu í félagsstörfum, skemmtilegan persónuleika 

og jákvætt viðhorf til að takast á við vandamál kvenna... þær þurftu að sýna mikið 

umburðarlyndi, skynsemi, samúð og tilfinningalegan stöðugleika“ (Jackson, 2014). Á fjórða 

áratug síðustu aldar var gerð krafa um að lögreglukonur væru háskólamenntaðar og ekki of 

kvenlegar. Á fimmta áratugnum var krafan sú að þær þyrftu meðal annars að vera virðulegar, 

skynsamar, snyrtilegar, aðlaðandi og þær þyrftu að hafa meiri áhuga á öðrum en sjálfum sér. Á 

sjöunda áratugnum höfðu skyldur lögreglukvenna ekki breyst mikið, en meðal skyldanna var 

að þær þyrftu að hafa eftirlit með götum borgarinnar, sjá um rannsóknir á almennings- og 

afþreyingaraðstöðum borgarinnar til að vernda siðferði kvenna og ungmenna. Þá áttu þær að 

finna týnda einstaklinga og sjá um unglinga sem brotið höfðu af sér. Einnig áttu þær að sjá um 

umferðareftirlitið í borginni. Á áttunda áratugnum voru lögreglukonur varaðar við því að þær 

gætu oft verið einu konurnar meðal karla og þannig væri hægt að klípa þær, klappa þeim eða 

leika sér með þær og þess vegna ættu þær ekki að vera með of mikla förðun, í ósæmandi fatnaði, 

eða nota daðrandi (e. flirty) tungumál, en á sama tíma var þeim sagt að vera kvenlegar og með 

kvenleikanum myndu þær öðlast virðingu innan lögreglunnar. Þá voru þær sjálfar ábyrgar fyrir 

kynferðislegri áreitni sem þær urðu fyrir, af því að þær áttu að hafa boðið upp á það (Garcia, 
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2003). Þetta kann að vera áhugavert í ljósi kenninga um félagsfræðilegt og líffræðilegt kyn. 

 Lögreglustörf kvenna voru frá upphafi aðskilin og aðgreind frá störfum karla í 

lögreglunni. Haldið var áfram að móta hlutverk lögreglukvenna fram að kynja- og 

launajafnrétti á áttunda áratugnum, en þá voru þær loks teknar inn í störf löggæslunnar á sömu 

launum og kjörum og karlar (Jackson, 2014).      

 Síðustu tuttugu ár hafa lögin í Bandaríkjunum verið þannig að lögregluembættin verða 

að ráða inn fólk án þess að horft sé á kyn og kynþátt fólks. Konur í lögreglunni hafa breytt 

hlutverki lögreglunnar í gegnum tíðina, þær gerðu það með því að nýta sér félagslegu öflin sem 

þær búa yfir og núna þegar lögin í Bandaríkjunum eru skýr á því að það megi ekki horfa til 

kyns og kynþátt fólks við ráðningu þeirra, þá hafa konur reitt sig á þau lögin til að geta starfað 

sem lögreglumenn. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í gegnum tíðina hafa sýnt að konur lenda 

í mótspyrnu gagnvart lögreglustarfinu, þær hafa ekki verið nógu samþykktar af karlkyns 

samstarfsmönnunum sínum, yfirmönnum, né eigin lögeregluembættum. Konum er enn sýnd 

lítilsvirðing af starfsbræðrum þeirra, þó svo að þær hafi unnið við löggæslustörf í yfir eitt 

hundrað ár. Almenningur hefur þó verið töluvert jákvæðari og undanfarin ár hefur sú jákvæðni 

og viðurkenning vaxið eftir því sem lögreglukonur hafa sést oftar á götunni við eftirlit og í 

einkennisbúningi lögreglunnar (Price, e.d.).        

 Á Alþjóðlegri ráðstefnu European Network of Policewomen, sem haldin var í 

Amsterdam var boðið upp á að mæta í vinnustofur og ræða um hlutverk kvenleikans í 

lögreglustarfinu. Á vinnustofunum deildu lögreglukonur frá tuttugu löndum upplýsingum um 

þá mismunun sem þær höfðu orðið fyrir í starfinu, af hálfu samstarfsmanna sinna. Auk þess 

sem konur fá neikvætt viðhorf af hálfu karlmanna í lögreglunni, þá standa þær líka frammi fyrir 

mörgum öðrum félagslega uppbyggðum vandamálum, sem eru í samfélaginu, sem og í 

lögreglustarfinu. Konur bera ábyrgð á fjölskyldunni og heimilinu. Konur fá almennt 

ófullnægjandi búnað og aðstöðu til vinnu sinnar, eins og búningsklefa og einkennisfatnað. 

Hindranir kvenna eru miklar, en svartar konur standa frammi fyrir meiri hindrunum, til að 

mynda átökunum sem stafa af því að vera bæði svört kona og lögreglukona. Hindranirnar fyrir 

lögreglukonur eru margar, bæði vegna skipulags innan lögreglunnar og þá eru þær einnig 

hlutverkatengdar (Price, e.d.). 
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2.1 Fyrsta lögreglukonan í Bretlandi 
 

          Frú Edith Smith var fyrsta konan til að starfa í lögreglunni og var fyrsta konan til að fá 

vald til að handtaka fólk. Hún byrjaði í desember 1915 og starfaði hún í Grantham, 

Lincolnshire, í Bretlandi. Skipun Edith Smith var samt umdeild í Bretlandi, þar sem 

innanríkisráðuneytið ráðlagði að það ætti ekki að taka konur inn í lögregluna, af því að þær 

töldust ekki „proper manneskjur“ í augum laganna. Af sömu ástæðu máttu konur ekki kjósa til 

þingsins eða sitja í dómnefndum. Yfirmaður hennar í Grantham hélt samt áfram að styðja hana 

og taldi starf hennar lífsnauðsynlegt út af mjög sérstökum vandamálum sem bærinn stóð 

frammi fyrir vegna stríðsaðstæðna, en á þessum tíma átti fyrri heimstyrjöldin sér stað (Jackson, 

2014).            

 Ráðning Edith Smith fór bæði í taugarnar á þeim sem voru á móti kvenréttindum og 

þeim sem voru feministar. Nokkrum árum áður en stríðið hófst höfðu suffragettur frá 

kvenfélagshreyfingunni haldið því fram að það væri mikilvægt að kvenlögregla væri starfandi 

til þess að kvenkyns fórnarlömb gætu fengið sanngjarna og viðkvæma meðferð fyrir 

dómstólum (Jackson, 2014). Þetta sjáum við einnig með ungmennaeftirlitð á Íslandi á 

stríðsárunum. Eftir eins árs starf hennar hjá lögreglunni kom út ársskýrsla frá Edith og í henni 

kom fram að vinna hennar hafi snúst að mestu leyti um að ná að stjórna „vændiskonunum“ og 

„léttvægu konunum“ sem streymdu um götur borgarinnar á nóttunni, þær löðuðu að sér 

þúsundir hermanna, sem staðsettir voru í herbúðum í bænum. Hún sá einnig til þess að þessar 

konur sem hegðuðu sér ósæmilega yrðu settar á svartan lista. Þær konur sem voru settar á þann 

lista máttu hvorki fara í leikhúsin né kvikmyndahúsin í bænum. Í ársskýrslunni kom fram að 

100 konur voru áminntar fyrir að hegða sér illa og 50 konur voru áminntar fyrir að vera 

„vændiskonur“, á meðan 40 konur voru dæmdar fyrir að brjóta lögin. „Fallnar konur“ voru 

sagðar hafa yfirgefið bæinn vegna þess hve Edith Smith var leiðinleg. Hún var einnig með 

upplýsingar fyrir eiginmenn kvenna, en hún fylgdist með konum þeirra þegar eiginmennirnir 

voru fjarverandi og veitti mönnunum upplýsingar um ferðir kvennanna. Hún virkaði í raun eins 

og njósnari fyrir hermenn sem voru hræddir um að konurnar þeirra myndu vera þeim ótrúir 

þegar þeir voru ekki heima (Jackson, 2014).       

 Þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að feministar slitu tengsl sín við 

kvenfélagshreyfinguna, þær vildu ekki sjá þetta kúgandi eftirlit sem haft var með konum. 

Árið 1918, eftir stríðslok, fengu konur þingkosningu í fyrsta skipti ef þær voru yfir þrítugt og 

heimilismenn eða eiginkonur heimilismanna. Skipun fyrsu lögreglukonunnar árið 1915 var 

mikilvægt fordæmi fyrir komandi tíma. Skipunin sýndi konum að að þær gætu tekið að sér 
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löggæsluhlutverk á áhrifaríkan og faglegan hátt (Jackson, 2014).    

 Þegar lögreglusamþykktin í Bretlandi var gerð þann 22. nóvember árið 1918 var gerð 

grein fyrir stofnun lögreglukvenna og var Frú Stanley skipuð sem yfirmaður kvenlögreglunnar. 

Í samþykktinni kom fram að tíu yfirmenn áttu að stýra hundrað kvenkyns lögreglumönnum og 

mánuði seinna var gefinn út grein þar sem fram kom hvers krafist var af konunum sem yrðu 

mögulegir nýliðar, einnig kom fram hver skilyrðin fyrir innritun voru. Í samræmi við kröfur 

sem karlkyns lögreglumennirnir þurftu að uppfylla, þá var komið á lágmarkshæð fyrir 

lögreglukonurnar, en sú hæð var töluvert lægri en lágmarkshæð karlanna, eða um 162,5 cm (5ft 

4inc). Þó voru kröfurnar á konurnar þyngri en á mönnunum, en þær máttu ekki starfa í 

lögreglunni ef þær voru með ung börn á framfæri og þær höfðu engan rétt til eftirlauna. Í febrúar 

höfðu tuttugu og fimm konur verið skipaðar í störf lögreglunnar. Þó svo að konur hafi náð að 

sanna sig í stríðinu, þá var árangur þeirra sem lögreglumenn (án fulls valds) skammlífur. Árið 

1922 var svo gerður niðurskurður þar sem forsætisráðherra Bretlands, á þeim tíma, þurfti að 

koma á fót félagslegum úrbótum fyrir fólkið í landinu eftir fyrri heimstyrjöldina. Hann skar 

opinber útgjöld niður, sem þýddi að hann þurfti að leggja kvenlögregluna niður, þar sem 

sýslumaðurinn hafði áður sagt að starfsemi kvenlögreglunnar hafi ekki verið „rétt“ 

lögreglustörf. Konurnar voru auðvelt skotmark fyrir niðurskurð og var kvenlögreglan því alveg 

lögð niður. Fjöldinn allur af kvenkyns lögreglumönnum ákváðu að kvarta til sinna yfirmanna 

og báðu þær yfirmennina að senda kvörtunina til forsætisráðherra landsins. Það sem vakti 

athygli var að þær hafi farið með kvörtunarefnið í gegnum lögregluna en ekki í gengum 

kvenréttindafélög. Hætt var svo við niðurskurðinn. Árið 1923 voru svo fimmtíu konur komnar 

aftur í störf lögreglukvenna, en þær fengu í fyrsta skipti meiri réttindi, þær fengu full 

handtökuvöld. 1939 voru svo komnar hundrað fimmtíu og fimm konur í lögregluna í London. 

Breytingarnar sem urðu í samfélaginu stuðluðu að því að þróa og viðhalda lögreglukonum í  

lögreglunni. Stórborgir í Bretlandi, þá sérstaklega London, voru taldar fela í sér sérstök 

tækifæri og ógnanir við konur og verkefni lögreglukvenna voru einskorðuð af kynjaskynjun 

(The Open University, e.d). Kvenlögerglan hefur því lengi vel verið til staðar og sömuleiðis 

hindranirnar sem konur verða fyrir í starfi, en við sjáum þetta bæði erlendis og hér á landi.  

 

2.2 Fyrsta lögreglukonan í Bandaríkjunum 

 

Árið 1905 í Portland, Oregon var fyrsta konan ráðin til starfa í Bandaríkjunum, en hún 

var eins konar öryggisstarfsmaður með handtökuheimild. Það var ekki fyrr en árið 1910 sem 
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fyrsta konan var skipuð í starf lögreglunnar í Los Angeles í Bandaríkjunum, en á þessum tíma 

táknuðu konur mæður og unnu við það að vernda heimilið og fjölskylduna. Hlutverk og starf 

lögreglukvennanna var lýst sem sérhæfðum félagsráðgjöfum. Árið 1924 var fyrsta 

lögreglukona New York borgar ráðin til starfa, Mary Hamilton lýsti hlutverki lögreglukvenna 

sem verndar- og forvarnarstarf. Að hennar mati áttu lögreglukonur að þróa starfsemi sína á 

vettvangi til að endurspegla hlutverk þeirra heima við. Það var þá ljóst að forvarnarverkefni 

ættu að vera aðalhlutverk lögreglukvenna. Forvarnarstarfið þurfti að hefjast á unglingsárum og 

þetta var starf sem hentaði konum best. Lögreglukonur þurftu að vinna með körlum til að skila 

árangri. Tilgangur lögreglukonunnar var ekki sá að koma í stað karlmannanna í störfum þeirra, 

heldur að aðstoða þá og þær þurftu að gera það á hógværan og látlausan hátt (Garcia, 2003). 

 Árið 1970 voru einungis tvö prósent lögreglunnar í Bandaríkjunum konur, árið 1991 

voru þær níu prósent lögreglunnar. Það hefur verið stöðugur vöxtur í fjölda kvenna sem koma 

til lögeglustarfa. Fyrstu konurnar sem störfuðu í lögregludeildum unnu við að passa upp á konur 

og börn sem höfðu verið færð á lögreglustöðina, þetta var á nítjánduöld. Saga lögreglukvenna 

samanstóð, til að byrja með, að mestu af félagslegri þjónustu (Price, e.d.).   

 Allt fram að áttunda áratug síðustu aldar, sýnir sagan okkur að skyldur lögreglukvenna 

var að sjá um konur og unglinga, á meðan skyldur lögreglumannsins fólu í sér refsi- og 

handtökuheimildir (Garcia, 2003). Konur þurftu að uppfylla hærri kröfur til að geta unnið við 

lögreglustörf og á sama tíma fengu þær lægri laun og voru takmarkaðar við sérstaka skrifstofu 

og/ eða einingu innan embætanna. Þær sáu að mestu um ritaravinnu, unglinga, þær voru settar 

í störf varða og þær sáu um afbrot eins og klám og vændi. Lögreglukonur fengu ekki 

stöðuhækkun, nema innan sinna kvendeilda og þeim var ekki heimilt að taka sama 

stöðuhækkunarpróf og karlar. Það skaðlegasta fyrir konur í lögreglunni var að þær máttu ekki 

sinna grunnvaktarstörfunum (almennri götuvakt). Samkvæmt yfirmönnum lögreglunnar var 

konum einungis leyft að koma sér á framfæri á eigin skrifstofu, vegna þess að þær höfðu ekki 

reynslu af því að starfa í lögreglunni og gátu því ekki sinnt almennri götuvakt. Þetta voru sömu 

karlmennirnir og neituðu þeim áður að sinna almennu eftirliti og með því lokuðu þeir sjálfir á 

að konur fengju þá reynslu sem þær þurftu til að geta sinnt almennri götugæslu (Garcia, 2003). 

  

2.3 Samband lögreglukvenna í Evrópu  

 

Samband lögreglukvenna í Evrópu var stofnað 1989 eftir ráðstefnu kvenna í Hollandi. 

Tilgangur sambandsins er meðal annars sá að mynda tengsl, svo að lögreglukonur gætu skipst 
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á reynslu og þekkingu og til að veita hverri annarri stuðning (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur 

Guðjónsson, 1997). Megin áhersla sambandsins var að hámarka stöðu kvenna í 

lögregluþjónustu Evrópu (Hazenberg, 1994). Sambandið á að sjá um að ná fram gæðum í 

gegnum jafnrétti (European Network of Policewomen., e.d.). Þá átti sambandið líka að hvetja 

þær til frumkvæðis og myndunar landsambanda lögreglukvenna, sem og að hvetja til 

alþjóðlegra rannsókna um störf kvenna í lögreglunni (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur 

Guðjónsson, 1997). Sambandið hvetur konur til að sitja námskeið sem það býður upp á, en 

námskeið þessi eiga að veita dýrmæta þjálfunarmöguleika og þeir sem sitja þau fá að deila sinni 

reynslu með öðrum konum í Evrópu. Einnig hvetur það til alþjóðlegrar þjálfunar og rannsókna 

á viðfangsefnum sem skipta máli fyrir frammistöðu lögreglukvenna í Evrópu. Samband 

lögreglukvenna í Evrópu er með ráðstefnu á tveggja ára fresti (Hazenberg, 1994).   

 Samband lögreglukvenna í Evrópu á sér mörg félagasamtök, þar á meðal er samband 

lögreglukvenna í Norrænum- og Eystrasaltsríkjum. Þetta net lögreglukvenna (NBNP) var 

stofnað í Lettlandi í apríl 2001 og hittist þær tvisvar á ári. Öll Norðurlöndin og öll 

Eystrasaltslöndin eru aðilar og taka virkan þátt í starfi sambandisins. Stjórnarmennirnir eru 

fulltrúar lögreglusamtaka frá Norðurlöndum og Eystrasaltslöndunum (Nordic-Baltic Network 

of Policewomen, e.d.).         

 Formaður samtakanna árið 2014 til 2015 (Nordic-Baltic Network of Policewomen, e.d.) 

var Berglind Eyjólfsdóttir rannsóknarlögreglumaður hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið sambandsins er að þróa jöfn tækifæri innan lögreglunnar, að ná fram jafnrétti 

kynjanna á öllum sviðum lögreglunnar og að hvetja konur til stjórnunarstarfa, svo að við fáum 

fleiri konur í hærri stöður, sem endurspeglar hlutfall lögreglukvenna innan lögreglunnar. Þessu 

markmiði á að ná fram með því að fá konur í lögreglunni til að skiptast á upplýsingum og 

þekkingu um jafnrétti, mismunun og fjölbreytni kynjanna, skiptast á reynslu í lögreglunni, hvað 

varðar þekkingu á löggæslu og kvenlega forystu. Þetta samband á einnig að auka tengslanetið 

við konur á landsvísu og alþjóðavettvangi. Lögreglukonur leggja sitt af mörkum til að koma 

fjölbreytninni innan lögreglunnar á fót og stuðla að báráttunni gegn kynjamismunun (Nordic-

Baltic Network of Policewomen, 2011).  
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3. Fyrri rannsóknir 

 
Nærrum því allar fyrri rannsóknir á störfum lögreglukvenna hafa beinst að getu þeirra 

til að sinna störfum sínum (Price, e.d.). Rannsóknirnar hafa flestar verið um „doing gender“ og 

þær hafa horft á líkamlegu getu kvenmanna til að sinna störfum lögreglu, þessar rannsóknir 

horfa á kynin og hvernig konur eru kvenlegar og hvernig þær sinna starfi sínu sem er í grunninn 

gert fyrir karlmann.          

 Samkvæmt Price (e.d.) eru næstum því allar rannsóknirnar sem gerðar hafa verið á 

störfum lögreglukvenna þannig að þær sýna að konur hafi þann hæfileika sem þarf til að sinna 

sínum stöfum í lögreglunni. Hæfileikinn nær til líkamlegrar, andlegrar og tilfinningalegrar 

hæfni. Rannsóknum sem ætlað er að rannsaka hæfni kvenna í lögreglu hafa sýnt að hinn 

almenni borgari er ánægður með störf kvennanna. Price (e.d.) talar líka um að  rannsóknirnar 

sýna einnig að kynþáttur, aldur og menntun virðist hafa áhrif á viðhorf til kvenna. Yfirmenn 

með dökkt hörund reyndust vera almennilegri í garð lögreglukvenna, en þeir sem voru hvítir. 

Þeir sem voru ungir og meira menntaðir voru ekki eins neikvæðir fyrir konunum og þeir 

yfirmenn sem voru minna menntaðir. Rannsókn í Atlanta í Bandaríkjunum sýndi að karlkyns 

yfirmenn samþykktu það ekki að konur væru í lögreglunni. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ein 

stærsta, ef ekki bara stærsta, áskorunin sem lögreglukonur hafa staðið frammi fyrir sé 

andspyrna karlkyns yfirmanna og samstarfsmanna þeirra og neikvætt viðhorf þeirra til kvenna 

sem vinna í lögreglunni. Þá er áreiti og mótmæli af hálfu samstarfsmanna lögreglukvenna 

eitthvað sem þær hafa þurft að ganga í gegnum vegna þess að þeir óttast að lögreglukonurnar 

myndu brjóta í bága við leyndardóma deildanna um spillingu og ofbeldi lögreglunnar og 

samkvæmt rannsóknum er undirliggjandi orsök andstöðunnar í garð lögreglukvenna sú að 

karlmennirnir óttast það að verða útsettir fyrir því að leyndarmál þeirra komist út fyrir 

stofnunina (Price, e.d.). Í undirköflunum hér á eftir stikla ég á stóru varðandi tvær mikilvægar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á erlendum lögreglukonum. 

  

3.1 Rannsókn á lögreglukonum í Slóveníu 

Þegar lögreglustofnanir í Slóveníu byrjuðu að taka konur inn í lögregluna var það af 

því að þær fengu svo mikinn þrýsting frá kvenréttindasamtökum, en ekki vegna þess að 

almenningur vildi fá konur í lögregluna. Eins og með kvenlögregluna á Íslandi þá var hlutverk 

kvenna í lögreglunni í Slóveníu ansi takmarkað, vinna þeirra samanstóð af að vinna með 

brotaþolum kynferðisofbeldis og barnaofbeldis, unglingum, týndum einstaklingum og 
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kvenkyns afbrotamönnum. Eins og við sjáum í femínísmanum þá hafa hindranir alltaf verið til 

staðar fyrir konur og það var eins þegar slóvenskar konur voru að byrja í lögreglunni, þær 

störfuðu í hefðbundnum hlutverkum refsiréttarins, sem var þá kvenlegra starf, þar sinntu þær 

skrifstofustörfum og unnu í fjarskiptum lögreglunnar (Pagon, og Lobnikar, e.d.).  

 Samkvæmt rannsókninni sem Pagon og Lobnik (e.d) gerðu þá var það ekki fyrr en 1973 

sem fyrstu sex konurnar voru teknar inn í lögregluna í Slóveníu, sem á þeim tíma var herdeild. 

Þess má geta að á Íslandi var fyrsta konan tekin í lögregluna árið 1941. Árið 1975 hófst svo 

grunnþjálfun kvenkyns lögreglunemanna og átta árum seinna voru konurnar orðnar hundrað 

sjötíu og sex sem lokið höfðu grunnþjálfun í Slóveníu. Þetta ári ákvað lögreglan að taka ekki 

fleiri konur inn í lögregluna. Það var svo ekki fyrr en 1994 sem lögreglan byrjaði að taka konur 

aftur inn í lögreglunámið, þetta sama ár voru tuttugu og fjórar konur teknar inn í lögregluna og  

hófu þær grunnþjálfun hálfu ári seinna.        

 Tekið var saman hvernig lögreglukonurnar upplifðu sjálfa sig eftir að hafa byrjað í 

lögreglunni, sumar þeirra urðu öruggari, leið vel félagslega og þroskuðust við að starfa í 

lögreglunni, á meðan aðrar konur urðu kaldar, sýndu minna traust og minna umburðarlyndi 

þegar kom að öðrum (Pagon, og Lobnikar, e.d.).      

 Í þessari sömu heimild kemur fram að karlmenn eru líklegri til að hallast að réttlæti, 

sanngirni og skyldu, á meðan stelpur eru líklegri til að leggja sína áherslu á samúð, umhyggju 

og hjálpsemi. Þetta sjáum við greinilega þegar við skoðum „doing gender“ og femínískar 

kenningar. Konur eru viðkvæmar og mjúkar og karlarnir eiga að vera harðir. Af því að 

lögreglukonurnar eru taldar vera mýkri en mennirnir í lögreglunni, þá fá þær frekar verkefni 

sem þarfnast ekki hörku.         

 Þegar horft er til kvenleika þá má lýsa einkennunum sem hógværð, góðvild, hjálpsemi, 

hlýja, skilningur og tilfinningameðvitund. Þegar horft er til karlkyns lögreglumenn þá er litið 

á kvenleika sem óæskilegan eiginleika, en það á ekki við um lögreglukonur. (Pagon, og 

Lobnikar, e.d.).          

 Í þessari rannsókn Pagon og Lobnikar (e.d) sem gerð var á slóvenskum lögreglukonum 

kemur fram að þær gangi aðallega í lögregluna þar í landi af því að þær telja starfið fjölbreytt, 

það veitir þeim svigrúm til persónulegra vaxtar og þær fá tækifæri til að hjálpa fólki og eiga 

við það samskipti. Ljóst er að það þarf að breyta hugsunarhætti fólks, hvort sem það er hér á 

landi eða erlendis og það þarf að hvetja til breytinga á því hvernig við skilgreinum kvenleika 

og karlmennsku.            

 Til þess að fá fleiri konur inn í lögreglustarfið þarf að breyta ráðningarferlunum og 

leggja þarf sérstaka áherslu á fjölbreytni. Þá þarf að aðlaga þjálfunina eftir þörfum og 
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einkennum kvenkyns lögreglunema, einnig er mikilvægt að koma á sálfræðiráðgjöf fyrir nema 

sem skortir hvatningu og stuðning, til þess að byggja konurnar upp sem verða fyrir mismunun 

(Pagon, og Lobnikar, e.d.). 

 

3.2 Rannsókn Barbara Raffel Price á lögreglunni 

Rannsókn Barbara Raffel Price (e.d.) skoðaði aðlögun lögreglukvenna í New York í 

Bandaríkjunum. Rannsóknin snerist um það að kanna aðstæður lögreglukvenna í borgardeild. 

Meðalaldur kvennanna var 30 ár, flestar þeirra voru með háskólapróf og komnar í 

lögreglustarfið vegna starfsöryggis og fjárhagslegs öryggis, sem er líka eitthvað sem við sjáum 

hér á landi. Allar konurnar sem rannsakaðar voru áttu það sameigninlegt að hafa lent í einhvers 

konar mismunun af hálfu karlkyns samstarfsmönnum þeirra, hvort sem það var 

kynjamismunun, kynþáttamismunun eða bæði (Price, e.d.).      

 Mismunun kynjanna fannst einnig þegar skoðaðar voru fjarverur kvenna í sérsveitum. 

Konur eru meira útilokaðar frá ákveðnum málstofum og einingum innan lögreglunnar, þessar 

einingar hafa verið bannaðar þeim og verkefnin hafa verið þannig að konur verða fyrir aukinni 

áreitni (Price, e.d.). Sennilega er þetta gert til að konurnar reyni ekki að sækja um að fara í 

þessar deildir. Það sama á við um sérsveitina á Íslandi, þar sem engin kona hefur nokkurn tíman 

verið starfandi í þeirri deild.        

 Rannsóknin sýndi einnig fram á að konurnar væru ekki velkomnar inn í aðrar sérhæfðar 

deildir, eins og sérhæfða umferðardeild og í deildir sem sinntu löggæslu á hafnarsvæðum, þetta 

er einnig eitthvað sem við sjáum á Íslandi þar sem konur hafa til að mynda ekki verið mikið á 

mótorhjólum í umferðardeildinni, þó svo að þær hafi komist inn í þá deild. En Bandarísku 

lögreglukonunum var tjáð að engar stöður væru lausar í þessum deildum, þegar raun bar vitni 

um annað. Einnig kemur fram að ef kona í lögreglunni komst inn í eina af þessum einingum, 

sem aðeins var ætluð karlmönnum, þá mættu þær talsverðum erfiðleikum og hindrunum í 

starfinu, sem er mjög einkenndi fyrir þann karllæga veruleika sem við búum við (Price, e.d.).

 Konurnar sem rannsakaðar voru lýstu yfir töluverðri reiði gagnvart stofnuninni og 

starfinu í sambandi við mismununina sem þær höfðu orðið fyrir, einnig töldu þær neikvætt 

viðhorf karlamanna til þeirra helsta ástæðan fyrir því að þær urðu fyrir vonbrigðum með 

lögreglustarfið. Segja má að lögreglukonur séu vanmetinn hópur innan lögregluliðsins (Price, 

e.d.).             

 Þá vilja lögreglukonurnar fá fleiri konur inn í starfið, sem væru þá metnar á þeirra eigin 

verðleikum, en ekki af því að það þarf að brúa kynjabilið og uppfylla einhverjar tölfræðilegar 
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kröfur sem settar eru. Þá telja lögreglukonurnar að konur í lögreglunni búi yfir hæfileika, sem 

karlmennirnir eiga erfiðara með, en það er vorkun, samskiptahæfni og þroski (Price, e.d.), sem 

allt eru góðir og mikilvægir eiginleikar að búa yfir þegar kemur að góðum samskiptum við hinn 

almenna borgara. 
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4. Saga lögreglunnar á Íslandi frá Njálssögu að fyrsta lögregluþjóninum 

(1803)  

 

Í Njálssögu var fyrst ritað að „með lögum skal land vort byggja en með ólögum eyða“ 

(Lögreglan, 2020). Á þessum tíma var ekkert framkvæmdarvald til að framfylgja lögum og 

eftirliti, refsingarnar voru héraðssektir, fjörbaugsgarður og skóggangur, það var í höndum 

fjölskyldu þeirra sem misgert var við að framfylgja þessum refsingum sem um ræðir 

(Lögreglan, 2020).          

 Með tilkomu gamla sáttmálans árið 1262 var noregskonungi skylt að halda uppi lögum 

og reglum á Íslandi og með því varð til nýtt stjórnarkerfi (Lögreglan, 2020). 

Það var hins vegar ekki fyrr en árið 1778 að fram kom fyrsti vísir að eiginlegum 

lögregluþjónum á Íslandi. Það var með erindisbréfi einu að nætuverðir H. C. Christensen 

verksmiðjanna séu tveir og þeir eigi að halda uppi gangandi eftirliti alls staðar í og við 

Reykjavík. Þá áttu þeir líka að sjá um að vakta sjóinn, bátana, sem og að líta eftir eldi og 

þjófnuðum. Aðrar starfsskyldur næturvarðanna var að spyrja fólk sem var á ferðinni að 

næturlagi hvert erindi þess væri og tilkynna verksmiðjuforstjóranum ef þeir yrðu varir við 

eitthvað grunsamlegt. Skyldurnar þeirra voru einnig að vera trúir og þeir máttu ekki vera 

drukknir á vaktinni, né sofna á verðinum, annars máttu þeir eiga von á að fara í straff eða fá 

tiltal. Þá áttu þeir einnig að bresta í söng á klukkutíma fresti, en þeir áttu að syngja vaktarversin 

til þess að láta aðra vita að það væri í lagi með þá og til að tilkynna hvað tímanum liði. Þetta 

gerðu þeir eftir að hafa hringt í kirkjuklukkunni. Það sem næturverðirnir báru á sér var meðal 

annars gaddakylfa, eða morgunstjarna eins og kylfan var kölluð, lukt, kerti og stundarglös. 

(Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997).     

 Árið 1803 var Reykjavík gerð að lögsagnarumdæmi (staðbundið starfssvæði almenns 

héraðsdóms). Skipaður var bæjarfógeti sem tók við lögreglustjórastöðunni í Reykjavík og var 

hann fyrstur íslenskra lögreglustjóra til að klæðast einkennisbúningi, sem var danskur á þessum 

tíma. Þá voru einnig skipaðir tveir danskir lögregluþjónar til að fara með framkvæmdarvaldið, 

en þeir voru fyrstu lögregluþjónarnir á Íslandi. Þeir þóttu ekki hæfir og voru drykkfelldir 

(Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Fyrsti íslenski lögregluþjóninn kom svo 

til starfa árið 1814. 
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4.1 Sagan frá 1814 til dagsins í dag 

Árið 1814 kom fyrsti íslenski lögregluþjóninn til starfa, en hann hét Jón Benjamínsson 

(Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997), hann var jafnframt fjórði 

lögregluþjóninn til að starfa á Íslandi.        

 Í sömu heimild kemur fram að á 19. öld lét bæjarfógetinn í Reykjavík setja upp 

gapastokk, sem var tæki til að refsa þeim sem brotið höfðu af sér. Þetta var algeng refsing fyrir 

brot á borð við lausamennsku, ölvunaróspektir og stráksskap. Þeir sem fengu þessa refsingu 

þurftu að standa í gapastokknum í allt að tvo tíma. Þessi refsing var í raun notuð til þess að 

niðurlægja menn og konur. Árið 1808 var gapastokkshegning hætt, af skipun Danska 

konungsins. Handbók fyrir hreppstjóra var búin til 1808 og gefin út 1809, í handbókinni var 

farið ítarlega yfir skyldur hreppstjóranna og voru þeir gerðir að lögregluþjónum, með þessu 

öðlaðist landsbyggðin loksins lögreglu. Í handbókinni var líka fyrsta lögreglusamþykktin 

(Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997).      

 Í fyrsta kafla handbókarinnar er fjallað um skyldur hreppstjóranna, þar kemur fram að 

þeir skuli aðgæta allt sem er til hlýðni og hollustu við konunginn, landslögin og rétt yfirvöld, 

einnig áttu þeir að fylgjast með afbrotum og tilkynna þau til sýslumanns. Kafli tvö fjallar svo 

um helgidagalöggjöfina. Hreppstjórarnir áttu að sjá til þess að helgi- og bænadagar yrðu í heiðri 

hafðir. Þá áttu þeir að tilkynna sýslumanni ef drykkjuskapur var á þessum dögum, sem og 

slagsmál eða hávaði í og við kirkjur. Siðgæði og ráðvendni var umfjöllunarefni þriðja kafla, en 

í honum kemur fram að ekki má reka drykkjuhús fyrir ferðafólk eða veita illa gefnu kvenfólki 

aðsetur í sjóbúðum. Fjórði kafli fjallar um undirgefni og góða reglu. Góð regla stendur fyrir að 

hreppstjórinn verður að fylgjast sérstaklega vel með brúðkaupum, erfidrykjum og veislum 

fólks, þar þarf að sýna hófsemi og sparsemd.  Um bústjórn er fjallað í sjötta kafla og þar kemur 

fram að hreppstjóri skal leggja fátækum „búsheilræði“ og áminna um það sem gera má betur 

(Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997).    

 Árið 1759 var opnað fyrsta betrunarhúsið á Íslandi og var það byggt til þess að hafa 

glæpamenn í öruggari og nákvæmari gæslu en áður tíðkaðist, þetta hús stendur enn í dag og er 

núna stjórnarráðshúsið. Í betrunarhúsinu var önnur álman ætluð föngum og voru fjórir 

fangaklefar þar þar sem fjórir fangar voru saman í hverjum klefa. Í hinni álmunni á húsinu var 

vinnugherbergi handa spunakonum og föngum sem gátu unnið og voru tuttugu og sex herbergi 

þar (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Áhugavert er að sjá að konur voru 

settar í vinnu á sama stað og glæpamenn Reykjvíkur áttu að afplána dóma sína.   

 Árið 1848 voru settar nýjar reglur fyrir næturverðina og vaktarversin voru felld niður. 
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Árið 1855 var í fyrsta skiptið var settur upp vísir að lögreglustöð þar sem heimili bæjarfógetans 

fékk hlutverk lögreglustöðvar. Þetta sama ár var kallað eftir ennþá fleiri mönnum í lögregluna 

(Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Það var ekki fyrr en 1879 sem 

lögregluþjónar í Reykjavík fengu loksins að klæðast einkennisfatnaði lögreglunnar og var hann 

sá sami og í Danmörku. Í stjórnarskrá Íslands frá 1874 stendur að ekki megi beita líkamlegri 

refsingu , nema að álit læknis standi fyrir um hvort að fanginn þoli refsinguna. Svo var það 

ekki fyrr en 1919 sem hýðing barna féll úr gildi og 1914 sem fyrstu umferðarlögin tóku gildi, 

tíu árum eftir að fyrsti bíllinn kom til landsins. Lögreglan í Reykjavík varð sjálfstætt embætti 

árið 1918, þegar lög nr. 26/1917 tóku gildi (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 

1997), tveimur árum seinna fékk lögreglan svo sinn fyrsta bíl.     

 Erlingur Pálsson var fyrsti skipaði yfirlögregluþjónninn í Reykjavík og var hann 

skipaður árið 1920, hann var einnig fyrsti lögreglumaðurinn sem hlaut menntun erlendis í 

lögreglufræðum. Í ársbyrjum 1923 lagði Erlingur til að lögreglustöðin yrði opin allan 

sólahringinn en beiðni hans var synjað. Ekkert gekk að fá fleiri lögregluþjóna í embætti 

lögreglustjórans í Reykjavík fyrr en árið 1930 (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 

1997). Í sömu heimildinni kemur fram að embætti tollstjóra var stofnað með lögum 1928 og 

lögreglustjóri sá þá um lögreglustjórn, meðferð sakamála og annarra lögreglumála, sem og 

dómsmál þeirra.           

 Fyrstu skrefin í að stofna ríkislögregluna voru tekin þegar lög um lögreglumenn nr. 

92/1933 voru sett. (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Árið 1940 stigu 

breskir hermenn á landið og með því fylgdu miklar breytingar á samfélaginu, sem urðu svo 

meiri með komu bandarískra hermanna árið eftir. Á þessum styrjaladartíma fékk lögreglan 

margs konar hlutverk vegna hættuástandsins sem hefði getað skapast, hún átti meðal annars að 

koma viðvörunum til fólks og á sama tíma átti hún að halda uppi almannafriði. Í byrjun 

stríðsáranna voru sextíu menn starfandi í lögreglunni í Reykjavík en undir lok þessarra ára voru 

þeir orðnir áttatíu (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997).    

 Á þessum árum var fyrsta konan fengin til starfa í lögreglunni, Jóhanna Knudsen, en 

hún var dönsk. Fram kemur í sömu heimild að rannsóknarlögregla ríkisins hafi verið stofnuð 

árið 1977. Það var svo ekki fyrr en tuttugu árum seinna sem embætti ríkislögreglustjóra var 

stofnað og rannsóknarlögregla ríkisins var lögð niður. Það gerðist svo árið 2020 sem fyrsta 

konan hér á landi var skipuð sem ríkislögreglustjóri. Segja má að lögreglan hafi breyst örlítið 

undanfarin ár, en aukning kvenna í lögregluna hefur skipt sköpum þegar kemur að því að sinna 

almennum löggæslustörfum.  
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5. Saga lögreglukvenna á Íslandi  

 

Upphaf kvenlögreglunnar var árið 1941, en kvenlögreglan var deild innan lögreglunnar 

í Reykjavík, sem heyrði beint undir lögreglustjórann. Kvenréttindafélag Íslands skoraði á 

lögreglustjórann í Reykjavík að fastráða konur í lögregluna. Lögreglustjórinn í Reykjavík 

auglýsti tvær stöður fyrir kvenlögregluþjóna árið 1940 og ekki var búið að fylla þær stöður ári 

seinna og því ákvað Kvenréttindafélag Íslands að það þyrfti að fara að gera eitthvað í þeim 

málum. Kvenréttindafélagið bjó til tillögur um starfssvið kvenlögreglunnar í Reykjavík og 

verksvið hennar var ítarlega lýst í sex dráttum:  

„a) Umsjón með konum, á öllum aldri, sem teknar voru höndum, meðan þær eru í vörslu 

lögreglunnar. Ennfremur vegna vistunar kvenna í „Kjallaranum“ (fangageymslunni), 

svo og ef leita þarf á konum.        

b) „Yfireftirlit“ með útiveru barna á kvöldin, þannig að náið samstarf sé á milli 

kvenlögreglunnar og þeirra lögregluþjóna, er hafa götugæslu á hendi. 

c) Eftirlit með barnaleikvöllum, samkomum, baðströndum og öðrum slíkum stöðum, 

þar sem börn og unglingar venja komur sínar. Sömuleiðis eftirlit með hreinlæti á þeim 

stöðum, sem selja og framreiða tilbúinn mat. 

 d) Skoðun á húsnæði sem kært er yfir og ekki er íbúðarfært. Eftirlit með húsnæði skóla 

og vinnustöðva. 

e) Rannsókn á heimilum, sem kært hefur verið yfir varðandi meðferð þurftamanna 

bæjarins. Aðstoð þegar leitað er aðstoðar lögreglu vegna ölæðis eða annarra 

heimilisaðstæðna.  

f) Aðstoði rannsóknarlögregluna við meðferð mála varðandi börn og unglinga, 

sérstaklega unglingsstúlkur.“ (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997, 

bls. 423). 

 

Lögreglustjórinn í Reykjavík réði síðan Jóhönnu Knudsen (Þorsteinn Jónsson og 

Guðmundur Guðjónsson, 1997). Árið 1951 var fjallað um kvenmannsleysi innan lögreglunnar 

og var það til umræðu í bæjarstjórn Reykjavíkur. Sigríður Eiríksdóttir, varabæjarfulltrúi 

Framsóknarflokksins, tók málið upp og lagði fram tillögur að þær konur sem væru menntaðar 

í sálfræði, hjúkrun eða kennarafræði yrðu ráðnar í störf lögreglunnar í Reykjavík. Hún nefni að 

konur sem færu í kast við lögin færi sífellt fjölgandi og taldi hún það mikilvægt að konur 

fjölluðu um málefni ungs fólks. Málið var svo samþykkt árið 1952, í kjölfar þess hvað ástandið 
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var orðið slæmt í uppeldismálum, í sambandi við samvistir ungra stúlkna við hermenn, 

drykkjuskapar og lauslæti kvenna (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997).  

Einu ári eftir að málið var samþykkt í bæjarstjórn var kvenlögreglan endurreist. Fyrsta 

íslenska lögreglukonan var Vilhelmína Þorvaldsdóttir og var hún ráðin í kvenlögregluna síðari 

hluta árs 1954. Hún var einnig fyrsti íslenski lögregluþjóninn sem hafði starfsnám á 

háskólastigi. Hún starfaði í smá tíma ein en svo var önnur kona ráðin og voru þær þá orðnar 

tvær (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Þær störfuðu óeinkennisklæddar, 

en einkennisklæðnaður kvenmanna í lögreglunni kom ekki fyrr en 1974 (Sigurður Bogi 

Sævarsson, 2012). Konurnar tvær höfðu sér aðstöðu að Klapparstíg 16.  

Starf kvennanna fólst aðallega í því að hafa afskipti af stúlkum sem höfðu lent í vandræðum, 

til dæmis vegna drykkjuskapar og útigangs. Reynt var að leysa mál stúlknanna með því að 

útvega þeim vinnu, vista þær úti á landi og þar eftir götunum. Kvenlögreglan sinnti meðal 

annars barnaverndarmálum og hún hafði eftirlit með kvikmyndahúsum og dansleikjum. Það 

sem við þekkjum nú sem samfélagsvandamál var hér áður fyrr talað um sem afbrot (Þorsteinn 

Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997).   

Lögreglustjórinn í Reykjavík ræddi um það á fundi yfirstjórnarinnar árið 1963 að koma 

á fót kvenlögregludeild sem væri einkennisklædd. Hann talaði um að lögreglukonurnar yrðu 

ekki nema fimm eða sex talsins og því væru verkefnin næg, en meðal verkefna þeirra var að 

fylgjast með stöðumælum, rangstöðum bifreiða og umferðarstjórnun (Þorsteinn Jónsson og 

Guðmundur Guðjónsson, 1997). Lágmarks menntun sem þær þurftu að hafa var 

gagnfræðapróf. Þá talaði lögreglustjórinn um að það þyrfti að ríkja launajafnrétti milli kven- 

og karllögreglu, sem og að skilyrðin um aldur þeirra yrðu þau sömu. Þá áttu konurnar að hafa 

aðstöðu alveg út af fyrir sig (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). 

Yfirstjórn lögreglunnar í Reykjavík samþykkti loks árið 1971 að auglýsa eftir konum í störf  

lögregluþjóna, þeim bárust svo sex umsóknir frá konum, en ákveðið var að fresta ráðningu 

kvenlögregluþjóna fram til vorsins 1972 og auglýsa þá að nýju. Ári seinna voru auglýstar fjórar 

stöður í kvenlögregluna (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). 

Það gerðist svo 30. júní 1974 að tvær konur í kvenlögreglunni fengu í fyrsta skiptið að klæðast 

nýjum einkennisfatnaði kvenlögreglunnar, en það voru þær Dóra Hlín Ingólfsdóttir og Katrín 

Þorkelsdóttir sem fengu þann heiður fyrstar kvenna (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur 

Guðjónsson, 1997).  

            Eins og sjá má á mynd 1 samanstóð einkennisbúningurinn þeirra af svörtum 

lögreglujakka, svörtu pilsi, hvítri rúllukragapeysu, lögregluhúfu, svartri hliðartösku og svörtum 

uppháum stígvélum, þetta er ólíkt því sem við þekkjum í dag. 
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Mynd 1. Einkennisbúningur lögreglukvenna fyrr og nú 

 

Þegar lögreglukonurnar voru spurðar hvernig vinnufélagarnir tóku þeim í 

einkennisfatnaði sögðu þær: 

„Við neytum því ekki að sumir vinnufélagarnir gátu ekki leynt því að þeir töldu okkur 

ekkert erindi eiga í lögregluna.“ (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997, 

bls 426). 

Þær sögðust hafa fundið fyrir vantrausti og að þær hafi í sífellu þurft að sanna sig og 

tilverurétt sinn. En þetta varð að hvatningu fyrir þær (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur 

Guðjónsson, 1997).           

 Konurnar reyndust vel sem kvenlögregluþjónar og þegar konum fjölgaði í lögreglunni, 

í kringum árið 1976, voru þær látnar gegna öllum almennum störfum í lögreglunni með 

körlunum og var kvenlögregludeildin endanlega sameinuð hinni almennu löggæslu árið 1976 

(Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Þetta sama ár varð Guðlaug 

Sverrisdóttir, fyrst kvenna, til að gegna stöðu varðstjóra, sem á þessum tíma var hæðsta staðan 

sem konur gátu komist í í lögreglunni (Vann í Kvenlögreglunni í 16 ár, 1998).  

 Þær fengu einnig að heyra það frá karlkyns samstarfsmönnum þeirra að staða konunar 

ætti að vera við eldhúsvaksinn. Lögreglustjórinn var þó ekki sammála þessu og veitti þeim 

öryggi. Þá báðu eiginkonur lögreglumanna, yfirstjórn lögreglunnar, að menn þeirra yrðu ekki 

settir einir á bíl með lögreglukonunum. Á þessum tíma fengu konurnar að vera í sama húsnæði 

og karlarnir og fengu að hafa fólkbifreið til umráða, en þeirra helstu verk voru rannsóknir 

umferðaróhappa og að vera með umferðareftirlit (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur 

Guðjónsson, 1997).          

 Dóra Hlín Ingólfsdóttir varð svo fyrsta konan til að starfa hjá rannsóknarlögreglunni í 
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Reykjavík (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997).  

 Kjarasamningar, sem og starfsmannareglur opinberra starfsmanna gerðu ekki ráð fyrir 

að einkennisklæddar lögreglukonur í vaktavinnu gætu farið í barneignarleyfi. Allir sem 

störfuðu í lögreglunni voru svo sammála því að leysa þyrfti þessi mál og unnu að því saman. 

Sumir lögreglumannanna sem voru í skrifstofustarfi stóðu upp fyrir konunum og fóru aftur í 

útiverkin, sem þeim þótti sjálfsagt. Þegar bókin Lögreglan á Íslandi, stéttartal og saga, er 

skrifuð, árið 1997, eru reglurnar enn óbreyttar, en menn hafa komið upp hefðum til að leysa 

þessi mál (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Í september 1997 var unnið 

að úrbótum um stöðu kvenna, vegna þrýstings frá hagsmunafélagi lögreglukvenna. 

Úrbætunarnar voru meðal annars sveigjanlegur vinnutími, konur og karlar áttu að fá sama rétt 

til fæðingarorlofs, valnefndin sem valdi nema í Lögregluskóla ríkisins átti að vera skipuð bæði 

karlmönnum og kvenmönnum og þegar skipa átti í nefndir innan lögreglunnar átti bæði að 

skipa konur og karla (Úr skýrslu nefndar um bætta stöðu innan lögreglunnar, 1998). Þetta var 

í raun mikilvægt skref í rétta átt að jafnrétti kynjanna.      

 Hagsmunafélag lögreglukvenna hér á landi var stofnað árið 1994 og fékk nafnið 

Kríurnar (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Hlutverk og markmið 

félagsins, samkvæmt 2. gr félagslaganna, var: 

„a) Að styrkja stöðu lögreglukvenna og að vinna að því að efla störf þeirra hvar sem 

er á landinu.               

b) Að vera vettvangur fyrir lögerglukonur til að miðla hver annarri reynslu og 

þekkingu og [að] vera gagnkvæmur stuðningur.  

c) Að standa vörð um sérhagsmunamál kvenna og vera ráðgefandi hvað varðar störf á 

meðgöngu, jafnframt um vinnutilhögun eftir barnsburð. 

d) Samskipti við erlend samtök lögreglukvenna svo sem Evrópusambands 

lögreglukvenna (European Network og Policewomen)“ (Þorsteinn Jónsson og 

Guðmundur Guðjónsson, 1997, bls 428).  

Konur hafa komið inn í starfið með ný viðhorf og aðrar áherslur og hefur það leitt til 

mikilvægra skrefa í átt að jafnrétti kynjanna. 
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5.1 Jóhanna Knudsen - Hernámið og ástandið  

Þegar fyrstu hermennirnir komu til Íslands í seinni heimsstyrjöldinni leiddi það til 

ýmissa vandamála. Hermannalið Bandaríkjanna leiddist það að vera á Íslandi og þeir fóru að 

vera með íslenskum konum. Þetta skapaði mikið vandamál á þeim tíma. Vandamálið var kallað 

ástandið. Búin var til nefnd sem kölluð var ástandsnefndin til að koma í veg fyrir þetta 

siðferðismál íslenskra kvenna (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Í 

Kvennablaðinu frá 1940 kemur fram að lögreglan hafi haft eftirlit með konum, sem höfðu gefið 

sig á tal við hermennina (J. Þ., 1940).        

 Konur voru alltaf í eldlínunni þegar kom að ástandinu, ekki eingöngu vegna þess að 

þær höfðu samskipti við hermennina eða vegna lélegs siðferðis, þær voru einnig lausnin á 

þessum vanda (Agnes Jónasdóttir, 2016). Það var svo um vorið 1941 sem sérstök kvenlögregla 

var stofnuð til þess að hafa þetta eftirlit með konunum (Alma Ómarsdóttir, 2013). Þá voru sett 

á bráðabirgðarlög til að reyna að koma í veg fyrir ástandið (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur 

Guðjónsson, 1997). Stjórnvöld ákváðu líka að grípa til annarra ráðstafana, eins og að hækka 

sjálfstæðisaldur, úr 16 árum í 18 ár, þá var hægt að grípa inn í persónulegt líf stúlknanna, ef 

þær ákváðu að eiga samskipti við hermennina (Una Sighvatsdóttir, 2014).    

 Hin danska Jóhanna Knudsen, var fyrsta konan til að vera ráðin hjá lögreglunni, en hún 

var ráðin árið 1941 og var það lögreglustjórinn í Reykjavík, Agnar Kofoed, sem réði hana. 

Jóhanna var menntuð sem hjúkrunarfræðingur og útskrifaðist hún í Osló árið 1930. Hún var 

fengin í það verk að sinna ungmennaeftirliti og fylgjast með þróun ástandsins (Þorsteinn 

Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997). Hún varð síðar yfirmaður ungmennaeftirlits hjá 

lögreglunni. Starf hennar fólst meðal annars í að njósna um stúlkur og yfirheyra þær sem hún 

taldi að væru í nánum tengslum við hermennina sem voru hér á landi á þessum árum. Hún lagði 

áherslu á fátækar stúlkur og hún beitti tugi ólögráða kvenna nauðung, þar sem aðferðir hennar 

við yfirheyrslur gátu ekki talist lögmætar (Norðurlönd í seinni heimsstyrjöldinni, 2016). Hún 

skrásetti allar konur og stúlkur sem höfðu náin afskipti af hermönnnunum, alls skrásetti hún 

um 500 nöfn. Ungmennaeftirlitið vann með Barnaverndarnefnd Reykjavíkur. Eftirlitið átti að 

taka skýrslur af ungmennum, aðallega ungum konum, sem þóttu vera á vitlausri braut í lífinu. 

Þá var til sérstakur ungmennadómsstóll sem tók upp málin sem Jóhanna rannsakaði (Alma 

Ómarsdóttir, 2013).  Konur voru réttlausar og það var farið með þær eins og glæpamenn (Una 

Sighvatsdóttir, 2014). Stúlkurnar sem voru dæmdar fyrir siðferðisbrot voru sendar á 

upptökuheimili eða í vist einhvert út í sveit (Alma Ómarsdóttir, 2013). Í þessari sömu heimild 

kemur fram að þær konur sem ekki fóru í skýrslutökur út af meintu siðferðisbroti þeirra, voru 
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beittar lögregluvaldi. Dæmi eru til um að þessar konur hafi verið sóttar nauðugar á heimilin sín 

eða á sína vinnustaði.          

 Höfundur greinarinnar sem birtist í Kvennablaðinu spyr hvort að samskonar tilmæli 

yrðu gerð í garð karlmannanna, ef dæminu hefði verið snúið við og um væri að ræða erlendar 

konur, svar hennar er einfalt, hún segir nei og fjallar um að karlmönnum sé almennt frjálst að 

gera það sem þeim sýnist (J. Þ., 1940). Þessi athugun höfundar er mjög nútímaleg og í takt við 

kvenréttindabaráttur nú til dags og femínísma. Spyrja má hvort að eftirlitið hafi átt að vera með 

konunum eða hvort að það hafi mögulega þurft að hafa eftirlit með hermönnunum.

 Jóhanna Knuden fékk svo á sig mikla gagnrýni undir lok stríðsáranna fyrir störf sín og 

stjórnvöld stóðu ekki með henni og ákváð dómsmálaráðherra að leggja ungmennaeftirlitið 

niður, Jóhanna var svo í kjölfar rekin úr lögreglunni árið 1944 (Þorsteinn Jónsson og 

Guðmundur Guðjónsson, 1997). Hugmyndir og starf hennar þótti úrelt og öfgakennt. (NAF 

Norðurlönd í seinni heimsstyrjöldinni, 2016). Auk þess sem aðgerðir hennar eru taldar vera 

yfirgripsmestu persónunjósnir Íslandssögunnar (Yfirgripsmestu persónunjósnir 

Íslandssögunnar, 2020). Það má samt segja að hlutverk Jóhönnu hafi verið ansi veigamikið 

þegar kom að því að sjá um ástandið og að vinna starf brautryðjandans í kvenlögreglunni. 

 

5.3 Fyrsta Íslenska lögreglukonan – Vilhelmína Þorvaldsdóttir 

Vilhelmína Þorvaldsdóttir varð fyrsta íslenska lögreglukonan til að starfa í lögreglunni, 

hún byrjaði í lögreglunni 1954. Auk þess var hún fyrsti íslenski lögregluþjóninn til að vera með 

starfsnám á háskólastigi (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997), en hún 

útskrifaðist með BA próf í ensku, dönsku og uppeldisfræði frá Háskóla Íslands (Vilhelmína 

Þorvaldsdóttir, 2021).         

 Vilhelmína starfaði hjá kvenlögreglunni í Reykjavík til ársins 1957 (Þorsteinn Jónsson 

og Guðmundur Guðjónsson, 1997). 
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6. Jafnréttismál innan lögreglunnar 

 

Jafnréttismál eru mikilvæg fyrir hvaða stofnun sem er, þá sérstaklega fyrir lögregluna. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið betri og fastari tökum á þeim málum undanfarin 

ár. Árið 2019 var tekið stórt skref í átt að auknu jafnrétti og bættum hlutföllum kynjanna. 

Löggæsluáætlun stjórnvalda á tímabilinu 2019 til 2023 stefnir að því að hlutfall lögreglukvenna 

nái 30% af heildarfjölda lögreglufólks fyrir árið 2023. Árið 2019 gerðist það svo að 

heildarhlutfall starfandi kvenna hjá lögreglunni á Höfuðborgarsvæðinu fór í 30,5%. Þá voru 

konurnar 97 talsins og karlarnir 221 (í heildina 318) (Lögreglan, 2019).    

 Það þarf samt að gera betur þegar kemur að stjórnunar- og áhrifastöðum innan 

embættisins, en lögreglan stefnir alltaf að gera betur þegar kemur að jafnréttismálum.  

Þá þarf að huga að jafnlaunavottun, en hún vinnur gegn launamuni kynjanna og á að tryggja að 

konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu störf (Lögreglan, 2019).   

 Jafnréttisvísir er svo verkefni lögreglunnar sem unnið var í samstarfi við Capacent, en 

verkefnið snýst um stefnumótun og vitundarvakningu þegar kemur að jafnréttismálum. Þá var 

líka komið á breytingarverkefnum til að bæta stöðu þessarra mála og innleiða þau (Lögreglan, 

2019).            

 Tölfræði ríkislögreglustjóra sýnir að menntuðum konum í stéttinni fer hlutfallslega 

fjölgandi. Árið 2014 var hlutfall kvenna í lögreglunni, á öllum starfsstigum, 13%, en árið 2020 

var hlutfallið hins vegar 20%. Um aldarmótin voru þær færri en 10%. Eftir að lögreglunámið 

fór á háskólastig hafa fleiri konur sótt um að komast inn í lögregluna og árið 2021 voru 49% 

þeirra sem eru í lögreglunámi konur, á móti 51% karla. Þegar námið var að hefjast hjá mennta- 

og starfsþróunarsetri lögreglunnar (MSL), árið 2017 varð veruleg auknin á konum í lögregluna, 

en þá voru þær 56% af heildinni. Í viðtali við tímaritið Lögreglumaðurinn, sagði Ólafur Örn 

Bragason forstöðumaður Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar að hann telji það 

ánægjulegt að kynjahlutfallið sé nokkuð jafnt í náminu og sagði að „Til að lögreglan búi yfir 

skilningi á samfélaginu og trausti frá ólíkum hópum þess er mikilvægt að hún endurspegli 

samfélagið sem best“. Eitt meginmarkmið jafnréttisáætlunar lögreglunnar 2019 til ársins 2022 

er að jafna kynjahlutföllin hjá lögreglunni (Baldur Guðmundsson [ritstjóri], 2021).  

 Ef við skoðum stjórnunarstöður í lögreglunni þá sjáum við að árið 2017 var engin kona 

starfandi sem aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og þær voru bara þrjár sem 

störfuðu sem varðstjórar. Aðeins 1 kona starfaði sem lögreglufulltrúi og konur í 

rannsóknarlögreglunni voru 21, en það er 26% af heildarfjölda rannsóknarlögreglumanna á 
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höfuðborgarsvæðinu og þær voru einungis 26 sem störfuðu sem lögreglumenn þetta ár (Kristín 

Hjálmarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2018). Árið 2000 var Jónína Sigþrúður 

Sigurðardóttir hins vegar fyrsta konan sem skipuð var í stöðu aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá 

ríkislögreglustjóra og það sama ár var Friðgerður Brynja Jónsdóttir skipuð í stöðu 

aðalvarðstjóra hjá sama embætti og var hún fyrsta konan til að gegna þeirri stöðu (Stjórnarráð 

Íslands, 2000). Fyrsta konan til að vera skipuð yfirlögregluþjónn var Bjarney Annelsdóttir, en 

það var árið 2019 hjá lögreglunni á Suðurnesum (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2019).  

 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu var í fyrsta skipti kona. Sigríður Björk 

Guðjónsdóttir var skipuð lögreglustjóri þar árið 2014 og starfaði þar til ársins 2020, það sama 

ár var hún svo skipuð ríkislögreglustjóri, fyrst kvenna.  

 

6.1 Lög nr. 10/2008 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla eru lög nr. 10 frá 2008, tóku þau gildi 

18. mars 2008. Samkvæmt 1. gr. laganna snúast lögin um að innleiða og viðhalda jafnrétti og 

jöfnum tækifærum kvenna og karla, þannig má jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Þá skulu allir einstaklingar í samfélaginu eiga jafna möguleika á að njóta eigin 

atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Mikilvægt er fyrir alla vinnustaði að fara eftir 

þessum lögum, þá sérstaklega fyrir lögregluna, þar sem það er ansi mikilvægt fyrir samfélagið 

að sjá bæði karla og konur með jafnan rétt sinna löggæslustörfum og með því endurspegla 

samfélagið og því meira sem lögreglan endurspeglar samfélagið því meira traust fær hún. 

 

6.2 Reglugerð nr. 1009/2015 

Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 

ofbeldi á vinnustöðum er reglugerð nr. 1009 frá 2015. Markmið reglugerðarinnar, samkvæmt 

2. gr., er að koma í veg fyrir einelti, kyngerðislega- og kynbundna áreitni og ofbeldi á 

vinnustöðum landsins, því markmiði er hægt að ná til að mynda með forvörnum. Þá á 

reglugerðin að stuðla að gagnkvæmri virðingu innan vinnustaðanna og hún á að stuðla að því 

að gripið verði til aðgerða komi fram kvörtun, ábending eða grunur um þessa hluti.  
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6.3 Jafnréttisfulltrúi lögreglunnar 

Jafnréttisfulltrúi lögreglunnar er starfandi á landsvísu. Fulltrúinn kemur úr röðum 

starfsmanna lögreglu og sér um og hefur umsjón með jafnréttismálum innan lögreglunnar. 

Jafnréttisfulltrúinn heldur kynningar á jafnréttismálum ár hvert fyrir nema í lögreglufræðum, 

það er mikilvægur liður í að efla jafnréttismál innan lögreglunnar (Ríkislögreglustjóri, 2019). 

Samkvæmt verklagsreglu ríkislögreglustjórans (skjal nr. VLR0019) sér jafnréttisnefnd 

ríkislögreglustjóra um fagráð ríkislögreglustjóra, sem er fimm manna hópur óháðra fagaðila 

sem starfar í tvö ár í senn. Hópurinn sér um það að taka á móti fyrirspurnum og tilkynningum 

starfsfólks lögreglu um mál sem snúast um mismunun, kynbundna áreitni, kynferðislega 

áreitni, kynbundið ofbeldi og einelti innan lögreglunnar (Fagráð ríkislögreglustjóra, e.d.), um 

þetta gildir verklagsregla, sem samþykkt var af ríkislögreglustjóra árið 2017 og er skjalið nr. 

VLR0019. Árið 2019 bárust fagráðinu fimm mál, fjögur þeirra snerust um einelti, en eitt mál 

um kynbundið áreiti (Ríkislögreglustjóri, 2019). Allir sem vinna hjá lögreglunni eiga rétt á að 

fá aðstoð hjá fagráðinu (Fagráð ríkislögreglustjóra, e.d.). Árið 2020 bárust fagráðinu ellefu 

erindi, þar af voru þrjú málanna tengd kynbundinni eða kynferðislegri áreitni (Baldur 

Guðmundsson [ritstjóri], 2021).  
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7. Ríkislögreglustjóri 
 

Embætti ríkislögreglustóra var stofnað árið 1997 þegar lögreglulög nr. 90/1996 tóku 

gildi. Með þessum lögum var stigið ansi stórt skref í átt að grundvallarbreytingum á skipulagi 

æðstu stjórnar lögreglunnar og starfsemi hennar (Lögreglan, 2020).   

 Ríkislögreglustjóri fer með málefni lögreglunnar í umboði dómsmálaráðherra og er 

ríkislögreglustjórinn nú í fyrsta sinn kona, sem er stórt skref í átt að kynjajafnrétti. Málefni 

ríkislögreglunnar hafa tekið breytingum á þessum árum og eru alltaf í stöðugri þróun, 

breytingar hafa verið gerðar þar sem markmiðið er að ná fram betri nýtingu á mannafla og 

fjármunum (Lögreglan., 2020).  

 

7.1 Sérsveit ríkislögreglustjóra   

Sérsveit ríkislögreglustjóra var stofnuð árið 1999, þegar dómsmálaráðherra ákvað að 

færa þyrfti sérsveitina frá embætti lögreglustjórans í Reykjavík yfir til ríkislögreglustjóra. Áður 

en sérsveitin varð að því sem hún er í dag, þá var til víkingasveit sem stofnuð var árið 1982 

(Maya Staub, 2011). Sérsveitin er meðal annars kölluð út vegna vopnaðra lögreglustarfa og 

öryggismála og er sérþjálfuð í að takast á við þau verkefni (Lögreglan, 2020). 

Ríkislögreglustjóri sér um lögreglustjórn sérsveitarinnar (Reglugerð um sérsveit 

ríkislögreglustjórans nr. 774/1998).        

 Sérsveit ríkislögreglustjóra sinnir afar mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

hryðjuverkavörnum, en hún ber ábyrgð á aðgerðum vegna hryðgjuverkaviðbúnaðar, bæði á sjó 

og á landi. Hjá sérsveitinni eru meðal annars starfandi sprengjusérfræðingar og 

sprengjuleitarhundur (Lögreglan, 2020). Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra sér um að kalla 

sérsveitina út, en það er hún sem þar af meta hættuna, sem getur verið vegna vopnaburðar, 

sprengihættu eða annars. Sérsveitin er almennt kölluð út þegar maður eða menn beita eða hóta 

að beita skotvopnum og/eða taka fólk í gíslingu. Þá sinnir sérsveitin einnig húsleitum hjá 

einstaklega hættulegu fólki og hjálpa til við björguanraðgerðir (Þingskjal. 206/2008-2009).

 Árið 2018 voru að meðaltali fjögur vopnuð útköll í viku hjá sérsveitinni (Snorri 

Björnsson, 2018). Árið 2009 voru 41 lögreglumaður starfandi í sérsveit ríkislögreglustjóra og 

meðalaldur þeirra var 35,7 ár á móti 42,5 árum hjá almennu lögreglumönnunum (Þingskjal. 

206/2008-2009). Af þessum 41 sérsveitarmanni er ekki ein einasta kona í sérsveitnni og 

samkvæmt Sigríði Björk Guðjónsdóttur (2021) núverandi ríkislögreglustjóra er það vegna þess 
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að kröfurnar til að komast inn í sérsveitina eru þannig að konur eiga erfitt með að ná 

þrekprófinu, af því að í flestum tilfellum hafa þær ekki sömu líkamlegu hæfnina og karlmenn, 

en inntökuferlið tekur heilt ár og ekki er gefið upp hvernig því er háttað (Kristjana 

Guðbrandsdóttir., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Samantekt og lokaorð 

 

Sjá má á þessari umfjöllun að femínískar kenningar eru allt í kringum okkur, það að 

karlmenn geta ekki tjáð tilfinningar sínar er að tryggja þeim yfirráð yfir konum. Það þarf að 

útrýma kynbundnum fordómum, því er hægt að ná með að fræða og mennta fólk um ósýnilega 

kynbundna fordóma. Ef karlmenn gætu og kynnu að tjá sig um tilfinningarnar sínar, þá gæti 

verið að agavaldið sem þeir búa yfir væri ekki til staðar sem gæti þá þýtt að undirskipan kvenna 

væri ekki til staðar og þá gæti mögulega ríkt meira jafnrétti í heiminum. En áður en það gerist 

þurfum við hluti eins og lög um jafnan rétt karla og kvenna og jafnréttisvísinn til að koma af 

stað vitundarvakningu um jafnréttismál.       

 Saga lögreglunnar hér á landi er löng, en hún byrjar árið 1262 og á sér auðvitað stað 

enn þann dag í dag. Saga lögreglukvenna á Íslandi er hins vegar mun styttri, hún byrjar í seinni 

heimsstyrjöldinni þar sem Jóhanna Knudsen var með eftirlit með konum meðan á ástandinu 

stóð og lögreglukonur eru enn að berjast við að fá sömu virðingu og lögreglumenn fá. Þegar 

við skoðum hlutverk kvenna í lögreglunni þá sjáum við að þegar þær byrjuðu að starfa í 

lögreglunni voru þær fengnar til að sinna starfinu sem meiri öryggisverðir, frekar en 

lögregluþjónar með handtökuvald. Almennt voru störf lögreglukvenna ólaunuð víðast hvar í 

heiminum. Þegar konur vour fyrst fengnar í lögregluna áttu þær að sjá um að hafa eftirlit með 

og passa upp á konur og börn. Fyrst um sinn störfuðu Íslenskar lögreglukonur 

óeinkennisklæddar, en þær fengu einkennisklæðnað árið 1974.     

 Konur hafa alltaf verið útsettar fyrir hindrunum í störfum sínum af samstarfsmönnum 

þeirra, en það á einnig við um lögreglukonur þar sem þær voru taldar vera of kvenlegar og 

mjúkar til að starfa sem lögerglumenn. Við sjáum það líka að í rannsóknum er oft horft til 

kvenleikans sem konur búa yfir og hvort þær séu nógu hæfar til að sinna starfi sem gert var 

fyrir karlmenn, af karlmönnum. Samband lögreglukvenna í Evrópu leggja sitt af mörkum til að 

koma fjölbreytninni innan lögreglunnar á fót og stuðla að báráttunni gegn kynjamismunun og 

kvenréttindasamtök hafa ávallt verið til staðar til að styrkja jafnréttindi kvenna. Sem betur fer 

eru konur að koma meira og meira inn í starf lögreglunnar, samkvæmt tölfræðinni frá 

ríkislögreglustjóra og er það skref í rétta átt og mikið fagnaðarefni, þar sem það er mikilvægt 

fyrir lögregluna að endurspegla samfélagið í heild sinni. Samhliða því að fleiri konur hafa 

komið inn í lögregluna, þá hafa konur fengið fleiri hlutverk sem fela í sér meiri ábyrgð fyrir 

lögreglukonurnar. Þá má nefna að þær starfa nú til dags samhliða lögreglumönnunum og sinna 

sömu löggæsluhlutverkum og þeir. Eins og með margt er undantekning á þessu og er það að 
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engin kona hefur starfað í sérsveit ríkislögregstjóra, en kannski mun það breytast með tilkomu 

ríkislögreglustjóra, sem ráðinn var árið 2020, en ríkislögreglustjórinn er nú í fyrsta skipti kona. 

Það má því segja að hlutverkum kvenna hafi fjölgað í gegnum tíðina, bæði hér á landi, sem og 

erlendis, með tilkomu fleiri kvenna í lögregluna.  
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