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Ágrip  

 

Komið hefur fram í umræðu um jafnrétti að auka þurfi hlutfall kvenna í stjórnum og 

stjórnmálum og það á ekki síður við í sveitarstjórnum. Tilgangur þessa verkefnis var rannsaka 

hvort fram kæmi munur á viðhorfi kynjanna til setu í sveitarstjórnum. Lagt var upp með 

rannsóknarspurninguna:  

 

Er munur á viðhorfi sveitarstjórnarfulltrúa til setu í sveitarstjórn eftir kyni?  

Ef svo er, hver er hann og hvers vegna? 

 

Leitast var við að kanna hug, viðhorf og ástæðu þess að fólk gaf kost á sér til setu í 

sveitarstjórnum, svo og viðhorfi til starfsins almennt. Til þess að fá svör við þessum 

vangaveltum var spurningakönnun send á núverandi sveitarstjórnarfulltrúa.  

 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að greinilegur munur var á viðhorfi kynjanna. Töluvert fleiri 

konur en karlar voru sammála eftirfarandi fullyrðingum:  

 

 „Mér finnst skipta máli að kynin komi nokkuð jafnt að ákvarðanatöku í 

sveitarfélaginu“  

 „Mér finnst skipta máli að hlufall kynjanna í sveitarstjórn sé nokkuð jafnt“ 

 

Túlka má niðurstöðurnar sem svo að þessi atriði skipti konur mun meira máli en karla vegna 

þess hve mikil barátta er að baki þeim árangri sem þó hefur náðst. Baráttan snerist í upphafi 

um aukna hlutdeild kvenna í stjórnmálum en hefur nú þróast í það að vilja jafna hlutdeild 

karla og kvenna í stjórnmálum og þar af leiðandi aukið jafnrétti í mikilvægri ákvarðanatöku 

sem leiðir til hagsbóta fyrir samfélagið allt.  
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Abstract 

 

The debate about gender equality has demonstrated the importance of increasing the 

participation of women on corporate boards and in politics. This also applies to local 

authorities at the municipal level. The purpose of this study is to investigate whether there are 

differences in attitudes between the sexes. The research question was:  

 

Is there a difference in the attitudes of local representatives towards sitting in local 

government? 

If so, what is the difference and why does it appear? 

 

Efforts were made to explore the mindset, attitude and the reasons people gave for why they 

were running for seats in local councils, as well as attitudes towards work in general. A 

questionary was sent to current local representatives in municipalities around Iceland.  

 

The results revealed distinct differences in attitudes between the sexes. Considerably more 

women than men agreed with the following statements. 

 

• „I feel that it’s important that men and women take equal part in making policy 

decisions in the municipality„ 

• „I feel that it is important that the proportion of men and women in local government 

is balanced„  

 

The results indicate that these aspects are much more important to women than to men 

because of the great difficulties women have overcome to succeed. The movement that began 

as a fight to increase the proportion of women in politics has now evolved into a fight for 

equal participation of men and women, which would be much to the benefit of society as a 

whole.  

 

 

 

Keyword: Local representatives - Attitude - Questionary - Equality - Men - Women 
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1. Inngangur  

1.1 Lýsing á viðfangsefninu 

Komið hefur fram bæði í rannsóknum og umræðu um jafnrétti og stjórnmál að auka þurfi 

hlutfall kvenna í stjórnum og stjórnmálum og það á ekki síður við í sveitarstjórnum.  

 

Mikið er til af heitum um sveitarstjórnarstigið eins og sveitarstjórn, bæjarstjórn, hreppsnefnd 

eða borgarstjórn, þó að borgarstjórn eigi eingöngu við í Reykjavík. Sveitarstjórn er skilgreind 

á þann hátt að hún starfi á afmörkuðum landssvæðum innan stærri ríkisheilda. Til hennar er 

sérstaklega kosið og þannig greinist hún frá stjórnsýslu landsstjórnarinnar. Þá skiptast nærri 

því öll lýðræðisríki í heiminum upp í sveitarfélög (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). Þegar 

höfundur talar um sveitarstjórnarmál er einnig átt við borgarstjórnar-, bæjarstjórnar- og 

hreppsnefndarmál og ekki verður gerður sérstakur greinarmunur á því hér eftir. Til 

einföldunar og í ljósi þess hversu mörg hugtök eru til um viðfangsefnið verður því notast við 

orðin sveitarstjórnir og sveitarstjórnarfulltrúar í verkefninu.   

 

Þrátt fyrir að í verkefninu sjálfu sé umfjöllun um stjórnmál almennt voru sveitarstjórnarmálin 

sá hluti stjórnsýslunnar sem hér var sérstaklega til rannsóknar. Spurningakönnun var send út 

til úrtaks úr hópi kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa sem kosnir voru í síðastliðnum 

sveitarstjórnarkosningum 2014. Leitast var við að kanna hug, viðhorf og ástæðu þess að fólk 

gaf kost á sér til setu í sveitarstjórnum, svo og viðhorfi til starfsins. Þá fannst höfundi einnig 

áhugavert að kanna hvort fram kæmi einhver munur á viðhorfi kynjanna, hver hann væri og 

hvers vegna. Tilgangurinn var að skilja betur hvert við sem samfélag erum komin varðandi 

jafnrétti kynjanna í stjórnmálum. Höfundur var sveitarstjórnarfulltrúi í Sveitarfélaginu Vogum 

eitt kjörtímabil og hefur því persónulega reynslu af störfum sveitarstjórnar. Þrátt fyrir 

spennandi verkefni að mörgu leyti er starfið krefjandi og þegar kemur að því að meta hvort 

gefa eigi áfram kost á sér þarf mikill áhugi að vera til staðar. Höfundi fannst hugsanlegt að 

konur, einhverra hluta vegna, dvelji við í styttri tíma og gefi síður kost á sér til áframhaldandi 

starfa innan sveitarstjórnar. Því var spennandi að kanna hvort svo reyndist vera í raun, og 

hvort viðhorf sveitarstjórnarfulltrúa væri misjafnt eftir kyni. Þá kom fram í máli þáverandi 

félags- og húsnæðismálaráðherra, að það væri áhyggjuefni að sjá að samkvæmt tölulegum 

upplýsingum stöldruðu konur skemur við sem kjörnir fulltrúar á vettvangi sveitarstjórna og  

því þyrfti að huga betur að aðstæðum í því starfsumhverfi til að þær endurspegluðu betur 

væntingar og þarfir beggja kynja (Velferðarráðuneytið, 2013).  
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Þá voru einnig skoðuð fyrirliggjandi gögn um þátttöku kvenna í stjórnmálum hérlendis og 

erlendis, meðal annars hvert hlutfall þeirra var móts við karla og hver þróunin hefur verið hér 

á landi. Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg L. Hjartardóttir skrifuðu greinina Kynjaskekkja í 

stjórnmálum, breytingar og áhrifaþættir sem birtist árið 2009 í veftímaritinu Stjórnmál og 

stjórnsýsla. Þar kom fram að staða kvenna í stjórnmálum tengdist mörgum þáttum og 

mikilvægustu ástæðurnar voru taldar félagslegar og efnahagslegar, menningarlegar og ekki 

síst ástæður í pólitíska kerfinu sjálfu. Helstu fjölþjóðlegu kannanirnar voru teknar til 

umfjöllunar í greininni og var Ísland skoðað með hliðsjón af þeim. Leiddar voru líkur að því 

að félagslegu og efnahagslegu skýringarnar teldust veigaminni hér á landi á móti 

menningarlegum þáttum og skýringum sem lægju í stjórnmálakerfinu sjálfu. Fram kom að 

margir samverkandi þættir í stjórnmálakerfinu hefðu haft áhrif á hlut og framgang kvenna, 

eins og kosningakerfið á Íslandi, það er að hlutfallskerfið væri hagstæðara fyrir konur en 

önnur kerfi, og þó að þættir eins og stærð kjördæma og stærð framboða hefðu haft einhver 

áhrif voru veigameiri skýringar líklega taldar skipta meira máli en þar má nefna vinnuaðferðir 

flokkanna, flokksmenningin og hugmyndarfæði þeirra. Ljóst væri að þátttaka kvenna í 

stjórnmálum á Íslandi tengdist kvennahreyfingunni og kvennalistum nánum böndum. Þá 

hefðu menningarbundnir þættir mikil áhrif eins og hlutverk kynjanna, ímynd stjórnmálamanna 

og ekki síst pólitískra leiðtoga. Karlar hefðu fengið meiri umfjöllun í fjölmiðlum og konur 

jafnframt fengið misvísandi skilaboð um hlutverk sitt og erindi í stjórnmálin. Bæði væri gefið 

í skyn að þær hefðu ekki metnaðinn sem þyrfti en um leið að þær ættu að halda sig innan 

hæfilegra marka (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg L. Hjartardóttir, 2009).  

 

1.2 Rannsóknarspurning og markmið verkefnisins 

Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með í þessu verkefni er,  

 

Er munur á viðhorfi sveitarstjórnarfulltrúa til setu í sveitarstjórn eftir kyni?  

Ef svo er, hver er hann og hvers vegna?  

 

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvort að fram komi munur á viðhorfi kynjanna til 

sveitarstjórnarmála. Margoft hefur komið fram að auka þurfi hlutfall kvenna í stjórnmálum og 

hér var sérstaklega tekið til rannsóknar viðhorf þeirra sem kosnir voru í síðustu kosningum 

sem fulltrúar í sveitarstjórnir landsins. Í ljósi umræðunnar um að auka þurfi hlutfall kvenna í 
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stjórnmálum fannst höfundi spennandi að skoða þennan afmarkaða hluta stjórnsýslunnar sem 

sveitarstjórnarmálin eru. Með því að leita svara við rannsóknarspurningunni verður reynt að 

varpa ljósi á hvort fram komi munur á viðhorfi kynjanna, hver hann er og hvers vegna. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að leitast við að skilja betur hver staðan er varðandi jafnrétti í 

stjórnmálum, hvað hægt er að gera betur og hvað gefur tilefni til frekari rannsókna.  

 

Þegar hlutfall kvenna í sveitarstjórnum landsins var skoðuð kom í ljós að þróunin hefur verið 

jákvæð. Hlutfall þeirra hefur aukist jafnt og þétt, þó það hafi tekið ansi langan tíma. Þau 

jafnréttislög sem gilda í dag voru sett 2008. Markmið þeirra var að koma á og viðhalda 

jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og þannig jafna stöðu kynjanna á öllum 

sviðum samfélagsins (Lög um jafna stöðu karla og kvenna nr. 10/2008). Þau kveða á um að 

hlutfall kynjanna sé sem jafnast þegar kemur að því að skipa ráð og stjórnir á vegum ríkis og 

sveitarfélaga. Þó að þessi lög geti ekki átt við um lýðræðislegar kosningar, þar sem aðrar 

reglur gilda, hafa þau heilmikið að segja um eftirmála kosninga, en hann snýr meðal annars að 

því að skipa í ráð og nefndir sem tilheyra sveitarstjórn. Þess vegna fannst höfundi áhugavert 

að reyna að komast að því hvort áhugi til þess að gefa kost á sér til setu í sveitastjórnum sé 

jafn mikill á milli kynja eða hvort jafnréttissjónarmið hafi haft einhver áhrif á hlutfall 

kynjanna.  

 

Mikilvægt var að mati höfundar að kanna viðhorf hjá núverandi sveitarstjórnarfulltrúum, þó 

að einnig gæti verið áhugavert að heyra í fyrrverandi fulltrúum en það verður ekki gert að 

sinni. Þær niðurstöður sem nú liggja fyrir geta vonandi nýst sem innlegg í umræðuna um 

hlutfall kvenna í stjórnmálum, hvað má betur fara og hvað er vert að rannsaka betur.  

1.3. Rannsóknaraðferðir og efnistök  

Notast var við megindlegar rannsóknaraðferðir í þessari rannsókn. Höfundur setti 

rannsóknarverkefnið upp í eftirfarandi líkan, eins og sjá má á mynd 1: 

       

               

                    Mynd 1. Verkefnið  

Viðfangsefni 
skilgreint og 

heimildir kannaðar 

Rannsóknarspurning 
sett fram  

Rannsóknaráætlun 
gerð  

Spurningakönnun 
framkvæmd  

Úrvinnsla og greining  Niðurstöður kynntar  
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Rannsóknin var framkvæmd með spurningakönnun sem send var á núverandi 

sveitarstjórnarfulltrúa. Þýðið (e. population) var 504 kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar og þeim 

var skipt upp í tvo hópa eftir kyni og þá gefið númer. Fjöldi karla var 282 eða 56% kjörinna 

sveitarstjórnarfulltrúa á meðan fjöldi kvenna var 222 eða 44%. 

 

Úrtaksaðferðin (e. sample) sem notast var við var lagskipt slembiúrtak (e. stratified random 

sample) og úrtakið var valið með aðstoð Excel forritsins. Höfundur taldi að með því að nota 

sama hlutfall við val á úrtakinu hafi fengist góð stærð til að endurspegla þýðið, það er 158 

karlar (56%) og 98 konur (44%) eða samtals 256 fulltrúar.  

 

Nöfn þátttakenda fengust á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga en þar reyndist ekki 

unnt að fá netföng allra. Eftir leiðbeiningum frá framkvæmdastjóra sambandsins fengust 

upplýsingar um heimasíðu allra sveitarfélaga þar sem oftast var hægt að finna netföng hjá 

hverjum fulltrúa fyrir sig. Í þeim tilfellum þar sem netföng fundust ekki var sendur póstur á 

sveitarstjóra eða oddvita viðkomandi sveitarfélags og óskað eftir netföngum sem jafnóðum 

var bætt á listann.  

 

Spurningalisti var hannaður í tíu liðum í þeim tilgangi að fá svör við því sem helst brann á 

höfundi að vita. Settar voru fram sjö spurningar og þrjár fullyrðingar sem taka átti afstöðu til 

og spurningarnar voru lokaðar, það er að tveir eða fleiri svarkostir voru fyrirfram ákveðnir og 

svarendum bauðst ekki að velja önnur svör en þau sem boðið var upp á (Grétar Þ. Eyþórsson, 

2013). Með því að nota lokaðar spurningar fengust afdráttarlaus svör að mati höfundar. Fyrst 

var spurt um kyn, þar sem megintilgangur rannsóknarinnar var að fá fram hvort munur væri á 

viðhorfi kynjanna til setu í sveitarstjórnum. Þær spurningar og fullyrðingar sem á eftir komu 

tengdust allar viðfangsefninu á einhvern hátt. Tilgangur rannsóknarinnar var að endurspegla 

viðhorf þýðisins með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni. Þegar kom að því að 

senda út spurningakönnunina höfðu ekki borist svör um netföng hjá fimm 

sveitarstjórnarfulltrúum alls, einn af þeim lenti í úrtakinu og þá var brugðið til þess ráðs að 

velja aftur í úrtakið. Það sama var gert þegar í ljós kom að einn þeirra fulltrúa sem lenti í 

úrtakinu reyndist hafa hætt í sveitarstjórn frá því netföngum var safnað saman.  

 

Spurningakönnunin var send á þá sem lentu í úrtakinu 12. febrúar 2014. Með fylgdi stutt 

kynning á rannsókninni og markmiðum hennar. Þá var tekið fram að viðkomandi væri ekki 

skylt að svara og að trúnaðar yrði gætt. Uppgefinn tími til að svara könnuninni var vika og rétt 
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fyrir lokun hennar var sendur póstur á alla í úrtakinu, þar sem þökkuð voru þau viðbrögð sem 

þegar væru komin og jafnframt sagt að könnunin yrði framlengd um tvo daga í viðbót, í þeim 

tilgangi að fá aukið svarhlutfall. Eins og áður sagði var úrtakið 256 manns og alls svöruðu 147 

af þeim spurningunum. Svarhlutfallið í rannsókninni reyndist því 57% sem telst mjög gott. 

Því ætti rannsóknin að gefa nokkuð góða mynd af viðhorfi þeirra sveitarstjórnarfulltrúa sem í 

dag sitja í sveitarstjórnum hér á landi.  

 

Til að varpa ljósi á að ekki eru allir jafn áhugasamir um að starfa að sveitarstjórnarmálum 

verður birt stutt lýsing á viðhorfi einstaklings úr hópi sveitarstjórnarfulltrúa. Fulltrúinn sem 

um ræðir er kona frá litlu sveitarfélagi þar sem enginn listi kom fram fyrir kosningar og því 

allir íbúar sveitarfélagsins í kjöri. Til að gæta nafnleyndar verður nafn heimildarmanns ekki 

gefið upp, enda eingöngu ætlunin að nota upplýsingarnar sem þar koma fram sem dæmi um 

viðhorf einstaklings úr hópi sveitarstjórnarfulltrúa. 

 

Þá voru einnig skoðuð fyrirliggjandi gögn og skýrslur sem til voru sem og rannsóknir sem 

gerðar höfðu verið og tengdust efni þessa verkefnis.  

 

2.0 Fræðileg umfjöllun  

2.1 Þátttaka kvenna í stjórnmálum  

 
Skiptir máli að konur taki þátt í stjórnmálum? 

Þar sem stjórnmál snúast að miklu leyti um að taka ákvarðanir fyrir samfélag þar sem bæði 

kynin búa skiptir líka miklu máli að bæði kynin taki þátt. Fjölbreytileiki og mismunandi sýn á 

málefni geta orðið tilefni rökræðna og skoðanaskipta sem leiða til sameiginlegrar niðurstöðu 

um hvernig best er að leysa það verkefni sem staðið er frammi fyrir. Þá hefur ákvarðanataka í 

stjórnmálum oft í för með sér efnahagsleg áhrif. Konur gætu virst varfærnari í ákvarðanatöku 

og síður áhættusæknari en karlar þó að auðvitað sé ekki hægt að fullyrða um slíkt. Líklegra er 

að ákvarðanir verði teknar út frá þrengra sjónarhorni og að sérhagsmunir ráði för frekar en 

almannahagur ef hópurinn sem tekur þær er einsleitur. Meiri líkur eru því á að tekið sé tillit til 

heildarhagsmuna samfélagsins ef sá hópur sem tekur ákvarðanirnar er sem fjölbreytilegastur 

og þar þurfa sjónarmið beggja kynja að koma til. Þess vegna er mikilvægt að konur jafnt og 

karlar séu virkir þátttakendur í stjórnmálum.  
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Þá er líka vitað að náið samband er á milli hagfræði og stjórnunar. Hagfræði rannsakar 

hvernig takmörkuðum gæðum er skipt á milli, í þeim tilgangi að skapa hagsæld. Stjórnendur 

sem fjárvörsluaðilar yfir auðlindum og stofnunum eru í raun að framkvæma efnahagslega 

aðgerð (Kreitner, 2007).  

 

Þegar stjórnmálaþátttaka í heiminum var skoðuð kom í ljós að Norðurlöndin komu vel út í 

samanburði við önnur lönd í heiminum. Hlutfall kvenna í stjórnmálum á Norðurlöndum var 

með því hæsta á heimsvísu og þar er jafnrétti kynjanna mikið. Helmingur þingmanna í 

Svíþjóð reyndist vera konur eða 47% og hlutfall kvenna á finnska þinginu var 42%. Þá var 

hlutfall kvenna á norska og danska þinginu 38% og 32% á Alþingi Íslendinga á tímabilinu 

2007-2009.  

 

Undantekning frá þessu var lögþingið í Færeyjum þar sem aðeins 9,4% kjörinna þingmanna 

árið 2004 voru konur, en hlutfallið jókst þó í 23,5% í kosningunum 2008 (Norden, 2008).  

 

Ekki er ástæða til að efast um að hæfileikar kvenna sem leiðtoga séu eitthvað síðri en karla en 

þrátt fyrir það, sem og jafnan rétt þeirra til þátttöku í lýðræðislegu stjórnarfari, hefur forysta 

þeirra verið takmörkuð allt frá sveitarstjórnum til stjórnmála á alþjóðavettvangi og geta 

hindranirnar sem hafa áhrif verið ýmsar. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktaði á árinu 

2011, um þátttöku kvenna í stjórnmálum, og var sú ályktun á þann veg að konur í öllum 

heimshlutum væru ennþá að miklu leyti á jaðrinum þegar kæmi að vettvangi stjórnmála. Oft 

væri það vegna mismunandi laga, venja, viðhorfa og staðalímynda kynjanna, lágs 

menntunarstigs, skorts á aðgengi að heilbrigðisþjónustu og vegna mikilla áhrifa fátæktar á 

konur. Einstaka kona hefði þó möguleika á að yfirstíga þessar hindranir með miklum dugnaði 

og þá oft til hagsbóta fyrir samfélagið. En fyrir konur í heild sem vildu taka þátt þyrfti jöfn 

tækifæri fyrir alla. Þess vegna þyrfti að afnema alla mismunun gagnvart konum og þannig 

styðja rétt þeirra til að taka þátt í opinberu lífi. Stjórnvöld og stjórnmálaflokkar þurfa að 

leggja sitt af mörkum til að auka vald kvenna (UN Women, 2011). 

 

Eins og áður sagði hafa ákvarðanir í stjórnmálum oft í för með sér efnahagsleg áhrif og ef 

tekið er mið af skýrslu velferðarráðherra frá 2011 er jafnrétti mikilvægur liður í að nýta 

almannafé á skilvirkari hátt. Skýrslan bar heitið Jafnrétti í tölum og var lögð fyrir 

jafnréttisþing það sama ár. Þar kom fram yfirlit um stöðu og þróun jafnréttismála og lögð var 

fram áætlun í jafnréttismálum til umræðu á Alþingi. Lögð var áhersla á verkefni sem miðuðu 
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að því að tryggja að stjórnsýslan viðhefði vinnubrögð sem væru til þess fallin að auka jafnrétti 

kynja í samfélaginu og var kynjuð fjárlagaðgerð eitt þeirra atriða. Sú aðferð byggði á forsendu 

þess að ákvarðanir hins opinbera í fjármálum hefðu ekki verið hlutlausar gagnvart kynjunum. 

Því var lagt til að stjórnvöld myndu samþætta kynjasjónarmið inn í alla stefnumörkun, 

áætlanagerð og ákvarðanatöku. Það átti meðal annars að verða til þess að auka jafnrétti og 

tryggja að borgarar nytu gæða samfélagsins óháð kyni. Þegar jafnrétti væri haft að leiðarljósi 

myndu aukast líkur á auknum gæðum hjá stofnunum og fyrirtækjum, auk þess að talið var að 

nýting á almannafé yrði skilvirkari (Velferðarráðuneytið, 2011).  

 

Vitundarvakning samfélagsins um mikilvæg málefni framtíðarinnar eykst stöðugt og má þar 

nefna sjálfbæra þróun, en aftur á móti er grænt hagkerfi hugtak sem ekki er komið jafn langt á 

veg í almennri umræðu. Grænu hagkerfi er ætlað að tengja sjálfbæra þróun við hagræna þætti 

samfélagsins og stuðla þannig að sjálfbærni. Til að ná sjálfbærni þarf að ríkja jafnvægi á milli 

þátta eins og samfélags, umhverfis og efnahags (Utanríkisráðuneytið, 2012). Fjallað var um 

grænt hagkerfi sem leið að sjálfbærri þróun á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (SÞ) sem fram 

fór 2012 í Río de Janero í Brasilíu. Þar komu ráðherrar og þjóðarleiðtogar saman til að marka 

veginn til framtíðar (Utanríkisráðuneytið, 2012). Ein af stofnunum SÞ, UN Women, lagði 

áherslu á að gripið yrði til róttækra aðgerða til að koma á fullri þátttöku kvenna í stjórnun og 

stjórnmálum og tryggja að öll stefnumótun, lög, fjárhagsáætlanir og fjárfestingar sem miða að 

sjálfbærri þróun tækju mið af hagsmunum beggja kynja auk félagslegra, efnahagslegra og 

umhverfislegra þátta sjálfbærrar þróunar (UN Women, íslensk landsnefnd, 2012).  

 

Í mörgum tilfellum hafa stjórnmálaflokkar, stéttarfélög og önnur samtök myndað eins konar 

þrýstihópa innan sinna raða til þess að hafa hagsmuni kvenna að leiðarljósi. Þeirra störf hafa 

oft verið utan við hina formlegu uppbyggingu hefðbundinna stofnana. Sú aðgerðarstefna og sá 

þrýstingur hafa komið miklu til leiðar og vakið samfélagið til vitundar um mikilvægi þessara 

mála og í mörgum tilfellum haft þau áhrif að við ákvarðanatöku sé tekið meira tillit til 

málefna kvenna en áður var. Hugtakið kynjasamþætting er af mörgum talin vera 

kvennabarátta nútímans, en hún felur í sér að jafnræði kynjanna sé tryggt á þann hátt að bæði 

kyn komi að ákvarðanatöku og að konur séu frekar hluti af því ferli heldur en að 

hagsmunasamtök reyni utan frá að hafa áhrif á opinbera ákvarðanatöku. Sú staðreynd að ferlið 

kynjasamþætting í ákvarðanatöku hefur notið velgengni í mörgum löndum er talið gott dæmi 

um með hvaða hætti má koma málum að á áhrifaríkan hátt (Gallagher, M., Laver, M. og Mair, 

P. 2011).  
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Nordisk Forum ráðstefna á vegum norrænu kvennahreyfingarinnar var haldin í júní 2014 þar 

sem 30.000 gestir mættu í þeim tilgangi að ræða hvernig hægt væri að bæta stöðu kvenna, 

bæði í Norðurlöndunum og í heiminum öllum, og hvernig hægt væri að stuðla að janrétti 

kynjanna. Aðgerðaráætlun var samþykkt um áframhaldandi starf að kvenréttindum og jafnrétti 

kynjanna og var hún afhent til norrænu ríkisstjórnanna í lok ráðstefnunnar. Einn fyrsti liðurinn 

í þessari aðgerðaráætlun var feminísk hagfræði, efnahagsleg og félagsleg þróun þar sem þess 

var krafist að fjárlög ríkjanna og fjárhagsáætlanir sveitarfélaga tækju kynjasamþættingu með í 

ferlið svo að jafnréttissjónarmið verði sýnileg í fjárhagslegum ákvörðunum og gögnum. Að 

jafnrétti kynjanna verði kerfisbundið haft að leiðarljósi og notað sem grunnur að nýjum 

ákvörðunum (Nordisk Forum, 2014) 

 

Jafnrétti kynjanna felur í sér að tryggja þurfi jafnan aðgang að tækifærum í samfélaginu, hvort 

sem er efnahagsleg, félagsleg eða pólitísk svo að í því sambandi má færa rök fyrir því að 

kynjajafnrétti í stjórnmálum sé ekki aðeins réttindamál heldur sé það líka mikilvægt þegar 

kemur að grænu hagkerfi. Sjálfbærni þarf á sjónarmiði beggja kynja að halda. Ef ekki er tekið 

mið af hagsmunum helmings íbúa jarðar verðum við aldrei fær um að finna réttar lausnir til að 

ná þeim markmiðum okkar sem nauðsynleg eru. Þetta er meðal annars skoðun 

kynjasérfræðingsins Charlotte Kirkegaard, en hún sá um að innlima jafnréttissjónarmið í 

hönnun og framkvæmd þriggja verkefna tengdum átaksverkefninu Norðurlönd, leiðandi í 

grænum hagvexti (e. The Nordic Region – leading in green growth). Þessi þrjú verkefni 

fjölluðu um menntun og rannsóknir á sviði græns hagvaxtar, samþættingu umhverfis- og 

loftslagsmála í norrænni þróunaraðstoð, fjármögnun grænna fjárfestinga og fyrirtækja og 

aukinnar rannsóknir á kynjasjónarmiðum (Norden, 2014). Kirkegaard sagði jafnframt að 

Norðurlönd hefðu í auknum mæli tekið kynjasjónarmið með í reikninginn og að þá þyrfti líka 

að finna leiðir til að ná fram auknum kynjasjónarmiðum í rannsóknum, þar sem það myndi 

stuðla að grænum hagvexti og jafnrétti kynjanna á sama tíma (UNRIC, 2013).  

 

Þá gefur Alþjóðaefnahagsráðið, The World Economic Forum (WEF) árlega út skýrslu um 

samkeppnishæfni þjóða. Þar er farið yfir þætti sem skipta máli í því samhengi eins og 

kynjabundið ójafnvægi, hversu mikið það er og hvort orðið hafa framfarir hjá einstaka 

þjóðum. Vísitalan, The Gender Gap Index, er notuð til mæla þessa þætti. Skoðað er 

kynbundið misrétti í aðgengi að auðlindum og tækifærum í einstökum löndum, óháð því 

hversu þróuð þau eru. Þar skiptir máli þátttaka og tækifæri í efnahagslífinu, 
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stjórnmálaþátttaka, menntun og heilbrigðismál. Fram kom í skýrslunni frá 2013 að mismunun 

kynjanna mældist að meðaltali mest þegar litið var til þátttöku í stjórnmálum, en það var sá 

þáttur sem skipti mestu máli hversu ofarlega Ísland raðast á listanum. Tilgangur þessara 

mælinga er að bæta þekkingu á þessum málefnum og sýna fram á þær áskoranir sem við 

stöndum frammi fyrir varðandi kynjamisrétti í þeim tilgangi að draga úr því. Engin mæling 

nær að fanga alla hluti en hér var mældur einn mikilvægur þáttur í jafnrétti kynjanna, sem var 

hlutfallslegt bil á milli kvenna og karla í heiminum. Ekkert land hefur náð jafnrétti kynjanna 

að fullu en löndin fjögur sem röðuðust þar efst, Ísland, Finnland, Noregur og Svíþjóð; hafa 

náð góðum árangri. Ísland var þarna í fyrsta sæti fimmta árið í röð og var því áfram það land 

sem gat státað sig af því að vera með minnsta kynjabilið í heiminum. Meðal þess sem var 

mælt var bilið milli karla og kvenna á efsta stigi pólitískrar ákvarðanatöku, hlutfall kvenna til 

móts við karla í ráðherraembættum og hlutfall kvenna til móts við karla á Alþingi.  

 

Tekið var fram í skýrslunni að stór galli á þessum málaflokki væri skortur á upplýsingum um 

þátttöku kvenna og karla í sveitarstjórnum en þegar og ef slík gögn lægju fyrir á heimsvísu 

verði þau tekin með í rannsóknina. Með skýrslunni voru send skýr skilaboð til 

stefnumótunaraðila að til að hámarka samkeppnishæfni og þróunarmöguleika hvers lands ætti 

að leitast við að tryggja jafnrétti sem felur í sér að veita konum sömu réttindi, ábyrgð og 

tækifæri og körlum (Bekhouche, Hausmann, o.fl., 2013).  

 

Samkvæmt þessu kom vel í ljós að jafnrétti kynjanna á Íslandi, þegar litið var til 

stjórnmálaþátttöku, var gott í samanburði við aðrar þjóðir. Það er þó fjarri lagi að það hafi 

gerst af sjálfu sér. Hægt og bítandi hafa konur sótt í sig veðrið hvað varðar stjórnmálaþátttöku 

og má ekki síst þakka það mikilli baráttu kvenna fyrir jafnrétti á þessum vettvangi sem og á 

fleiri stöðum. Það má því segja að upphaflega baráttan, sem snerist um að fjölga konum í 

stjórnmálum, hafi breyst yfir í það að vilja jafna hlutdeild karla og kvenna í stjórnmálum og 

að sú barátta muni væntanlega halda áfram. Að annað kynið hafi mikinn meirihluta þegar 

kemur að valdi í samfélaginu hefur mun víðtækari áhrif en ætla mætti, til dæmis þegar kemur 

að launamun kynjanna. Ef ætlunin er að útrýma launamun kynjanna skiptir verulegu máli að 

valdakerfinu sé jafnframt breytt í þá átt að karlar og konur hafi þar nokkurn veginn jafna 

hlutdeild. Þetta er í samræmi við sjónarmið stjórnvalda sem komu fram þegar fjallað var um 

rannsóknir tengdum kynbundnum launamun. Á heimasíðu Velferðaráðuneytisins kom fram að 

nauðsynlegt væri að huga að því hvernig hið ríkjandi valdakerfi væri þar sem sjónarmið 

annars kynsins hafi mótað kerfið,  
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Að lokum er nauðsynlegt að huga jafnt að kerfislægum sem og óformlegum  

hindrunum ríkjandi valdakerfis. Karlar eru enn í meirihluta þeirra  

sem sitja í pólitískum áhrifastöðum, þeirra sem stýra fyrirtækjum,  

stofnunum og kjarasamningum og því vilja sjónarmið annars kynsins  

frekar móta kerfið (Velferðarráðuneytið, 2014).  

 

3. Kynjaskipting kjörinna fulltrúa  

3.1. Í sveitarstjórnum  

Hlutfall kvenna í sveitarstjórnum landsins hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 1958, þegar 

hlutfall þeirra var aðeins 1% (Jafnréttisstofa, 2010). Við síðustu sveitarstjórnarkosningar árið 

2014 náðist mikill árangur þegar hlutfall kvenna meðal kjörinna fulltrúa jókst nokkuð og fór 

upp í 44% sem hlýtur að teljast jákvæð þróun (Jafnréttisstofa, 2014). Sama þróun hafði ekki 

átt sér stað þegar skoðað var hverjir skipuðu efsta sætið á framboðslistum til 

sveitarstjórnarkosninga. Framboðslistar árið 2010 sýndu að það var yfirgnæfandi meirihluti 

karla sem skipaði efsta sætið. Alls voru 2846 manns sem áttu sæti á listunum, þar af 1330 

konur og 1516 karlar, nokkuð jafnt hlutfall eða 47% konur og 53% karlar. En þegar litið var á 

hlutfall karla og kvenna sem leiddu listana kom skýr kynjamismunur í ljós. Af 185 

framboðslistum voru 139 þeirra leiddir af körlum en aðeins 46 af konum. Þannig var hlutfall 

kvenna sem voru í forsvari framboðslista aðeins 25% á móti 75% karla. Þó er rétt að taka það 

fram að hlutfall karla og kvenna meðal efstu sætanna var jafnara, en í fyrstu tveimur sætunum 

skipuðu karlar 56% sæta á meðan konur skipuðu 44% sæta. Niðurstaðan var því sú að karlar 

skipuðu í yfirgnæfandi meirihluta efsta sæti á lista en þegar horft var til fleiri frambjóðenda á 

listunum jafnaðist hlutur kynjanna töluvert (Jafnréttisstofa, 2010). Þarna kom fram hversu 

mikið forskot karlar hafa í því að leiða lista og þess vegna, ef breyting á að nást, er mikilvægt 

atriði að fleiri konur fáist til að bjóða sig fram til að leiða framboðslista.  

3.2. Á Alþingi  

Þegar kynjaskipting kjörinna fulltrúa á Alþingi var skoðuð kom í ljós að hlutfall kvenna þar er 

orðið nokkuð gott í dag, þó að sú þróun hafi tekið langan tíma. Konur hafa átt fast sæti á 

hverju kjörtímabili frá árinu 1916 þegar Bríet Bjarnhéðinsdóttir var kjörin varamaður, en hún 

tók þó ekki sæti á Alþingi. Fyrsta konan var ekki kjörin á þing fyrr en 1922 og lengi vel var 

aðeins ein kona á þingi eða í um það bil tvo áratugi. Mest fór hlutfall kvenna á Alþingi upp í 

42,9% árið 2009 en í alþingiskosningum 2013 náðu 25 konur kjöri og þá varð hlutfall kvenna 
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á Alþingi 39,7% (Alþingi, e.d). Fleiri karlar en konur voru í framboði til Alþingiskosninga 

2009 en þá voru karlar 517 (58,6%) á móti 365 konum eða 41,4%. Þegar litið var til framboða 

einstakra stjórnmálaflokka voru fleiri konur en karlar í framboði hjá aðeins tveimur flokkum, 

Samfylkingu og Vinstri hreyfingunni - grænu framboði, þar sem hlutur kvenna var tæpur 

52%. Þegar röð frambjóðenda á listum 2009 var skoðuð kom fram að fleiri karlar voru í fyrstu 

þremur sætunum, eða 61,9% og konur 38,1%. Kjöri náðu 36 karlar eða 57,1% og 27 konur 

eða 42,9% og þar með hafði konum fjölgað um sjö (Velferðarráðuneytið, 2011). Aftur á móti 

náðu 38 karlar eða 60% og 25 konur (40%) kjöri árið 2013, þannig að þar hafði konum 

fækkað um tvær á milli kjörtímabila (Hagstofa, 2013). 

Ekki er hægt að sleppa því hér að minnast á að Íslendingar voru fyrstir allra þjóða til að kjósa 

sér kvenkyns forseta í þjóðaratkvæðagreiðslu, en eins og flestum er kunnugt um var Vigdís 

Finnbogadóttir fyrst kvenna í heiminum til að gegna embætti lýðræðislega kjörins forseta. Þar 

fyrir utan hafa margir kvenkyns stjórnmálamenn verið áberandi í gegnum tíðina hér á landi og 

einnig fjöldi ráðherra. Það varð þó ekki fyrr en 2009 sem fyrsta konan varð forsætisráðherra á 

Íslandi með tilkomu Jóhönnu Sigurðardóttur, en hún átti þá að baki áratuga langan feril í 

stjórnmálum (Alþingi, 2015).  

Eins og sjá má á vaxandi hlutfalli kvenna bæði í sveitarstjórnum og á Alþingi hafa tækifæri 

þeirra sem á annað borð hafa áhuga á þátttöku í stjórnmálum aukist jafnt og þétt í gegnum 

tíðina. Mikil breyting varð til batnaðar með tilkomu Kvennalistans, sem stofnaður var 1983, 

en hann var fyrsti og eini stjórnmálaflokkurinn sem eingöngu var skipaður konum. Þó að 

Kvennalistinn hafi aðeins átt fulltrúa á Alþingi í þrjú kjörtímabil hafði tilvera hans mikil áhrif 

á landslag stjórnmálanna (Jafnréttisstofa, 2013). Eftir að Kvennalistinn bauð fram jókst 

hlutfall kvenna á Alþingi úr 5% í 15% sem var mikið stökk á þeim tíma og hlýtur að teljast 

góður árangur. Þá má ekki gleyma mikilvægi þess að tilkoma listans varð til þess að aðrir 

flokkar fóru að huga meira að kynjajafnvægi á sínum listum. Það er mikilvægt fyrir konur 

sem hafa áhuga á þátttöku í stjórnmálum að hafa í gegnum tíðina átt góðar fyrirmyndir í þeim 

konum sem voru sterkar og áberandi á vettvangi stjórnmálanna.  

 

4. Opinber stefnumörkun  

Í skýrslu félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál frá árinu 2005 kom fram að talið væri að 

sérstaklega þyrfti að hvetja konur í smærri sveitarfélögum og sveitarfélögum á landsbyggðinni 

til þátttöku í sveitarstjórnarmálum, en vísbendingar voru þá um að konur ættu auðveldara með 
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að komast til áhrifa í stærri sveitarfélögum heldur en þeim minni (Alþingi, 2005). Hlutföllin 

hafa þó breyst og einnig náð til minnstu sveitarfélaganna að einhverju leyti þegar litið var til 

hlutfalls kvenna til móts við karla í minnstu sveitarfélögunum með 300 íbúa eða færri. Þá var 

fyrsti kynjakvótinn leiddur í lög á Íslandi 2008 og þar segir, 

 

„Við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal þess gætt að 

hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá  

fulltrúa er að ræða“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). 

 
Markmið laganna var að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum karla og kvenna 

og jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Viðurlög við broti á lögunum geta 

bæði verið sektir og bætur vegna fjártjóns og miska (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla nr. 10/2008). Auk viðurlaganna við brotinu telst það mikill álitshnekkir að vera 

dæmdur fyrir brot á þessum lögum líkt og öðrum lögum.  

 

Stjórnmálaflokkar í Danmörku, Svíþjóð og Noregi innleiddu kynjakvóta í kringum 1970 sem 

leiddi til þess að konum fjölgaði til muna næstu ár. Í Danmörku var kvótinn lagður niður þar 

sem hann þótti ekki lengur nauðsynlegur. Þá kom fram í áðurnefndri skýrslu WEF að Svíþjóð 

gat státað af hæsta hlutfalli kvenna á þingi í heiminum eða 44,7% og annars staðar á 

Norðurlöndum var staðan næstum því jafn góð (Bekhouche, Hausmann, o.fl., 2013).  

 

Besta leiðin til að tryggja jafnt hlutfall kynjanna í stjórnmálum er að frumkvæðið komi frá 

stjórnmálaflokkunum sjálfum. Þegar listar eru lagðir fram ætti að tryggja að nokkuð jafnt 

framboð sé af körlum og konum og hvetja þarf konur sérstaklega til að leiða lista í þeim 

tilgangi að jafna hlutfall kynjanna þar. Mikilvægt er að stjórnmálaflokkarnir gæti að 

kynjahlutfallinu strax í upphafi. Jafnréttislög mega ekki brjóta gegn lýðræðislegum 

kosningum en aftur á móti, eftir að lýðræðislegum kosningum er lokið, kemur til þess að hafa 

jafnréttislögin að leiðarljósi við skipun í ráð og nefndir.  

 

Stjórnvöld á Íslandi telja að lögin um kynjakvóta hafi haft mikil áhrif. Þegar farið var yfir 

stöðu stjórnmála á Íslandi kom í ljós að miklar framfarir höfðu orðið í átt að jafnrétti og að 

sama þróun hefði átt sér stað á sveitarstjórnarstiginu, en að þrátt fyrir þá þróun yrði áfram að 

tryggja konum og körlum jafna þátttöku í nefndum, ráðum og stjórnum hins opinbera sem og 

áhrifastöðum innan stjórnkerfisins. Þannig gengdi Jafnréttisstofa mikilvægu eftirlitshlutverki 
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með að ákvæðum jafnréttislaga væri fylgt eftir. Þegar skýrsla Velferðaráðuneytisins 2011 var 

tekin saman var kynjahlutfall í nefndum á vegum ráðuneytanna 40% konur og 60% karlar, 

sem reyndist vera breyting frá 2008 þegar hlutur kvenna var 37% og 36% árið 2007. Þess 

vegna má segja að löggjöfin um kynjakvóta hafi haft töluverð áhrif (Velferðarráðneytið, 

2011). 

 

Margt hefur verið gert á vegum hins opinbera til þess að auka hlut kvenna í stjórnmálum. 

Sumt hefur reynst árangursríkt og annað ekki. Þó að stjórnmálaþátttaka kvenna á Íslandi sé 

þokkalega góð í dag geta hvatning og umræða leitt til þess að konur láti enn meira til sín taka 

á þeim vettvangi. Mikilvægt er að halda áfram að efla konur til þátttöku og þar gegna 

stjórnvöld og stjórnmálaflokkar lykilhlutverki með stefnumótun sinni. Það má leiða líkur að 

því að kynjakvóti, hvort sem hann er bundinn við lög eða að frumkvæði stjórnmálaflokkanna 

sjálfra, hafi reynst mikilvægur þáttur við að jafna hlutfall kvenna og karla í stjórnmálum ef 

litið til Danmörku, Svíþjóðar og Noregs. En kynjakvóti má ekki vinna gegn því að hæfustu og 

áhugasömustu einstaklingarnir veljist til starfa. Það má ekki vera þannig að við uppstillingu á 

framboðslista veljist einstaklingur sem lítinn áhuga hefur á stjórnmálum til þess eins að 

uppfylla kynjakvótann og jafnvel á kostnað annars sem hefur mikinn áhuga á að starfa í 

stjórnmálum. 

 

Þrátt fyrir allt tal um kynjakvóta og það að Ísland hafi á sér jákvæða ímynd varðandi 

jafnréttismál er mikilvægt að baráttunni fyrir jafnrétti sé haldið áfram. Eins og fram kom í 

áðurnefndri skýrslu WEF geta lönd og fyrirtæki aðeins verið samkeppnishæf ef þau laða að og 

halda í þá hæfileikaríkustu hvort sem er karlkyns eða kvenkyns. Þar gegna stjórnvöld 

mikilvægu hlutverki í því að skapa réttu umgjörðina og bæta aðgengi og tækifæri kvenna til 

jafns við karla og skapa um leið umhverfi þar sem sem bestu hæfileikarnir fá sín notið.  

 

5. Sveitarstjórnarfulltrúi 

5.1. Framboð til sveitarstjórnar 

Æskilegt er að framboð til sveitarstjórna verði til vegna áhuga viðkomandi á að starfa á þeim 

vettvangi. Það er auðvitað ekki alltaf þannig, oft er leitað til einstaklinga að bjóða sig fram og 

áhuginn hefur jafnvel komið í kjölfar þess eða eftir að hafa hlotið lýðræðislega kosningu, 

þannig var því farið í tilfelli höfundar, en starf í sveitarstjórn er krefjandi og krefst mikils tíma 

og jafnvel fórna og því þarf áhuginn að vera ansi mikill til að viðkomandi gefi kost á sér til 
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áframhaldandi starfa á þeim vettvangi. Eftir að einstaklingur hefur hlotið kosningu til 

sveitarstjórnar bíður hans mikilvægt hlutverk og starf sem krefst mikils tíma að setja sig inn í, 

ef vel á að vera.  

 

5.2. Hlutverk sveitarstjórnarfulltrúa 

Sveitarstjórnarfulltrúi hefur ákveðnar skyldur við að annast þau verkefni sem sveitarstjórnum 

ber og jafnframt vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúa eftir því sem þörf krefur og 

lög gera ráð fyrir. Honum ber að mæta á alla fundi, nema lögmæt forföll hamli, þar sem taka á 

ákvarðanir um hvernig eigi að nýta tekjustofna sveitarfélagsins og að fylgja eftir reglum um 

meðferð mála sem ákveðin eru í samþykktum sveitarfélagsins. Oft eru verkefnin tengd 

staðbundnum þörfum og viðhorfum og því líklegt að frumkvæði og þekking heimamanna á 

aðstæðum leiði til betri þjónustu en þegar þeim verkefnum er miðstýrt af hálfu ríkisvaldsins. 

Þá bera sveitarfélög ábyrgð á ýmsum verkefnum sem skilgreind eru í lögum eins og 

skipulags- og byggingarlög og lög um félagsþjónustu og grunnskóla. Vanræksla getur leitt til 

skaðabótaábyrgðar sveitarfélagsins samkvæmt lögum og einnig geta einstaka 

sveitarstjórnarfulltrúar orðið persónulega ábyrgir (Gunnar Eydal, 2006).  

 

Sveitarstjórnarlögin voru nýlega endurskoðuð, helstu breytingar tengdust sjálfbærni og aga í 

fjármálum sveitarfélaga auk þess sem lögð var áhersla á gagnsæi, jafnræði og jafnrétti og 

skyldu þess að sveitarstjórnir settu sér siðareglur (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). 

Eins og sjá má er hlutverk sveitarstjórnarfulltrúans mjög mikilvægt, honum er ætlað að fjalla 

um og taka ákvarðanir sem varða samfélagið sem hann býr í og til þess þarf að setja sig vel 

inn í þau mál sem upp koma og fylgja í öllu gildandi reglum og lögum. Starfinu fylgir 

auðvitað sú ábyrgð að vanda vel til verka þar sem þær ákvarðanir sem teknar eru í 

sveitarstjórn gilda þar til þeim verður breytt. Nálægð fulltrúa við íbúa getur bæði verið kostur 

og galli, til að mynda getur fulltrúi orðið vanhæfur til að fjalla um mál þegar tengslin eru 

mikil en að sama skapi er hann nær því að hafa hugmynd um hvað það er sem skiptir íbúa 

máli. Margar ákvarðanir sem teknar eru af sveitarstjórn hafa efnahagsleg áhrif og skipta því 

miklu fyrir fjárhag sveitarfélagsins. Komið hafa upp mál tengd fjárhagserfiðleikum 

sveitarfélaga sem sýna hversu mikilvægt er að vandað sé til verka og að farið sé eftir þeim 

lögum og reglum sem gilda. Sveitarstjórnarmál njóta enn fremur að mati höfundar ekki alltaf 

þeirrar virðingar sem þau ættu skilið og er það í nokkru samræmi við svör 

sveitarstjórnarfulltrúanna sjálfra sem fram koma síðar í ritgerðinni og má sjá á mynd 21, en 
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ekki nema 27% þeirra sem svöruðu voru sammála fullyrðingunni „Mér finnst að 

sveitarstjórnarstörf njóti almennt virðingar“. Þetta gæti verið ein af ástæðum þess að svo 

mikil nýliðun hefur átt sér stað í sveitarstjórnum síðastliðin ár auk þess sem starf fulltrúans 

krefst mikils tíma og undirbúnings fyrir fundi og fundir fara gjarna fram eftir hefðbundinn 

vinnudag, að minnsta kosti í þeim sveitarfélögum þar sem fulltrúar sinna þessum störfum 

meðfram annari vinnu. Þá má velta því fyrir sér í framhaldinu hvort það að sveitarstjórnarstörf 

njóti ekki alltaf virðingar tengist kaupum og kjörum. Eru laun fulltrúa fyrir starfið þess eðlis 

að þau dekki alla þá vinnu sem þarf að leggja fram ef hann ætlar að vera vel inni í þeim 

málum sem taka þarf afstöðu til? Það er umhugsunarvert og þegar sveitarstjórnarfulltrúi sem 

setið hefur eitt kjörtímabil og áttað sig á umfangi starfsins tekur ákvörðun um að gefa aftur 

kost á sér þarf að vera mikill áhugi til staðar.  

 

5.3. Viðhorf sveitarstjórnarfulltrúa  

Í fámennari sveitarfélögum þar sem engir listar koma fram eru óhlutbundnar kosningar, sem 

þýðir að allir kjörgengir íbúar sveitarfélagsins eru í kjöri. Ekki er hægt að skorast undan nema 

viðkomandi hafi verið í sveitarstjórn í fjögur ár en þá getur hann skorast undan næstu fjögur. 

Fólk sem hefur lítinn sem engan áhuga á að sinna sveitarstjórnarstörfum getur lent í því að 

vera kosið þrátt fyrir að hafa gefið skýrt í ljós að það hafi ekki áhuga á störfum í sveitarstjórn. 

Það átti við í tilfelli konu úr litlu sveitarfélagi, hún verður ekki nafngreind hér en lýsti sögu 

sinni á eftirfarandi hátt:  

 
Í mínu sveitarfélagi brá svo við að fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar vildi enginn úr 

fyrri sveitarstjórn gefa kost á sér áfram og létu allir „hengja sig upp“ það er að þeir 

skoruðust undan með tilkynningu. Tilkynning var hengd upp þar sem skorast var 

undan setu í sveitarstjórn næstu fjögur ár eða jafn lengi og viðkomandi hafði setið. 

Enginn íbúi lýsti yfir áhuga á setu í sveitarstjórn og því voru allir íbúar í kjöri. Stór 

hluti íbúa fékk atkvæði sem aðalmaður í sveitarstjórn. Ég hlaut kjör og var einn af 

aðalmönnum inn í sveitarstjórnina þrátt fyrir að hafa lýst því yfir að ég hefði engan 

áhuga á setu í sveitarstjórninni. Maki minn var búinn að sitja í langan tíma og mér 

fannst við bara hafa skilað okkar til samfélagsins. Hér á heimilinu er því komin mikil 

„pólitísk“ þreyta og mér finnst þetta ekki orðin nein spurning um að sameina minni 

sveitarfélög. Það er þó reynslan að slík persónukjör hafa oft skapað meiri frið í litlum 

samfélögum. Það eina sem heldur mér á floti næstu fjögur árin er samfélagsleg skylda 

og áskorun. Ég vinn þetta af bestu getu en finnst ég samt hafa verið „þvinguð“ í 

eitthvað sem ég vildi ekki vera að eyða tíma mínum í. Seta í sveitarstjórn er mikil 

vinna, einstaklingar verða oft að vera frá vinnu vegna funda, þinga og annars og það 

þýðir fjarveru frá fjölskyldunni, tekjutap og svo framvegis (Sveitarstjórnarfulltrúi, 

munnleg heimild 15. febrúar 2015).  
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6. Úrvinnsla og greining 

Rannsóknin byggir, sem áður sagði, á spurningakönnun sem send var á þá 

sveitarstjórnarfulltrúa sem lentu í úrtakinu. Könnunin var í 10 liðum og innihélt sjö spurningar 

auk þess sem settar voru fram þrjár fullyrðingar sem taka átti afstöðu til. Um spurningu þrjú, 

þar sem spurt var fyrir hvaða stjórnmálaflokk viðkomandi hafi boðið sig fram fyrir, ber að 

nefna það að í fámennari sveitarfélögum eru allir íbúar í kjöri ef enginn framboðslisti kemur 

fram. Eins og fram kom að ofan er ekki hægt að skorast undan kjöri, að því undanskildu að 

viðkomandi hafi setið í stjórn í fjögur ár á undan en þá getur hann skorast undan næstu fjórum 

árum og einn svarmöguleikanna hefði mátt tengjast þessu á beinni hátt. Höfundur gerir ráð 

fyrir að merkt hafi verið við svarmöguleikann annað ef viðkomandi kom frá sveitarfélagi þar 

sem allir íbúar voru í kjöri og eins ef viðkomandi bauð sig fram fyrir sérframboð í 

sveitarfélaginu sem ekki tengdist þeim stjórnmálaflokkum sem eiga fulltrúa á Alþingi.  

 

6.1. Niðurstöður könnunar 

Spurning 1. 

Fyrst var spurt um kyn. Fleiri karlar en konur svöruðu spurningakönnuninni sem er í nokkru 

samræmi við hlutfall þeirra í úrtakinu, en í úrtakinu voru 56% karlar og 44% konur. Sjá má á 

mynd 2 að af þeim sem svöruðu voru 61% karlar og 39% konur. Tilgangur þess að spyrja um 

kyn var til að geta borið saman hvort munur væri á viðhorfi kynjanna til setu í sveitarstjórn og 

til sveitarstjórnarmála almennt.  

 

                                 Mynd 2. Kyn  
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Spurning 2 

Næst var spurt hversu stóru sveitarfélagi tilheyrir þú? Svarmöguleikar voru þrír eftirtaldir: 

færri en 1000 íbúar, 1000 til 5000 íbúar og 5000 eða fleiri íbúar, tilgangurinn með þeirri 

spurningu var að skoða hvort fram kæmi munur á viðhorfi fulltrúa eftir því hversu stóru 

sveitarfélagi þeir kæmu frá. Sjá má á mynd 3 að flestir þeirra sem svöruðu voru úr 

sveitarfélagi með 1000-5000 íbúa eða 41%. Þá voru næstflestir þeirra sem svöruðu eða 40% 

frá sveitarfélagi með 1000 íbúum eða færri. Að lokum voru 19% þeirra sem svöruðu frá 

sveitarfélagi með 5000 íbúa eða fleiri.  

 

 

                            Mynd 3. Hversu stóru sveitarfélagi tilheyrir þú?  

 

Spurning 3 

Þriðja spurning var fyrir hvaða stjórnmálaflokk bauðstu þig fram? Svarmöguleikar voru 

eftirfarandi: Björt framtíð, Framsóknarflokkur, Píratar, Samfylking, Sjálfstæðisflokkur, 

Vinstri hreyfingin - grænt framboð og annað. Tilgangurinn með þessari spurningu var að fá 

fram hvort viðhorfin væru ólík eftir því hvar á pólitíska litrófinu frambjóðendur eru.  

 

Hér ber þó að taka fram að aðeins var hægt að merkja við þá stjórnmálaflokka sem nú eiga 

fulltrúa á Alþingi og svo annað. Í mörgum sveitarfélögum eru boðnir fram sérlistar sem ekki 

eru hluti af þeim stjórnmálaflokkum sem eiga sæti á Alþingi. Þar sem þeir eru margir og mjög 

mismunandi eftir sveitarfélögum var látið ógert að telja þá alla upp hér. Þetta er líklega 

skýringin á hversu stórt hlutfall þeirra sem svöruðu merktu við annað. Þá ber einnig að geta 

þess aftur, eins og fram koma að ofan, að í fámennari sveitarfélögum eru allir íbúar í kjöri ef 

ekki kemur fram listi og þeir sem hljóta kosningu tilheyra þar af leiðandi ekki framboðslista. 
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Sökum þess hve stór hluti merkti hér við svarmöguleikann annað fær þessi niðurstaða ekki 

eins mikið vægi og stóð til og verður því ekki krosskeyrð jafnmikið við önnur svör og til stóð 

í upphafi rannsóknar. Eins og sjá má á mynd 4 var helmingur þeirra sem svöruðu sem merktu 

við svarmöguleikann annað, eða 50%. Þá komu næstflestir þeirra fulltrúa sem svöruðu frá 

Sjálfstæðisflokki eða 24%. Frá Framsóknarflokki komu 12% og frá Samfylkingu komu 8% 

fulltrúa. Frá Bjartri framtíð komu 3% þeirra sem svöruðu og loks 1% fulltrúa frá bæði Vinstri 

hreyfingunni og Pírötum. Samkvæmt þessum niðurstöðum má sjá að meirihluti eða helmingur 

þeirra sem svöruðu tengdust ekki þeim stjórnmálaflokkum sem sæti eiga á Alþingi og mikið 

var um annars konar framboð fyrir síðustu sveitarstjórnakosningar.  

 

                       Mynd 4. Fyrir hvaða stjórnmálaflokk bauðstu þig fram? 

 
Þegar kynin voru borin saman kom í ljós að fleiri karlar en konur buðu sig fram fyrir 

Sjálfstæðisflokk eða 30% karlar á móti 16% konum. Þá voru fleiri konur sem svöruðu annað 

eða 56% konur á móti 47% karla. Nokkuð jafnt var á með kynjunum þegar kom að framboði 

fyrir aðra flokka utan þess að það voru eingöngu konur eða 4% þeirra sem buðu sig fram fyrir 

Vinstri hreyfinguna - grænt framboð en þetta má sjá á mynd 5.  
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                                     Mynd 5. Konur og karlar 

 

Þegar borið var saman hvort viðkomandi hefði boðið sig fram fyrir einn af 

stjórnmálaflokkunum sem eiga sæti á Alþingi eða eitthvað annað eftir því hvaða stærð af 

sveitarfélagi viðkomandi kæmi frá kom í ljós að allir sveitarstjórnarfulltrúarnir eða 100% 

þeirra sem svöruðu frá sveitarfélögum með 5000 íbúa eða fleiri, buðu sig fram fyrir einhvern 

af þeim stjórnmálaflokkum sem eiga sæti á Alþingi. Þá mátti einnig sjá að í sveitarfélögum 

með 1000 til 5000 íbúa voru 65% þeirra sem svöruðu sem buðu sig fram fyrir einn af 

stjórnmálaflokkunum á móti 35% sem gerðu það ekki.  

 

Loks voru 10% þeirra sem svöruðu sem buðu sig fram fyrir einn af stjórnmálaflokkunum á 

móti 90% þeirra sem svöruðu annað frá minnstu sveitarfélögunum með 1000 íbúa eða færri, 

einhver hluti þeirra sem merktu við annað frá minnstu sveitarfélaginu voru þaðan sem allir 

íbúar voru í kjöri.  

 

Þetta er athyglisvert að mati höfundar og gefur vísbendingar um það að eftir því sem 

sveitarfélagið er fámennara, í íbúum talið, þeim mun líklegra er að frambjóðendur bjóði sig 

fram fyrir sérframboð í sveitarfélaginu heldur en fyrir einn af stjórnmálaflokkunum sem eiga 

fulltrúa á Alþingi. Þetta má sjá á mynd 6: 
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                            Mynd 6. Stærð sveitarfélaga 

 

Spurning 4  

Fjórða spurningin var: skiptir máli hvort kynið leiðir framboðslista? Tilgangurinn með þessari 

spurningu var að fá fram hvort munur væri á viðhorfi kynjanna til þessa. Svarmöguleikar voru 

þrír: mér finnst skipta máli að karl leiði lista, mér finnst skipta máli að kona leiði lista og loks 

mér finnst ekki skipta máli hvort kynið leiðir lista. Sjá má á mynd 7 að langflestir eða 94% 

svöruðu því til að þeim þætti ekki skipta máli hvort kynið leiddi framboðslista. Þá svöruðu 

4% að þeim þætti skipta máli að kona leiddi lista og loks var 2% þeirra sem svöruðu sem 

sögðu að þeim þætti skipta máli að karl leiddi lista. Það er því ljóst samkvæmt þessu að það 

skiptir þátttakendur ekki máli hvort kynið leiðir lista.  

 

   

                            Mynd 7. Skiptir máli hvort kynið leiðir framboðslista?  
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Þegar viðhorf kynjanna voru borin saman kom í ljós að örlítið fleiri karlar eða 96% á móti 

91% kvenna fannst ekki skipta máli hvort kynið leiði framboðslista. Nokkuð fleiri konum eða 

9% þeirra fannst skipta máli að kona leiði lista á móti 1% karla sem fannst það skipta máli. 

Loks svöruðu 3% karla að það skipti máli að karl leiði lista en engin kona svaraði því að það 

skipti máli að karl leiði lista Þessar niðurstöður má sjá hér á mynd 8.  

 

                   

                             Mynd 8. Konur og karlar 

Fullyrðing 1 

Settar voru fram þrjár fullyrðingar þar sem hægt var að velja um þrjá eftirfarandi 

svarmöguleika, sammála, hvorki né og ósammála. Fyrsta fullyrðingin sem sett var fram var 

„Mér finnst skipta máli að kynin komi nokkuð jafnt að ákvarðanatöku í sveitarfélaginu.“ 

Tilgangurinn var að fá fram hvort munur væri þar á viðhorfi kynjanna. Langflestir þeirra sem 

svöruðu eða 71% sögðu að þeim finnst skipta máli að kynin komi nokkuð jafnt að 

ákvarðanatöku í sveitarfélaginu, þá svöruðu 22% hvorki né og loks 7% þeirra sem svöruðu 

voru því ósammála. Þetta má sjá á mynd 9. 
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              Mynd 9. „Mér finnst skipta máli að kynin komi nokkuð jafnt að ákvarðanatöku í sveitarfélaginu“ 

 

Þegar borin voru saman svörin frá körlum og konum sást greinilegur munur á milli kynjanna. 

Mun fleiri konur voru sammála því að kynin kæmu jafnt að ákvarðanatöku í sveitarfélaginu 

eða 88% á móti 60% karla. Þá voru færri konur eða 9% sem svöruðu hvorki né á móti 31% 

karla. Að lokum voru 4% konur ósammála fullyrðingunni á móti 9% karla. Það kemur því 

berlega í ljós munur á viðhorfi kynjanna að konum fannst skipta meira máli en körlum að 

kynin komi jafnt að ákvarðanatöku í sveitarfélaginu. Þetta má sjá á mynd 10. 

 

 

                        Mynd 10. Konur og karlar  

Fullyrðing 2  

Fullyrðing númer tvö var „Mér finnst skipta máli að hlutfall kynjanna í sveitarstjórn sé 

nokkuð jafnt“. Tilgangurinn var að fá fram hvort munur væri á viðhorfi kynjanna. Stærsti 
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hluti þeirra sem svöruðu eða 71% voru því sammála, 21% svöruðu hvorki né og loks voru 8% 

þeirra sem svöruðu því ósammála. Niðurstaðan er því að langflestum þeirra sem svöruðu 

fannst skipta máli að hlutfall kynjanna í sveitarstjórn sé nokkuð jafnt. Þetta má sjá á mynd 11. 

 

            Mynd 11. „Mér finnst skipta máli að hlutfall kynjanna í sveitarstjórn sé nokkuð jafnt“ 

Þegar borin voru saman svörin frá konum og körlum við þessari fullyrðingu kom í ljós 

greinilegur munur á kynjunum en fleiri konur eða 88% þeirra sem svöruðu voru því sammála 

á móti 59% karla. Þá voru færri konur sem svöruðu hvorki né eða 9% á móti 29% karla og 

loks færri konur sem sögðust vera ósammála eða 4% á móti 12% karla. Þetta sést á mynd 12. 

  

                         Mynd 12. Konur og karlar  

Spurning 5 

Þá var spurt: hver var helsta ástæða þess að þú gafst kost á þér? Svarmöguleikarnir voru 

fjórir eftirfarandi: áhugi á sveitarstjórnarmálum, jafnréttissjónarmið (að uppfylla kynjakvóta), 
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samfélagsleg ábyrgð (fannst ég bera skyldu til þess til að þjónusta almannahag) og annað. 

Tilgangur spurningarinnar var að fá fram hvort munur væri þar á viðhorfi kynjanna. Stærsti 

hluti þeirra sem svöruðu eða 51% nefndu samfélagslega ábyrgð, næstflestir eða 39% að áhugi 

á sveitarstjórnarmálum hefði ráðið för. Þá merktu 9% þeirra sem svöruðu við annað og að 

lokum 1% sem svaraði að jafnréttissjónarmið hefði skipt máli. Samkvæmt þessu voru töluvert 

fleiri sveitarstjórnarmenn sem buðu sig fram vegna þess að þeim fannst það vera samfélagsleg 

ábyrgð og skylda sín fremur en áhugi þeirra á sveitarstjórnarmálum. 

 

Höfundi finnst sérstaklega athyglisvert hversu stór hluti þeirra sem svöruðu merktu við 

samfélagslega ábyrgð. Þetta væri áhugavert að rannsaka betur í þeim tilgangi að sjá hverju 

það sættir og þessi niðurstaða sýnir jafnframt að það er full ástæða til þess að reyna að auka 

áhuga almennings á sveitarstjórnarmálum. Þetta má sjá á mynd 13. 

 

 

                               Mynd 13. Hver var helsta ástæða þess að þú gafst kost á þér? 

 

Þegar kynin voru borin saman kom í ljós að enginn munur var á körlum og konum sem höfðu 

svarað því til að þau hefðu boðið sig fram vegna samfélagslegrar ábyrgðar. Það voru 

jafnmargir karlar og konur sem svöruðu spurningunni eða 51% karla og 51% kvenna. Þegar 

kom að áhuga á sveitarstjórnarmálum voru fleiri karlar eða 42% sem svöruðu að það hefði 

verið vegna áhuga á sveitarstjórnarmálum á móti 33% kvenna. Það voru eingöngu konur sem 

svöruðu jafnréttissjónarmið eða 4% þeirra sem merktu við þann svarmöguleika. Þá voru fleiri 

konur eða 12% af þeim sem svöruðu annað á móti 7% karla. Samkvæmt þessu var enginn 

munur á kynjunum sem buðu sig fram vegna samfélagslegra ábyrgðar. Töluvert fleiri karlar 

en konur svöruðu að áhugi á sveitarstjórnarmálum hefði ráðið för. Konur buðu sig frekar fram 
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en karlar vegna annarra ástæðna en tilteknar voru. Einhver hluti þeirra sem merkti við 

svarmöguleikann annað gæti mögulega verið frá þeim sveitarfélögum þar sem allir íbúar eru í 

kjöri. Loks voru 4% kvenna sem sögðust bjóða sig fram vegna jafnréttissjónarmiða en því 

svöruðu engir karlar, þetta má sjá á mynd 14. Samkvæmt þessu eru það ekki 

jafnréttissjónarmið sem skipta mestu máli þegar kemur að því að bjóða sig fram. Hér er 

áhugavert að sjá að mun fleiri karlar en konur sögðu helstu ástæðu framboðs síns vera vegna 

áhuga á sveitarstjórnarmálum og áhugavert að rannsaka þann hátt betur í þeim tilgangi að fá 

fram af hverju það sætir.  

 

 

                                      Mynd 14. Konur og karlar  

 

Spurning 6 

Þá var spurt hversu lengi hefur þú setið í sveitarstjórn (að þessu kjörtímabili meðtöldu)? og 

voru svarmöguleikarnir þrír eftirfarandi: 1 kjörtímabil, 2 kjörtímabil og að lokum 3 

kjörtímabil eða fleiri. Tilgangurinn með þessari spurningu var að leiða í ljós hvort að fram 

myndi koma munur á kynjunum eftir því hversu lengi viðkomandi hefði setið í sveitarstjórn. 

Meira en helmingur þeirra sem svöruðu höfðu aðeins setið eitt kjörtímabil eða 52%. Þá voru 

27% þeirra sem svöruðu að sitja sitt annað kjörtímabil og loks voru 22% þeirra sem svöruðu 

með þrjú kjörtímabil eða meira. Samkvæmt þessum niðurstöðum var mikil nýliðun í 

sveitarstjórnum landsins. Þetta má sjá á mynd 15.  
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                           Mynd 15. Hversu lengi hefur þú setið í sveitarstjórn? 

 

Þegar karlar og konur voru borin saman í þeim tilgangi að sjá hvort fram kæmi munur á því 

hversu lengi viðkomandi hefði setið í sveitarstjórn kom í ljós að mun fleiri konur eða 60% 

voru að sitja sitt fyrsta kjörtímabil á móti 47% karla. Þá mátti líka sjá að nánast enginn munur 

var á kynjunum þegar skoðað var hverjir höfðu setið tvö kjörtímabil, en það reyndust vera 

27% karlar á móti 26% kvenna. Þegar kom að þeim sem höfðu setið í þrjú kjörtímabil eða 

lengur höfðu karlar vinninginn en 27% þeirra höfðu setið í þrjú kjörtímabil eða lengur á móti 

14% kvenna. Þetta má sjá á mynd 16. Það er því ljóst samkvæmt þessu að karlarnir hafa að 

meðaltali setið töluvert lengur en konur í sveitarstjórnum landsins og hafa þar af leiðandi 

meiri reynslu að baki í sveitarstjórnarmálum en konur. Þá er áhugavert að velta fyrir sér af 

hverju konur voru mun fleiri í þeim hópi sem hafði aðeins setið í eitt kjörtímabil og hvort það 

hafi einhver áhrif á þau völd sem þær fá innan sveitarstjórna. Það segir sig sjálft að þeir sem 

hafa setið í stjórn mörg kjörtímabil eru komnir með meiri reynslu af störfum á þessum 

vettvangi og ættu þar af leiðandi frekar að vera inni í því hvernig hinir pólítísku ferlar virka. 

Þessi niðurstaða gefur líka tilefni til frekari rannsókna á því hverju það sætir að karlar hafi 

meiri áhuga og fái þar af leiðandi meiri reynslu af sveitarstjórnarstörfum en konur.  
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                           Mynd 16. Konur og karlar   

 

Þegar skoðað var hversu mörg kjörtímabil viðkomandi hafði setið í sveitarstjórn og það borið 

saman við stærð þeirra sveitarfélaga sem þeir komu frá kom í ljós að flestir þeirra eða 61% 

sem aðeins höfðu setið eitt kjörtímabil voru í stærstu sveitarfélögunum með 5000 íbúa eða 

fleiri. Flestir þeirra sem setið höfðu í þrjú tímabil eða fleiri voru frá minnstu sveitarfélögunum 

eða 25%. Flestir þeirra sem setið höfðu í tvö kjörtímabil eða 32% komu frá sveitarfélögum 

með 1000-5000 íbúum. Þessa niðurstöðu má sjá á mynd 17.  

 

Niðurstaðan kom að vissu leyti á óvart þar sem höfundur hefði talið fyrirfram að þeir sem 

væru í stærri sveitarfélögunum entust lengur en í minni sveitarfélögum. Í stærri 

sveitarfélögum má gefa sér að nálægðin við íbúa sé minni og að starfið þar virki þar af 

leiðandi á annan hátt en í smærri sveitarfélögum. Samkvæmt þessu er því þó öfugt farið, þeir 

sem lengst höfðu setið komu flestir frá minni sveitarfélögum. Þó erfitt geti reynst að fullyrða 

þá er möguleiki á að það tengist því að minna framboð sé af fólki í smærri sveitarfélögum til 

að sinna þessum störfum. Það sé erfiðara fyrir þá sem hafa áður setið í sveitarstjórn að hætta 

heldur en í stærri sveitarfélögum þar sem meira framboð er af fólki. En til þess að fullyrða 

slíkt þyrfti að rannsaka þann þátt frekar.  
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                           Mynd 17. Stærð sveitarfélaga 

 

Spurning 7 

Þá var spurt ætlar þú að gefa kost á þér næsta kjörtímabil? svarmöguleikar voru þrír 

eftirfarandi: já, veit ekki og nei. Tilgangur þeirrar spurningar var líka að fá fram hvort munur 

væri á viðhorfi kynjanna til þess að bjóða sig aftur fram til setu í sveitarstjórn. Sjá má á mynd 

18 að flestir þeirra sem tóku þátt eða 70% svöruðu: veit ekki. Þá svöruðu 16% þeirra 

spurningunni neitandi og loks voru 14% sem svöruðu játandi. Líklega mætti setja þessar 

niðurstöður í samhengi við hversu stutt er liðið á kjörtímabilið og margir hverjir ekki enn 

búnir að ákveða hvort þeir muni gefa kost á sér eða ekki. Þetta getur því breyst þegar líður á 

tímabilið. Niðurstöðurnar sýna þó að minnsta kosti fram á þann möguleika að nýliðun í 

sveitarstjórnum landsins verði mikil á næsta kjörtímabili þar sem lítill hluti eða aðeins 14% 

þeirra sem svöruðu er búin að ákveða að gefa áfram kost á sér.  
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                            Mynd 18. Ætlar þú að gefa kost á þér næsta kjörtímabil?  

Þegar kom að því að bera kynin saman með tilliti til þess hvort viðkomandi ætli að gefa kost á 

sér á næsta kjörtímabili kom í ljós að örlítið fleiri karlar eða 71% á móti 68% kvenna svöruðu 

veit ekki, þetta má sjá á mynd 19 og þá má einnig sjá að fleiri konur eða 21% svöruðu nei á 

móti 13% karla. Loks voru fleiri karlar eða 16% sem svöruðu þessari spurningu játandi á móti 

11% kvenna. Þó að stutt sé liðið á kjörtímabilið og stærstur hluti þeirra sem svöruðu vissi ekki 

ennþá hvað gera skyldi, er nokkuð ljóst að það eru færri konur en karlar sem eru viss um að 

ætla að gefa kost á sér næsta kjörtímabil. 

 

 

                              Mynd 19. Konur og karlar 

Þessar niðurstöður voru í nokkru samræmi við niðurstöður við spurningu nr. 7, sem sýndar 

voru á mynd 13, en þar kom fram munur á milli kynjanna á þann hátt að fleiri karlar en konur 
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sögðu helstu ástæðu þess að þau buðu sig fram hafi verið áhugi á sveitarstjórnarmálum. Þetta 

gefur líka tilefni til frekari rannsókna - hvað veldur því að konur eru síður tilbúnar til að gefa 

áframhaldandi kost á sér til setu í sveitarstjórnarmálum? Þá var áhugavert að skoða hvort 

munur væri á því eftir hversu stóru sveitarfélagi viðkomandi kom frá og hvort hann ætlaði að 

gefa áfram kost á sér. Sjá má á mynd 20, að flestir þeirra sem svöruðu að þeir ætluðu ekki að 

gefa kost á sér áfram eða 27% komu frá sveitarfélögum með 1000 íbúa eða færri. Þá voru 

64% þeirra ekki búnir að ákveða sig og 8% svöruðu játandi. Frá sveitarfélagi með 1000-5000 

íbúa voru 12% sem ætluðu ekki að gefa kost á sér, stór hluti eða 75% voru óákveðnir og 13% 

svöruðu spurningunni játandi. Flestir þeirra sem ætluðu að gefa kost á sér áfram voru frá 

stærri sveitarfélögunum með 5000 íbúa eða fleiri eða 25%. Þá voru 71% þeirra ekki búnir að 

ákveða sig og 4% svöruðu neitandi. Hér er því ljóst að af þeim sem þegar höfðu ákveðið sig 

voru flestir þeirra sem ætluðu að gefa á sér kost áfram frá stærstu sveitarfélögunum og flestir 

sem ætluðu ekki áfram frá minnstu sveitarfélögunum. Þá er spurning hvort skipti einhverju 

máli hvort starf fulltrúans er fullt starf og launin í samræmi við það eða aukastarf sem unnið 

er meðfram aðalstarfi viðkomandi eins og raunin er í mörgum sveitarfélögum. Þessi 

niðurstaða, að flestir sem ákveðnir voru að gefa aftur kost á sér komu frá stærri 

sveitarfélögunum, er ekki alveg í samræmi við þá niðurstöðu að þeir sem höfðu setið lengst 

kæmu frá minnstu sveitarfélögunum. Þá mætti telja líklegt að þeir sem vildu gefa áfram kost á 

sér í stærri sveitarfélögunum þyrftu að hafa meira fyrir því að komast inn í öruggt sæti þar 

sem meira framboð væri af fólki og þar af leiðandi meiri samkeppni um hvert sæti.  

 

                           Mynd 20. Stærð sveitarfélaga  
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Fullyrðing 3  

Þriðja og síðasta fullyrðingin var „Mér finnst að sveitarstjórnarstörf njóti almennt virðingar“ 

Svarmöguleikarnir voru eftirfarandi: sammála, hvorki né og ósammála. Tilgangurinn var að 

sjá hvort fram kæmi munur þar á viðhorfum kynjanna. Flestir þeirra sem svöruðu eða 48% 

svöruðu hvorki né, að sveitarstjórnarstörf nytu almennt virðingar og 27% þeirra sem svöruðu 

voru því sammála. Að lokum var 26% þeirra sem svöruðu ósammála þessari fullyrðingu. Þetta 

má sjá á mynd 21.  

 

 

                           Mynd 21. „Mér finnst að sveitarstjórnarstörf njóti almennt virðingar“  

 
Þegar kynin voru borin saman kom í ljós að nokkuð jafnt var á með kynjunum hér. Sjá má á 

mynd 22 að svörin við fullyrðingunni „Mér finnst að sveitarstjórnarstörf njóti almennt 

virðingar“ voru nokkuð áþekk en 48% karla á móti 47% kvenna svöruðu fullyrðingunni með 

hvorki né. Einhver munur var á kynjunum þegar kom að því hverjir voru sammála 

fullyrðingunni en 30% kvenna voru sammála henni á móti 24% karla. Þá voru 28% karla 

ósammála fullyrðingunni á móti 23% kvenna.  
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                           Mynd 22. Konur og karlar   

 

Þegar kom að því að bera saman svör við þessari fullyrðingu eftir því hversu stóru 

sveitarfélagi viðkomandi kom frá kom í ljós munur á viðhorfi: þeir sem voru sammála því að 

sveitarstjórnarstörf nytu almennt virðingar voru flestir frá sveitarfélögum með 5000 íbúa eða 

fleiri. Þá voru 43% því sammála, 32% hvorki né og loks voru 25% þeirra ósammála. 

 

Í sveitarfélögum með 1000-5000 íbúa svöruðu flestir fullyrðingunni með hvorki né eða 50% 

og sammála fullyrðingunni voru 27%, þá voru 23% ósammála.  

 

Í sveitarfélögum með 1000 íbúa eða færri svöruðu flestir fullyrðingunni með hvorki né eða 

53%. Þá voru 29% henni ósammála og loks 19% sammála fullyrðingunni. Þetta má sjá á 

mynd 23. 

 

Þrátt fyrir að langstærsti hluti þeirra sem svöruðu hafi svarað fullyrðingunni með hvorki né 

sést greinilega að þeir sem störfuðu að sveitarstjórnarmálum í stærri sveitarfélögum fannst 

frekar að sveitarstjórnarstörf nytu almennt virðingar á móti þeim sem komu frá minni 

sveitarfélögum. Þetta er í nokkru samræmi við niðurstöður þar sem fram kom að þeir sem 

ætluðu að bjóða sig aftur fram til setu í sveitarstjórn voru líka fleiri frá stærri sveitarfélögum. 
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                                 Mynd 23. Stærð sveitarfélaga 

 

7. Samantekt 

Við úrvinnslu á niðurstöðum spurningakönnunarinnar kom fram að í stærri sveitarfélögum 

með 5000 íbúa eða fleiri buðu allir sig fram fyrir einn af þeim stjórnmálaflokkum sem eiga 

fulltrúa á Alþingi. Þeim sem buðu sig fram fyrir stjórnmálaflokk fór aftur fækkandi eftir því 

sem sveitarfélagið var minna. Af því mætti draga þá ályktun að eftir því sem sveitarfélagið er 

minna, þeim mun meiri líkur eru á því að sveitarstjórnarfulltrúar bjóði sig ekki fram fyrir einn 

af stjórnmálaflokkunum. Ef kemur til frekari sameininga sveitarfélaga á næstunni væri 

áhugavert að skoða hver áhrif sameiningar og þar af leiðandi stækkunar sveitarfélaga verði á 

þennan þátt. Þá gæti verið verið áhugavert að kanna hver stefna eða áhersla stjórnmálaflokka 

er með tilliti til framboðs í sveitarfélögum miðað við stærð þeirra. Lítil sveitafélög hafa 

væntanlega ekki eins skýrt pólitíst landslag og því líklegra að þar komi saman einstaklingar 

sem hafa sameiginlega sýn á sveitarfélagið sitt frekar en að þeir tengi þá sýn við stefnu 

stjórnmálaflokkanna.  

 

Þá var áhugavert að sjá hversu miklum meirihluta sveitarstjórnarfulltrúa fannst ekki skipta 

máli hvort kynið leiddi framboðslista. Þessi niðurstaða er ekki í neinu samræmi við það 

hversu margir karlar hafa leitt listana í gegnum tíðina og vekur upp áleitnar spurningar hverju 

það sætir. Hafa konur ekki haft jafnmikinn áhuga á að leiða lista og að vera leiðtogar eða 

fengu þær einfaldlega ekki sömu tækifæri til þess og karlar? Hér ber að taka fram að ekki var 

skoðað nánar hvernig staðið var að vali á leiðtogum listanna, en framboðin nota hinar ýmsu 

aðferðir til þess, eins og prófkjör og uppstillingar. Hvernig var kynjahlutfallið hjá þeim sem 
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ákvörðuðu listana eða sátu í uppstillingarnefnd? Hvert var kynjahlutfallið þegar kom að 

þátttöku í prófkjörum og eru einhver tengsl þarna á milli?  

 

Nokkuð ljóst er að staða kvenna í stjórnmálum tengist mörgum þáttum og þessi niðurstaða 

gefur svo sannarlega tilefni til að rannsaka betur hvernig pólitíska kerfið virkar þegar kemur 

að jafnrétti kynjanna í stjórnmálum.  

 

Þá var áhugavert að sjá hversu stórum hluta sveitarstjórnarfulltrúa fannst skipta máli að kynin 

kæmu nokkuð jafnt að ákvarðanatöku í sveitarfélaginu. Greinilegur munur kom þó í ljós á 

viðhorfum kynjanna þegar þetta var skoðað frekar og svör þeirra borin saman. Mun fleiri 

konum, eða 88% á móti 60% karla, fannst skipta máli að kynin kæmu jafnt að ákvarðanatöku 

í sveitarfélaginu. Þessi munur á viðhorfi kynjanna endurspeglar því miður reynslusögur 

kvenna sem lengi hafa starfað í stjórnmálum hérlendis og á Norðurlöndunum, en þessu var 

meðal annars lýst í bókinni Gegnum glerþakið (s. Krossa glastaket). Þar kom fram að þrátt 

fyrir að hlutfall kvenna í sveitarstjórnum og stjórnmálum hafi aukist jafnt og þétt hafi upplifun 

margra viðmælenda í bókinni verið að þær hafi fengið að vera með í stjórnmálunum en fengu 

svo ekki endilega að koma að mikilvægum ákvarðanatökum (Herngren, M., Swedenmark, E. 

og Wennström, A.,1999) 

 

Eins var áhugavert að sjá að stórum hluta sveitarstjórnarfulltrúa fannst skipta máli að nokkuð 

jafnt hlutfall kynjanna sé í sveitarstjórn. Þetta er að mati höfundar jákvæð niðurstaða í ljósi 

allrar umræðunnar um að auka þurfi hlutfall kvenna í sveitarstjórnum og stjórnmálum og að 

því ætti konum, sem á annað borð hafa áhuga á störfum á vettvangi sveitarstjórnarmála, ekki 

að vera neitt að vanbúnaði að bjóða sig fram. Umræðan um jafnrétti og að auka þurfi hlutfall 

kvenna í stjórnmálum hefur verið hávær, búið er að setja kynjakvóta í lög þegar kemur að 

ráðum og nefndum og það gæti verið ástæða þess að bæði konur og karlar eru meðvitaðri um 

slíkt en áður. En hér kom líka greinilegur munur í ljós á viðhorfum kynjanna þegar þetta var 

skoðað frekar og svör þeirra borin saman. Mun fleiri konur, eða 88% á móti 59% karla, fannst 

skipta máli að hlutfall kynjanna í sveitarstjórn væri nokkuð jafnt. Færri konur svöruðu hvorki 

né eða 9% á móti 29% karla. Þarna kom þannig berlega í ljós munur á viðhorfum kynjanna til 

jafns hlutfalls kynjanna í sveitarstjórnum. Sú niðurstaða gefur því miður til kynna að 

baráttunni fyrir jöfnu hlutfalli kynjanna í stjórnmálum sé hvergi nærri lokið.  
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Þá kom enn fremur fram munur á viðhorfum kynjanna þegar spurt var hver hefði verið helsta 

ástæða þess að viðkomandi gaf kost á sér. Mun fleiri karlar svöruðu vegna áhuga á 

sveitarstjórnarmálum heldur en konur sem þótti áhugavert. En þó að merkt hafi verið við til 

dæmis samfélagslega ábyrgð eða jafnréttissjónarmið sem helstu ástæðu framboðs þarf það 

ekki endilega að þýða áhugaleysi um sveitarstjórnarmál, heldur fremur að hinn þátturinn hefði 

vegið þyngra.  

 

Stærsti hlutinn eða meira en helmingur þeirra sem svöruðu voru að sitja sitt fyrsta kjörtímabil. 

Það rímar við sjónarmið sem uppi voru hjá framkvæmdastjóra Sambands íslenskra 

sveitarfélaga en þar kom fram að í þremur síðustu sveitarstjórnarkosningum hefði verið um 

55% endurnýjun meðal sveitarstjórnarmanna í hverjum kosningum. Vegna þessa var tekin 

ákvörðun hjá sambandinu að kanna hvaða orsakir lægju þar að baki með það að markmiði að 

greina ástæður þessarar miklu endurnýjunar. Skoða þarf vinnuumhverfið, vinnutímann og þau 

laun sem greidd eru fyrir störf og setu í sveitarstjórnum (Karl Björnsson, 2015). Þó ber að taka 

fram að einhver hluti nýrra sveitarstjórnarmanna hafði setið áður sem varamenn, einhverjir 

fluttu á milli sveitarfélaga eftir að hafa setið í sveitarstjórn annars staðar og einhverjir settust 

að nýju í sveitarstjórn eftir hlé. Þess vegna höfðu einhverjir af þessum „nýju“ stjórnarmönnum 

mögulega reynslu af því að starfa að sveitarstjórnarmálum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2014).  

 

Höfundur tekur undir það sjónarmið hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga að þessa miklu 

endurnýjun þurfi að rannsaka betur. Það verður að skoða hversu miklu máli vinnutíminn, 

vinnuumhverfið og launin skipta í þessu samhengi. Starf í sveitarstjórn er krefjandi og mikill 

tími og vinna fer í að kynna sér og undirbúa mál til að hægt sé að afgreiða þau. Reynsla 

höfundar er einmitt sú að þrátt fyrir að sveitarstjórnarstörfin séu að mörgu leyti spennandi og 

áhugaverð þá vega þessi atriði þungt og skipta miklu máli þegar kemur að því að meta hvort 

viðkomandi vill gefa aftur kost á sér og halda áfram að starfa í þágu sveitarfélagsins. Þá 

krefjast sveitarstjórnarstörf þess að náð sé ákveðnu jafnvægi á milli þess að hafa þar fólk með 

reynslu af sveitarstjórnarstörfum og þeirra sem koma þar inn í fyrsta sinn. Ef ætlunin er að 

hugsa til lengri tíma í stjórnmálum og skapa framtíðarsýn sem nær lengra en eitt kjörtímabil er 

mikilvægt að halda í þá sem hafa áhuga á störfum á þessum vettvangi þar sem sérstaklega 

miklvægt er, hvort sem er innan sveitarstjórna eða stjórnmála á landsvísu, að geta hugsað til 

lengri tíma.  
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Þá var athyglisvert að sjá að fleiri karlar en konur sögðu áhuga á sveitarstjórnarmálum vera 

helstu ástæðuna fyrir framboði sínu og einnig að fleiri karlar höfðu að meðaltali setið lengur í 

sveitarstjórn. Hafa þær konur sem starfa í sveitarstjórnum fengið jafnmikinn framgang og 

völd og karlarnir eða getur verið að konur komist aðeins að til að jafna kynjahlutfallið? Þessu 

er erfitt að svara nema að sá þáttur verði sérstaklega tekinn til rannsóknar.  

 

Af þeim sem voru búnir að ákveða að gefa áfram kost á sér voru færri konur en karlar. En þar 

sem svo margir höfðu ekki enn ákveðið sig getur þessi staða breyst þegar lengra líður á 

kjörtímabilið. En ef niðurstaðan verður sú í raun gefur það tilefni til að rannsaka betur hvaða 

ástæður liggja þar að baki.  

 

Stærstur hluti sveitarstjórnarfulltrúa svaraði hvorki né, þegar spurt var hvort þeim þætti 

sveitarstjórnarstörf almennt njóta virðingar. Þegar viðhorf kynjanna voru skoðuð og svör 

þeirra borin saman var greinilegur munur þar á. Fleiri konur voru sammála því heldur en 

karlar sem er sérstakt í ljósi þess að fleiri karlar ætla að gefa áfram kost á sér.  

 

Þá virtist það ekki skipta öllu máli fyrir kynin að þessi störf nytu almennt virðingar þar sem 

30% kvenna voru því sammála en ekki nema 11% þeirra voru ákveðnar í að gefa áfram kost á 

sér. Nokkurn veginn það sama var uppi hjá körlum, að það skipti ekki öllu máli fyrir þá að 

þessi störf nytu almennt virðingar, en 24% karla voru sammála fullyrðingunni en aðeins 16% 

þeirra voru ákveðnir í að gefa áfram kost á sér. 

 

8. Umræður og ályktanir 

Fræðilega umfjöllunin í upphafi verkefnisins fjallaði um konur og stjórnmál og hversu 

mikilvægt það er að sá hópur sem tekur ákvarðanir er varða samfélagið okkar sé sem 

fjölbreytilegastur. Til þess að svo megi verða þurfa sjónarmið beggja kynja að koma til og 

þess vegna er mikilvægt að konur og karlar séu jafnt virkir þátttakendur á vettvangi 

stjórnmála. Þannig aukast líkurnar á að tillit sé tekið til heildarhagsmuna samfélagsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að umræðan um jafna hlutdeild karla og kvenna í 

stjórnmálum virðist ennþá eiga fullan rétt á sér. 

 

Meðan á vinnu þessari stóð las höfundur nokkrar bækur tengdar konum og stjórnmálum og 

eins og áður sagði var ein af þeim Gegnum glerþakið, valdahandbók fyrir konur, sem gefin 
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var út af Kvenréttindafélagi Íslands. Þingmenn og sveitarstjórnarfulltrúar hér á landi sem og á 

hinum Norðurlöndunum, lýstu reynslu sinni af þeim störfum sínum. Konurnar lýstu flestar 

reynslu sinni á þann hátt að stjórnmálin væru mjög karllæg og kerfið búið til af körlum, 

staðreyndin var sú að konurnar sögðust hafa takmörkuð völd, þær gengdu ekki áhrifamestu 

stöðum samfélagsins og þær tóku yfirleitt ekki þátt í hinni óformlegu ákvarðanatöku. 

Höfundur hugsaði sem svo að þessi bók væri nú komin til ára sinna og staðan á Íslandi og 

Norðurlöndunum mun betri en annars staðar í heiminum svo það þyrfti að taka tillit til þess. 

Þegar niðurstöður úr könnuninni lágu fyrir sýndu þær samt að enn er á brattann að sækja. 

Viðhorf karla var ekki eins jákvætt og kvenna til þess að nokkuð jafnt hlutfall kynjanna sé í 

sveitarstjórn og komi að ákvarðanatöku.  

 

Tilgangur þessa verkefnis var rannsaka hvort fram kæmi munur á viðhorfum kynjanna til setu 

í sveitarstjórn og til sveitarstjórnarmála. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna  

 

Er munur á viðhorfi sveitarstjórnarfulltrúa til setu í sveitarstjórn eftir kyni?  

Ef svo er, hver er hann og hvers vegna?  

 

Niðurstöður leiddu í ljós greinilegan mun á viðhorfi kynjanna. Töluvert fleiri konur en karlar 

voru sammála eftirfarandi fullyrðingunum  

 

„Mér finnst skipta máli að kynin komi nokkuð jafnt að ákvarðanatöku í 

sveitarfélaginu“ og „Mér finnst skipta máli að hlufall kynjanna í sveitarstjórn sé 

nokkuð jafnt.“ 

 

Túlka má niðurstöðurnar sem svo að þessi tvö atriði skipti konur mun meira máli en karla 

vegna þess hve mikil barátta er að baki þeim árangri sem þó hefur náðst í stjórnmálum og 

sveitarstjórnum á Íslandi. Baráttan sem snerist í upphafi um það að vilja aukna hlutdeild 

kvenna í stjórnmálum hefur nú þróast yfir í það að vilja jafna hlutdeild karla og kvenna í 

stjórnmálum og ákvarðanatöku í samfélagi okkar sem leiðir til hagsbóta fyrir alla. Þá kom 

einnig fram að mun fleiri karlar en konur sögðu helstu ástæðu síns framboðs vera vegna áhuga 

á sveitarstjórnarmálum og vekur það upp spurningar hvort ástæðu þess megi að einhverjum 

hluta rekja til viðhorfs karla varðandi hlutfall kynjanna í sveitarstjórn og ákvarðanatöku.  
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Með þessum skilningi á niðurstöðunum er full ástæða til að hvetja sérstaklega þær konur sem 

hafa áhuga á að starfa í stjórnmálum til þess að láta verða af því að bjóða sig fram, hvort sem 

er á vettvangi sveitarstjórna eða landsmála. Niðurstaðan gefur að minnsta kosti tilefni til að 

þetta sé skoðað enn frekar í þeim tilgangi að jafna þessa stöðu og að konur þurfa í auknum 

mæli að taka að sér að vera í forystusæti og leiða framboðslista. Þar gegna stjórnmálaflokkar 

og stjórnvöld lykilhlutverki með lagasetningu, stefnumótun sinni og hvatningu.  

 

Höfundur vonast til að þessi rannsókn og niðurstöður hennar geti nýst sem innlegg í þá 

umræðu að efla þurfi þátt kvenna í stjórnmálum og jafnvel sem tillögur, eða hugmyndir að 

frekari rannsóknum. 

 

9. Lokaorð 

Höfundur hafði, áður en útfærslan á þessu verkefni hófst, ekki mótað hugmyndina að fullu og 

vinnan hefur tekið breytingum eftir því sem á leið. Vinnan við verkefnið var skemmtileg allan 

tímann meðan á henni stóð og sérstaklega spennandi þegar kom að því að greina 

niðurstöðurnar úr spurningakönnuninni. Upphaflega var ætlunin ekki að leggja svo mikla 

áherslu á jafnrétti eins og raun bar vitni. En þegar niðurstöðurnar lágu fyrir og eftir lestur 

bóka, greina og rannsókna þar sem konur í stjórnmálum sögðu frá reynslu sinni var ekki hjá 

því komist að verða fyrir áhrifum af þeirri hugsjón sem jafnrétti fylgir. Sá mikli árangur sem 

þó hefur náðst í að jafna hlutfall kynjanna er afrakstur mikillar vinnu og baráttu þeirra kvenna 

sem hafa rutt brautina. Óhætt er að segja að umhverfið í stjórnmálum í dag er allt annað en 

það var í upphafi þess að konur fóru að hasla sér völl á þeim vettvangi. Þó ekki séu allir 

sammála um ágæti þess að nota kynjakvóta eða lagasetningar sem þvingunarúrræði við að 

koma á jafnrétti kynja er mikilvægt að karlar og konur fái jöfn tækifæri óháð því hvort um 

kynið er að ræða.  

 

Við sem einstaklingar erum ólík og ekki hægt að alhæfa að karlar séu svona eða hins veginn 

af því þeir eru karlar, frekar en alhæfa slíkt um konur. Að lokum má ekki gleyma að 

jafnréttisbarátta snýst ekki bara um konur, því jafnrétti þarf að virka í báðar áttir, það er ekkert 

sanngjarnt að kona fái völd og framgang í stjórnmálum eingöngu vegna þess að hún er kona, 

en heldur ekkert sanngjarnt að karl fái völd og framgang í stjórnmálum vegna þess að hann er 

karl.  
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Viðauki A – Kynningarbréf  

 
 
 
 
 
Kæri viðtakandi  

 

Íris Bettý heiti ég og er nemandi við Háskólann á Bifröst. Ég er að skrifa lokaritgerð mína til 

BA gráðu og þessi könnun er hluti af henni.  

Markmiðið er að kanna viðhorf kynjanna til setu í sveitarstjórnum og til sveitarstjórnarmála. 

Könnunin er send á úrtak úr hópi sveitarstjórnarfulltrúa, hún er 10 spurningar og ætti ekki að 

taka langan tíma að svara. Athugið að þið verðið ekki að svara – en væri vel þegið.  Fullri 

nafnleynd er heitið og ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda. Þá verður gögnum eytt 

þegar vinnslu er lokið.  

 

Könnunin verður opin til kl. 10.00 á fimmtudag 19. febrúar 2015. Ef einhverjar spurningar 

vakna er hægt að hafa samband hér. 

 

Með vinsemd og virðingu og fyrirfram þökkum  

 

bkv. 

Íris Bettý Alfreðsdóttir 

  



47            
 

Viðauki B – Spurningar og fullyrðingar 

1. Kyn 

Karl 

Kona  

 

2. Hversu stóru sveitarfélagi tilheyrir þú? 

Færri en 1000 íbúar  

1000-5000 íbúar 

5000 eða fleiri íbúar 

 

3. Fyrir hvaða stjórnmálaflokk bauðstu þig fram?  

Bjarta framtíð 

Framsóknarflokk 

Pírata 

Samfylkingu 

Sjálfstæðisflokk 

Vinstri hreyfingin - grænt framboð 

Annað  

 

4. Skiptir máli hvort kynið leiðir framboðslista?  

Mér finnst skipta máli að karl leiði listann 

Mér finnst skipta máli að kona leiði listann 

Mér finnst ekki skipta máli hvort kynið leiðir listann 

 

5. Mér finnst skipta máli að kynin komi nokkuð jafnt að ákvarðanatöku í sveitarfélaginu 

Sammála 

Hvorki né 

Ósammála 

 

6. Mér finnst skipta máli að hlufall kynjanna í sveitarstjórn sé nokkuð jafnt 

Sammála 

Hvorki né 

Ósammála 

 

7. Hver var helsta ástæða þess að þú gafst kost á þér?  

Áhugi á sveitarstjórnarmálum  

Jafnréttissjónarmið (að uppfylla kynjakvóta) 

Samfélagsleg ábyrgð (fannst ég bera skyldu til þess til að þjónusta almannahag) 

Annað 

 

8. Hversu lengi hefur þú setið í sveitarstjórn (að þessu kjörtímabili meðtöldu)? 

1 kjörtímabil 

2 kjörtímabil 

3 kjörtímabil eða fleiri  

 

9. Ætlar þú að gefa kost á þér næsta kjörtímabil? 

Já 

Veit ekki 

Nei  

 

10. Mér finnst að sveitarstjórnarstörf njóti almennt virðingar  
Sammála 

Hvorki né  

Ósammála 
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