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Ágrip 
Markmið þessarar rannsóknar var að greina upplifun lögreglukvenna í dreifbýli hérlendis af 

fordómum (e. prejudice) og mismunun (e. discrimination) á grundvelli kynferðis. Kveikjan að 

rannsókninni var að við erum báðar starfandi lögreglukonur í dreifbýli (e. rural area) og höfum 

upplifað hversu karllæg vinnumenning lögreglunnar getur verið.   

 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun lögreglukvenna í dreifbýli. Flestar erlendar 

rannsóknir á lögreglunni beinast að stórborgum og þéttbýli á meðan dreifbýlislöggæsla er 

vanrækt rannsóknarsvið. Jafnframt hafa engar rannsóknir verið framkvæmdar hérlendis um 

upplifun lögreglukvenna í dreifbýli á fordómum og mismunun á grundvelli kynferðis og því er 

lítið vitað um þetta viðfangsefni. Í ljósi þessa lögðum við upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af kynjafordómum og 

mismunun í starfi? Til að svara rannsóknarspurningunni voru tekin hálfstöðluð viðtöl við sex 

lögreglukonur sem hafa öðlast starfsréttindi, starfa utan höfuðborgarsvæðisins og hafa að 

minnsta kosti fimm ára starfsreynslu. 

Svör viðmælenda okkar endurspegluðu að miklu leyti þær fáu erlendu rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á upplifun lögreglukvenna þar sem konur eru í miklum minnihluta og 

vinnumenning lögreglunnar er karllæg. Á Íslandi eru konur 21% lögreglumanna og utan 

höfuðborgarsvæðisins eru þær 19,4% lögreglumanna. Rannsóknir á vinnumenningu íslensku 

lögreglunnar sýna að menningin er karllæg, að konur upplifa kynferðislega áreitni og að þær fái 

ekki sömu tækifæri og karlkyns lögreglumenn. Konur eru jafnframt líklegri til að hætta störfum 

t.d. vegna upplifunar þeirra á að þær muni ekki ná sama framgangi í starfi og karlar. 

Með viðtölum við lögreglukonur með starfsreynslu úr dreifbýli var hægt að draga fram 

hvaða breytingar hafa orðið á lögreglumenningunni í dreifbýli í gegnum árin. Helstu niðurstöður 

úr rannsóknarviðtölunum voru þær að viðmælendum okkar finnst eins og stöðugt væri fylgst 

með þeim bæði í starfi og einkalíf, þær finna einnig fyrir rótgróinni karllægri menningu, hafa 

upplifað fordóma og mismunun á grundvelli kynferðis. Þær upplifa neikvætt viðhorf annarra til 

lögreglukvenna og að það er margt sem mætti betur fara. 

 Lykilorð: Löggæsla, lögreglan, mismunun, kynjafordómar, dreifbýli 
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Abstract 
This research aims to shed light on how policewomen in rural areas in Iceland experience 

prejudice and discrimination based on gender. What sparked this research was that both 

authors work as police officers in rural areas and have experienced male-centric police culture. 

Relatively few studies examine the experiences of policewomen in rural areas, but most 

research on the police focuses on cities and large urban areas. As a result, little is known 

whether or how policewomen in rural areas experience prejudice and discrimination based on 

gender. In light of this, we attempt to answer the following research question: How do 

policewomen in rural areas experience gender prejudice and discrimination? To answer the 

research question we conducted, we took six semi-structured interviews with policewomen 

who have acquired professional qualifications, have worked outside of Iceland’s capital area, 

and have at least five years of work experience in the police. 

The results of the interviews are consistent with the few studies that have been 

conducted on the experience of policewomen, where they are in the minority, and the culture 

is male-centric. In Iceland, women are 21% of all police officers and 19,4% of all police officers 

working outside the capital area. Prior research shows that the occupational culture within the 

Icelandic police is male-centric, that women experience sexual harassment, and that they do 

not get the same opportunities as their male colleagues. Women are more likely than men to 

retire from the police, e.g., because they feel that they do not have the same opportunities as 

men to advance their careers within the police. 

Interviewing policewomen with work experience in rural areas helps us glimpse how 

police culture in rural areas has changed over the years. The main result of the interviews was 

that our interviewees felt like they are constantly being watched, both at the job and in their 

private life as police officers, that they can feel the androcentric culture and that they have 

experienced prejudice and discrimination based on gender. They have experienced negative 

attitudes from others towards policewomen and that some things can be improved. 

Keywords: Policing, police, discrimination, gender prejudice, rural areas 
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Formáli 
 
Þessi 12 eininga ritgerð er til fullnaðar B.A.-gráðu í lögreglu- og löggæslufræðum við Háskólann 

á Akureyri. Ritgerðin fjallar um upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af fordómum og mismunun á 

grundvelli kynferðis. Við erum báðar starfandi lögreglukonur í dreifbýli og höfum áhuga á því að 

kynna okkur upplifun annarra lögreglukvenna og heyra hvað þeim þykir vel gert og hvað mætti 

gera betur. 

            Leiðbeinandi okkar var Guðmundur Oddsson, dósent við Háskólann á Akureyri, og 

kunnum við honum bestu þakkir fyrir góða og þolinmóða leiðsögn. Einnig þökkum við öllum 

þeim fyrir sem komu að skólagöngu okkar og studdu við okkur síðustu þrjú ár og færum 

viðmælendum okkar sérstakar þakkir fyrir að gefa okkur innsýn í líf sitt og starf.
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1 Inngangur  
 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af fordómum og 

mismunun á grundvelli kynferðis. Lögreglulið í dreifbýli kljást við aðrar áskoranir en lögreglulið 

á höfuðborgarsvæðinu þar sem vaktirnar eru oft fámennar og umdæmið víðfeðmt (Viðauki við 

skýrslu um umhverfi löggæslu á Íslandi, e.d.). Verkefni lögreglunnar í dreifbýli einkennast meðal 

annars af mikilli samveru inn á lögreglustöð, í lögreglubifreiðum í eftirliti um umdæmið, ásamt 

löngum akstri og skorti á mannafla. Lögreglan í dreifbýli á að sama skapi erfiðara með að skilja 

vinnuna eftir á lögreglustöðinni og blanda henni ekki saman við einkalífið. Flestir í smærri 

bæjarfélögum þekkjast vel og því er auðvelt fyrir hinn almenna borgara að hafa samband við 

lögregluna hvort sem einstaklingurinn er á vakt eða ekki (Rebekka Rún Sævarsdóttir og Sif 

Þórisdóttir, 2019; Weisheit o.fl. 1994).   

Það er mikilvægt að opna umræðuna um það hversu karllæg menningin innan 

lögreglunnar er þar sem ráðandi karlmennska byggist á því að viðhalda forréttindum og völdum 

karlmanna og þar með halda lægra settum hópum þar fyrir utan (Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2019). 

Konur sem eru í valdastöðum og jafnframt í minnihluta innan starfsstéttar sinnar eru oft 

félagslega einangraðar og í mótsögn við staðalímyndir um konur, þ.e. að þær séu miklar 

tilfinningaverur, tjáningarríkar og búi yfir litlum styrk. Þar sem konur eru í minnihluta innan 

lögreglunnar eiga þær oft erfiðara með að mynda tengsl við samstarfsfélaga sína og eru ekki 

eins líklegar til þess að fá að vera hluti af félagahópum innan starfstöðvarinnar. Konur eru þó 

mjög sýnilegar því þær eru ólíkar meirihlutanum en á móti líður þeim eins og þær séu ósýnilegar 

þegar ekki er gert ráð fyrir þeim eða þær jafnvel hundsaðar. Þegar konur eru í minnihluta ýtir 

það oft undir neikvæðar staðalímyndir um þær en ef karlmenn eru settir í sömu stöðu þá gerist 

það sama nema þær staðalímyndir byggjast oftar en ekki á líkamlegum styrk, keppnisskapi og 

sjálfsstjórn (Wingfield, 2009).  

Þar sem karlmenn innan lögreglunnar eru í töluverðum meirihluta eru ríkjandi 

karlmennskuhugmyndir sýnilegri í vinnumenningu lögreglunnar heldur en kvenleiki. Á vettvangi 

veitir það, sem dæmi, lögreglumönnum aukið öryggi ef samstarfsmenn þeirra eða þeir sjálfir 

búa yfir líkamlegum styrk og með því að vanmeta styrk kvenna eru þær síður settar í störf þar 
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sem sýna þarf hörku. Konur fá þess í stað frekar að vinna við að aðstoða brotaþola þar sem 

konur eða börn eiga í hlut og eru jafnvel notaðar til þess að róa ástandið á vettvangi þar sem 

almenningur treystir þeim frekar en körlum (Diaz og Nuño, 2021; Rannveig Ágústa 

Guðjónsdóttir, 2014).  

Árið 2002 voru 615 lögreglumenn starfandi á Íslandi. Þar af voru 43 konur (7%) en árið 

2012 var fjöldi lögreglumanna orðinn 653 og þar af voru 77 konur (11,8%) (Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir, 2013). Síðan var konum í lögreglunni fjölgað og árið 2021 var fjöldi 

lögreglumanna 660 og þar af voru 139 konur (21%) (Guðbjörg S. Bergsdóttir, 2021; 

Dómsmálaráðuneytið, 2019). Hlutur kvenna innan lögreglustéttarinnar hefur, sem sagt, vaxið á 

síðustu árum en langt er enn í land. Það er nefnilega mjög mikilvægt að opinber stofnun í 

lýðræðissamfélagi á borð við lögregluna hafi jafnrétti að leiðarljósi og endurspegli samfélagið í 

heild sinni. Í þessum efnum voru einmitt sett lög um jafna stöðu karla og kvenna nr. 150/2020. 

Í 1. gr. laganna segir að: „Allt fólk skal eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska 

hæfileika sína óháð kyni.“ 

Á tímabilinu 1967 til ársins 2012 voru konur 11,5% af þeim sem brautskráðust sem 

lögregluþjónar (Kristján Páll Kolka Leifsson, 2014). Hlutfall kvenkyns nemenda sem hóf 

starfsnám lögreglu árið 2018 var 52% og árið 2019 var hlutfall þeirra 48%. Árið 2011 var hlutfall 

starfandi lögreglukvenna á Íslandi 12% og árið 2019 hafði hlutfallið hækkað í 19%. Gögn segja 

okkur jafnframt að brotthvarf kvenna úr lögreglustéttinni er meira en hjá körlum og það þarf 

að bregðast við því (Dómsmálaráðuneytið, 2019; Ríkislögreglustjóri, 2019). 

Þróunin stefnir í rétta átt en hún gengur hægt. Ein ástæða þessarar hægu þróunar er sú 

að ungar konur, í kringum 25 ára aldur, hafa þá tilhneigingu að vinna hvert verk svo vel að þær 

einbeita sér ekki við að ná framgangi í starfi og rækta starfsferil sinn enn frekar. Konur eru einnig 

líklegri til þess að leggja áherslu á að hafa alla þá reynslu og hæfni sem óskað er eftir í 

atvinnuauglýsingum heldur en karlar og sækja því síður um. Þó hafa rannsóknir sýnt að góð 

mannleg samskipti og tenging við fólk vegur oft þungt á móti þeim atriðum sem vantar til þess 

að einstaklingur uppfylli skilyrðin (Take control to break glass ceiling, 2017). 

Til þess að sporna við misrétti eru til áætlanir þar sem stefnan er að fjölga konum í 

stjórnunarstöðum og stuðla að jafnrétti kynjanna. Embætti ríkislögreglustjóra gaf út jafnréttis- 

og framkvæmdaáætlun lögreglunnar fyrir árin 2019-2022 þar sem meginmarkmiðið er að: 

„Viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla á öllum sviðum innan lögreglunnar. 
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Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína 

óháð m.a. kyni, kynhneigð, samfélagsstöðu, uppruna eða litarhætti“ (2018, bls. 1). Eitt af 

markmiðum löggæsluáætlunar fyrir árin 2019 til 2023 er jafnframt að hækka hlutfall 

lögreglukvenna í 30% fyrir árið 2028 og að hlutfall kvenna í stjórnunar- og áhrifastöðum hækki 

um 2,5% (Dómsmálaráðuneytið, 2019). 

Í ljósi ofangreinds ákváðum við að greina upplifun lögreglukvenna í dreifbýli hérlendis af 

fordómum (e. prejudice) og mismunun (e. discrimination) á grundvelli kynferðis. Við lögðum 

upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af 

kynjafordómum og mismunun í starfi? 

Fyrri rannsóknir, erlendar sem innlendar, benda til þess að fordómar og mismunun á 

grundvelli kyns eigi sér stað á mörgum vinnustöðum en við vildum sérstaklega grafast fyrir um 

það hvernig íslenskar lögreglukonur í dreifbýli upplifa stöðu mála, hvað er vel gert og hvað má 

betur fara. Við vonumst til að þessi rannsókn stuðli að upplýstri umræðu um stöðu 

lögreglukvenna í dreifbýli og efli til frekari rannsókna og þekkingu fólks á þessu viðfangsefni. 

Við skrif ritgerðarinnar notuðum við jöfnum höndum hugtökin „dreifbýli“ og „landsbyggð“. 

Fyrir dreifbýli notum við skilgreiningu Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (e. Organisation 

for Economic Co-operation and Development) þar sem búa að meðaltali 150 íbúar eða færri á 

hvern ferkílómetra en landsbyggð (e. rural area) vísar til svæða utan höfuðborgarsvæðisins á 

Íslandi (OECD, 2011). 
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1.1 Skilgreiningar 

Hér verður farið yfir lykilhugtök ritgerðarinnar og þær skilgreiningar sem við styðjumst við, sbr. 

löggæsla, lögreglan, mismunun, kynjafordómar og dreifbýli. 

Löggæsla (e. policing) er eldra hugtak heldur en hugtakið lögreglan (e. police) og má 

rekja aftur til níundu aldar (Dobrin, 2017). Löggæsla er nauðsynleg hverju þjóðfélagi til að 

tryggja fylgispekt við lög og reglur og er tryggð með aðkomu mismunandi stofnana og öðrum 

ferlum. Lögreglan er aðeins ein birtingarmynd löggæslu en hún getur tekið á sig ólíkar myndir 

(Carrabine o.fl., 2020). 

Lögreglan er ríkisstofnun sem hefur það hlutverk að gæta almannaöryggis, stemma stigu 

við afbrotum, vinna að uppljóstran brota, greiða götu borgaranna, veita yfirvöldum vernd eða 

aðstoð, starfa í samvinnu við önnur stjórnvöld og stofnanir ásamt því að sinna öðrum verkefnum 

sem henni eru falin í lögum eða leiðir af venju (Lögreglulög nr. 90/1996). 

Kynjafordómar (e. gender prejudice) er hugtak sem er ekki auðvelt að útskýra þrátt 

fyrir mikla notkun þess. Kynjafordómar geta talist kynferðisleg áreitni, fordómar í starfi eða 

skóla sem byggðir eru á grundvelli kynferðis, væntingar til fólks um að það eigi að líkjast 

staðalímyndum og óþægileg hegðun eða ummæli. Þær rannsóknir sem fjalla um 

kynjafordóma fjalla oft annað hvort um eina birtingarmynd eða allan skalann og fara jafnvel út 

fyrir hugtakið sjálft, til dæmis með því að setja þar undir misnotkun og nauðgun (Brinkman og 

Rickard, 2009). Vísunin í þessari ritgerð er til viðhorfa og hegðun gagnvart aðilum eða 

málefnum vegna þess hvaða einkenni þau bera og hvaða hópi þau tilheyra (Friðrik H. Jónsson, 

2002). Kynjafordómar eiga við bæði kynin en konur eru oftar þolendur mismununar á 

grundvelli kynferðis (Brinkman og Rickard, 2009). 

Mismunun (e. discrimination) er hugtak sem breytist með tíð og tíma og ekki er hægt 

að setja undir einn hatt. Birtingarform mismununar geta verið lúmsk og falin en haft mikil áhrif 

(Pager og Shepherd, 2008). Í frumvarpi til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði (nr. 146/2016-
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2017, bls. 8) segir að mismunun á „grundvelli kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, lífsskoðunar, 

fötlunar, skertrar starfsgetu, aldurs, kynhneigðar eða kynvitundar“ sé bönnuð hér á landi. Í 

þessari ritgerð vísum við til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna (nr. 150/2020, bls. 2) 

þar sem segir að bein mismunun sé „þegar einstaklingur fær óhagstæðari meðferð vegna kyns 

en annar einstaklingur fær, hefur fengið eða mundi fá við sambærilegar aðstæður“ og í sömu 

lögum segir að óbein mismunun sé: 

Þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun kemur verr við einstaklinga 

af einu kyni fremur en öðru nema slíkt sé unnt að réttlæta á málefnalegan hátt með 

lögmætu markmiði og aðferðir til að ná þessu markmiðið séu viðeigandi og 

nauðsynlegar (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 150/2020, bls. 1). 

Einnig tökum við fyrir jákvæða mismunun en það er þegar sérstaklega ívilnandi meðhöndlun er 

milli fyrrnefndra hópa til þess að leiðrétta mismun (Hafdís Svava Níelsdóttir, 2011). 

Dreifbýli (e. rural areas) fellur ekki snyrtilega undir eina skilgreiningu. Mismunandi er 

hvort hugtakið sé miðað við fjölda fólks, stærð svæðisins eða sé félagslega mótað eftir hverjum 

og einum. Það virðist auðveldara að gera sér grein fyrir því hvað þéttbýl svæði eru og því oft 

notast við andstæðu þess til að skilgreina dreifbýli (Sonja Einarsdóttir, 2017).  

 Í þessari ritgerð verður notast við skilgreiningu Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu 

en þar segir að svæði þar sem eru færri en 150 íbúar á hvern ferkílómetra séu skilgreind sem 

dreifbýli (O-ECD, 2011).   

 Á mynd 1 má sjá íbúafjölda, stærð umdæmis, lengd vegakerfis í kílómetrum og 

meðalaldur íbúa í ársbyrjun 2018 í hverju lögregluumdæmi og á mynd 2 má sjá fjölda íbúa á 

hvern ferkílómetra í hverju umdæmi fyrir sig. Samkvæmt skilgreiningu Efnahags- og 

framfarastofnun Evrópu eru umdæmin á Íslandi öll skilgreind sem dreifbýli nema 

höfuðborgarsvæðið og Vestmannaeyjar, en síðara umdæmið er afskekkt (e. remote). 

 

 



 

 7 

 

Mynd  1. Kort af og tölfræði fyrir lögregluumdæmi á Íslandi árið 2018. 

Athugið að búið er að endurraða lögregluumdæmunum níu í nýja röð (Viðauki við skýrslu um umhverfi 
löggæslu á Íslandi, e.d., bls. 2).  

 

 

 

Mynd  2. Íbúaþéttleiki lögregluumdæma árið 2018. 

Athugið að búið er að fjarlægja appelsínugula línu sem var ofan við LVF (Viðauki við skýrslu um umhverfi 
löggæslu á Íslandi, e.d., bls. 12). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Lögreglan er karlaheimur  

Á seinni hluta 19. aldar fóru kvenfélög að kalla eftir því að konur fengju að starfa í lögreglunni 

og lögðu áherslu á að konur gætu séð um aðrar konur og börn sem væru í varðhaldi lögreglu 

(Garcia, 2003; Parsons og Jesilow, 2001). Árið 1845 voru tvær konur ráðnar til starfa í New 

York og báru þær titilinn ráðskonur (e. matrons) (Carrabine o.fl., 2020; Lee, 2005). Það var 

fyrst þá sem viðurkennt var að konur í höndum lögreglu ættu rétt á því að lögregluþjónar af 

sama kyni þjónustuðu sig (Diaz og Nuño, 2021; Koenig, 1978).  

 Í fyrri heimsstyrjöldinni fengu konur stöðu hálfgildings lögreglumanna. Þær fengu 

meðal annars það hlutverk að halda gleðikonum í burtu frá herbúðum og hjálpuðu konum og 

börnum, sem höfðu ekki í nein hús að venda, að komast í öruggt skjól (Carrabine o.fl., 2020; 

Koenig, 1978). Þessar lögreglukonur höfðu það mikil áhrif á löggæslu að árið 1920 störfuðu 

lögreglukonur í yfir 200 borgum í Bandaríkjunum (Lee, 2005). Árið 1922 fengu bandarískar 

konur það loks viðurkennt að þær væru nauðsynlegur hluti nútíma löggæslu. Þeim voru m.a. 

fengnir bæklingar þar sem skilgreint var hvernig konur áttu að bera sig í starfi. Þessi 

virðingarvottur breytti því hins vegar ekki að lögreglukonurnar þurftu leynt og ljóst að aðlagast 

þeirri karllægu vinnumenningu sem karlarnir voru búnir að mynda í kringum löggæslustörf 

(Chu, 2013; Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013; Garcia, 2003; Koenig, 1978). Til dæmis var 

lögð á það mikil áhersla að lögreglukonur ættu hvorki að sýna of mikinn kvenleika né ekki vera 

of ókvenlegar heldur. Þær áttu auk þess hvorki að sýna tilfinningar né vera of kaldranalegar og 

áttu að passa orðaforða sinn, hafa húmor og þekkja gildi sín. Konur áttu einnig að huga að 

útliti sínu og vera snyrtilegar og aðlaðandi. Lögreglukona gat oft verið ein ásamt karlkyns 

samstarfsmönnum sínum og þurfti að vera viðbúin því að í hana yrði klipið, að hún yrði snert 

og að henni yrði sýndur kynferðislegur áhugi. Því þurftu þær að passa útlit sitt, vera í 

viðeigandi fatnaði og tala faglega í starfi (Diaz og Nuño, 2021; Garcia, 2003; Koenig, 1978).  

 Samfara kvenréttindabaráttunni á 7. áratug 20. aldar fóru konur að krefjast jafnra 
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tækifæra á við menn í löggæslustörfum. Um það leyti var meðal annars fyrsta konan ráðin 

sem aðstoðarvarðstjóri (e. sergeant) í New York. Þá voru sett lög sem bönnuðu mismunun á 

grundvelli kynferðis á vegum hins opinbera sem náðu til lögreglunnar (Koenig, 1978).  

 Ýmsar ástæður eru fyrir því að mikilvægt er að fjölga konum í lögreglunni en ein 

mikilvægasta er sú að lögreglan í lýðræðisríki á að endurspegla samfélagið. Auk þess benda 

rannsóknir til þess að konur eigi auðveldara með að halda aftur af fólki í ofbeldisfullum 

aðstæðum, að þær séu ólíklegri til þess að beita valdi og að fólk sé líklegra til þess að bera 

meira traust til kvenna heldur en karla (Diaz og Nuño, 2021). Jafnframt bendir ýmislegt til þess 

að eftir því sem fjölbreytnin er meiri innan lögregluliðsins því meiri stuðning fá þau utan frá og 

verður samvinna við hinn almenna borgara betri (Guðmundur Oddsson o.fl., 2020).  

 Í Bandaríkjunum árið 2019 voru konur 27,2% þeirra sem störfuðu við löggæslu 

almennt en lögreglukonur voru 12,8% allra lögreglumanna (FBI: UCR, 2019). Í Englandi og 

Wales árið 2020 voru konur 61% þeirra sem störfuðu við löggæslu en lögreglukonur voru 31% 

allra lögregluþjóna. Hæst hlutfall kvenna sem starfa innan lögreglunnar í Englandi starfa sem 

lögregluþjónar en lægst er hlutfallið meðal yfirlögregluþjóna. Konum í lögreglunni í Englandi 

og Wales fer fjölgandi á milli ára en 37% þeirra sem hófu störf frá árinu 2019 til ársins 2020 

voru konur og á sama tímabili sögðu 27% kvenna upp störfum. Konur hafa frekar sótt sér 

veikindafrí heldur en karlar eða 2,6% kvenna á móti 1,7% karla. Fleiri konur eru fjarverandi til 

lengri tíma heldur en karlar eða 56,4% kvenna á móti 43,6% karla en ef fæðingarorlof er tekið 

út úr myndinni eru fleiri karlmenn fjarverandi eða 56,4% karla á móti 43,6% kvenna. Mun fleiri 

konur taka sér fæðingarorlof heldur en karlar eða 97,1% kvenna á móti 2,9% karla en mun 

fleiri karlar eru leystir tímabundið frá starfi heldur en konur, eða 86,9% karla á móti 13,1% 

kvenna (Home Office, 2020). 

 

2.1.1 Samsetning íslensku lögreglunnar 

Á Íslandi er æðsti yfirmaður lögreglunnar dómsmálaráðherra og skipar hann ríkislögreglustjóra 

sem fer með málefni lögreglunnar í umboði hans. Aðstoðarríkislögreglustjórar eru honum til 

aðstoðar (Reglugerð um starfsstig innan lögreglunnar nr. 1051/2006). Lögregluumdæmin eru 
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níu og skipar dómsmálaráðherra lögreglustjóra sem fara með lögreglustjórn í hverju umdæmi 

fyrir sig (Lögreglulög nr. 90/1996). Í dag eru þrjár konur skipaðar lögreglustjórar á móti sex 

karlmönnum en kona gegnir einnig embætti ríkislögreglustjóra (Stjórnarráð Íslands, 2020a, 

2020b, 2020c, 2020d). Lögreglustjóri ræður til starfa yfirlögregluþjóna, 

aðstoðaryfirlögregluþjóna, aðalvarðstjóra, lögreglufulltrúa, varðstjóra, rannsóknar-

lögreglumenn, lögreglumenn, lögreglunema, afleysingamenn í lögreglu og héraðslögreglumenn 

(Lögreglulög nr. 90/1996).  

 Karlar hafa alltaf verið í miklum meirihluta í íslensku lögreglunni en árið 1996 voru þeir 

96% lögreglumanna. Árið 2013 voru 87,4% lögreglumanna karlkyns, en á Norðurlöndunum hafa 

hlutföllin verið töluvert jafnari (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013). Nemar í Lögregluskóla 

ríkisins voru jafnframt alltaf mestmegnis karlar en í fyrsta og eina skiptið sem konur voru í 

meirihluta var árið 2014 (Lögreglan, 2014). Lögregluskóli ríkisins útskrifaði síðast árið 2016 og 

þá 11 karlar og 5 konur (Stjórnarráð Íslands, 2016). Síðustu árin sem Lögregluskóli ríkisins var 

við lýði, n.t.t. frá 2011 til 2015, voru 36% brautskráðra lögreglumanna konur (Guðmundur 

Oddsson o.fl., 2020). Hins vegar frá því að grunnnám lögreglumanna færðist upp á háskólastig 

árið 2016 hefur rétt rúmur helmingur (51%) þeirra 142 sem hafa brautskráðst verið konur 

(Þingskjal nr. 1102/2020-2021).  

 Á mynd 3 má sjá að árið 2016 voru 706 lögreglumenn í landinu, þar af 646 með 

starfsréttindi. Tvö hundruð fimmtíu og þrír störfuðu á starfsstöðvum á landsbyggðinni auk 60 

afleysingamanna og héraðslögreglumanna. Aðeins 16% starfandi lögreglumanna í heild voru 

konur. Þar af voru fjórar konur lögreglustjórar, enginn yfirlögregluþjónn var kona, þrír 

aðstoðaryfirlögregluþjónar voru konur, ellefu lögreglufulltrúar, sjö varðstjórar, átján 

rannsóknarlögreglumenn og aðeins 60 konur sem almennir lögreglumenn. Aðeins 16% 

starfandi lögreglumanna í heild voru konur (Ríkislögreglustjórinn, 2016).  
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Í dag (n.t.t. febrúar 2021) eru 682 lögreglumenn með starfsréttindi starfandi í níu embættum 

auk starfandi lögreglumanna hjá héraðssaksóknara. Í heild voru konur 21% allra starfandi 

lögreglumanna. Ein kona er í stöðu yfirlögregluþjóns, þrjár konur eru í stöðu 

aðstoðaryfirlögregluþjóns, ellefu konur eru í stöðu lögreglufulltrúa, fjórar í stöðu 

aðalvarðstjóra, sextán í stöðu varðstjóra, 36 í stöðu rannsóknarlögreglumanna og 137 í stöðu 

almennra lögreglumanna (Guðbjörg S. Bergsdóttir, 2021). Á þessum tölum má sjá að ör þróun 

hefur verið frá árinu 2016 en einstaka embætti eiga enn langt í land.  

Þann 1. febrúar 2021 voru lögreglumenn með starfsréttindi á landsbyggðinni 263 talsins 

og þar af var fjöldi kvenna 51, eða 19,4% (Guðbjörg S. Bergsdóttir, 2021). Í töflu 1 má sjá að 

fjölmennasta starfsstig lögreglukvenna á landsbyggðinni er staða lögreglumanna með 

starfsréttindi í almennri deild en engin kona er í stöðu aðstoðaryfirlögregluþjóns. Fyrsta og eina 

konan sem starfað hefur sem yfirlögregluþjónn á Íslandi var skipuð árið 2019 og starfar hún við 

embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2019), tvær konur 

starfa sem aðalvarðstjórar utan höfuðborgarsvæðisins og fjórar konur sem varðstjórar 

(Guðbjörg S. Bergsdóttir, 2021). 

Mynd  3. Hlutfall starfandi lögreglukarla og -kvenna, eftir embætti árið 2016 (Ríkislögreglustjórinn, 
2016). 

. 
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Tafla 1. Lögreglukonur með starfsréttindi á hverju starfsstigi eftir umdæmum árið 2021 (Guðbjörg S. 
Bergsdóttir, 2021). 

 

Á töflu 1 og 2 má sjá að fjölmennasta starfsstig lögreglunnar á landsbyggðinni er staða 

lögreglumanna með starfsréttindi í almennri deild en karlmenn er að finna á öllum starfsstigum 

lögreglunnar. Fámennasta starfsstigið er staða aðstoðaryfirlögregluþjóns en sú staða er auð á 

Suðurlandi og í Vestmannaeyjum. Flestir karlmenn starfa á Suðurnesjum en þeir eru flestir í 

stöðu rannsóknarlögreglumanns (Guðbjörg S. Bergsdóttir, 2021). 

 

 
Tafla 2. Lögreglukarlar með starfsréttindi á hverju starfsstigi eftir umdæmum árið 2021 (Guðbjörg S. 
Bergsdóttir, 2021). 
 

Lögregluumdæmin utan höfuðborgarsvæðisins eru átta og í hverju umdæmi eru sjö starfsstig 

fyrir lögreglumenn með starfsréttindi fyrir utan stöðu ríkislögreglu-, lögreglu- og 

aðstoðarlögreglustjóra. Ef tölurnar á töflu 1 og 2 eru bornar saman má sjá að karlkyns 

lögreglumenn með starfsréttindi starfa á öllum starfsstigum og í öllum lögregluumdæmum utan 

höfuðborgarsvæðisins en konur starfa á sex starfsstigum í átta lögregluumdæmum. Flestar 

konur með starfsréttindi starfa á Suðurlandi en í Vestmannaeyjum störfuðu engar konur með 

starfsréttindi en þar starfa tíu karlmenn með starfsréttindi eins og sést á töflu 2 (Guðbjörg S. 



 

 13 

Bergsdóttir, 2021).  

 Til þess að taka á málum er varða áreitni, ofbeldi, einelti og mismunun, hvort sem hún 

er bein eða óbein var fagráð lögreglunnar stofnað árið 2014 og þar starfa aðilar sem eru óháðir 

lögreglunni. Þar eru skipaðir fimm einstaklingar sem samanstanda af tveimur löglærðum 

fulltrúum, tveimur fulltrúum með fagþekkingu og reynslu af meðferð mála sem þessum og 

einum fulltrúa sem býr yfir fagþekkingu af jafnréttismálum (Ríkislögreglustjóri, 2014). Frá árinu 

2014 til 2017 voru mál þolenda til fagráðsins 15 talsins og þar af voru konur þolendur í 11 

málum og karlar þolendur í þremur en í einu máli var kyn ekki vitað. Á sama tímabili voru mál 

gerenda 21 talsins og voru konur gerendur í fjórum þeirra og karlar gerendur í sjö en kyn var 

ekki vitað í sjö málum (Fagráð ríkislögreglustjóra, e.d.). Árið 2018 bárust engin erindi til 

umfjöllunar til fagráðsins en árið 2019 voru þau fimm og þar af voru þrír karlar, ein kona og í 

einu máli voru bæði karl og kona. Eðli málanna voru einelti og kynbundin áreitni. Árið 2020 voru 

málin 11 og þar af voru fjórir karlar, fjórar konur og í þremur málum leitaði yfirstjórn embættis 

til fagráðsins og voru konur ætlaðir þolendur í þeim málum. Eðli málanna voru einnig einelti og 

kynbundin og/eða kynferðisleg áreitni (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2021). 

 

2.1.2 Staða og framgangur kvenna innan lögreglunnar 

Kynjamisrétti er oft falið innan starfsstétta. Til dæmis hafa reglugerðir, stefnur og venjur 

fyrirtækja í gegnum tíðina oft hallað á konur og viðhaldið þannig ríkjandi ástandi. Í fyrri 

rannsóknum hefur komið skýrt fram að lögreglustofnanir eru karlaheimur og ýta undir ríkjandi 

karlmennsku (Murray, 2021).   

 Rannsóknir sýna að konur í stjórnunarstöðum þurfa stöðugt að sanna hæfni sína og að 

þær séu traustsins verðar (Haake, 2018). Lögreglukonum finnst þær stöðugt þurfa að standast 

kröfur sem karlkyns samstarfsmenn gera til þeirra. Til þess að vera taldar hæfar af öðrum, þurfa 

konur oftast að standa sig betur en karlmenn og þær sem hafa náð langt í starfi eru oft ekki 

taldar jafn hæfar og karlmenn (Haake, 2018). Þrátt fyrir það eru konur taldar líklegri til þess að 

rækja skyldur sínar í starfi af umhyggjusemi og í samvinnu við aðra, sem kemur til með að 

gagnast öllum hvort sem það er sem almennur lögreglumaður eða yfirmaður (Kingshoot, 2013).  

 Finnborg Salome Steinþórsdóttir (2013) gaf út niðurstöður rannsóknar á 



 

 14 

vinnumenningu og kynjatengslum íslensku lögreglunnar. Í kjölfarið kom út sameiginleg 

mannauðsstefna sem sett var fram af Ríkislögreglustjóra árið 2015. Í stefnunni segir meðal 

annars: „Einelti, kynferðisleg og kynbundin áreitni og önnur óviðeigandi hegðun er litin 

alvarlegum augum og hún ekki liðin“ (Ríkislögreglustjóri, 2015, bls. 1). Einnig var innleidd stefna 

um jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar (Ríkislögreglustjóri, 2019) og leiðbeinandi 

verklagsreglur vegna eineltis og kynferðislegrar áreitni. Ef starfsfólk lögreglu verður fyrir 

mismunun, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi og einelti tekur fagráð 

lögreglu við tilkynningum og fyrirspurnum varðandi slík mál, meta málin, koma þeim í farveg og 

fylgja tilkynningum eftir (Ríkislögreglustjóri, 2015).   

 Þegar konur benda á misrétti þá er algengt að þeim sé sagt að þær þurfi bara að láta 

betur í sér heyra. Siðir, hefðir, samskiptavenjur og menning innan lögreglunnar geta hins vegar 

valdið því að rödd kvenna heyrist ekki. Það getur einnig tekið á fyrir lögreglukonur að tilkynna 

þegar brotið hefur verið á þeim, ferlið getur verið viðkvæmt og það getur verið ákveðin hindrun 

fyrir konur sem vilja tilkynna slík mál. Fagráð lögreglu vill auka áherslu á forvarnarhlutverk sitt í 

þessum málaflokki og hvetur embætti og einstaklinga til þess að nýta sér það (Gyða Margrét 

Pétursdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2019).Þrátt fyrir forvarnir og stuðning fagráðs þegar 

kem ur að kynjamisrétti, áreitni eða fordómum á vinnustað er stuðningur stjórnenda talinn vera 

mjög mikilvægur.   

 Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, ber stofnunum skylda til að 

gera jafnréttisáætlun og fá hana samþykkta af Jafnréttisstofu. Markmið laganna er að viðhalda 

jafnrétti og jöfnum tækifærum og koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns og „stuðla að því 

að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna 

nr. 150/2020, bls. 1).   

 Gerð var könnun árið 2019 hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og þar töldu 

lögreglumenn að stjórnendur hafi ekki aðhafst nægilega vel þegar kom að því að bæta stöðu 

jafnréttismála innan embættisins. Starfsmenn embættisins sögðu að fram hefðu komið 

yfirlýsingar frá stjórnendum um jafnréttismál, eftir að jafnréttisstefna var sett hjá embættinu, 

en ekkert hafi verið gert. Stefna embættisins sé skýr en lítið hafi verið gert til þess að innleiða 

hana með formlegum hætti (Gyða Margrét Pétursdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2019).  
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 Til eru leiðir sem geta stuðlað að jöfnum kynjahlutföllum innan starfa. Jákvæð 

mismunun og kynjakvóti eru leiðir sem hægt er að nýta til þess að jafna hlutföll kynjanna innan 

stofnana. Jákvæð mismunun er þegar einstaklingur er ráðinn í starf, að uppfylltum lágmarks 

skilyrðum, til þess að jafna kynjahlutfall þó að hann sé ekki hæfastur umsækjenda. Algengasta 

birtingarmynd jákvæðrar mismununar er þegar kona er tekin fram yfir jafnhæfan karlmann 

(Rósa Björk Sigurðardóttir, 2018). Í íslenskri rannsókn á vinnumenningu lögreglunnar var 

meirihluti viðmælenda á móti aðgerðum á borð við kynjakvóta. Umræðan í kringum slíkar 

aðgerðir hefur verið neikvæð í samfélaginu og mörgum þykja þær niðurlægjandi fyrir konur og 

gætu jafnvel brotið á réttindum karla (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir, 2014). Flestir 

viðmælenda í rannsókn Rannveigar voru sammála um að vilja fjölga konum í lögreglunni en 

virtust vilja að þær sinntu aðeins afmörkuðum hlutverkum. Lögreglukonur voru því ekki taldar 

eins hæfar og karlar til að handtaka eða slást. Þess í stað væru þær „góðar í að róa aðstæður og 

koma í veg fyrir átök“ (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir, 2014, bls. 27).  

 Margar konur hætta í lögreglunni vegna þess hve hægur framgangur þeirra hefur verið 

í starfi. Konur hafa ekki séð fram á að ná að vinna sig upp í starfi og upplifa að þær hafi ekki jöfn 

tækifæri á við karla. Konur í lögreglunni hafa almennt meiri menntun en starfsbræður þeirra en 

þær telja að karlmenn hafi sterkari tengsl við karla í stjórnunarstöðum innan starfsstéttarinnar 

og að það hafi áhrif á framgang þeirra (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013).  

 Hið margumtalaða glerþak (e. glass ceiling) er hugtak sem er notað yfir ósýnilegar 

hindranir kvenna í að ná framgangi í starfi (Bruckmüller og Branscombe, 2011). Notast er við 

myndlíkinguna gler þegar konur reyna að klífa valdastigann en hindranirnar sem taka á móti 

þeim eru ósýnilegar og þær verða ekki varar við þær fyrr en þær lenda á þeim (King o.fl., 2017). 

 Fræðimenn hafa notast við tvær nálganir til þess að skilja glerþakið. Annars vegar er það 

einstaklingsbundið vandamál og hins vegar kerfisbundið vandamál. Ef litið er á glerþakið sem 

einstaklingsbundið vandamál þá er það undir hverjum og einum komið að brjóta sér leið í 

gegnum glerþakið og vandamálið beinist inn á við. Þessi nálgun er algeng hjá konum sem eru 

hærra settar í valdastiganum því þær halda því fram að árangur þeirra hafi orðið til vegna mikils 

metnaðar og vinnu. Ef litið er á glerþakið sem kerfisbundið vandamál þá liggur það í 

menningunni innan stofnunarinnar eða fyrirtækisins og hyllir hún karla frekar en konur (King 
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o.fl., 2017). Það sem viðheldur glerþakinu er margþætt en ein af helstu ástæðum þess er 

mismunun á grundvelli kynferðis en einnig vegna skorts á aðgengi að aukinni menntun, viðhorfi 

til staðalímynda, áhrifum mismunandi menningarheima, trúarbragða, þjóðernis, kynþáttar og 

hæfni (Saleem o.fl., 2017).  

 Erfitt er að brjóta glerþakið og rannsóknir sýna að þessi staða kemur ekki aðeins í veg 

fyrir það að konur gangi í stjórnunarstöður heldur að þær eigi einnig erfitt með að ná frekari 

framförum í starfi (Lewis, 2019; Saleem o.fl., 2017). Ein ástæða þeirra hröðu þróunar sem hefur 

orðið í samfélaginu er sú að aðgangur að menntun, og þá helst á háskólastigi þar sem hægt er 

að hefja nám við ákveðinn starfsferil, er orðinn greiðari (Saleem o.fl., 2017). Önnur ástæða 

þessarar þróunar er sú að kynin eru hvött til þess að sækja um fjölbreyttari störf. Til dæmis eru 

konur hvattar til þess að sækja um störf lögreglunnar til þess að jafna kynjahlutfall innan 

starfsstéttarinnar og má þar benda til markmiða laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla (Lögreglan, 2020a; Stjórnarráð Íslands, 2021).   

 Þó er þetta tvíeggjað sverð sem ber að varast því það má ekki koma þannig út að það 

þurfi að fylla ákveðinn kvóta og þar með hleypa öllum konum í gegn í staðinn fyrir að hleypa 

konum inn því þær uppfylla skilyrði og eiga þangað erindi (Saleem o.fl., 2017). Þegar verið er að 

vinna með kvóta til þess að jafna stöðu kynjanna er heimild fyrir því í lögum um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr. 150/2020 þar sem skilgreiningin á sértækum aðgerðum er:  

Sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu eða auka möguleika 

kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnu sviði þar sem á 

annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að veita öðru kyninu forgang til að ná 

jafnvægi (Lög um jafnan rétt kvenna og karla nr. 150/2020). 

Sértækar aðgerðir sem þessar í lögreglunni eru ekki allra og eru jafnvel taldar birtast sem 

aumingjahjálp og niðurlæging fyrir konur og brjóti á réttindum karla. Með því að nýta þessar 

aðgerðir er verið að gera lítið úr þeim tækifærum sem verða til því búið er að grafa undan 

afrakstri þeirra. Á móti kemur að ástæða þess að þetta er gert getur verið að, það sé verið að 

reyna að rétta kerfið af frekar en að aðstoða einstaka jaðarsetta hópa (Rannveig Ágústa 

Guðjónsdóttir, 2014).   



 

 17 

 Konur eru ekki taldar vera jafnar körlum þegar kemur að menntun, reynslu og 

starfstengdri hæfni og eru karlar taldir vera hlynntir því að ráða einstaklinga sem líkjast sjálfum 

sér með tilliti til menningarlegra gilda og tilhneiginga. Stofnunin Women in Leadership staðfesti 

þennan sorglega veruleika þar sem konur finna fyrir áhrifum glerþaksins þegar þær sækjast eftir 

vinnu og þegar þær voru að leita að eða ljúka starfsnámi (Saleem o.fl., 2017). 

 

2.2 Lögreglumenning 
Lögreglumenningin hefur áhrif á hegðun lögreglumanna og samskipti þeirra við borgarana og 

sín á milli. Lögreglumenn eru tengdir sterkum og nánum böndum sem koma til vegna starfsins 

og þeirra aðstæðna sem geta komið upp í tengslum við starfið. Karlmennska er einkennandi í 

lögreglumenningunni og hefur gert konum erfitt framdráttar innan stéttarinnar (Brough o.fl., 

2016). Fræðimenn hafa bent á að stór ástæða fyrir því að konur hafa átt erfiðara uppdráttar 

innan lögreglunnar en karlmenn sé hin rótgróna karllæga lögreglumenning (Haake, 2018). 

Lögreglumenning er hugmyndafræðilegt fyrirbæri sem verður til á milli samstarfsmanna vegna 

gagnkvæms skilnings á starfinu og mynda félagslegir þættir þess hefðir og venjur sem eru 

einkennandi fyrir lögreglumenninguna. Hún byggist á sameiginlegum eiginleikum 

lögreglumanna og er einn þessara eiginleika sterk tilfinning fyrir hlutverki lögreglunnar gagnvart 

glæpum. Tilfinningin tengist góðri trú á því að lögreglan sinni mikilvægu starfi og hafi verðugan 

tilgang í samfélaginu (Newburn, 2012). 

Í rannsókn sem Sigríður Birna Sighvatsdóttir gerði árið 2019 sýndu niðurstöðurnar að 

viðhorf til lögreglumenningarinnar er almennt jákvætt meðal lögreglumanna og er tengt við 

góðan starfsanda, samheldni og samvinnu. Neikvæð atriði tengd menningunni voru t.d. 

íhaldssemi, karlmennska, streita og félagsleg einangrun, en þau atriði tengdu lögreglumenn ekki 

sjálfir við menninguna  (Sigríður Birna Sighvatsdóttir, 2019). Samstaða lögreglumanna er einn 

öflugasti þáttur lögreglumenningarinnar og það að lögreglumönnum sé ætlað að sýna hollustu 

við starfsbræður umfram allt (Crank, 2014). Sterk samstaða er hagnýtt gildi þar sem hún veitir 

lögreglumönnum þá vissu að samstarfsmenn þeirra muni verja og styðja sig í erfiðum og jafnvel 

hættulegum aðstæðum (Brough o.fl., 2016). Tortryggið viðhorf til almennings er ríkjandi 
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einkenni lögreglumenningarinnar en lögreglumönnum er almennt lýst sem tortryggnum, 

svartsýnum og samfélagslega einangruðum einstaklingum (Brough o.fl., 2016). Fólk hefur 

jafnframt ákveðna ímynd af lögreglunni og hennar helstu störfum. Algengt er að fólk telji helsta 

hlutverk lögreglunnar vera baráttuna gegn glæpum og að það sé mikilvægara að góma 

glæpamenn heldur en að halda uppi friði og reglu í samfélaginu (Paoline III, 2003). 

 

2.2.1 Karllæg vinnumenning lögreglunnar 

Lögreglan hefur lengst af verið karlavinnustaður og hafa karlar frá upphafi verið meirihluti innan 

hennar (Svanborg María Guðmundsdóttir, 2016). Brewer (1991) sýndi t.d. á árunum 1987-1988 

í rannsókn sinni í Belfast að karlmenn innan lögreglunnar laðist að karlmennskuímyndum 

starfsins og sjái sig sem lífsnauðsynlega verði samfélagsins, sem ýtir undir tilfinninguna um 

viðvarandi samfélagslega óreiðu (Newburn, 2012). Stór hluti lögreglustarfsins er hins vegar 

rólegur og fer í það að sinna hefðbundnum og óspennandi málum. Rannsóknir sýna að stór hluti 

lögreglumanna vilja komast í aðstæður þar sem þeir geta sýnt fram á yfirburði sína og sjá það 

sem þeirra helsta hlutverk sem lögreglumenn. Hins vegar sýna rannsóknir að einungis um 6% 

vinnutíma lögreglumanna fer í að sinna málum sem flokkast refsiverð (Brewer, 1991). Með því 

er hægt að segja að þær hugmyndir sem fólk hefur um starfið séu ekki reistar á rökum en þeim 

er viðhaldið þar sem lögreglumenn ýkja starfið með t.d. frásögnum af hættulegum aðstæðum 

og ógætilegum akstri á leið í útköll (Brewer, 1991).   

 Það sýnir sig bæði í málfari og klæðaburði yngri kynslóðarinnar innan lögreglunnar að 

fyrirmyndir þeirra koma frá skemmtiefni úr sjónvarpi, svo sem endurspeglanleg sólgleraugu og 

klæðaburður sem líkist lögreglufatnaði utan vinnutíma. Þessi hegðun á sér þó oftast stað á 

lögreglustöðinni eða við samstarfsfélaga en er ekki eins áberandi gagnvart almenningi. Í 

niðurstöðum rannsókna um menninguna innan lögreglunnar kemur einnig fram að 

kynlífsbrandarar, íþróttir og bílamál eru algeng umræðuefni á kaffistofunni. Talað er um konur 

sem kynverur og umræðuefnið snýst oft um það hvernig hefði gengið að nálgast þær á 

kynferðislegan hátt, hvort sem menn væru giftir eða ekki. Lögreglumenn sem ákváðu að taka 

ekki þátt í þessum umræðum fengu titilinn einfarar (e. loner) (Brewer, 1991).         

Staða lögreglukvenna innan starfsstétta, þar sem þessari menningu er viðhaldið, er ekki 

góð, enda er fyrst og fremst litið á þær sem kynverur og þær eru settar í aðalhlutverk 



 

 19 

kynlífsbrandara. Frekar er litið á konur sem hluti af starfsliðinu þegar kemur að störfum sem eru 

talin kvenleg, t.d. hjúkrun og kennsla, en þegar konur fara í störf sem eru talin karlmannleg er 

litið á kyn þeirra frekar en það sem þær hafa fram á að færa. Í Belfast, sem dæmi, áttu konur 

lengi vel aðeins að sinna verkefnum sem tengdust öðrum konum og börnum og máttu þær ekki 

sinna næturvöktum (Brewer, 1991; Dobrin, 2017). Í eldri rannsókn Brewer (1991) kemur 

jafnframt fram að karlmönnum fannst lögreglukonur íþyngjandi og máttu þær, á þeim tíma sem 

rannsóknin var gerð ekki bera skotvopn og áttu ekki að hafa sig í frammi í óeirðum. Þær áttu 

frekar að svara símtölum og vera á skrifstofunni því talið var að þær hefðu tileinkað sér góða 

siði og væru í eðli sínu brjóstgóðar en væru ekki líkamlega sterkar og ættu því ekki eins auðvelt 

með að takast á við afbrotamenn og karlar. Í dag hefur þetta breyst en það er samt sem áður 

langt í land (Brewer, 1991; Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir, 2012).       

           Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti karlkyns lögreglumanna töldu lengi vel konur vera 

veikburða, láta illa af stjórn, vera óagaðar, vera lengi að læra og tileinka sér starfið, vera 

óáreiðanlegar, hafa lítið sjálfstraust, hafa áhuga á laununum frekar en starfinu og lélegir 

bílstjórar. Þótti þeim konur líklegri til þess að hringja sig inn veikar, slasa sig eða höndla 

hættulegar aðstæður illa. Karlmönnum fannst þeir bera ábyrgð á því að lögreglukonur færu sér 

ekki að voða og að þær leituðu til þeirra eftir öryggi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að konur 

handtaki og sekti færri einstaklinga, að karlmenn séu líklegri til þess að haga sér á óviðeigandi 

hátt í starfi og að bæði kynin séu talin jafn hæf til þess að takast á við ofbeldisfulla einstaklinga 

(Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013; Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir, 2012; Koenig, 1978; 

Svanborg María Guðmundsdóttir, 2016). 

 

2.2.2 Upplifun lögreglukvenna af fordómum og mismunun 

Lögreglukonur standa frammi fyrir ýmsum áskorunum þegar kemur að starfinu bæði innan 

starfsstöðva og utan. Fordómar gagnvart lögreglukonum hafa sýnt sig í rannsóknum og sem 

dæmi sýndu niðurstöður rannsóknar í Noregi að lögreglukonur fengu ekki jöfn tækifæri á við 

karla (Burke og Mikkelsen, 2005). Fordómar geta stigmagnast upp í hreina og klára mismunun 

og þessar konur fundu fyrir meiri mismunun heldur en karlkyns samstarfsfélagar þeirra og 

lögreglukonur upplifðu líka oftar kynferðislega áreitni. Þessar niðurstöður voru í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna frá mismunandi löndum. Kvenkyns lögregluþjónar halda áfram 
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að mæta þröskuldum við störf sín vegna þessara fordóma, mismununar, neikvæðra 

staðalímynda og áreitni af kynferðislegum toga. Karllæg lögreglumenning gerir það erfitt fyrir 

að takast á við þessi vandamál (Burke og Mikkelsen, 2005). 

Það eru margar hindranir sem konur þurfa að vinna bug á til þess að stunda og eiga 

starfsferil í löggæslu og því velja sumar lögreglukonur að starfa frekar á skrifstofum en í 

vaktavinnu þar sem það hentar betur fyrir fjölskyldu- og einkalíf þeirra (Batton og Wright 2018; 

Graziano, 2019). Þær takmarkanir sem lögreglukonum eru settar og tortryggið viðhorf annarra 

lögreglumanna til þeirra hafa hins vegar ekki einungis áhrif á framkomu samstarfsmanna heldur 

nær það einnig til almennings (Parsons og Jesilow, 2001). Hætta er á að málin þokist hægt í 

rétta átt meðan það eru helst karlar í stjórnunarstöðum innan lögreglunnar. Það ögrar upplifun 

sumra karlmanna um mikilvægi og karlmennsku þeirra í starfi að konur geti unnið sama starf og 

þeir. Þegar konur eru skipaðar í stjórnunarstöður sýna aðrir yfirmenn þeim vald sitt og gera 

þeim lífið leitt. Yfirmenn eru fyrirmyndir þeirra sem yngri eru og getur þessi hegðun smitað út 

frá sér (Brewer, 1991).   

 Sem dæmi um fordóma á grundvelli kynferðis þurfa lögreglukonur að hlusta á klúrar og 

kynferðislegar athugasemdir um líkama sinn, búast við því að reynt verði við þær og að 

samstarfsfélagar þeirra líti á þær sem kynferðislegt viðfang (Batton og Wright, 2018). Stundum 

er því einnig haldið fram að þær geti ekki tekið eins vel á einstaklingum sem eru ógnandi og að 

þær vilji frekar vinna frá 9-17 og vera í fríi um helgar, heldur en að starfa á óreglulegum vöktum. 

Einnig má benda á að um 90% lögreglustarfsins felur í sér mannleg samskipti sem eiga að vera 

einn af helstu eiginleikum kvenna (Brewer, 1991; Sigríður Birna Sigvaldadóttir, 2019).  

 Lögreglan er karllægur vinnustaður og heldur áfram að vera það á meðan konur eru í 

minnihluta meðal lögregluþjóna. Þeim, sem fara á móti venjum og hefðum menningarinnar, er 

leynt og ljóst haldið aftur. Rannsóknir hafa sýnt að kvenkyns lögregluþjónar þróa með sér ýmsar 

aðferðir til þess að aðlaga sig karllægri vinnumenningu, en slík bjargráð geta haft neikvæðar 

afleiðingar. Lögreglukonur geta, sem dæmi, reynt að gerast hluti af hópnum með því að aðlaga 

sig venjum og viðhorfi karlmanna og þar með misst kynverustimpilinn og orðið eftirlíking af 

karlmönnunum og því samþykktar sem hluti af hópnum en ekki viðurkenndar sem konur. Þær 

geta hins vegar hleypt fólki yfir mörkin sín og reynt að taka neikvæða framkomu ekki inn á sig 
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og með því móti leggja blessun sína á karllæga lögreglumenninguna. Lögreglukonur geta einnig 

þróað með sér húmor sem varnarviðbragð til þess að gera lítið úr menningunni eða 

karlmennskuhugmyndum samstarfsmanna sinna, sem getur endar með því að viðkomandi 

lögreglukonur eru ekki taldar geta tekið gríni. Einnig geta þær neitað því að taka þátt, svarað 

fyrir sig og átt á hættu að standa uppi sem einfarar (Brewer, 1991; Garcia, 2003).  

 Með tíð og tíma virðist opinber kynbundin mismunun, fordómar og einelti hafa minnkað 

innan lögreglunnar, en þetta hefur haldið áfram að eiga sér stað í óformlegri mynd í daglegum 

samskiptum á vinnustaðnum. Konur virðast þó njóta þess að vinna í lögreglunni þrátt fyrir 

mótlætið (Cunningham og Ramshaw, 2020).   

 Menning hefur mikil áhrif á starfsánægju og þar af leiðandi hvort fólk ílengist í starfinu 

eða ekki. Ef fólki líður ekki vel þar sem það vinnur er mikið líklegra að það segi upp störfum. 

Starfsánægja lögreglumanna skiptir sérstaklega miklu máli á Íslandi þar almennt fáir hafa 

starfsréttindi sem lögreglumenn og aðeins um 40 lögreglumenn útskrifast með starfsréttindi á 

ári hverju. Því er það afar mikilvægt að halda í þá sem hafa menntað sig sem lögreglumenn. 

Skortur á mannafla er viðvarandi vandamál hjá lögreglunni á Íslandi og fyrir vikið er aukið álag 

á lögreglumenn. Það getur haft neikvæð áhrif á traust almennings á lögreglunni, lögreglan 

verður ekki eins sýnileg, fjöldi glæpa getur aukist og viðbragðstími og rannsóknargeta verður 

ófullnægjandi (Ríkislögreglustjóri, 2019).   

 Fjöldi kvenna í lögreglunni endurspeglar ekki ennþá fjölda kvenna í samfélaginu þó svo 

að þetta sé ekki eini vettvangurinn sem þarfnast umbóta þá er þetta mikilvægur þáttur í að 

vinna gegn misrétti og bæta ímynd lögreglunnar. Til að halda lögmæti sínu í augum almennings 

þarf lögreglan að endurspegla samfélagið sem það þjónar (Cunningham og Ramshaw, 2020) og 

það er vitað að í sumum Evrópuríkjum eru lögreglulið orðin fjölbreyttari þar sem meðal annars 

er búið að efla stöðu kvenna og annarra minnihlutahópa. Þrátt fyrir það einkennast lögreglulið 

af hvítum karlmönnum. Sem dæmi starfa fáir einstaklingar innan lögreglunnar sem eru af 

erlendum uppruna sem gerir öðrum innflytjendum erfitt fyrir þegar kemur að samskiptum við 

lögregluna vegna þess hve íslensk tunga er erfið. Lögreglunámið hér á landi hefur verið fært 

upp á háskólastig til þess að koma til móts við samfélagið og mennta lögreglumenn sem taka 

mið af fjölbreytileikanum innan þess og geti unnið starfið á fullnægjandi hátt. Með því að ráða 
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inn nýja starfsmenn með fjölbreytileikann að leiðarljósi er líklegt að það hafi langvarandi áhrif 

innan sem utan starfsins og geta haldið í við hraða þróun innan samfélagsins. Með því er líklegra 

að lögreglan eigi í betri samskiptum við almenning og auki traustið þeirra á milli (Guðmundur 

Oddsson o.fl., 2020).   

 Aðrar rannsóknir hafa ályktað að þrátt fyrir að karlkyns lögreglumenn telji að allir eigi að 

fá jöfn tækifæri þá efast margir hverjir um getu lögreglukvenna, færni þeirra og líkamlegan styrk 

til lögreglustarfa (Chu og Tsao, 2014; Chu, 2013). Karlkyns lögreglumenn hafa karllægar 

staðalímyndir af löggæslu og ýmsir hafa neikvæðar skoðanir á lögreglukonum, jafnvel þó þeir 

telji konur og karla jafn hæf til lögreglustarfa (Muftić og Collins, 2014). Karlkyns lögreglumenn 

sem hafa starfað lengi innan lögreglunnar hafa sérstaklega neikvæða ímynd gagnvart konum í 

löggæslu (Chu, 2013). Chu og Tsao (2014) komust, sem dæmi, að því að lögreglunemar hafa 

almennt frekar neikvætt viðhorf til lögreglukvenna og þeir höfðu ekki trú á því að þær gætu 

leyst sömu verkefni og karlmenn. Þá fannst þeim konur sérstaklega skorta líkamlegan styrk og 

þeir myndu ekki treysta þeim í hættulegum aðstæðum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

aðeins 45% karlmannanna voru sammála því að konur væru jafn hæfar og karlar en 90% 

kvenkyns svarenda voru sammála því að konur væru jafn hæfar og karlar (Svanborg María 

Guðmundsdóttir, 2016).   

 Lögreglustarfið er talið krefjandi, streituvaldandi og hafa karllæga menningu. Sem slíkt 

væri lögreglustarfið líklega erfitt fyrir konur en rannsóknir hafa sýnt að almennt eru einungis 

um 15% lögregluþjóna kvenkyns og enn lægra hlutfall yfirmanna lögreglu er kvenkyns. Áhyggjur 

af mismunun vegna jafnréttis og kynferðislegrar áreitni hefur verið frekar stöðug innan 

starfsstéttarinnar (Burke og Mikkelsen, 2005). Niðurstöður rannsókna benda til að mynda til 

þess að karlkyns lögregluþjónar voru eldri, unnu fleiri klukkustundir og yfirvinnustundir, líklegri 

til þess að vinna vaktavinnu til lengri tíma, unnu á minni starfsstöðvum og voru minna 

menntaðir heldur en konur. Lítill munur var á kröfum starfsins eftir kyni, en karlkyns 

lögregluþjónar tilkynntu fleiri tilvik af ofbeldisfullum og ógnandi aðstæðum, en kvenkyns 

lögregluþjónar tilkynntu fleiri tilvik sem vörðuðu kynbundna mismunun og kynferðislega áreitni. 

Hóparnir voru svipaðir hvað varðaði starfsánægju, félagslegar bjargir, bjargráð og líkamlega- og 

andlega heilsu (Burke og Mikkelsen, 2005).   
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 Lögreglukonum hefur fundist þær þurfa að aðlagast að þeim karllæga vinnustað sem 

lögreglan er, viðhorfi almennings, vantrausti og ókurteisi. Það er ekki þar með sagt að konur séu 

álitnar jafn færar eða yfir höfuð nógu færar til að starfa sem lögregluþjónar (Murray, 2021). 

Konur hafa oft verið settar í verkefni sem eru talin „við hæfi“ en það eru þau verkefni sem talin 

eru vera kvenleg, eins og að vinna með börnum, fórnarlömbum kynferðisbrota eða vinna innan 

skóla (Murray, 2021). Stofnanir hafa stutt við og hulið kynjamisrétti sem hefur verið ríkjandi. 

Lögreglukonur hafa þurft að horfast í augu við kynjamisrétti innan starfsstéttarinnar og velja 

hvort þær samþykki núverandi ástand eða vilji hafa fyrir því að breyta þessari rótgrónu 

menningu (Murray, 2021). Það má túlka það sem svo að lögreglukonur séu forlagatrúar (e. 

fatalists) þegar þær gangast við því mótlæti sem þær verða fyrir í starfi, viðurkenna að ríkjandi 

menning innan þess sé óbreytanlegt og að henni þurfi að aðlagast til þess að geta starfað innan 

lögreglunnar. Forlagatrú er kenning sem fjallar um að búið sé að ákveða alla hluti fyrir fram 

(Chu, 2013; Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2011; Garcia, 2003; Murray, 2021).  

 Rannsóknir sýna jafnframt að lögreglukonur upplifa kynbundna fordóma, mismunun og 

áreitni frá samstarfsmönnum sínum og yfirmönnum og þar af leiðandi fá þær minni stuðning í 

starfi heldur en karlar. Rannsóknir á öðrum starfsgreinum hafa bent til neikvæðra afleiðinga 

kynbundinna fordóma og mismununar. Starfstengd streita stuðlar að slæmum árangri í vinnu, 

sem getur lýst sér í auknum fjarvistum og lítilli framleiðni og veltu (Haarr og Morash, 2013). 

Niðurstöður rannsóknar í Bandaríkjunum sýndu að flestar konur í lögreglunni bregðast við 

einelti og hlutdrægni sem þær verða fyrir. Eftir fyrstu árin og eftir að þær unnu sig upp í starfi 

fannst þeim eins og þær yrðu að bregðast við þegar aðrir lögreglumenn voru að gera lítið úr 

hæfni þeirra (Haarr og Morash, 2013). Flestar konur notuðust við viðbragðsaðferðir til þess að 

verja sig gegn árásum á sjálfsmynd þeirra og neikvæðri framkomu samstarfsmanna. Ákveðnar 

aðferðir (e. coping strategies) til að höndla áreitið geta ýtt undir að konur vinni sig upp í 

starfsstéttinni. Krafturinn sem fylgir hærri stöðu gerir konum kleift að takast á við mismunun og 

einelti á vinnustöðum (Haarr og Morash, 2013).   

 Þörf er á breytingum á innra viðhorfi til lögreglukvenna t.d. þegar ályktað er um 

stöðuhækkanir lögreglukvenna og hæfni þeirra í ákveðnum deildum eða valdameiri stöðum og 

hvernig tekist er á við atvik sem varða kynferðislega áreitni. Til þess að breyta þessum 



 

 24 

gamaldags viðhorfum og vandamálum þarf að verða skipulögð breyting á starfsmenningunni og 

fjölgun kvenna (Cunningham og Ramshaw, 2020).   

 Það er erfitt fyrir konur að fá viðurkenningu frá samstarfsmönnum sínum um að þær 

séu hluti af lögreglunni. Með því að mismuna konum við inntöku í lögregluna og með því að 

veita körlum sífellt valdastöður er viðhaldið misrétti sem ríkir innan lögreglunnar (Reiner, 1992). 

Til þess að passa inn í karlaheiminn sem lögreglan er, hafa konur þurft að gera lítið úr kvenleika 

sínum. Ef konur eru „of“ kvenlegar getur það komið í veg fyrir að þeim sé tekið alvarlega 

(Brewer, 1991).   

 Lögreglukonur á Íslandi hafa upplifað vantraust vegna kyns síns, til dæmis þegar 

úthlutað var á bíla, þá voru tvær konur ekki settar saman á bíl. Margar konur tala um að þær 

þurfi að sanna sig í starfi (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013) og rannsóknir hafa sýnt að 

konur þurfa að standa sig betur en meðal karlmaður á vinnustaðnum til þess að fá sömu 

meðferð og þeir (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009). Erfitt getur verið fyrir konur að sanna sig 

þegar gert er ráð fyrir því að þær séu óhæfar til lögreglustarfa. Konum er oft haldið til hliðar 

þegar kemur að hættulegum aðstæðum eins og t.d. mótmælum, þá er litið á þær sem aukna 

byrði fyrir karlana (Brewer, 1991). Íslensk rannsókn sýndi að margir lögregluþjónar upplifa það 

að verða fyrir einelti í starfi eða 24% kvenna og 16,6% og flestir sögðu karlkyns yfirmenn vera 

gerendur eineltisins (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013).   

 Niðurstöður rannsóknar Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2013) má túlka þannig að 

konur séu líklegri til að treysta sér og öðrum konum. Karlar bera ekki eins mikið traust til kvenna 

og þá sérstaklega ekki í hættulegum verkefnum og finnst þeim þeir þurfa að vernda konur. 

Niðurstöður rannsóknar hennar sýndu einnig að yngsti aldurshópurinn virtist vera íhaldssamari 

og að hann telji konur ekki hæfar til að sinna hættulegum verkefnum.   

 Árið 2013 var fyrst rannsökuð tíðni kynferðislegrar áreitni innan lögreglunnar á Íslandi 

en þá voru 31% lögreglukvenna og 4% lögreglukarla sem höfðu upplifað kynferðislega áreitni í 

starfi eða í tengslum við starf sitt (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013). Algengast var að 

áreitnin birtist í líkamlegri snertingu af kynferðislegum toga, óvelkomnu faðmlagi, kossum, 

klappi og strokum. Flestar sögðu karlkyns yfirmann hafa beitt þær kynferðislegri áreitni og næst 

flestar sögðu karlkyns utanaðkomandi aðila hafa beitt kynferðislegri áreitni (Finnborg Salome 
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Steinþórsdóttir, 2013).   

 Ein birtingarmynd mismununar og fordóma getur verið upplifun lögreglukvenna af 

einkennisbúningum sem hannaðir eru fyrir karla. Fatnaður getur sent fólki ákveðin skilaboð. 

Þegar við horfum á fatnað annarra notum við hann sem flýtileið til þess að bera kennsl á 

manneskjuna, hvaða kyn hún er, efnahagslega stöðu hennar, hvaða hópum hún tilheyrir, 

lögmæti hennar, vald og jafnvel starf. Fatnaður getur haft meiri áhrif heldur en líkamlegt 

aðdráttarafl við fyrstu sýn. Rannsóknir hafa bent til þess að fatnaður hafi áhrif á hæfni og 

fagmennsku einstaklinga í hinum ýmsu fagstéttum, þar á meðal löggæslu (Johnson o.fl., 2014).  

 Í Bretlandi um árið 1970 og 1980 voru miklar breytingar í fatnaðarmálum lögreglunnar. 

Þar voru konur í pilsum, útvíðum buxum og báru handtösku. Konur voru jafnvel lagðar í einelti 

af karlkyns samstarfsmönnum sínum þegar þær klæddust buxum, sem var aðeins leyfilegt á 

næturvöktum. Konur töluðu til dæmis um að það hafi verið erfitt að klifra yfir girðingar í pilsum. 

Þær töluðu einnig um að karlasnið á buxum passaði illa á sig og hvernig búningur þeirra hentaði 

illa til löggæslustarfa. Konur hafa verið óánægðar með óþægilegan og óhentugan fatnað sem 

er hannaður fyrir karla en ekki konur. Fatnaðarmál kvenna í lögreglunni hafa batnað mikið frá 

því áður fyrr, en þrátt fyrir það þá mun þetta verða áframhaldandi barátta fyrir konur að fá- 

fatnað og búnað sem hentar þeim (Cunningham og Ramshaw, 2020).   

 Í 1. gr. reglugerðar um einkennisfatnað lögreglunnar kemur fram að allir lögreglumenn 

sem skipaðir eru til starfa samkvæmt 3. mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 skuli eiga tiltækan 

einkennisfatnað og að taka skuli fullt tillit til þess að fatnaður henti báðum kynjum (Reglugerð 

um einkennisfatnað lögreglunnar nr. 1152/2011). Í reglugerðinni um einkennisfatnað 

lögreglunnar kemur einnig fram, í 16. gr. um snyrtilegt útlit, að einkennisfatnaðurinn sé hluti af 

ásýnd lögreglunnar gagnvart almenningi. Lögreglumenn skuli huga að útliti sínu, bera einkennin 

með reisn og sýna sjálfum sér, fatnaðinum og starfinu virðingu. Hár skal vera hreint, vel klippt 

og snyrtilegt. Það má ekki lita hár „óvenjulegum eða skærum litum“ (Reglugerð um 

einkennisfatnað lögreglunnar nr. 1152/2011, bls. 4) og það sama á við um skegg. Hár karla skal 

vera klippt ofan við skyrtukraga. Hár kvenna skal vera í hnút, einni fastri fléttu eða í tagli í hnakka 

(Reglugerð um einkennisfatnað lögreglunnar nr. 1152/2011).  
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2.2.3 Konur í dreifbýli  

Iðnbyltingin og hröð þróun samfélaga hafði mikil áhrif á löggæslustörf í heiminum. Á Íslandi og 

hinum Norðurlöndunum hefur lögregluumdæmum verið fækkað og miðstýring aukist 

(Greiningardeild ríkislögreglustjóra, 2019; Lindström, 2015). Það er gert til þess að auka 

samhæfingu á milli embætta, bæta árangur og skilvirkni (Ríkislögreglustjóri, 2019) en það hefur 

einnig áhrif á dreifbýlislöggæslu. Smærri starfsstöðvum er lokað og í litlum bæjarfélögum er 

lögregla ekki eins sýnileg (Lindström, 2015; Yarwood og Mawby, 2011). Niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar sýna að lögregluþjónar í dreifbýli eru undir miklu álagi, upplifa manneklu, fái 

fjölbreytt verkefni og litla aðstoð (Guðmundur Oddsson og Andrew Paul Hill 2021). 

Lögreglumenn í dreifbýli eru í mikilli nálægð og tengslum við íbúa samfélagsins og þurfa að geta 

sinnt fjölbreyttum verkefnum og unnið sjálfstætt (Woof, 2015).  

 Í dreifbýli virðist vera rótgrónari hefð fyrir kvenna- og karlastörfum og erfiðara fyrir 

konur að hasla sér völl í svokölluðum karlastörfum, eins og lögreglunni. Miðað er við að störf 

teljist kvenna- eða karlastörf ef fjöldi starfsmanna er 60% eða meira af öðru kyninu (Zula 2014). 

Venjulegt er að í drefbýli séu karlar með hærri tekjur en konur, dæmi um það má sjá í 

landbúnaði og sjávarútvegi. Konur hafa ekki jafn mikla möguleika til að fá hærra launuð störf í 

drefbýli (Sigurbjörg Ásgeirsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að 

konur sem fara í hefðbundin karlastörf gætu upplifað rótgróið kynjamisrétti innan 

starfsstéttarinnar (Scheye og Gilroy, 2008). Lögreglan er talinn vera karllægur vinnustaður þar 

sem að mikill meirihluti starfsmanna lögreglunnar utan höfuðborgarsvæðisins er karlkyns 

(Guðbjörg S. Bergsdóttir, 2021; Ríkislögreglustjórinn, 2016).  

 Lögreglukonur fengu upphaflega að starfa í lögreglunni með það megin hlutverk að 

halda ró og eiga í samskiptum við börn og aðrar konur. Það má þó segja að þeir eiginleikar sem 

fylgja staðalímyndum kvenna eigi vel við löggsæslustörf á Íslandi (Rannveig Ágústa 

Guðjónsdóttir, 2014). Lögreglukonur eru taldar eiga auðveldara með að sýna samhug og 

tilfinningar gagnvart fólki og þeim mun auðveldara að fá einstaklinga á sitt band. Því má segja 

að þetta sé dæmi um að kvenlögreglumenningin eigi betur við í dreifbýli en í þéttbýli (Kristján 

Páll Kolka Leifsson, 2014; Wingfield, 2009).   

 Þegar markmið eru sett, gerðar eru stefnur og settar eru löggæsluáætlanir, er oft byggt 

á þeim upplýsingum sem til eru, þ.e. hvernig staðan er í þéttbýli sem ýtir undir vanþekkingu á 
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stöðunni í dreifbýli, sem er óheppilegt þar sem meirihluti lögreglustöðva og löggæslufólks 

starfar í dreifbýli. Dreifbýlisstofnanir fylgja oft eftir úrræðum sem eru gerð fyrir 

þéttbýlislöggæslu þrátt fyrir að það henti starfseminni ekki endilega. Því er haldið fram að 

löggæsla í dreifbýli sé bæði sérstök og einstök og það sama má segja um upplifun 

lögreglukvenna í dreifbýli. Það er því slæmt að það séu ekki til frekari upplýsingar um stöðuna 

(Jobes 2002; Mawby, 2004; Pelfrey, 2007). Lögreglukonur í dreifbýli þurfa því ekki aðeins að 

mæta mótlæti frá samstarfsmönnum sínum og kerfinu heldur einnig vegna „fiskabúrsins“, þ.e. 

þegar lögreglukonur upplifa sig aldrei óséðar fyrir almennum borgurum í samfélaginu. Þær 

þurfa að standa sig á öllum sviðum og koma á móts við þá pressu og væntingar sem lagðar eru 

á þær, hvort sem þær eru á vakt eða ekki (Oliver og Meier, 2004).  
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3 Gögn og aðferðir 

Við þessa rannsókn var notuð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem niðurstöður voru byggðar á 

hálfstöðluðum viðtölum við sex lögreglukonur sem starfa í dreifbýli, en viðmælendur störfuðu 

víðs vegar um landið. Konurnar eru allar með starfsréttindi og með að minnsta kosti fimm ára 

starfsreynslu í lögreglunni.   

 Rannsóknarspurningin var: Hver er upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af 

kynjafordómum og mismunun í starfi? Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir sem 

varða störf lögreglunnar í dreifbýli en gagnaöflun fyrir þessa rannsókn fór fram með viðtölum 

og því að safna fræðilegum upplýsingum í bæði erlendum og innlendum rannsóknum á sviðinu. 

Í viðtölunum var lögð áhersla á upplifun lögreglukvenna af fordómum og mismunun og 

grundvelli kynferðis og áskoranir þeirra í starfi.   

 Við ákváðum að notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem okkur fannst sú aðferð 

henta best til þess að fá sem mestar upplýsingar um upplifun lögreglukvenna. Tekin voru 

hálfstöðluð viðtöl við sex lögreglukonur á aldrinum 30-55 ára sem starfa í dreifbýli til að grafast 

fyrir um upplifun þeirra á kynjamismunun og fordómum á grundvelli kynferðis. Viðtölin voru 

hljóð- og afrituð. Persónugreinanleg atriði voru afmáð og viðmælendur okkar fengu gervinöfn 

til að gæta nafnleyndar. Stuðst var við hálfstaðlaðan spurningalista til þess að leiða viðtölin 

áfram, halda þræðinum og um leið leyfa viðmælendum okkar að stjórna ferðinni innan ákveðins 

ramma. Þetta gekk vel og fengum við haldgóðar upplýsingar um reynslu þessara 

lögreglukvenna, viðhorf þeirra og hugmyndir.   

 Með eigindlegri rannsókn er áhersla lögð á viðmælanda og upplifun hans á umhverfinu, 

aðstæðunum og reynslu. Niðurstöður eigindlegra rannsókna varpa ljósi á sameiginlega reynslu, 

upplifun einstaklinga eða hópa (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Safnað er upplýsingum til að skilja 

reynslu og hvatir viðmælenda. Ekki er hægt að alhæfa um þýði þrátt fyrir að eigindlegar 

rannsóknir veiti ákveðnar vísbendingar um orsakasambönd en eigindlegar rannsóknir veita 

ákveðna innsýn í hugarheim viðmælenda. Í eigindlegum rannsóknum eru notuð lítil úrtök en 

upplýsingar frá hverjum viðmælanda geta verið mun meiri og nákvæmari en í megindlegum 

rannsóknum. Hætta er hins vegar á því við eigindlegar rannsóknir að túlkanir rannsakanda litist 

af viðhorfum, væntingum og fordómum hans (Ástríður Stefánsdóttir, 2013).   

 Við notuðumst við snjóboltaúrtak til þess að finna viðmælendur en þar sem við erum 
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sjálfar starfandi í lögreglunni í dreifbýli höfðum við upp á fyrstu viðmælendunum í gegnum 

tengslanet okkar og báðum þær svo að mæla með fleiri viðmælendum. Ástæðan fyrir því að við 

völdum að tala við lögreglukonur með a.m.k. fimm ára starfsreynslu var til þess að fá sem bestar 

heimildir um mögulegar breytingar kynbundinna fordóma eða mismununar í starfi. Sendur var 

tölvupóstur á átta lögreglukonur og voru sex af þeim tilbúnar til þess að taka þátt í rannsókninni. 

Áður en viðtölin fóru fram sendum við viðmælendum okkar skjal um upplýst samþykki (sjá 

viðauka 2) með upplýsingum um rannsóknina og að trúnaði og nafnleyndar yrði gætt og að öll 

ummæli yrðu órekjanleg, þær skiluðu svo skjalinu til okkar undirrituðu.   

 Viðtölin fóru fram í gegnum fjarfundarbúnað vegna heimsfaraldursins Covid-19. Helsti 

ókosturinn við það að taka viðtölin ekki augliti til auglitis var að það takmarkaði þau tengsl sem 

við hefðum viljað mynda við viðmælendur og erfitt var að lesa úr óyrtum tjáskiptum í gegnum 

tölvuskjá. Viðtölin tóku frá 45 mínútum upp í rúmlega eina klukkustund, voru tekin upp í 

gegnum fjarfundarforritið Zoom og var upptökunum eytt eftir að búið var að afrita viðtölin. Því 

næst rýndum við í viðtölin og fundum sameiginlega þætti og þemu í þeim.   

 Rannsóknin takmarkast við upplifun kvenna í dreifbýli en það gæti verið að upplifun 

kvenna á höfuðborgarsvæðinu sé önnur. Konur í dreifbýli starfa á fámennum vinnustöðum þar 

sem þær eru oft í miklum minnihluta og eldri karlmenn í miklum meirihluta, þá sérstaklega í 

stjórnunarstöðum. Hlutfallslega töluðum við við fáar konur og sú upplifun og það viðhorf sem 

þær hafa, endurspegla ekki endilega reynslu allra kvenna í starfsstéttinni.
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4 Niðurstöður 
Í viðtölunum okkar greindum við fimm meginþemu sem verður greint frá nánar í þessum kafla. 

Fyrstu þrjú þemun lýsa upplifun viðmælenda okkar af fordómum og mismunun á grundvelli 

kynferðis. Seinni tveir kaflarnir lýsa því hvernig viðmælendur okkar bregðast við mótlæti og 

hvað þeim finnst að betur mætti fara.    

            Fyrsta þemað hefur yfirskriftina „Ein af samfélaginu“ en þar koma fram þættir sem 

viðmælendum okkar þykir einkenna störf lögreglukvenna í dreifbýli og hvernig þær upplifðu að 

stöðugt væri fylgst með þeim í starfi og einkalífi. Þar komum við inn á það hvernig er að vera 

partur af samfélaginu þar sem þú starfar og hvað skiptir mestu máli þegar kemur að löggæslu í 

litlu samfélagi. Annað þemað hefur yfirskriftina „Lögreglumenning“ sem fangar þá rótgrónu 

menningu sem ríkir innan lögreglunnar, hvernig það er að vera kona sem starfar í lögreglunni 

og hvaða kosti og galla konur sjá við lögreglumenninguna. Þriðja þemað hefur yfirskriftina 

„Birtingarmyndir fordóma og mismununar“ þar sem farið er yfir hvernig fordómar og mismunun 

á grundvelli kynferðis birtist í starfi lögreglukvenna frá almenningi og samstarfsmönnum þeirra. 

Fjórða þemað hefur yfirskriftina „Viðhorf til lögreglukvenna“ en þar kemur fram viðhorf annarra 

til lögreglukvenna, n.t.t. hvernig viðmælendur okkar upplifa að litið sé á þær sem konur í 

lögreglunni, hvers konar mótlæti þær hafa mætt og hvernig þær takast á við það. Fimmta og 

síðasta þemað fékk yfirskriftina „Konur með typpaklauf: Það sem má betur fara“ þar sem rýnt 

er í þau atriði sem viðmælendum okkar þykir mega gera betur þegar kemur að jafnrétti 

kynjanna innan lögreglunnar.  

 

4.1 Ein af samfélaginu 
Viðmælendur okkar höfðu mismikla reynslu af störfum á höfuðborgarsvæðinu og sögðu helsta 

muninn á því að starfa sem lögregluþjónn í dreifbýli annars vegar og á höfuðborgarsvæðinu hins 

vegar vera nándin við fólkið í samfélaginu. Þetta er í samræmi við rannsókn Weisheit o.fl. (1994) 

á bandarískum dreifbýlislögreglumönnum. Unnur sagði að þegar hún hafi hafið störf í 

bæjarfélagi þar sem hún þekkti ekki til hafi hún verið „nýja stelpan í löggunni“ í nokkur ár og 
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fundið fyrir því að fylgst væri með sér. Sif sagði jafnframt: „Sko það er náttúrulega miklu meiri 

nálægð við borgarann hérna sko úti á landi. Maður fer í eitthvað heimilisofbeldismál og svo 

hittirðu bara gerandann daginn eftir í búðinni eða á leikskólanum eða eitthvað“ sem samsvarar 

niðurstöðum úr nýrri rannsókn Guðmundar Oddssonar og Andrew Paul Hill (2021). Miðað við 

svör viðmælenda okkar þurfa lögreglumenn í dreifbýli að vera mjög meðvitaðir um framkomu 

sína hvort sem þeir eru í búningi eða ekki. Oliver og Meier (2004) skrifuðu í þessum efnum um 

„fiskabúrið“ þar sem almenningur sem þekkir til lögreglumanna fylgist vel með því sem þeir gera 

í starfi sem og utan þess. Það eykur álag og stress þegar lögreglumenn geta aldrei upplifað sig 

sem óséða fyrir almennum borgurum í samfélaginu og þurfa alltaf að vera meðvitaðir um það. 

Viðmælendur okkar nefndu einnig að almenningur haldi þeim við efnið og tilkynni þá 

lögreglumenn sem fylgja ekki lögunum sjálfir, hvort sem þeir eru á vakt eða ekki. 

Aðspurðar um mikilvæga eiginleika góðs lögregluþjóns nefndu þær allar jákvæða 

framkomu og viðhorf til samfélagsins. Að vera góður í mannlegum samskiptum var talinn helsti 

eiginleiki góðs lögregluþjóns og við það bættist virðing, umburðarlyndi, heiðarleiki, kurteisi og 

lausnarmiðun. Þá sagði Fanney að huga þyrfti sérstaklega að vönduðum samskiptum við 

einstaklinga í minni samfélögum þar sem „allir þekki alla“ og aðrir tóku í sama streng. 

Það að „allir þekki alla“ hefur sína kosti og galla. Hvað gallana varðar eru lögreglumenn 

í smærri samfélögum fyrst og fremst þekktir fyrir atvinnu sína frekar en aðra eiginleika þeirra. 

Lögreglumenn á frívakt þurfa því að vera tilbúnir til þess að hitta einstaklinga á öðrum vettvangi 

heldur en þeim sem tengist starfinu beint og getað átt í samskiptum við þá (Guðmundur 

Oddsson og Hill, 2021). Í tengslum við þetta lýstu bæði Fanney og Vigdís yfir ákveðnum 

áhyggjum sínum gagnvart einstaklingum í samfélaginu þar sem fólk veit hvar þær eiga heima 

og að þær hafi varann á vegna þess, þ.e.a.s. fólk veit ekki aðeins hverjar þær eru heldur þekkir 

fólk einnig fjölskyldur þeirra. 

Viðmælendur okkar nefndu að við dreifbýlislöggæslu hafi þær fylgt málum eftir frá 

upphafi til enda og að það væri að hluta til ástæðan fyrir því hvað nándin væri mikil milli 

almennings og lögreglunnar. Þessi nánd er ekki eins mikil á höfuðborgarsvæðinu. Þær höfðu 

jafnframt orð á því að á höfuðborgarsvæðinu tekur önnur deild við sumum málum innan 

lögreglunnar og klárar þau til enda, þar sem frekari aðkomu þeirra er ekki eins þörf og í dreifbýli. 
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Viðmælendur okkar sögðu verkefnin fyrir vikið verða persónulegri í dreifbýli þar sem það er 

líklegra að þær þekki þá sem málin varða og þurfi því að fylgja málum eftir frá upphafi til enda.  

Fanney sagði að það kæmi fyrir í minni samfélögum að almennir borgarar vilja helst vera í 

samskiptum við einn og sama lögreglumanninn sem þekkir einstök mál heldur en að þurfa að 

reiða sig á aðra sem eru á vaktinni. Þetta samsvarar því sem kemur fram í rannsókn Mawby 

(2004) en þar segir að almenningur vill frekar þiggja aðstoð frá lögreglumönnum sem bæði 

þekkja til svæðisins og íbúanna innan þess heldur en þá sem gera það ekki. Fanney veitti þessu 

þó skilning þar sem sumir tengja einfaldlega betur við suma lögreglumenn heldur en aðra, til 

dæmis vegna þess að þeir hafa átt í góðum samskiptum við þá áður. Þetta samræmist nýrri 

rannsókn Guðmundar Oddssonar og Andrew Paul Hill (2021) þar sem kemur fram að 

lögreglumenn geta oftast ekki sagt sig frá málum í dreifbýli vegna manneklu og það getur ýtt 

undir frekari tengingu á milli einstaka lögreglumanna og almennings.  

 

4.2 Lögreglumenningin 
Allir viðmælendurnir sögðu sig hafa upplifað breytingu á lögreglumenningunni frá því að þær 

hófu fyrst störf. Helmingur viðmælenda okkar sagðist hafa fundið fyrir jákvæðri breytingu og 

tengdi það við þá staðreynd að fleiri konur hefja nú störf innan lögreglunnar. Á þessu ári eru 

konur um fimmtungur (19,4%) allra lögreglumanna með starfsréttindi hérlendis (Guðbjörg S. 

Bergsdóttir, 2021). Sif nefndi að nú sé meira mark tekið á konum eftir því sem þeim fjölgar innan 

lögreglunnar, til dæmis þegar þær krefjast þess að fá vinnuföt sem eru sniðin að kvenmönnum 

en ekki karlmönnum. 

Viðmælendur okkar töluðu um kynslóðaskipti þar sem ungu fólki fjölgar í lögreglunni í 

kjölfar þess að grunnnám lögreglumanna var fært á háskólastig árið 2016. Þóra upplifir agaleysi 

hjá ungu fólki í lögreglunni og telur Háskólann á Akureyri ekki gera eins miklar kröfur til 

nemenda sinna eins og Lögregluskóli ríkisins gerði. Í þessum efnum má nefna að í eldri rannsókn 

Brewer (1991) kemur fram að yngri kynslóðin innan lögreglunnar horfi frekar til lögreglumanna 

í sjónvarpi sem sínar fyrirmyndir og sýni þá hegðun frekar við samstarfsmenn sína heldur en 

almenning. Þóra segir jafnframt að sumt ungt fólk sem er að hefja störf sé „reynslulaust“ og að 

„sjálfstæðið sé takmarkað“ sem hefur áhrif á ákvarðanatöku þeirra í starfi. Vigdís sagði enn 
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fremur að sér fyndist vinnumenningin væri að versna því að ungt fólk sé of fljótt að fella dóma 

um samstarfsfólk sitt og komi ekki alltaf vel fram við það. 

Selma sagði að vinnutímar væru orðnir þægilegri en áður og ekki væri eins mikið um 

aukavinnu, sem hefði jákvæð áhrif á fjölskyldu- og einkalíf lögreglumanna almennt. Fanney 

sagði mikla breytingu vera á mannlegu hliðinni þar sem viðhorfið um að lögreglumaður þurfi 

alltaf að vera „harður af sér“ sé breytt. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar um 

karlmennskuhugmyndir í lögreglunni og áhrif þeirra á tilfinningaúrvinnslu og einelti (Rannveig 

Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017). Fanney fannst hún ekki hafa mátt 

ræða erfið mál og sýna á sér veika hlið við samstarfsfélaga sína þegar hún byrjaði. Þetta bendir 

til þess að ákveðin viðhorfsbreyting gæti hafa átt sér stað innan lögreglumenningarinnar þar 

sem umræða um tilfinningaúrvinnslu virðist opnari.   

Þá sagði Fanney okkur frá því þegar hún heyrði af samræðum karlkyns lögreglumanna í 

garð annarra lögreglukvenna. Í það skipti stóð til að ráða inn nýja starfsmenn og voru m.a. 

nokkrar konur ráðnar. Af þessu tilefni fengu lögreglumennirnir nöfnin á nýju kvenmönnunum 

og fundu af þeim myndir til þess að „vita hvort að þetta væri eitthvað fallegt eða ekki“ og hófu 

að veðja sín á milli hver yrði fyrstur til þess að „komast á viðkomandi konu.“ Með þessari 

framkomu voru mennirnir að hlutgera konurnar og lítillækka þær til að upphefja sjálfan sig 

(Rabe-Hemp, 2011). 

Sem annað dæmi um hlutgervingu lýsti Vigdís því þegar hún kom á vinnustaðinn 

óeinkennisklædd og við hana var sagt meðal annars: „æ, ég þekkti þig ekki í fötum, mikið ertu 

flott“. Einnig varð hún vitni af því þegar karlkyns samstarfsmenn hennar óskuðu eftir því að 

viðkomandi kona yrði ráðin til starfa því „hún er helvíti flott.“ Með þessari framkomu er einnig 

verið að hlutgera konur eins og kemur fram í skýrslu Gyðu Margrétar Pétursdóttur og Þorgerðar 

Einarsdóttur (2007) með því að setja konur í aðalhlutverk í kynlífsbröndurum, þegar þær eru á 

annað borð í umræðum lögreglumanna (Brewer, 1991). Vigdís lýsti því einnig að í samskiptum 

sínum við samstarfsmenn sína að: 

  

Oftar en ekki að ef maður tjáir sig eða hefur aðrar skoðanir en karlarnir þá er maður 

frekur. Ekki ákveðin. Það fer í taugarnar á mér. Ég held að það hafi aldrei verið talað um 
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karlkyns lögreglumann að hann sé frekur en það er aðeins sagt um okkur konurnar. Við 

getum ekki verið ákveðnar eða fastar fyrir.        

 

Hún sagði einnig að: „Þú kemur inn í þessa menningu og hún er bara svona. Hvort að það sé í 

lagi, það er ég ekkert viss um. Þetta er bara svona en ég er ekki að segja að þetta eigi að vera 

svona.“ Þessi ummæli samræmast rannsóknum Chu (2013), Garcia (2003) og Murray (2021) og 

gætu túlkast sem ákveðin forlagatrú. 

 

4.3 Birtingamynd fordóma og mismununar 
Aðspurðir voru viðmælendurnir upphaflega ekki vissir hvort þeir höfðu orðið fyrir eða orðið vitni 

af fordómum eða mismunun á grundvelli kynferðis. Í viðtölunum komu þó yfirleitt upp á 

yfirborðið nokkur atriði og tilvik sem endurspegla fordóma eða mismunun á grundvelli 

kynferðis.  

Viðmælendur okkar voru frekar á því að algengara væri fyrir lögreglukonur að verða fyrir 

kynjafordómum eða mismunun frá almenningi frekar en samstarfsmönnum. Þetta er öfugt við 

rannsókn sem gerð var hérlendis á upplifun lögreglukvenna af kynferðislegri áreitni en þar 

sögðust flestar konur hafa orðið fyrir áreitni af karlkyns yfirmanni en næst flestar sögðust hafa 

orðið fyrir áreitni frá utanaðkomandi aðila (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013). Allar 

viðmælendurnir gátu nefnt dæmi um aðstæður og atvik þar sem þær höfðu orðið fyrir 

kynjafordómum eða mismunun frá almenningi eða samstarfsfélögum sínum við lögreglustörf. 

Unnur, Fanney og Sif höfðu, sem dæmi, lent í því að vera að vinna á vettvangi og ætlað sér að 

tala við karlmann sem neitaði að tala við þær. Í einu tilfelli vildi einn karlmaðurinn fá að tala við 

karlkyns lögregluþjón, í öðru þóttist karlmaðurinn ekki heyra í viðmælanda okkar og í þriðja 

tilfellinu var viðmælandi okkar stjórnandi á vettvangi en karlmaðurinn gekk út frá því að 

samstarfsmaður hennar væri sá sem stjórnaði og beindi orðum sínum til hans en ekki hennar.  

Þóra talaði um að eldri konur hefðu sterkar skoðanir á því „að þetta [lögreglustarfið] sé 

ekki starf fyrir konur.“ Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Murray (2021) þar sem 

fram kemur að lögreglukonum finnst þær þurfa að aðlagast karllægri menningu, viðhorfi 



 

 36 

almennings, vantrausti og ókurteisi í sinn garð. Unnur greindi jafnframt frá því þegar hún var að 

stjórna vettvangi við umferðarslys:    

 

Ég kem inn sem stjórnandi á vettvangi og búin að stjórna vettvangi þarna í alveg 

örugglega að verða klukkutíma þegar ég ætlaði að setjast niður og ræða við þennan 

mann. Ekki að ræða það. Hann ætlaði sko ekki að tala við einhverja stelpu. 

 

Fanney sagði okkur einnig frá upplifun sinni þar sem hún var að vinna að umferðarlagabroti og 

maðurinn þóttist ekki heyra í henni: „[...]svo kom lögreglumaðurinn út úr bílnum sem var að 

vinna með mér og hann bara: ‚heyrðu þetta er svona og þetta er svona‘ og þá bara: ‚já herra, já 

herra‘“ og sagði hún síðan frá viðbrögðum samstarfsmanns síns: „svo sagði hann við hann ‚svo 

skaltu sýna kollega mínum virðingu‘ og þá kom til baka sko: ‚nei fyrir mér eru konur skítur á 

jörðinni.‘“ 

Viðmælendur okkar sem byrjuðu ungar að starfa sem lögregluþjónar töluðu um að 

þegar þær voru að vinna í kringum skemmtistaði hafi þær lent í því að fólk sem var að skemmta 

sér kæmi með athugasemdir gagnvart þeim og tengdi einkennisklæddar lögreglukonur við 

kynferðislegar athafnir. Þóra sagðist hafa lent í því að það hafi verið kallað til hennar 

kynferðisleg ummæli tengd því að hún væri lögreglukona, til dæmis „ertu með handjárnin?“ og 

„ætlarðu ekki að handjárna mig?“ Hún sagðist einnig aldrei hafa séð neinn nálgast karlkyns 

lögreglumann á þennan hátt. Unnur sagði jafnframt: „En svo náttúrulega höfum við örugglega 

flestar lent í því að það er slegið í rassinn á okkur í skemmtistaðaeftirliti og flautað á eftir okkur 

og þú veist: ‚þú mátt handtaka mig hvenær sem er.‘“ Einnig töluðu viðmælendur um að hafa 

verið áreittar á samfélagsmiðlum þar sem þær fengu t.d. skilaboð frá ölvuðum einstaklingum 

sem voru að skemmta sér. Þeim þótti þessi framkoma óviðeigandi og tóku ekki þátt í þeim 

samskiptum. Þetta er í samræmi við rannsóknir Batton og Wright (2018) og Rabe-Hemp (2011) 

þar sem komið er inn á það að litið sé á lögreglukonur sem kynferðislegt viðfang. Við þetta má 

bæta að niðurstöður rannsóknar sem gerð var hjá íslensku lögreglunni sýndu að um 31% 

lögreglukvenna höfðu upplifað kynferðislega áreitni í starfi sínu eða í tengslum við það 

(Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013). 
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4.4 Viðhorf til lögreglukvenna  
Allir viðmælendurnir okkar töluðu um jákvæða þróun samfara fjölgun kvenna í lögreglunni. Þær 

sem höfðu starfað lengst töluðu um að staðan væri orðin mun betri en hún var. Þó töluðu þær 

allar um að það væri ennþá þörf á úrbótum og nefndu sem dæmi að í almennum deildum væri 

staðan orðin þokkaleg á stærri starfsstöðvum en á minni starfsstöðvum væri ennþá of fáar 

konur. Þá sögðu þær að þróunin væri hæg hvað varðar yfirmannsstöður og aðrar deildir 

lögreglu. Þær voru þó allar vongóðar um að staðan ætti eftir að breytast á komandi árum. Einnig 

voru þær samróma um að samfélagið væri orðið móttækilegra fyrir kvenkyns lögregluþjónum. 

Selma sagði til dæmis að samfélagið væri að þróast og aðlagast því að konur séu orðnar hluti af 

nútíma lögreglunni: „Þú veist, einu sinni þá var bara haa? Tvær konur á bíl? Núna er það bara 

mjög eðlilegt. Samfélaginu er farið að finnast það eðlilegra en það var bara hérna fyrir nokkrum 

árum.“ Viðhorf viðmælenda okkar var að það væru vissulega margar áskoranir í starfinu en þær 

væru þá flestar ótengdar kyni og frekar almennt tengdar því að lögreglulið í dreifbýli væru 

fámenn og hlutfall faglærðra lögreglumanna væri lágt. Selma sagði til dæmis: „Sko, svona út á 

við þá er áskorun bara að vera lögreglumaður. Þá skiptir í rauninni kannski ekki máli hvort þú 

sért kona eða karl, þannig.“   

 Sumar kvennanna sem við ræddum við flokkuðu ekki endilega upplifun sína sem 

fordóma eða mismunun á grundvelli kynferðis. Þóra sagði til dæmis að hún gerði sér ekki grein 

fyrir því hvort fordómafull ummæli beinist að henni sem lögreglukonu eða hvort að fólk láti 

skoðanir sínar í ljós í hita leiksins. Það virtist vera sem margar kvennanna væru búnar að sætta 

sig við að hlutirnir væru bara svona að einhverju leyti. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

rannsókn Murray (2021) þar sem fram kemur að lögreglukonur aðlagist menningu lögreglunnar, 

viðhorfi almennings, vantrausti og ókurteisi.   

 Vigdís taldi sig persónulega ekki hafa orðið fyrir neinum fordómum eða mismunun á 

grundvelli kynferðis en sagði þó: „Ég hef ekki beint… ég veit að þetta er til staðar.“ Konurnar 

voru allar þeirrar skoðunar að viðhorf eldri karlmanna til lögreglukvenna væri oft neikvætt og 

sumar vildu meina að eldri karlmenn taki ekki mikið mark á lögreglukonum. Þær virtust allar 
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vera vanar því og tóku það almennt ekki nærri sér. Þetta væri bara svona og það hái þeim 

almennt ekki mikið. Selma tók dæmi:   

 Ég er ekki viss um að jafnaldri minn, ef hann myndi taka einhvern gamlan, svona 

hattakarl, fyrir of hraðan akstur að hann fengi svona dónaleg viðbrögð en aftur á móti 

af því að þú ert kona að þá þú veist, þeir halda svolítið að þeir séu yfir mann hafnir en 

ég meina það er bara, það er bara góð saga skilurðu? Þú veist það er ekkert sem háir 

manni. 

Lögreglukonur hafa þurft að sitja undir því að samstarfsmenn þeirra geri lítið úr kynferði þeirra. 

Ein birtingarmynd þess, sem viðmælendur okkar komu inn á, eru þrekpróf lögreglunnar þar sem 

kröfur til kvenna eru öðruvísi en til karla (Ríkislögreglustjóri, 2021). Það hefur lengi verið 

umræða um það hvort það sé sanngjarnt að konur þurfi ekki að standast sömu kröfur og karlar 

til þess að sinna sama starfi. Ein helsta ástæða þess að ekki eru gerðar sömu kröfur til karla og 

kvenna í þrekprófum lögreglunnar er vegna þess að konur eru að jafnaði með 40-60% minni 

styrk í efri hluta líkama síns heldur en karlar og um 25-30% minni styrk í neðri hluta líkama síns 

(Wilmore og Costill, 2015).   

 Selma kom inn á þessa umræðu og sagðist hafa átt í samræðum við annan karlmann 

sem sagði: „‚Þið fáið alltaf 3 mínútur í afslátt‘ já er það? ‚já‘ þótt það sé bara vísindalega sannað 

að konur eru byggðar öðruvísi upp heldur en karlar.“  Selma kvaðst hafa rætt þrekprófin við 

karlmann sem var þeirrar skoðunar að það ætti að hafa sömu þrekpróf fyrir konur og karla. Hún 

sagðist hafa spurt hann hvort honum fyndist það eðlilegt ef dætur hans þyrftu að standast sömu 

líkamlegu kröfur og strákar, þá hafi hann sagt: „Jahh, þær þurfa bara að leggja meira á sig.“ 

Þetta viðhorf til kvenna styður niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið og sýna að hluti 

lögreglumanna hefur neikvætt viðhorf til lögreglukvenna. Einnig hafa rannsóknir sýnt að gerðar 

eru meiri kröfur til kvenna en karla í lögreglustarfinu (Chu og Tsao, 2014; Svanborg María 

Guðmundsdóttir, 2016).   

 Lögreglukonur finna fyrir þessum kröfum auk viðhorfsins þegar þær eru ráðnar til starfa 

eða þegar þær fá stöðuhækkun, þá sé það aðeins vegna þess að þær eru konur. Með því er gert 

lítið úr konunni og framgangi viðkomandi. Þetta var eitthvað sem margar konur innan 
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lögreglunnar eru orðnar langþreyttar á að heyra. Ekki síst vegna þess að jákvæð mismunun 

hefur ekki tíðkast í ráðningum í lögreglunni hérlendis. Viðmælendur okkar sögðu að umræðan 

væri orðin mjög þreytandi, en í hvert skipti sem kona fengi stöðu, kæmi þetta upp. Þær töluðu 

um að þurfa stöðugt að vera að sanna sig og hæfni sína í starfinu. Rannsóknir hafa sýnt að 

lögreglukonum finnast þær þurfa að sanna sig í starfi og jafnvel standa sig betur en karlmenn til 

þess að fá sömu meðferð og þeir (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013; Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2009). Selma hafði orð á því hvernig karlmenn bregðast stundum við þegar konur 

eru ráðnar í stöður frekar en karlar: 

Ef að kona fær stöðu þá er það af því hún er kona. Það er ekkert út af verðleikunum þar, 

sko. Það er bara, jájá, það er verið að jafna kynjahlutföllin, þú færð þetta af því þú ert 

kona. Það er reyndar diss. Þú hefur í raun ekkert fram að færa nema að vera kona. Þeir 

segja þetta. Þeir verða líka móðgaðir.  

Þetta viðhorf karlkyns lögreglumanna sem viðmælendur okkar lýsa er í samræmi við fyrri 

rannsóknir um að karlar hafi miklar kröfur til lögreglukvenna sem erfitt er fyrir þær að standast 

(Haake, 2018).  

 Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda um hvort konur í lögreglunni fengju aukin 

tækifæri í starfi vegna kyns síns. Það voru frekar yngri viðmælendum sem þótti konur fá tækifæri 

í starfi vegna kynferðis síns. Þær sem voru reynslumeiri höfðu tekið eftir mikilli umræðu um 

tækifæri kvenna vegna kynferðis og þótti þeim hún þreytandi. Vigdís sagði: „Mér finnst óþolandi 

að vera að tala eitthvað um að konur fá þetta bara af því að þær eru konur. Ég bara kaupi það 

ekki. Þær eru bara hæfar. Punktur.“ Þetta viðhorf samræmist rannsókn King o.fl. (2017) þar sem 

konur sem eru reyndari í starfi horfa frekar á það sem svo að þær hafi náð framgangi vegna 

mikils metnaðar og vinnu frekar en vegna kynferðis síns. Allar eru þær þó sammála um að það 

ætti að ráða hæfustu einstaklingana óháð kyni og að konur ættu ekki að fá sérstaka meðferð til 

þess að jafna út kynjahlutföllin. Rannsóknir hafa sýnt að umræðan í samfélaginu gagnvart 

jákvæðri mismunun er neikvæð (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir, 2014; Rósa Björk 

Sigurðardóttir, 2018). Aðspurð hvort henni fyndist konur fá tækifæri í starfi sagði Þóra:  
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[...] já ef eitthvað er of mörg tækifæri, af því að það er alltaf verið að auglýsa og með tilliti 

til þess eru konur hvattar til þess að sækja um og eitthvað svona eins og er búið að vera 

bæði í MSL og var í lögguskólanum og allt þetta. Til þess að jafna út eitthvað kynjahlutfall 

og eitthvað svona og mér finnst þetta vera bara kjaftæði og bull. 

 

4.5 Konur með typpaklauf: Það sem má betur fara 
Frá því að fyrstu lögreglukonurnar voru ráðnar til starfa hérlendis árið 1973 hefur þeim fjölgað 

innan lögreglunnar. Það sýnir að samfélagið er meðvitað um ójöfnuð kynjanna en búið er að 

setja fram jafnréttisáætlanir og lög sem eiga að stuðla að jöfnum rétti kynjanna. Þrátt fyrir þá 

jákvæðu þróun sem hefur átt sér stað er þó enn langt í land. Í skýrslu Finnborgar Salome 

Steinþórsdóttur (2013) kemur fram að þeir sem tilheyra yngri kynslóðinni eru líklegri til þess að 

halda því fram að konur séu ekki eins færar og karlar til þess að sinna störfum sínum í 

lögreglunni. Karlar treysta konum síður í starfi og telja að þær þurfi á sér að halda vegna aukins 

öryggis og að þeir þurfi að vernda þær. Því er ekki nóg að setja aðeins fram stefnur um jöfnuð 

á milli kynjanna heldur þarf að breyta viðhorfi og hugarfari einstaklinga í takt við þær.  

 Viðmælendur okkar lýstu yfir óánægju sinni vegna stöðu jafnréttismála lögreglunnar 

sem endurspeglast m.a. í fatamálum lögreglunnar. Í lögregluembættum viðmælendanna er 

sums staðar aðeins boðið upp á lögreglufatnað sem er sniðinn handa körlum. Í rannsókn 

Cunningham og Ramshaw (2020) töluðu konur í Bretlandi einnig um það að fatnaðurinn sem 

konum var úthlutaður var óhentugur fyrir lögreglustörf þar sem hann passaði illa, enda sniðinn 

að karlmönnum.   

 Sif sagði okkur frá tilfelli þegar henni voru úthlutaðar lögreglubuxur sem pössuðu ekki á 

hana og var hún því beðin um að fara í fataverslun og finna sér buxur til þess að vinna í. Hún 

sagði það ekki koma til greina þar sem hún yrði þá frábrugðin öðrum samstarfsfélögum sínum. 

Fanney þótti þessi framkoma afturför í þróun lögreglunnar að jafnrétti kynjanna. Það kom 

bersýnilegra fram hjá viðmælendum okkar að þeim þótti þessi framkoma ekki boðleg og kváðu 

að með þessari framkomu sé augljóst að ekki sé tekið fyllilega tillit til þess að konur starfi í 

lögreglunni. Þarna sé verið að steypa konum í sama mót og karlar. Við þetta má bæta að 

samkvæmt reglugerð um einkennisfatnað lögreglu nr. 1152/2011 skal taka fullt tillit til þess að 

bæði kynin séu við störf og að fatnaðurinn skuli henta þeim báðum. Annað dæmi um það að 
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lögreglukonur upplifi sig ekki sem virtur hluti lögregluliðsins eru búningsherbergi og klósett á 

lögreglustöðvum sem oft eru ætluð fyrir bæði kyn í einu.   

 Viðmælendur okkar nefndu það að verið sé að kaupa dýran búnað, þ.m.t. hátíðarbúning 

lögreglumanna, sem hentar sumum konum ekki. Selma sagði okkur frá því þegar hún fékk 

hátíðarbúninginn sinn og að hún hafi ekki verið sátt með útkomuna: „Ég bara fékk hátíðarbúning 

og komst aldrei í hann af því að ef að þú sest í honum þá já ég get alveg staðið í honum, 

ógeðslegt af því svo klæjar manni svo á lærunum þú veist.“ Selma fékk þau svör við fatamálum 

innan lögreglunnar að fötin séu búin til fyrir bæði kynin (e. unisex) og sagði í framhaldi að henni 

þyki það ekki vera rétt. Selma sagði einnig að ekki væri hægt að áætla að bæði kynin geti notað 

föt við það eitt að merkja þau sem föt sem henti báðum kynjum og spurði í framhaldi: „Hafið 

þið sé karla í dragt?“   

 Viðmælendurnir nefndu ullarfötin sem þeim voru úthlutuð en á buxunum var að finna 

typpaklauf. Selmu þykir það vera mótsögn við því að fatnaðurinn sé fyrir bæði kyn, því hún muni 

aldrei koma til með að nota gatið. Þóra velti því fyrir sér af hverju konur þurfa en að berjast fyrir 

lögreglufatnaði og sagði: „Það er 2021, þetta er eitthvað sem á ekki að gerast.“ Þá sagði Vigdís 

þessa framkomu í garð kvenna ekki boðlega og að hún væri kjánaleg. Selma lýsti því einnig að 

sumar konur þurfi að taka stórar buxnastærðir svo þær passi um mjaðmirnar á þeim en að á 

móti, þá verða þær síðari og útvíðar um kálfa og ökkla. Í sumum tilfellum séu buxurnar orðnar 

svo síðar að hún sé nálægt því að ganga á endurskinsmerkjunum á buxunum, sem eiga að vera 

við kálfana. Sumar buxur sem lögreglumenn hafa fengið eru með hnépúðum og því stærri buxur 

sem lögreglumenn ganga í því neðar færast hnépúðarnir og missa því tilgang sinn. Þóra sagði 

okkur frá því hvað henni þætti vont að vera í lögreglufatnaði sem henni þyki óþægilegur og 

passaði illa, tímunum saman, á löngum vöktum. Sumum viðmælendum þótti þessi framkoma 

gefa í skyn að konur væru ekki eins mikils virði og karlmenn í starfi. Óánægja viðmælenda okkar 

var áberandi og töldu að mikilvægt væri að bæta framkomu í garð kvenna í stéttinni og gera 

betur.  
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5 Samantekt og umræður 
Í þessari ritgerð lögðum við upp með að kanna upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af fordómum 

og mismunun á grundvelli kynferðis. Rannsóknarspurningin var: „Hver er upplifun 

lögreglukvenna í dreifbýli af fordómum og mismunun í starfi?“ Við rýndum í fjölda fræðigreina 

og rannsókna og tókum viðtöl við sex lögreglukonur sem starfa í dreifbýli. Við beittum 

eigindlegri rannsóknaraðferð og hálfstöðluðum viðtölum til þess að fá fram frjálsa og óhindraða 

frásögn frá viðmælendum okkar um viðfangsefni rannsóknarinnar.  

Það sem stendur helst upp úr í rannsóknum sem skara þetta svið er að lögreglukonum 

fer ört fjölgandi (FBI: UCR, 2019; Home Office, 2020; Guðbjörg S. Bergsdóttir, 2021) og 

lögreglukonur virðast í meira mæli upplifa mismunun, fordóma og áreitni í tengslum við 

lögreglustarfið heldur en karlkyns samstarfsmenn þeirra (Chu, 2013; Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir, 2013; Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009; Murray, 2021; Svanborg, 2016). Það 

kom okkur helst á óvart að viðmælendur okkar virtust sætta sig við núverandi ástand og 

menninguna að einhverju leyti og hafa aðlagast henni fremur en að stuðla að breytingum 

(Murray, 2021).   

 Þegar á viðtölunum stóð varð okkur fljótt ljóst að viðmælendur okkar höfðu misjafnar 

skoðanir á hvað taldist mismunun eða fordómar á grundvelli kynferðis. Það helsta sem lá á 

konunum voru viðhorf til kvenna innan lögreglunnar og þá mismunun sem þær upplifa þegar 

kemur að fatnaði lögregluþjóna sem allur er hannaður á karlmenn. Lögreglukonurnar höfðu í 

sjálfu sér ekki miklar áhyggjur af fordómum almennings og töldu að viðhorfið batnaði með 

fjölgun kvenna í starfsstéttinni. Í rannsókn Finnborgar Salome (2013) á upplifun lögreglukvenna 

á Íslandi af kynferðislegri áreitni sögðust flestar konur hafa orðið fyrir áreitni af karlkyns 

yfirmönnum en næst flestar sögðust hafa orðið fyrir áreitni frá utanaðkomandi aðilum. 

Viðmælendur okkar sögðu hins vegar að það væri algengara að upplifa fordóma frá almenningi 

frekar en samstarfsmönnum eða yfirmönnum. Mögulega hefur rannsóknaraðferðin áhrif á svör 

viðmælenda. Rannsókn Finnborgar var megindleg þar sem spurningalistar voru lagðir fyrir 

þátttakendur og getur verið að það hafi áhrif á hvernig spurningunni er svarað. Einnig teljum 

við að auðveldara geti verið að svara um framkomu almennings heldur en samstarfsmanna þar 

sem tengslin eru ekki eins mikil.  
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Aðspurðar lýstu viðmælendur okkar atburðum úr starfi sínu sem lögreglukonur og sögðu 

okkur hvaða áhrif lögreglumenningin hefur á fjölskyldu- og einkalíf sitt. Það sem einkenndi 

frásagnir þeirra var að þeim þótti lögreglumenningin vera hluti af starfinu sem þyrfti að venjast 

en það samræmist bæði erlendum og innlendum rannsóknum (Chu, 2013; Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir, 2013). Helmingur viðmælenda sagði að vinnutímar hefðu áhrif á fjölskyldulíf 

þeirra. Við spurðum þær hvaða áhrif lögreglumenningin hefur á þær í starfi og sögðu þær flestar 

að áhrifin væru hvorki mikil né af neikvæðum toga, þar til við ræddum málefni sem voru 

áþreifanlegri, eins og fatamálin. Þá skein óánægja þeirra í gegn. Þeim var ljóst að karlmennirnir 

væru viðmiðunarhópurinn sem konur þurfa að aðlaga sig að til þess að öðlast viðurkenningu í 

starfi (Brough, Chataway og Biggs, 2016; Cunningham og Ramshaw, 2020; Murray, 2021).  

Þegar leið á viðtölin fengum við frásagnir frá öllum viðmælendum okkar þar sem þær 

höfðu orðið fyrir fordómum eða mismunun í starfi vegna kynferðis síns. Það vakti athygli okkar 

að þegar við spurðum þær beint út í neikvæða upplifun í starfi virtust sumar þeirra ekki hafa 

neitt sérstakt atriði í huga þangað til það leið á viðtalið. Þá fóru þær að segja okkur frá því 

hvernig þær hafa þurft að sanna sig sem konur í lögreglunni og sýna fram á það að þær séu jafn 

verðugar í starfi og karlmenn (Haake, 2018). 

Viðmælendum okkar fannst ekki að konur í lögreglunni væru karlgerðar eða að þær 

þyrftu að fórna kvenleika sínum í starfi til þess að falla inn í hópinn eða svo að þeim væri tekið 

alvarlega, sem er öfugt við erlendar rannsóknir á sviðinu. Allar svöruðu þær spurningunni 

neitandi. Þær sögðu það ekki vera þannig í dag en sumar þeirra könnuðust við þetta viðhorf frá 

því að þær hófu störf. Möguleg skýring á þessari viðhorfsbreytingu gæti verið fjölgun kvenna 

innan lögreglunnar. Í dag er hægt að finna starfandi lögreglukonur með starfsréttindi í öllum 

lögregluumdæmum nema í Vestmannaeyjum og því er hægt að áætla að með þessari fjölgun 

og kröfu kvenna um viðurkenningu innan starfsins sé að einhverju leyti búið að útrýma því 

hugarfari að konur þurfi að vera „ein af strákunum.“  

        Þegar betur er rýnt í niðurstöðurnar má greina í svörum kvennanna að þær hafi að 

einhverju leyti sætt sig við viðhorf lögreglumanna og almennings til lögreglukvenna. Jafnframt 

virðast þær jafnvel álíta að þetta viðhorf sé eitthvað sem sé erfitt að breyta. Það var í raun eins 

og þær hafi myndað sér skráp sem erfitt er að komast undir en þær gleymi honum þegar farið 

var að ræða, að því er virðist léttvægari efni, eins og fatamál. Þá kom gremjan og óánægjan í 

ljós. Það örlaði jafnvel á ákveðinni forlagatrú í svörum kvennanna og það er nokkurt áhyggjuefni 
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ef konurnar eru orðnar svo samdauna ástandinu að þær telji þessa menningu vera óbreytanlega 

og því er betra að annað hvort lifa með henni eða hætta störfum. Það að ekki sé tekið nægilegt 

tillit til kvenna innan lögreglunnar, s.s. að fatnaðurinn passi ekki og að þær finni fyrir því að 

samstarfsmenn þeirra ætlist til þess að þær leggi meira á sig heldur en karlmenn, var eitthvað 

sem truflaði þær flestar.   

Það er ekki nóg með að lögreglustéttin sé karllæg og hefð sé fyrir því (Brough o.fl., 2016; 

Haake, 2018), heldur er um að ræða stétt sem oft hefur þurft að berjast fyrir bættum kjörum 

fyrir daufum eyrum og getur gert takmarkað í því þar sem lögreglumenn hafa ekki verkfallsrétt. 

Á sama tíma þarf stéttin að standa í fremstu línu og vera stuðpúði á milli valdstjórnarinnar og 

almennings (Ingólfur V. Gíslason, 2014). Lögreglan er á sama tíma sá aðili sem sami almenningur 

kallar til þegar eitthvað bregður út af. Lögreglan er þjónustuaðili sem þjónustar almenning í 

landinu en á sama tíma þarf hún að hafa taumhald á sama almenningi. Þannig að starfssvið 

lögreglunnar er mjög erfitt. Viðmælendur okkar gera þær kröfur að vera metnar til jafns við 

karlkyns félaga sína jafnt innan lögreglunnar sem utan, en á því er misbrestur. Það er ekki nóg 

að þær séu hluti af þessari stétt sem býr við svo erfið starfsskilyrði heldur þurfa þær í þokkabót 

að berjast fyrir tilverurétti sínum, jafnt innan stéttarinnar sem utan. Þetta kemur annars vegar 

fram í viðmóti karlkyns samstarfsfélaga þeirra sem og hins vegar karlkyns (og jafnvel kvenkyns) 

einstaklingum sem eiga samskipti við lögregluna. Viðmælendur okkar hafa upplifað lítilsvirðingu 

og smánun frá almenningi. Það er mjög alvarlegt mál að lögreglukonur verði fyrir meira álagi í 

starfi sínu en karlkyns félagar þeirra vegna þess eins hvers kyns þær eru. Það er því mjög slæmt 

að þetta sé raunin og við teljum að þarna sé komin stór hluti skýringarinnar á brottfalli kvenna 

úr lögreglustarfinu. Það er umhugsunarefni, sem þarf að taka alvarlega. Þarna er mikið misræmi 

á ferðinni sem þarf að athuga betur. 

    Það var áberandi og kom skýrt fram að konurnar vildu fá til starfa hæfa lögreglumenn og töldu 

þær helstu eiginleika góðs lögregluþjóns vera óháða kyni viðkomandi. Það sem einkennir góðan 

lögreglumann að mati þeirra eru góðir samskiptahæfileikar, framkoma og viðhorf til 

samfélagsins svo sem virðing, umburðarlyndi, heiðarleika, kurteisi og að vera lausnarmiðaður. 

Greinilegt er að íslenska lögreglan er á réttri leið í þessum málum eins og sést á siðareglum 

hennar og þeirri framför sem orðið hefur á ráðningu kvenna í æðri stöður innan lögreglunnar. 

Það er því von að þessi mál fari batnandi og er það í raun augljóst á svörum viðmælenda okkar 

að þær voru sammála um að hlutirnir hafi batnað til muna með tímanum. Hins vegar voru sumar 
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kvennanna á því að unga fólkið sem er að koma inn í stéttina hafi óraunhæfar hugmyndir um 

starfið sem það hefur frá kvikmyndum, sjónvarpi og breyttum kröfum í námi. Þær minntust á 

agaleysi meðal lögreglunema eftir að grunnnámið var fært á háskólastig og þá sérstaklega að 

ekki séu gerðar eins miklar kröfur og þegar Lögregluskóli ríkisins var og hét. Reynsluleysi og 

takmarkað sjálfstæði var talið einkenna lögreglunema í Háskólanum á Akureyri. Þessi reynsla 

kvennanna bendir til að eitthvað sé athugavert í námsfyrirkomulagi lögreglunema og áliti 

almennings. Menningin í lögreglunni er eitthvað sem þarf að laga en fyrst og fremst þarf að laga 

viðhorf almennings til lögreglunnar og sú vinna hefst heima hjá lögreglunni. 

  Við höfum fengið betri skilning á því hvernig það er að vera lögreglukona í dreifbýli og 

hvaða mótlæti þær standa frammi fyrir og hversu mikla orku og ákveðni þær búa yfir. Við vonum 

að þessi rannsókn gefi öðrum einhverja innsýn inn í það hvernig það er að vera lögreglukona í 

dreifbýli og þá hvaða mismunun og fordómum þær þurfa að berjast gegn í starfi sínu vegna 

kynferðis síns.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 
 

Upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af kynjafordómum og -mismunun. 
 

LEIÐBEININGAR 

Rannsakendur verða að hafa viðtalsramma fyrir hálfstöðluð viðtöl. Þetta skjal inniheldur 
viðtalsramma og leiðbeiningar vegna hálf staðlaðra viðtala við lögreglukonur í dreifbýli. Byrjað 
er á leiðbeiningum um hvernig á að styðjast við rammann. 

Rannsakendur þurfa að hafa í huga að viðtalsramminn er sveigjanlegur. Hægt er að aðlaga 
hann, ef nauðsyn krefur, að viðfangsefnunum sem viðkomandi vill skoða nánar, að 
viðmælandanum o.s.frv. 

Ramminn hefst á „Kynningu“, sem auðvelt er að aðlaga, þar sem rannsakandinn kynnir sig og 
minnir viðmælandann á viðfangsefni viðtalsins. Með þessum hætti veit viðmælandinn 
nákvæmlega hverjar væntingar rannsakandans eru. 

Næsti hluti inniheldur aðalhluta viðtalsrammans, þ.e.a.s. spurningarnar. Fyrirsagnirnar og 
spurningarnar gefa til kynna hvaða viðfangsefni á að fanga í hvert sinn og mögulegar 
spurningar. Spurningunum er skipt í þrjá flokka: „Almennt“, „áskoranir lögreglukvenna“ og 
„upplifun lögreglukvenna“. 

Ólíkt lokaðri spurningalistakönnun, þurfa rannsakendur ekki að spyrja allra spurninganna í 
viðtalsrammanum. Þess í stað styðjast þeir við rammann eftir þörfum. Mikilvægast er að  

1) hvetja viðmælandann til þess ræða helstu áskoranir lögreglukvenna í dreifbýli og  
2) fá upplýsingar um upplifun viðkomandi af kynjafordómum og -mismunun.  

  
Til þess að láta viðtalið flæða betur er gott að draga saman viðfangsefni á tilteknum 
tímapunktum áður en lengra er haldið. Auðvitað skarast þessir hlutar að stórum hluta. Spyrja 
skal aðalspurninganna eftir að viðfangsefni er kynnt. Í öllu falli þarf rannsakandinn að velja 
spurningar og röð þeirra eftir því hvernig viðtalið þróast. 

Rannsakandi spyr nánari spurninga til skýringar ef honum finnst vanta ítarlegri lýsingu. 
Rannsakendur verða að hafa nokkrar mismunandi útgáfur af spurningunum í huga til þess að 
geta hvatt viðmælandann til þess að tala svo halda megi viðtalinu áfram. 

Ef viðmælandi á í erfiðleikum með að svara, getur spyrjandi komið með dæmi, en spyrjandinn 
má ekki leggja viðkomandi orð í munn eða leggja til svör. 
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Lokahlutinn miðar að því að ljúka viðtalinu og leggur til tvær spurningar með þetta í huga. 
Markmiðið er að ganga úr skugga um að búið sé að kafa ofan í viðfangsefni rannsóknarinnar. 
Ekki vita allir viðmælendur um öll viðfangsefnin en það er mikilvægt að ná að koma inn á sem 
allra flest í hverju viðtali fyrir sig. 

 
Inngangur: Kynning 

Góðan daginn, við heitum __________________________ og við erum að rannsaka upplifun 
lögreglukvenna í dreifbýli af kynjafordómum og -mismunun í starfi í tengslum við lokaverkefni 
okkar í BA-námi í lögreglu- og löggæslufræði við Háskólann á Akureyri. Með þetta að markmiði 
tökum við viðtöl við starfandi lögreglukonur víðsvegar um landið. 

Í viðtali okkar munum við aðallega spyrja um eftirfarandi atriði: Hver er upplifun þín af 
kynjafordómum og -mismunun í starfi þínu sem lögregluþjónn? 

 

Spurningar 
Almennt 

1.  Hversu lengi hefur þú starfað sem lögregluþjónn? 
2.  Við hvaða embætti starfar þú í dag? 
3.  Ert þú með starfsréttindi sem lögregluþjónn? 

a.     Ef já, hvenær útskrifaðist þú? 
b.     Hófstu störf innan lögreglunnar fyrir eða eftir útskrift? 

4.  Hvaða stöðu gegnir þú innan lögreglunnar í dag? 
5.  Hvað var það sem heillaði þig við lögreglustarfið og var þess valdandi að þú ákvaðst að 

leggja það fyrir þig? 
6.  Hverjir eru að þínu mati nauðsynlegir eiginleikar góðs lögregluþjóns? 
7.  Er upplifun þín af starfinu í samræmi við þær væntingar sem þú hafðir þegar þú hófst 

störf? 
a.     Ef ekki, afhverju? 

8.  Hver telur þú vera munurinn á því að vinna sem lögregluþjónn í dreifbýli annarsvega og 
á höfuðborgarsvæðinu hinsvegar? 

9.  Hvernig metur þú stöðu jafnréttismála á þinni starfsstöð? 
10. Hvar hefuru starfað? 
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Áskoranir lögreglukvenna: 

Aðalspurning Aukaspurning Til skýringar 

• Hverjar telur þú vera helstu 
áskoranir lögreglukvenna á þinni 
starfsstöð eða þar sem þú hefur 
starfað í dreifbýli? 

• Hvernig/hvenær áttaðir þú þig á 
því að það væri ákveðin áskorun að 
starfa sem lögreglukona í dreifbýli? 

• Í hverju felast þessar áskoranir? 

• Hvernig birtast þessar áskoranir 
aðallega? Í vinnu? Í einkalífi? 

• Hversu mikið vandamál telur þú 
þetta vera? 

• Hvernig útskýrir þú þessa 
áskorun (orsök og afleiðingar)? 

  

  

• Getur þú 
útskýrt nánar? 

• Er eitthvað 
annað sem þú 
getur bætt við? 

• Getur þú gefið 
okkur dæmi? 

 
Þrengri spurningar 

• Hversu margir eru margir starfandi við almenna löggæslu á þínum vinnustað? 
o Hvað eru konurnar margar? 

• Hefur þú eða veistu um konur sem hafa orðið fyrir kynjafordómum eða -mismunun frá 
almenningi við lögreglustörf? 

o Hvernig birtast þessir fordómar eða mismunun? 
§ Getur þú komið með dæmi? 

o Telur þú að almenningur taki jafn mikið mark á lögreglukonum og 
lögreglukörlum? 

§ Getur þú komið með dæmi? 
• Finnst þér eins og konur í lögreglunni séu karlgerðar eða þurfi að fórna kvenleika 

sínum í starfi til þess að falla inn í hópinn svo að þær séu teknar alvarlega? 
o Sérðu mun á framkomu ungra karlmanna og eldri karlmanna í garð 

lögreglukvenna? 
• Hvort er það algengara eða meira áberandi að verða fyrir kynjafordómum eða -

mismunun frá samstarfsmönnum innan lögreglunnar eða frá almenningi? 
• Hvaða áhrif hafa starfið og lögreglumenning á þig í starfi og einkalífi með tilliti til 

barneigna og fjölskyldulífs? 
• Upplifir þú einhverjar breytingar á menningunni innan lögreglunnar frá því að þú hófst 

störf? 
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Upplifun lögreglukvenna 

Aðalspurning Aukaspurning Til skýringar 

• Hver er upplifun þín af 
kynjafordómum og -mismunun í 
garð lögreglukvenna í dreifbýli? 

• Hvernig/hvenær áttaðir þú þig á 
því að kynjafordómar og/eða -
mismunun í garð lögreglukvenna 
væru til staðar? 

• Hvernig/hvenær birtast 
kynjafordómar og/eða -mismunun í 
garð lögreglukvenna? 

• Hvernig bregst þú við þegar þú 
upplifir eða verður vitni af 
kynjafordómum og/eða -mismunun 
í garð lögreglukvenna? 

• Hverjir verða helst fyrir 
kynjafordómum og/eða -mismunun 
í garð lögreglukvenna? 

• Hverjir gera sig helst seka um að 
kynjafordómum og/eða -mismunun 
í garð lögreglukvenna? 

• Hvað myndir þú helst vilja að gert 
yrði til þess að koma í veg fyrir 
áframhaldandi kynjafordómum 
og/eða -mismunun í garð 
lögreglukvenna? 

  

  

  

  

• Getur þú 
útskýrt nánar? 

• Er eitthvað 
annað sem þú 
getur bætt 
við? 

• Getur þú 
gefið okkur 
dæmi? 

Lok viðtals   

Er eitthvað annað tengt áskorunum 
og upplifun lögreglukvenna af 
kynjafordómum og -mismunun í 
starfi sem þér finnst að ætti að 
koma fram? 
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Þrengri spurningar 

• Hvaða áhrif telur þú að stærð vinnustaðar hafi áhrif á upplifun lögreglukvenna af 
kynjafordómum eða -mismunun? 

• Hefur þú sjálf orðið fyrir kynjafordómum eða -mismunun í starfi sem lögregluþjónn? 
• Telur þú að konur eigi erfiðara með framgang í starfi vegna kynferðis síns? 
• Telur þú að konur fái tækifæri í starfi vegna kynferðis síns? 
• Telur þú að litið sé á lögreglukonur sem kynferðislegt viðfang innan sem utan 

vinnustaðarins? 
o Ef svo er hvernig birtist það? Hvernig er brugðist við því? 

• Hvað er það erfiðasta við að starfa sem lögreglukona í dreifbýli? 
o Hvers lýsir þetta sér? 

 
Er eitthvað annað tengt áskorunum og upplifun lögreglukvenna af kynjafordómum og -
mismunun í starfi sem þér finnst að ætti að koma fram? 
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Viðauki 2 
Upplýst samþykki 

  

Þér er boðið að taka þátt í rannsókn sem felst í viðtölum við lögreglukonur sem hafa starfað 
eða eru starfandi í dreifbýli á Íslandi. Rannsóknin tengist lokaverkefni Margrétar H. 
Sigurbjargardóttur og Þuríðar Kvaran Guðmundsdóttur í BA-námi þeirra í lögreglu- og 
löggæslufræði og rannsóknarverkefninu „Upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af 
kynjafordómum og -mismunun.“, sem Guðmundur Oddsson leiðbeinir. 
 
Bakgrunnur: 
Markmið verkefnisins er að kanna hvort lögreglukonur í dreifbýli hafi orðið fyrir 
kynjafordómum eða -mismunun í starfi sínu og hvernig þær upplifa sig í starfi og til hvaða ráða 
þær hafa tekið. 
 
Fyrirkomulag: 
Ef þú samþykkir að taka þátt í rannsókninni, þarft þú að taka þátt í viðtali sem mun taka að 
jafnaði eina klukkustund. Viðtalið verður tekið upp, með þínu leyfi. Spurningarnar í viðtalinu 
munu aðallega snúa að þinni upplifun af lögreglustarfinu og þá sérstaklega þáttum tengdum 
kynjafordómum eða -mismunun. 
 
Nafnleynd: 
Allar upplýsingar sem safnað er í viðtölunum verða ónafngreinanlegar á meðan rannsókninni 
stendur og allar götur upp frá því. Ekki verður greint frá upplýsingum í lokaverkefninu eða 
öðru útgefnu efni sem verður hægt að rekja til þín. Rannsóknargögnin verða geymd á 
öruggum stað og einungis fyrrgreindir rannsakendur munu hafa aðgang að þeim. Upptökurnar 
verða einungis geymdar eins lengi og þörf krefur og verða eyðilagðar þegar ekki verður lengur 
þörf á þeim til greiningar.  
 
Valfrjáls þátttaka: 
Þátttaka í þessari rannsókn er fullkomlega valfrjáls. Þér er frjálst að hætta þátttöku í 
rannsókninni hvenær sem er og hefur rétt á að biðja um að gögn sem tengjast þér séu 
fjarlægð fyrir 10. maí, 2021. 
 
Spurningar: 
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina, vinsamlegast beindu þeim til 
Margrétar H. Sigurbjargardóttur (ha180225@unak.is) og/eða Þuríðar Kvaran Guðmundsdóttur 
(ha180210@unak.is).  
Ef þú hefur frekari spurningar eða vangaveltur varðandi þátttöku þína í rannsókninni 
vinsamlegast hafið samband við leiðbeinanda okkar, Guðmund Oddsson, dósent í félagsfræði 
við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri (goddsson@unak.is). 

Takk kærlega fyrir að samþykkja að taka þátt í rannsókninni:  

Upplifun lögreglukvenna í dreifbýli af kynjafordómum og -mismunun. 
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Upplýst samþykki: 

Ég hef lesið ofangreindar upplýsingar og samþykki að taka þátt í þessari rannsókn. 

  

Undirskrift:_______________________________________Dagsetning: _______________ 

  

Undirskrift rannsakenda:____________________________  Dagsetning: _______________ 

  

Undirskrift rannsakenda:____________________________  Dagsetning: _______________ 

 

 


