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Útdráttur 
Borgarfjarðarhreppur er lítið sveitarfélag þar sem kosið er til sveitarstjórnar með óbundinni 
kosningu og jafnframt eina sveitarfélagið á landinu þar sem engin kona situr í sveitarstjórn.  
Tilgangur þessa verkefnis er að leita svara við því hvað kunni að skýra að konur nái ekki kjöri 
til sveitarstjórnar í Borgarfjarðarhreppi. Eins er það von rannsakanda að rannsóknin geti gefið 
vísbendingar um ástæður þess að kynjahlutfall er almennt ójafnara í sveitarstjórnum minni 
sveitarfélaga en stærri. Leitað er skýringa út frá fræðilegri flokkun aðstæðna fyrir ójöfnu 
kynjahlutfalli í stjórnmálum. Við rannsóknina var beitt megindlegum rannsóknaraðferðum og 
spurningakönnun lögð fyrir alla íbúa í Borgarfjarðarhreppi yfir 18 ára aldri. Kannað er hvaða 
þættir hafi áhrif á val kjósenda á fulltrúum í sveitarstjórn og hvort viðhorf til jafnréttismála 
endurspeglist í kosningahegðun. Niðurstöður benda til þess að skýringa á því að konur nái 
ekki kjöri í sveitarstjórn megi leita víða. Félags- og efnahagslegar ástæður hafi ekki 
úrslitaáhrif en skýringa megi leita í kosningakerfinu og smæð sveitarfélagsins. Þá hafi 
menningarlegar aðstæður á borð við sterkt tengslanet karla og viðhorf til jafnréttismála áhrif á 
kosningahegðun.  
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Abstract 
Borgarfjarðarhreppur is the only municipality in Iceland where the town council consists 
solely of men. The town council is elected on a personal basis from the whole body of the 
town’s population. The purpose of the study is to look for explanations as to why women are 
not elected to the town council. At the same time, the researcher hopes to shed some light 
on the reasons for the disproportionate number of women in town councils of smaller 
municipalities across Iceland. Causes to this end are sought in coherence with theoretical 
aspects already put forward to explain proportional disadvantage of women in politics. 
Quantitative research in the form of a questionnaire was carried out. The questionnaire was 
submitted to all inhabitants of the municipality over 18 year of age. The aim was to 
investigate which factors mainly influence the electoral behaviour of voters and if their views 
on gender equality are a factor. Results indicate that there is a wide range of reasons for 
unequal gender balance in the town council. Socioeconomic aspects are not the main 
reasons although they do matter; as do the size of the municipality and the electoral system 
itself. Cultural reasons, such as men’s homosocial networks and views on gender equality, 
also affect electoral behaviour. 
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Formáli 
Þetta verkefni er 30 eininga lokaritgerð til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu með 
kynjafræðilegri áherslu en höfundur lýkur diplómagráðu í kynjafræði samhliða meistaraprófi í 
opinberri stjórnsýslu. Leiðbeinandi var Þorgerður Einarsdóttir. Efni ritgerðarinnar snertir 
stjórnsýslu sveitarfélaga með áherslu á hlut kvenna í sveitarstjórn. Um er að ræða 
tilviksrannsókn á sveitarfélaginu Borgarfjarðarhreppi, sem er eina íslenska sveitarfélagið þar 
sem aðeins karlar sitja í sveitarstjórn.1 Höfundur býr í Borgarfjarðarhreppi og er í skólanefnd 
sveitarfélagsins.  

 Málefni sveitarfélaga hafa löngum verið höfundi hugleikin og þá ekki hvað síst 
jafnréttismál í sveitarfélögum. Áhugi á efninu vaknaði í áfanganum Hagnýt jafnréttisfræði á 
vorönn 2015, þar sem höfundur vann verkefni um stöðu jafnréttismála og möguleika til 
kynjasamþættingar í Borgarfjarðarhreppi. Í kjölfarið lagði höfundur stund á starfsnám hjá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem hún vann leiðbeiningarefni fyrir sveitarfélög um 
jafnréttismál.2 Ólík staða sveitarfélaga eftir stærð er áhugaverð á marga vegu og þar á meðal 
þegar kemur að jafnréttismálum en það vekur athygli að hlutfallslega færri konur eru kjörnir 
fulltrúar í sveitarstjórnum lítilla sveitarfélaga.3 Þessi munur á stöðu jafnréttismála eftir stærð 
sveitarfélaga vakti áhuga rannskanda, ekki hvað síst vegna þess að það sveitarfélag sem 
virðist skemmst á veg er komið er Borgarfjarðarhreppur, heimasveitarfélag höfundar. 
Jafnréttisnefnd Borgarfjarðarhrepps leitaði til rannsakanda og falaðist eftir því að hún 
aðstoðaði við fræðilega greiningu vegna undirbúnings jafnréttisáætlunar. Þetta verkefni er því 
unnið í samráði og samstarfi við jafnréttisnefnd og sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps og mun 
höfundur fá þóknun fyrir vinnslu verkefnisins. 

                                                
1 Samanteknar tölur frá Hagstofu Íslands, af heimasíðum sveitarfélaga og Kosningavef 
Innanríkisráðuneytisins. 
2 Ásta Hlín Magnúsdóttir. 2016. Jafnréttismál eru sveitarstjórnarmál. Reykjavík: Samband Íslenskra 
Sveitarfélaga. 
3 Samanteknar tölur frá Hagstofu Íslands, af heimasíðum sveitarfélaga og Kosningavef 
Innanríkisráðuneytisins. 
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Inngangur 
Jafnréttismál virðast að mörgu leyti skemur á veg komin í minni sveitarfélögunum á Íslandi en 
hinum stærri. Eftir sveitarstjórnarkosningar 2014 eru konur 44% kjörinna fulltrúa í íslenskum 
sveitarfélögum þegar horft er á landið allt. Hins vegar eru konur aðeins 35% kjörinna fulltrúa í 
sveitarfélögum með færri en 300 íbúa. Á sama tíma eru konur 39% fulltrúa í sveitarstjórnum 
sem kosið er til með óbundinni kosningu.4 Þetta eru að stærstum hluta sömu sveitarfélögin.5 
Því er ljóst að hlutfall kvenna í sveitarstjórnum annars vegar í minnstu sveitarfélögunum og 
hins vegar þeim sem kjörið er til með óbundinni kosningu er lægra en í þeim stærri og þeim 
sem kjörið er til með bundinni kosningu. Líklegar skýringar á þessu gætu meðal annars falist 
í kosningaaðferðinni sjálfri eða í menningarlegum og lýðfræðilegum breytum. Kosninga-
aðferðin sjálf gæti skýrt þennan mun. Menningarlegar og lýðfræðilegar breytur sem líklegar 
eru til að hafa áhrif, gætu verið almennt viðhorf til kvenna og jafnréttismála, kynja- og 
aldurssamsetning íbúa, helstu atvinnuvegir eða menntunarstig íbúa.  

Til að varpa ljósi á þær ástæður sem liggja að baki því að kynjahlutfall sé ójafnara í 
sveitarstjónum minni sveitarfélaga en stærri er í þessu verkefni gerð tilviksrannsókn á 
sveitarfélaginu Borgarfjarðarhreppi. Borgarfjarðarhreppur er lítið sveitarfélag með 124 íbúa 
þar sem kosið er til sveitarstjórnar með óbundinni kosningu og er jafnframt eina sveitarfélagið 
á landinu þar sem engin kona situr í sveitarstjórn.6  

Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er eftirfarandi: 
• Hvað kann að skýra að konur nái ekki kjöri til sveitarstjórnar í Borgarfjarðarhreppi? 

Leitað er svara við spurningunni út frá fræðilegri greiningu Þorgerðar Einarsdóttur og 
Guðbjargar Lilju Hjartardóttur (2009) um þrjá flokka skýringa á kynjahlutfalli í stjórnmálum. 
Skýringa er þannig leitað í félags- og efnahagslegum aðstæðum, aðstæðum í pólitíska 
kerfinu og menningarlegum aðstæðum. Kannað er hvaða þættir hafa áhrif á val kjósenda á 
fulltrúum í sveitarstjórn og hvort viðhorf til jafnréttismála endurspeglist í kosningahegðun. 
Með þessu verkefni er þannig ætlunin að auka við þekkingu á jafnréttismálum og hlut kvenna 
og karla við stjórnun íslenskra sveitarfélaga og bæta við sérstakri áherslu á fræðilega 
umfjöllun um lítil sveitarfélög. Þetta verður gert í gegnum tilviksrannsókn á einu litlu 
sveitarfélagi. Spurningakönnun var lögð fyrir alla íbúa Borgarfjarðarhrepps yfir 18 ára aldri.  

Rannsóknin hefur beint hagnýtt gildi við gerð jafnréttisáætlunar fyrir Borgarfjarðarhrepp og 
er unnin að frumkvæði og í samvinnu við jafnréttisnefnd sveitarfélagsins. Jafnréttisnefnd mun 
með niðurstöðum rannsóknarinnar öðlast betri yfirsýn yfir viðhorf til jafnréttismála í 
sveitarfélaginu og gæti það nýst við forgangsröðun verkefna í jafnréttisáætlun. Á sama tíma 
mun rannsóknin varpa ljósi á jafnréttismál í litlum sveitarfélögum og þær ástæður sem kunna 
að liggja að baki því að hægar gengur að ná tölulegu jafnrétti í sveitarstjórnum lítilla 
sveitarfélaga. Þrátt fyrir að vera tilviksrannsókn án alhæfingargildis,7 mun rannsóknin vonandi 
vera innlegg í íslenska jafnréttisumræðu og opna fyrir svipaðar rannsóknir í öðrum 
sveitarfélögum.  
 

                                                
4 Samanteknar tölur frá Hagstofu Íslands, af heimasíðum sveitarfélaga og Kosningavef 
Innanríkisráðuneytisins. 
5 Kosningavefur Innanríkisráðuneytisins. 2014. „Óbundin kosning í 18 sveitarfélögum”. Kosningavefur 
Innanríkisráðuneytisins.  
6 Samanteknar tölur frá Hagstofu Íslands, af heimasíðum sveitarfélaga og Kosningavef 
Innanríkisráðuneytisins. 
7 Yin, R. K. 2014. Case Study Research: Design and Methods, 43 
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Umgjörð	  íslenskra	  sveitarfélaga	  
Á Íslandi hafa verið 74 sveitarfélög frá árinu 2013, en skipting landsins í sveitarfélög hefur 

alltaf verið grundvöllur stjórnskipunar landsins og hana má nánast rekja til upphafs 
Íslandsbyggðar.8 Gjarnan eru nefndar þrjár meginástæður skiptingar ríkja í sveitarfélög. 
Tilvist sveitarfélaga á, í fyrsta lagi að stuðla að frelsi og valddreifingu í takt við hugmyndir 
Montesque og höfunda bandarísku stjórnarskrárinnar. Þá eiga sveitarfélög að stuðla að 
þátttöku borgara í ákvörðunum um nærumhverfið og síðast en ekki síst eiga sveitarfélög að 
stuðla að hagkvæmni í opinberri þjónustu.9 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 innihalda 
grundvallarreglur um stjórnsýslu íslenskra sveitarfélaga en ýmis önnur lög ná yfir starfsemi 
sveitarfélaga, má þar til að mynda nefna stjórnsýslulög nr. 37/1993 auk ýmissa sérlaga um 
afmarkaða málaflokka.10 Í flokk þessara sérlaga falla lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 
og karla nr. 10/2008. Jafnréttislög leggja sveitarfélögum ýmsar skyldur á herðar en markmið 
þeirra er að koma á og viðhalda jafnrétti á öllum sviðum samfélagsins. Ýmis ákvæði snerta 
sveitarfélög beint og óbeint. Í 12. grein jafnréttislaga er kveðið á um að hver sveitarstjórn 
skuli skipa jafnréttisnefnd sem eigi að vinna að jafnréttismálum og gera jafnréttisáætlun, auk 
þess að skila skýrslu um stöðu jafnréttismála innan sveitarfélagsins annað hvert ár. Ákvæði 
sem snerta opinbera starfsemi ná til sveitarfélaga, svo sem ákvæði um kyngreiningu 
opinberrar tölfræði og skyldu til að gæta þess að í nefndum og ráðum sé kynjahlutfall sem 
jafnast. Einnig ná ákvæði sem snerta atvinnurekendur og vinnumarkað til sveitarfélaga auk 
almennra ákvæða um bann gegn mismunun. Jafnframt eru í lögunum sérstök ákvæði sem 
varða menntun og skólastarf.11 Jafn réttur til opinberrar ákvarðanatöku grundvallast á því að 
kynjunum séu tryggð jöfn tækifæri til þátttöku í stjórnsýslu og kallast jafnréttiskrafan þannig á 
við tilgang tilvistar sveitarfélaga. Allur gangur er á því hvernig sveitarfélög uppfylla þessar 
lagaskyldur en eftirfylgni virðist ekki vera mjög markviss. Til að mynda skiluðu aðeins 34% 
sveitarfélaga skýrslu um stöðu jafnréttismála á síðasta kjörtímabili, 2010-2014.12 

Skipting íbúa eftir kyni er mikilvægur mælikvarði á byggðaþróun því kynjahalli ber vott um 
stöðnun. Niðurstöður rannsókna sýna að helstu ástæður fyrir búferlaflutningum 20–39 ára 
kvenna af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins eru nám, fábreyttur vinnumarkaður á 
landsbyggðinni og betri launakjör á höfuðborgarsvæðinu.13 14 Stefnumótun, umræða og 
ákvarðanataka um byggðaþróun er þó að miklu leyti í höndum karla.15 16 Jafnréttismál hafa 
mikla þýðingu fyrir lítil sveitarfélög, eitt af því sem einkennir byggðarlög þar sem fólksfækkun 
er viðvarandi er að þar búa hlutfallslega færri ungar konur en annars staðar. Algengt er að 
ungar konur flytjist burt úr minni samfélögum og karlar verði eftir.17 Þannig má færa rök fyrir 
því að sveitarfélög sem eiga í varnarbaráttu um að haldast í byggð ættu að leggja mikið upp 
úr jafnréttismálum. Lítil sveitarfélög á borð við Borgarfjarðarhrepp búa að mörgu leyti við 
annað umhverfi og aðstæður en stærri sveitarfélög. Aðstæðurnar eru meðal annars 
frábrugðnar vegna þeirrar sérstöðu sem hinn takmarkaði fólksfjöldi býr þeim, til að mynda 
vegna takmarkaðrar getu til að sinna lögbundnum verkefnum öðruvísi en í samstarfi við 

                                                
8 Samband Íslenskra sveitarfélaga. „Sveitarfélögin.” Samband Íslenskra sveitarfélaga. 
9 Gunnar Helgi Kristinsson, Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga, 20. 
10 Samband Íslenskra sveitarfélaga. „Stjórnsýsla sveitarfélaga.” Samband Íslenskra sveitarfélaga. 
11 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. 
12 Velferðarráðuneytið. 2015. „Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun 
jafnréttismála 2013 – 2015”. 
13 Anna Kristín Gunnarsdóttir. 2009. „Orsakir búferlaflutninga kvenna af landsbyggðinni”.  
14 Árni Ragnarsson (ritstjóri). 2013. „Byggðaþróun á Íslandi Stöðugreining í nóvember 2013”. 
15 Anna Kristín Gunnarsdóttir. 2009. „Orsakir búferlaflutninga kvenna af landsbyggðinni” 
16 Árni Ragnarsson (ritstjóri). 2013. „Byggðaþróun á Íslandi Stöðugreining í nóvember 2013”. 
17 Elín Gróa Karlsdóttir. 2012. „Með konum skal land byggja!“, 224 -226. 
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önnur sveitarfélög.18 Þar að auki búa þessi minnstu sveitarfélög gjarnan við annað 
kosningakerfi.19 

Uppbygging	  ritgerðar	  
Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er lagður sá fræðilegi þekkingargrunnur sem 
rannsóknin byggir á. Byggt er á femínísku sjónarhorni og það lagt fram í upphafi. Þá eru 
settar fram kenningar tengdar þremur flokkum kerfislægra hindrana sem rannsóknir hafa leitt 
í ljós að hafi áhrif á hlutfall kvenna í stjórnmálum. Flokkarnir eru félagslegar og efnahagslegar 
ástæður, ástæður í pólitíska kerfinu og menningarlegar aðstæður. Í samhengi við þessa 
flokkun er jafnframt byggt á kenningum um fulltrúarétt, framsal valds og tengslanet karla. Í 
öðrum kafla er aðferðafræði rannsóknar og gagnasöfnun gerð skil, farið yfir framkvæmd 
hennar, takmarkanir og siðferðisleg álitamál. Í þriðja kafla, Viðfangsefni, eru lagðar fram 
ýmsar upplýsingar um sveitarfélagið Borgarfjarðarhrepp sem ályktað er út frá, kaflinn er 
einkum byggður á opinberum upplýsingum. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 
birtar og settar í samhengi við fyrri rannsóknir á landsvísu um viðhorf til jafnréttismála og 
ánægju með störf sveitarfélaga.20 21 22 Í fimmta kafla eru niðurstöður settar í samhengi við 
fræðilegan grunn. Lokaorð eru sett fram í sjötta kafla.  

                                                
18 Félagsmálaráðherra. 2005. „Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál.” Reykjavík: 
Félagsmálaráðuneytið, 30. 
19 Smanteknar tölur frá Hagstofu Íslands, af heimasíðum sveitarfélaga og Kosningavef 
Innanríkisráðuneytisins. 
20 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 2013. „Alþjóðlega viðhorfakönnunin 2013.” 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 
21 Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum. 2003. Jafnréttismál – Viðhorfsrannsókn. IMG Gallup. 
22 Capacent gallup. 2015. „Þjónusta sveitarfélaga 2014 Reykjavík.” og „Þjónusta sveitarfélaga 2014 
Garðabær.” 
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1. Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla er það fræðilega sjónarhorn sem rannsóknin byggir á lagt til grundvallar. 
Rannsóknin er í senn stjórnsýslufræðileg og kynjafræðileg. Hún er unnin út frá femínísku 
sjónarhorfni og byggir einkum á kynjafræðilegum kenningum um ástæður ójafnra 
kynjahlutfalla í stjórnmálum og stjórnsýslufræðilegra kenninga um framsal valds frá 
kjósendum til kjörinna fulltrúa. Framsal valds er eitt af helstu viðfangsefnum stjórnsýslufræða 
og falla kynjafræðilegar hugmyndir um fulltrúarétt í raun undir kenningar um framsal valds.  

Forskot karla í stjórnmálum á sér langa sögu og því hafa karlar skapað umgjörð 
stjórnmálanna, þá menningu sem þar ríkir, hefðir og gildi.23 Rannsóknir á þýðingu kyns í 
stjórnmálum hafa þróast samhliða kynjafræðinni í heild. Upphaflega skoðuðu fræðin konur 
sem einstaklinga og hóp og einblíndu á að bæta við fyrirliggjandi þekkingu um þær. Á seinni 
árum hefur áherslan þróast yfir í að skoða í ríkara mæli hið karlmiðaða kerfi. Þannig hafa 
rannsóknir á þátttöku kvenna í stjórnmálum þróast frá því að skoða einungis hlutfall kvenna í 
kerfinu og að því að skoða kerfið sjálft. Sjónum er þannig beint að forréttindastöðu ráðandi 
hópa, fremur en jaðarstöðu minnihlutahópa.24 Hlutfall kvenna í stjórnmálum hefur verið tengt 
við marga þætti, svo sem atvinnuþátttöku, menntunarstig, veraldarvæðingu, þann tíma sem 
konur hafa haft pólitísk réttindi, kosningakerfi og hugmyndafræði flokka. Þessir þættir snúa 
bæði að því sem kallað er framboðshlið og eftirspurnarhlið stjórnmálanna.25 Ýmsar 
kerfislægar ástæður eru taldar geta verið fyrir því að hlutfall kvenna í stjórnmálum sé lægra 
en karla. Þær má flokka í þrennt; félagslegar og efnahagslegar ástæður, ástæður í sjálfu 
pólitíska kerfinu og menningarlegar ástæður.26 Miðað við fyrirliggjandi rannsóknir eftir þessari 
flokkun falla félagslegar bakgrunnsbreytur í flokk félagslegra og efnahagslegra ástæðna en í 
flokkinn menningarlegar breytur falla þættir eins og trúarbrögð og landsvæði. Í þessari ritgerð 
eru félagslegar bakgrunnsbreytur eins og atvinnuþátttaka sett undir hatt félags- og 
efnahagslegra ástæðna en breytur sem sem vel gætu flokkast sem félagslegir þættir settar 
undir hatt menningarlegra ástæðna, þetta eru viðhorf til jafnréttismála og félagsleg tengsl. 
Þannig á fyrri flokkurinn við um breytur sem frekar má lesa úr opinberum gögnum en síðari 
flokkurinn við um óáþreifanlegri og hugmyndfræðilegri þætti. Þessi kafli er byggður upp með 
þeim hætti að að fyrst er lagt til grundvallar femínískt sjónarhorn en svo eru lagðar fram 
ýmsar fræðilegar kenningar sem tengjast hverjum þessara þriggja flokka kerfislægra 
ástæðna fyrir lægra hlutfalli kvenna en karla í stjórnmálum.  

Femínískt	  sjónarhorn	  
Kvennahreyfingin varð til utan háskólasamfélagsins en fljótlega fóru femínistar að beita 
aðferðum hennar í fræðastörfum. Slík fræðastörf einkennast af gagnrýni og kröfum um 
breytingar.27 Þegar talað er um femínísk fræðastörf lýsir það frekar sjónarhorni en sérstakri 
aðferð þar sem femínískar rannsóknir eru unnar með ýmsum aðferðum. Sjónarhornið snýst 
um nálgun á aðferðir við rannsóknir sem felst í því að flétta saman fyrirliggjandi 

                                                
23 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 7. 
24 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 7-9. 
25 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 9-10. 
26 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 7. 
27 Rannveig Traustadóttir. 2003. „Femínískar rannsóknir” Í Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum, 268. 
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rannsóknaraðferðir og femínískar hugmyndir.28 Þannig byggir femínískt sjónarhorn á 
viðurkenningu á þessum femínísku hugmyndum, kenningakerfi femínisma. Femínismi er ekki 
einhlítur og engin ein tæmandi skilgreining til á honum en hann byggir á þeim skilningi að 
konur búi við kerfisbundið misrétti sem birtist á mismunandi sviðum með ólíkum hætti.29 
Kynjakerfið er eitt af grundvallarhugtökum femínismans sem lýsir kynjuðu félagslegu 
kerfislægu mynstri í samfélagi. Sylvia Walby30 hefur skilgreint kynjakerfið sem „félagslegt 
yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna“.  

Meðal einkenna femínískra rannsókna er að í þeim er lögð áhersla á mikilvægi kyns og 
þær eru gerðar í þágu kvenna með það að markmiði að geta nýst til að bæta líf kvenna.31 Þá 
er eitt mikilvægt einkenni femínískra rannsókna að rannsakendur líta yfirleitt svo á að 
persónuleg reynsla sé mikilvæg á meðan hún er oft óvelkomin innan hefðbundinna 
rannsókna. Femínískir rannsakendur lýsa rannsóknum gjarnan sem persónulegri reynslu og 
greina frá því hvernig viðfangsefni þeirra tengjast lífi þeirra og reynslu. 32  

Eins og fyrr segir er kynjakerfið skilgreint sem „félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta 
góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna“.33 Kynjakerfið er samofið samfélagslegri 
uppbyggingu og birtist í félagslegum athöfnum og samskiptatengslum. Þessi félagslegu 
tengsl og athafnir geta verið misjafnlega rótgróin, lögbundin og formfest eða ósýnileg og 
óáþreifanleg.34 Hins vegar er mikilvægt að hafa hugfast að þrátt fyrir að kynjakerfið sé 
ákveðið mynstur er það ekki svo að allir karlar hafi yfirráð vegna kyns síns eða allar konur 
séu undirskipaðar vegna kyns.35 Á Vesturlöndum hafa kynin í dag jöfn lagaleg réttindi og 
konur eru ekki útilokaðar frá samfélagsþátttöku með beinum hætti. Engu að síður er ríkjandi 
kynjakerfi sem undirskipar gjarnan konur og hið kvenlæga. Sylvia Walby hefur þróað 
fræðilegt greiningartæki sem skiptir kynjakerfinu í sex svið; atvinnulíf, fjölskyldu- og 
heimilislíf, ríkisvald, ofbeldi, kynverund og menningu. Sviðin eru innbyrðis tengd en engu að 
síður nokkuð sjálfstæð.36 Uppsprettu valds og undirskipunar er ekki að finna sérstaklega á 
einu sviði umfram önnur, sviðin eru öll uppspretta ákveðinna yfirráða sem eru misjafnlega 
sterk á mismunandi tímum og stöðum. Á Vesturlöndum hefur kynjakerfið breyst undanfarna 
áratugi þar sem það hefur veikst á mörgum sviðum en styrkst á öðrum. 37 

 

                                                
28 Rannveig Traustadóttir. 2003. „Femínískar rannsóknir” Í Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum, 270. 
29 Rannveig Traustadóttir. 2003. „Femínískar rannsóknir” Í Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum, 267. 
30 Í Þorgerður Einarsdóttir. 2006. „Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?” Í 
Rannsóknir í félagsvísindum VII: félagsvísindadeild , 445. 
31 Rannveig Traustadóttir. 2003. „Femínískar rannsóknir” Í Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum, 271. 
32 Rannveig Traustadóttir. 2003. „Femínískar rannsóknir” Í Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum, 276. 
33 Í Þorgerður Einarsdóttir. 2006. „Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?” Í 
Rannsóknir í félagsvísindum VII: félagsvísindadeild , 445. 
34 Walby. 1997. Í Þorgerður Einarsdóttir. 2006. „Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi 
kynjahalli?” Í Rannsóknir í félagsvísindum VII: félagsvísindadeild , 445. 
35 Í Þorgerður Einarsdóttir. 2006. „Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?” Í 
Rannsóknir í félagsvísindum VII: félagsvísindadeild , 445. 
36 Þorgerður Einarsdóttir. 2006. „Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?” Í 
Rannsóknir í félagsvísindum VII: félagsvísindadeild,  445-446. 
37 Þorgerður Einarsdóttir. 2006. „Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?” Í 
Rannsóknir í félagsvísindum VII: félagsvísindadeild,  453. 
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Félagslegar	  og	  efnahagslegar	  ástæður	  
Fyrstu fjölþjóðlegu kannanirnar á stöðu kvenna í stjórnmálum beindust gjarnan að 
félagslegum og efnahagslegum þáttum eins og menntun og atvinnuþátttöku. Undirliggjandi 
spurningin var þá í raun hvort tengsl væru milli nútímavæðingar, iðnvæðingar og 
þróunarstigs landa og hlutfalls kvenna á þjóðþingum. Niðurstöður rannsókna eru ekki 
einhlítar en þær má túlka með þeim hætti að tiltekið menntunar- og atvinnustig kvenna skapi 
forsendur fyrir þátttöku í stjórnmálum.38 Samkvæmt rannsókn frá 1996 eru tengsl milli 
atvinnuþátttöku og menntunarstigs kvenna við stjórnmálaþátttöku flókin þar sem 
nútímavæðing leiddi ekki sjálfkrafa til sterkari stöðu kvenna í stjórnmálum.39 Þannig sé tiltekið 
menntunar- og atvinnustig nauðsynleg en ekki nægjanleg forsenda fyrir stjórnmálaþátttöku 
kvenna.40  

 

Ástæður	  í	  pólitíska	  kerfinu	  
Kerfislægar hindranir í sjálfu pólitíska kerfinu má einkum finna í kosningakerfum en 
hlutfallskosningakerfi hafa að jafnaði reynst konum betri. Í hlutfallskerfi öðlast flokkar 
þingsæti í samræmi við þau atkvæði sem þeir fá en í meirihlutakerfi vinnur sá frambjóðandi 
eða frambjóðendur kosningarnar sem fá flest atkvæði á tilteknu svæði eða í tilteknu 
kjördæmi.41 Því má flokka óbundnar kosningar, þar sem allir eru í kjöri til sveitarstjórnar, í 
flokk meirihlutakerfa. Rannsóknir sýna að því minni sem kjördæmi eru þeim mun erfiðara er 
fyrir konur að ná kjöri til þings. Jafnframt sýna rannsóknir Ólafs Þ. Harðarsonar að 
kynjahallinn á Alþingi skýrist að verulegu leyti af landsbyggðarkjördæmum.42 

Leiða má líkur að því þær íslensku rannsóknir sem komast næst aðstæðum líkum 
óbundinni kosningu til sveitarstjórnar séu prófkjör flokkanna, þar sem þar er um að ræða 
persónukjör. Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir og Indriði H. Indriðason (2008) hafa skoðað árangur 
kvenna í prófkjörum íslensku stjórnmálaflokkana. Ásdís og Indriði leggja til grundvallar þá 
staðreynd að þegar grein þeirra er skrifuð var aðeins tæplega þriðjungur þingmanna á Íslandi 
konur. Þau nefna nokkrar líklegar skýringar fyrir þessu; viðhorf kjósenda, viðhorf kvenna sem 
sækist ekki eftir pólitískum frama og skipulag flokksstofnana og tengslaneta innan 
flokkanna.43 Þau ræða jafnframt hversu erfitt getur verið að alhæfa um orsakir og afleiðingar 
þegar kemur að áhrifum kosningakerfis á hlutföll kvenna sem kjörinna fulltrúa og telja að 
gengi kvenna ráðist af samspili viðhorfa kjósenda og ástæðum í pólitíska kerfinu. Þannig 
benda þau á að erfitt sé að átta sig á skilunum milli viðhorfa kjósenda og pólitískra stofnana 
sem áhrifaþátta. Til að mynda séu ástæður þess að hlutfall kvenna sem kjörinna fulltrúa sé 
almennt hærra þar sem notast er við hlutfallskosningakerfi frekar að kosið sé milli tilbúinna 
lista samsettra af fólki af báðum kynjum en viðhorfi kjósenda.44 Niðurstöður Ásdísar og 

                                                
38 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 10-11. 
39Moore og Shackman.1996. Í Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. 
„Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 10-11. 
40Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 10-11. 
41Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 11. 
42 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1),  14. 
43 Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir og Indriði H. Indriðason. 2008. „Framboð eða eftirspurn? Árangur kvenna 
í prófkjörum flokkanna.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 4(2), 207. 
44 Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir og Indriði H. Indriðason. 2008. „Framboð eða eftirspurn? Árangur kvenna 
í prófkjörum flokkanna.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 4(2), 209-210. 
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Indriða eru að orsök kynjahalla séu ekki viðhorf kjósenda heldur sé ástæðan sú að konur 
bjóði sig síður fram en karlar. Sé litið á listana í heild voru konur og karlar nánast jafn líkleg til 
að ná því sæti sem þau sóttust eftir í prófkjörunum sem til skoðunar voru, en konur þó litlu 
ólíklegri. Hins vegar náðu konur sem sóttust eftir forystusæti því mun síður en karlar.45 

Auður Styrkársdóttir og Svanur Kristjánsson (2001) skoðuðu jafnframt gengi kvenna í 
kosningum á Íslandi og notuðust við gögn frá sveitarstjórnarkosningum 1998 og 
þingkosningum 1999. Auður og Svanur könnuðu hvort ýmsar breytur hefðu áhrif á gengi 
kvenna svo sem stærð kjördæma, stærð framboða og framboðsaðferðir. Niðurstaða þeirra er 
að um samspil margra þátta sé að ræða, tilhneiging sé til þess að í stærri flokkum og stærri 
kjördæmum séu konur líklegri til að vera í öruggum sætum en pólitískur vilji innan framboða 
og hvatning til kvenna skipti jafnvel meira máli.46 47  

Framsal	  valds	  og	  fulltrúaréttur	  
Lýðræði byggir á þeirri einföldu hugmynd að lýðurinn ráði, en beint lýðræði er óskilvirkt og 
illgerlegt frá degi til dags. Fulltrúalýðræði er því ákveðin gerð af lýðræði þar sem almenningur 
velur sér fulltrúa til að taka ákvarðanir í stað þess að kjósa um hvert einasta málefni. Þar sem 
fulltrúalýðræði er við lýði veitir kjósandi fulltrúa umboð til þess að taka ákvarðanir fyrir sína 
hönd. Ástæðan fyrir þessu fyrirkomulagi er að almenningur hefur einfaldlega ekki tíma og 
treystir sér ekki til að taka vel upplýstar ákvarðanir um öll mál. Fulltrúarnir sem fá umboðið 
hafa þá gjarnan kosti, þekkingu, hæfileika eða tíma sem kjósandinn hefur ekki.48  

Hugtakið fulltrúaréttur vísar til þess réttar kjósanda að eiga sér fulltrúa við stjórnvöl í 
lýðræðissamfélagi. Fulltrúalýðræði byggist þannig á því að kjósendur velji sér fulltrúa til 
athafna fyrir sína hönd. Ein túlkun á fulltrúaréttarhugtakinu er að fulltrúahópurinn eigi að 
endurspegla kjósendahópinn.49 Þar koma til skoðunar kynjafræðilegar kenningar sem snerta 
mikilvægi þess að konur eigi fulltrúa í konum annars vegar eða sjónarmið kvenna fái athygli 
við ákvarðanatöku hins vegar.50 Þetta hefur verið kallað formlegur fulltrúaréttur (e. desriptive 
representation) og efnislegur fulltrúaréttur (e. substantive representation). Spurningin sem er 
undirliggjandi í þessum hugmyndum er í raun hvort markmiðið sé að konur eigi fulltrúa í 
konum óháð störfum þeirra kvenna eða hvort konur eigi fulltrúa sem gæta hagsmuna þeirra 
óháð kyni fulltrúanna.  

Hér eru lagðar til tvær kenningar sem hafa verið notaðar til að lýsa því hvernig kjósendur 
framselja lýðræðislegt vald sitt. Þetta eru umboðskenningar og ráðsmannskenningar. 
Umboðskenningar byggjast á því að kjósendur veiti fulltrúum umboð í kosningum sem 
fulltrúarnir veita svo áfram til opinberra starfsmanna. Stefnumótunarferlið hefst meðal 
kjósenda og lýkur meðal opinberra starfsmanna sem framkvæma stefnuna. Í fulltrúalýðræði 
verður þannig til umboðskeðja frá kjósendum til þeirra sem stjórna.51 Grundvöll 
umboðskenninga má rekja til hagfræðinnar þar sem gert er ráð fyrir ákveðnum eiginleikum í 

                                                
45 Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir og Indriði H. Indriðason. 2008. „Framboð eða eftirspurn? Árangur kvenna 
í prófkjörum flokkanna.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 4(2), 224. 
46 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1),12. 
47 Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir og Indriði H. Indriðason. 2008. „Framboð eða eftirspurn? Árangur kvenna 
í prófkjörum flokkanna.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 4(2), 210-211. 
48 Ström, Kaare. 2000. „Delegation and accountability in parliamentary democracies“. Í European 
Journal of Political Research. 37, 267. 
49 Hague, Rod & Harrop, Martin. 2010 Comparative Government and Politics, 84.  
50 Childs, Sarah og Krook, Mona Lena. 2009. „Analysing Women’s Substantive Representation: From 
Critical Mass to Critical Actors.” Í Government and Opposition. 44(2). 
51 Ström, Kaare. 2000. „Delegation and accountability in parliamentary democracies“. Í European 
Journal of Political Research. 37, 267-268. 
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fari stjórnenda skipulagsheilda. Samkvæmt kenningunum ræðst hegðun stjórnenda af þeirra 
eigin hagsmunum, sem ekki fara alltaf saman við hagsmuni þeirra sem veita stjórnendum 
umboð til ákvarðana.52 Þannig falla umboðskenningar vel að þeirri hugmynd að samsetning 
fulltrúahópsins eigi að endurspegla samsetningu kjósendahópsins og konur ættu að eiga 
fulltrúa í konum.  

Umboði fylgir ábyrgð og því er umboðskeðjan ábyrgðarkeðja í hina áttina, þar sem hún 
liggur frá opinberum starfsmönnum til kjósenda. Ábyrgðarkeðjan virkar ef fulltrúi er skyldugur 
til að aðhafast fyrir hönd umbjóðanda og ef umbjóðandi getur umbunað eða refsað fulltrúa 
sínum. Í lýðræðisríki með reglulegum kosningum getur kjósandi ákveðið að veita kjörnum 
fulltrúa áframhaldandi umboð eða ekki. Ákvörðunina ætti kjósandi þá að byggja á því hvort 
fulltrúinn hafi starfað að hagsmunum hans. Þannig hefur umbjóðandinn ákveðið taumhald á 
fulltrúanum og fulltrúinn ber ákveðna ábyrgð gagnvart kjósandanum.53 Umboðskeðjan á að 
virka þannig að þarfir borgara, hinna upprunalegu umbjóðenda, séu hafðar í fyrirrúmi.54  

Umboðskenningar gera ekki ráð fyrir því að það geti verið jákvætt að fulltrúi sé sjálfstæður 
gagnvart umbjóðanda eða hafi ólíka hagsmuni og skoðanir, en það kann engu að síður í 
sumum tilvikum að vera raunin. Þannig verður til svokallað traust samband á milli 
umboðsmanns og umbjóðanda sem byggir á trausti um að fulltrúi breyti rétt fremur en á 
sameiginlegum hagsmunum og taumhaldi.55  

Ráðsmannskenningar hafa komið fram sem andsvar við umboðskenningum. 
Ráðsmannskenningar byggja á sálfræðirannsóknum og gera ekki ráð fyrir að fulltrúar vinni 
fyrst og fremst að eigin hagsmunum af sjálfselskum hvötum. Þannig þurfi ekki stöðugt að 
leita leiða til að hafa eftirlit og taumhald með fulltrúum heldur sjái þeir hag sinn í því að efla 
hag þeirrar skipulagsheildar sem þeir starfa fyrir. Ef fulltrúi stuðlar að velgengni skipulags-
heildar stuðlar hann á sama tíma að eigin velgengni. Ef nægilegt traust ríkir milli umjóðanda 
og fulltrúa hans til að fulltrúinn geti sinnt starfi sínu af sjálfstæði, án boða, banna og strangs 
eftirlits finnur hann til samsömunar með þeirri skipulagsheild sem hann starfar fyrir. Af 
samsömuninni leiðir löngun til að vaxa og bæta sig í starfi. Þegar umbjóðendur geta treyst 
fulltrúum sínum á þennan hátt ná þeir í sameiningu að hámarka velgengni heildarinnar. 56 

Menningarlegar	  ástæður	  
Eitt af því sem skiptir máli fyrir framgang kvenna í stjórnmálum eru menningarlegir þættir. 
Rannsóknir hafa jafnvel sýnt að menningarlegir og hugmyndafræðilegir þættir sem snerta 
viðhorf til kvenna og jafnréttismála hafi meira forspárgildi um hlut kvenna á þjóðþingum en 
kosningakerfi og aðstæður í pólitíska kerfinu.57 Niðurstöður fjölþjóðlegrar rannsóknar frá árinu 
2001 sýna að eftir því sem þátttaka karla í húsverkum jókst voru þeir hlutfallslega færri á 
þingi. En það er líklega breyta sem endurspeglar kynjatengsl í víðara samhengi, frekar en að 

                                                
52 Davis, James og Schoormann, David. 1997. „Toward a Stewardship Theory of Management“. 
Academy of Management. The Academy of Management Review 22(1), 20. 
53 Ström, Kaare. 2000. „Delegation and accountability in parliamentary democracies“. Í European 
Journal of Political Research. 37, 267-268. 
54 Lupia, Arthur. 2003. „Delegation and its perils“. Í Delegation and accountability in parliamentary 
democracies, 34-35. 
55 Majone, Giiandomencio. 2001. „Two Logics of Delegation: Agency and Fiduciary Relations” Í 
European Union Politics. 2(1), 103. 
56 Davis, James og Schoormann, David. 1997. „Toward a Stewardship Theory of Management“. 
Academy of Management. The Academy of Management Review 22(1). 
57Paxton og Kunowich . 2003. Í Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. 
„Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14. 
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húsverkin sjálf komi í veg fyrir stjórnmálaþátttöku karla.58 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg 
Lilja Hjartardóttir (2009) segja hugmyndir Íslendinga um kynhlutverk þversagnakennd, þar 
sem frjálslynd viðhorf kallist á við djúpstæð eðlishyggju og hefðbundin kynhlutverk. 59 

Tengslanet karla eru eitt þeirra félagslegu fyrirbæra sem viðheldur ráðandi stöðu karla 
fram yfir konur í samfélaginu. Í tengslanetum karla felst að samskipti á milli karla eru 
óformleg og völdum viðhaldið með því að treysta á gamlan kunnings- eða vinskap við 
útdeilingu gæða.60 Í útdeilingu gæða geta til að mynda falist stöðuveitingar, viðskipti eða 
styrkir. Þegar talað er um tengslanet karla er í raun vísað til tveggja enskra hugtaka, „old 
boys network” og „homosociality”. Hið fyrra vísar meira til hinna óformlegu boðleiða og 
kunningjasamfélags karla þar sem tengsl ráða meiru en önnur hæfniviðmið við útdeilingu 
gæða.61 Hið síðara vísar til tilhneigingar karla til að styðja aðra karla umfram konur, þar sem 
félagsleg tengsl einstaklinga af sama kyni byggjast á því að vera af sama kyni. Þetta hefur 
verið nefnt samtryggingar karlmennska.62 Fiona Mackay og Mona Lena Krook (2011) segja 
traust skipta miklu máli til að ná fylgi í stjórnmálum og að svokölluð bræðralög sem byggist á 
trausti verði að tengslanetum. Karlar séu frekar meðlimir slíkra bræðralaga og tengslaneta og 
erfitt geti verið fyrir konur að vinna sér inn traust slíks ráðandi hóps.63 

 

                                                
58Stevens. 2007. Í Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í 
stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14. 
59Paxton og Kunowich. 2003 Í Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. 
„Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14. 
60 Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. 2010. „Greining á skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis frá kynjafræðilegu sjónarhorni.” Fylgiskjal II við Skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 244-245. 
61 Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. 2010. „Greining á skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis frá kynjafræðilegu sjónarhorni.” Fylgiskjal II við Skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 244-245. 
62 Gyða Margrét Pétursdóttir. 2011. „Sköpun alþjóðlegrar viðskiptakarlmennsku, íslenskt tilvik.“ Í 
Rannsóknir í félagsvísindum XII, Stjórnmálafræðideild. 
63 Fiona Mackay og Mona Lena Krook. 2011. Í Bergljót Þrastardóttir. 2012.  „ „Ég hef ákveðin völd, en 
þau eru ekki viðurkennd“ Viðhorf og reynsla kvenna í pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu.” 
Lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu, 22-23. 
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2. Aðferðafræði og gagnasöfnun 
Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði rannsóknar, vali á rannsóknaraðferð, gagnasöfnun, 
gagnaúrvinnslu, siðferðilegum álitamálum og takmörkunum rannsóknarinnar. 

Aðferðafræði	  rannsóknar	  
Rannsóknir í félagsvísindum má framkvæma með ýmsum hætti og val á aðferðafræði ræðst 
af markmiðum rannsakenda. Rannsóknum í félagsvísindum er gjarnan skipt upp í annars 
vegar eigindlegar aðferðir og hins vegar megindlegar en því hefur verið haldið fram að skilin 
milli þessarar tveggja flokka séu raunar ekki mjög skýr.64 Megindlegar rannsóknaraðferðir 
einkennast einkum af því að í þeim felst tölusetning hins félagslega veruleika, það er að 
notuð er tölfræði til að lýsa fremur stórum hópum fólks. Hins vegar fela eigindlegar 
rannsóknaraðferðir í sér að grandskoða og gaumgæfa félagsleg fyrirbæri.65 Í þessari 
rannsókn er hið félagslega fyrirbæri Borgarfjarðarhreppur grandskoðað en það gert í gegnum 
tölfræðileg gögn úr eigin rannsókn auk fyrirliggjandi gagna. Þannig er því svo farið með 
þessa rannsókn að hún ber einkenni beggja flokkanna.  
Þó að rannsóknin beri ákveðin einkenni eigindlegra rannsókna sem grandskoðun á einu 

félagslegu fyrirbæri til að öðlast betri skilning á víðara samhengi er aðferðafræði hennar í 
samræmi við rannsóknaraðferðir megindlegra rannsókna.66 Til að svara rannsóknar-
spurningum verður auk rannsóknargagna notast við fyrirliggjandi heimildir og gögn um 
borgfirskt samfélag.  

Megindlegar	  rannsóknaraðferðir	  
Eins og fyrr segir miða megindlegar rannsóknaraðferðir að því að tölusetja hinn félagslega 
veruleika. Megindlegar aðferðir byggja á staðreyndahyggju sem rakin er til Auguste Comte 
snemma á nítjándu öld. Staðreyndahyggja byggir á þeirri nálgun að til séu staðreyndir og 
sannleikur sem hægt sé að afhjúpa með mælingum á veruleikanum.67 Samkvæmt 
staðreyndahyggju er fyrst lagt út frá kenningu um hvernig sá hluti hins félagslega veruleika 
sem til skoðunar er gæti litið út. Þá er gögnum safnað og þau notuð til að styðja eða hrekja 
þá kenningu sem lagt er upp með.68 Þessi rannsóknarnálgun er jafnframt kölluð afleiðsla, 
það er að rannsakandi framkvæmi rannsókn til þess að sannreyna eða hrekja tilgátu byggða 
á fræðilegum grunni. Eftir að tilgátan hefur verið sett fram er mælitæki sem talið er henta 
viðfangsefninu hannað. Niðurstöður rannsóknarinnar ýmist staðfesta tilgátuna eða hafna 
henni.69 Hægt er að framkvæma megindlegar rannsóknir með ýmsum hætti, meðal annars 
með könnunum.70 Almennt eru kannanir lagðar fyrir ákveðið úrtak71 úr þýði en í þessari 
rannsókn var könnun lögð fyrir þýðið í heild enda er það lítið.  

                                                
64 Esterberg. K. G. 2002. Qualitative methods in social work,1-2. 
65 Esterberg. K. G. 2002. Qualitative methods in social work, 2. 
66 Yin, R. K. 2014. Case Study Research: Design and Methods ,18. 
67 Sigurlína Davíðsdóttir. 2003. „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?” Í Handbók í 
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, 219. 
68 Sigurlína Davíðsdóttir. 2003. „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?” Í Handbók í 
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, 219. 
69 Esterberg. K. G. 2002. Qualitative methods in social work, 5-7. 
70 Sigurlína Davíðsdóttir. 2003. „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?” Í Handbók í 
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, 221. 
71 Sigurlína Davíðsdóttir. 2003. „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?” Í Handbók í 
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, 222. 



  

18 

Framkvæmd	  rannsóknar	  
Undirbúningur rannsóknarinnar hófst haustið 2015 í samstarfi við jafnréttisnefnd 
Borgarfjarðarhrepps og leiðbeinanda. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í janúar og 
spurningakönnun send til íbúa Borgarfjarðarhrepps í lok sama mánaðar. Upphaflega var gert 
ráð fyrir að hefja gagnaúrvinnslu í lok febrúar og beðið um að svör skiluðu sér fyrir þann tíma. 
Í byrjun mars höfðu þó einungis borist 44 svör. Ákveðið var að framlengja frest til svörunar 
fram til marsloka og var íbúum greint frá því í dreifibréfi um miðjan mars.72 Rannsakandi gekk 
svo í hús 30. mars og bauð íbúum að skila spurningakönnun. Í lok mars höfðu borist 61 svar 
og var unnið úr þeim svörum.  

Spurningalisti	  
Mælitækið sem notast var við í rannsókninni var spurningalisti sem sendur var á þátttakendur 
með pósti. Spurningalistinn var hannaður af rannsakanda en við hönnun hans var stuðst við 
þrjá fyrirliggjandi spurningalista. Notast var við spurningar úr könnun Capacent Gallup73 um 
ánægju með starf sveitarfélaga, alþjóðlegu viðhorfakönnunina ISSP74 um viðhorf til 
jafnréttismála og viðhorfsrannsókn Rannsóknarstofu í kvenna og kynjafræðum um 
jafnréttismál frá 2003.75 Spurningar úr þessum rannsóknum voru notaðar til að gera 
samanburð á landsvísu mögulegan. Spurningarnar í könnuninni skiptast í fjögur meginþemu; 
bakgrunnsbreytur, kosningahegðun, almenn viðhorf til jafnréttismála og viðhorf til starfsemi 
sveitarfélagsins. 

Áhugavert hefði verið að sjá tengsl viðhorfa og kosningahegðunar við sem flestar 
bakgrunnsbreytur en þar sem um er að ræða mjög lítinn svarendahóp hefðu mjög nánar 
bakgrunnsupplýsingar leitt til persónurekjanleika. Því eru bakgrunnsupplýsingar takmarkaðar 
með þeim hætti að spyrja einungis um kyn, aldur og menntunarstig og flokkarnir hafðir mjög 
víðir, þ.e. valmöguleikar um aldursbil aðeins þrír og valmöguleikar um menntunarstig þrír.  
Tilkynning var send til persónuverndar vegna könnunarinnar, ekki vegna þess að um 
viðkvæmar upplýsingar sé að ræða heldur vegna hættu á persónurekjanleika vegna smæðar 
þýðis. 

Spurningalistann í heild má finna í viðauka I en hann inniheldur 19 númeraðar spurningar, 
þar af fjórar í fleiri en einum lið. Tvær spurninganna voru alveg opnar en aðrar lokaðar. Níu 
einfaldar spurningar eru á nafnkvarða. Fjórar spurningar í sjö til ellefu liðum eru á Likert 
raðkvarða auk tveggja einfaldra spurninga um menntunarstig og aldur sem jafnframt eru á 
raðkvarða. Tvær spurningar um fjölda klukkustunda varið í heimilisstörf eru á 
hlutfallskvarða.76  

Könnunin var prófuð á jafnréttisnefnd Borgarfjarðarhrepps og tveimur ótengdum aðilum 
sem eru til heimilis í öðru litlu sveitarfélagi á Austurlandi þar sem kosið er með óbundinni 
kosningu. Prófunin leiddi til smávægilegra breytinga á könnuninni.  

Þátttakendur	  
Alls var spurningakönnun lögð fyrir 109 manns, þýðið er íbúar Borgarfjarðarhrepps yfir 18 ára 
aldri. Könnunin var póstlögð þann 29. janúar 2016 af Borgarfjarðarhreppi sem notaðist við þá 

                                                
72 Sjá Viðauka II 
73 Capacent gallup. 2015. „Þjónusta sveitarfélaga 2014 Reykjavík.” og „Þjónusta sveitarfélaga 2014 
Garðabær.” 
74 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 2013. „Alþjóðlega viðhorfakönnunin 2013.” 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 
75 Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum. 2003. Jafnréttismál – Viðhorfsrannsókn. IMG Gallup. 
76Sbr. Amalía Björnsdóttir. 2003. „Útskýringar á helst tölfræði hugökum” Í Handbók í aðferðafræði og 
rannsóknum í heilbrigðisvísindum ,116. 
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íbúaskrá sem sveitarfélagið hafði undir höndum. Sú íbúaskrá miðar við skráða íbúa 
sveitarfélagsins í desember 2014 en sveitarfélaginu hafði ekki borist ný íbúaskrá fyrir árið 
2016. Fyrir liggur að íbúum sveitarfélagsins fækkaði nokkuð á þessum tíma eða um 10 
manns.77 Farið var eftir lögheimilisskráningu en ekki skráningu aðseturs, en dæmi eru um að 
einstaklingar hafi lögheimili í sveitarfélaginu þó þeir búi ekki þar og starfi. Því má gera ráð 
fyrir að könnunin hafi ekki skilað sér til allra viðtakenda. Jafnframt eiga lögheimili í 
sveitarfélaginu nokkrir einstaklingar, eða 17 manns, af erlendum uppruna sem ekki búa yfir 
góðri íslenskukunnáttu og höfðu því takmörkuð tækifæri til að svara könnuninni. 
Samsetningu þýðisins eftir kyni og aldri má sjá á töflu hér að neðan. 
 

Tafla 1 – Aldurs- og kynjasamsetning þýðis rannsóknarinnar, íbúa Borgarfjarðarhrepps yfir 18 
ára aldri miðað við skráða íbúa frá desember 2014 

Aldur / Kyn Konur Karlar Alls 
35 ára eða yngri 14,7% 16,5% 31,2% 

36-60 ára 16,5% 22% 38,5% 
61 árs eða eldri 10% 20,2% 30,3% 

Alls 41,3% 58,7% 100% = 109 
 

Svörun	  	  
Eins og fyrr segir bárust í heild 61 svar en það er 56% svörun. Til samanburðar má geta þess 
að 62 kusu í síðustu sveitarstjórnarkosningum í sveitarfélaginu.78  

Tafla 2 - Aldurs- og kynjasamsetning svarendahóps 

Aldur / Kyn Konur Karlar Vil ekki svara Alls 
35 ára eða yngri 11,5% 14,8% 0% 26,2% 

36-60 ára 16,4% 21,3% 0% 37,7% 
61 árs eða eldri 8,2% 24,6% 0% 32,8% 

Vil ekki svara 0% 1,6% 1,6% 3,3% 
Alls 36,1% 62,3% 1,6% 100% = 61 

 
Í töflu 2 má sjá samsetningu þess hóps sem svaraði spurningakönnuninni setta upp með 
sama hætti og samsetning þýðis er sett fram í töflu 1. Í töflu 3 má svo sjá svarhlutfall í 
hverjum hópi. Niðurstöður eru ekki vegnar eftir kyni og aldri en rétt er að vekja athygli á að 
hærra svarhlutfall er meðal karla en kvenna og hærra í eldri aldurshópum en yngri.  

Tafla 3 - Svarhlutfall eftir kyni og aldri 

Aldur / Kyn Konur Karlar Alls 
35 ára eða yngri 43,8% 50% 47,1% 

36-60 ára 55,6% 54,2% 54,8% 
61 árs eða eldri 45,5% 68,2% 60,6% 

Alls 48,9% 59,4% 56% 
                                                

77 Hagstofa Íslands. „Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2016 - Sveitarfélagaskipan 
hvers árs“ Hagstofa Íslands. 
78 Austurfrétt. 2014. „Jakob oddviti fékk flest atkvæði á Borgarfirði”. Austurfrétt 31. Maí 2014. 
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Takmarkanir	  rannsóknar	  
Höfundur er hluti af samfélaginu sem er til rannsóknar og fulltrúi í nefnd á vegum sveitar-
félagsins og þá eru jafnréttismál rannsakanda hugleikin. Þessi tengsl rannsakanda við efnið 
má horfa á sem siðferðislegt álitamál. Rannsakandi hefur frá upphafi vinnunnar verið 
meðvituð um þessi tengsl sín við efnið og gerir hér grein fyrir þeim svo þau liggi fyrir.  

Við framkvæmd rannsóknar er hætta á því ákveðnir hópar hafi orðið útundan í svörun og 
gera má ráð fyrir ákveðinni skekkju af þeim völdum. Þetta á einkum við um íbúa 
sveitarfélagsins sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Rannsakandi velti fyrir sér ýmsum 
aðferðum til að gera könnunina aðgengilega fyrir þennan hóp, en þar sem enskukunnátta 
innan hópsins er ekki almenn og um nokkurn fjölda erlendra tungumála er að ræða varð því 
ekki komið við. Því má gera ráð fyrir ákveðinni skekkju af þessum völdum. Ekki liggur heldur 
fyrir hvort þessi íbúar voru allir á kjörskrá. Erlendir ríkisborgarar sem hafa átt lögheimili á 
Íslandi samfellt lengur en 5 ár fyrir kjördag eiga kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum.79 

Ytra réttmæti er ekki til staðar þegar kemur að alhæfingargildi enda um tilviksrannsókn að 
ræða.80 Niðurstöður spurningakönnunarinnar eru aðeins lýsandi fyrir svarendur 
könnunarinnar og þær hafa ekki alhæfingargildi fyrir önnur sveitarfélög. Marktektarprófanir 
eru þar af leiðandi ekki framkvæmdar á niðurstöðum. Rannsóknin mun engu að síður varpa 
ákveðnu ljósi á viðfangsefnið, gefa vísbendingar um aðstæður í sambærilegum 
sveitarfélögum og skapa tækifæri fyrir svipaðar rannsóknir til samanburðar. Litið er til 
spurningakannana sem áður hafa verið gerðar til að hámarka réttmæti hugsmíða og skapa 
tækifæri til samanburðar. Þetta á bæði við varðandi almenn viðhorf til jafnréttismála og 
ánægju með starfsemi sveitarfélags. Félagslegur æskileiki getur verið vandamál þegar kemur 
að því að spyrja um málefni þar sem ákveðin afstaða er talin „réttari” en önnur,81 þetta getur 
átt við um viðhorf til jafnréttismála. Innra réttmæti rannsóknarinnar er tormælanlegt. Til greina 
koma margar skýringar á því að engar konur hafi náð kjöri í sveitarstjórnarkosningum. 
Menningarlegar og lýðfræðilegar breytur geta haft fylgni við ákveðin viðhorf án þess að 
raunverulegt orsakasamband sé til staðar. Þá er um að ræða svör frá einungis 61 aðila og 
því geta tilviljanir vegið þungt.82 

Áreiðanleiki rannsóknarinnar er hér metinn út frá möguleikum á kerfisbundnum villum og 
tilviljanavillum. Líkur á kerfisbundnum villum eru alltaf einhverjar og þó að reynt hafi verið að 
lágmarka þær má telja ólíklegt að sá hluti íbúa sem ekki hefur íslensku að móðurmáli hafi 
svarað könnuninni. Sú skekkja er kerfisbundin villa þar sem bakgrunnur svarendahóps 
endurspeglar þá ekki þýðið. Þá getur falist í því kerfisbundin villa að fólk sem lítinn áhuga 
hafði á viðfangsefni könnunarinnar hafi síður svarað henni. Vegna smæðar þýðisins og 
hlutfalls svarenda aukast áhrif hverskonar tilviljanavilla, svo sem ef einhver hefur svarað 
könnuninni í hálfkæringi eða misskilið kvarða svo eitthvað sé nefnt.  

 

                                                
79 Þjóðskrá Íslands. „Kosningaréttur.” Þjóðskrá Íslands. 
80 Yin, R. K. 2014. Case Study Research: Design and Methods 
81 Yin, R. K. 2014. Case Study Research: Design and Methods 
82 Yin, R. K. 2014. Case Study Research: Design and Methods 
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3. Viðfangsefni 
Rannsóknin er tilviksrannsókn á sveitarfélaginu Borgarfjarðarhreppi og er ætlað að vera 
innlegg í fræðilega umræðu um jafnréttismál í sveitarfélögum. Áður en farið verður yfir 
niðurstöður spurningakönnunar er hér fjallað um Borgarfjarðarhrepp og grein gerð fyrir þeim 
aðstæðum í sveitarfélaginu sem taldar eru geta haft áhrif á kynjahlutfall í sveitarstjórn. Þetta 
er gert með tilliti til þess fræðilega grunns sem lagður hefur verið og gögn sett í samhengi við 
kenningar.  

Borgarfjörður eystra er nyrstur hinna eiginlegu Austfjarða en þangað er tæplega 70 km 
akstur yfir fjallveg frá næsta þéttbýlisstað, Egilsstöðum.83 Atvinnulíf á Borgarfirði hefur í 
gegnum tíðina fyrst og fremst einkennst af sauðfjárbúskap, smábátaútgerð og fiskvinnslu.84 
Ferðaþjónusta hefur vaxið mikið í sveitarfélaginu síðustu ár þó hún sé mestmegnis bundin 
við sumarmánuðina.85 Mikill metnaður hefur verið lagður í að byggja upp ferðaþjónustu, en 
fjöldi starfa skapast yfir sumarmánuðina við veitinga- og gistihúsarekstur og gönguleiðsögn 
fyrir ferðamenn.86 Atvinnuþátttaka í sveitarfélaginu er sambærileg við landsmeðaltal. Hlutfall 
starfandi kvenna af heildar mannfjölda er 79,6% á landsvísu en 79,5% í Borgarfjarðarhreppi. 
Hlutfall starfandi karla er hins vegar 82,7% á landsvísu en 83,5% í Borgarfjarðarhreppi.87 Því 
er hæpið að færa þau rök fyrir fjarveru kvenna í sveitarstjórn að atvinnuþátttaka sé lítil.  

Menntunarstig svarenda spurningakönnun-
ar má sjá á töflu 4 hér til hliðar en á henni 

má sjá að konur í Borgarfjarðarhreppi eru 
að jafnaði betur menntaðar en karlar. 
Þannig er lágt menntunarstig ekki skýring á 
því að konur skuli ekki ná kjöri til 
sveitarstjórnar í Borgarfjarðarhreppi.  
Þannig má í raun hægt færa rök fyrir því að 
flokkur félags- og efnahagslegra ástæðna 

hafi lítið skýringargildi varðandi hlutfall kvenna í sveitarstjórn.   
Íbúafjöldi í Borgarfjarðarhreppi þann 1. janúar 2016 var 124, 56% karlar og 44% konur.88 

Fólksfækkun hefur verið viðvarandi í sveitarfélaginu um áratuga skeið. Íbúar voru í kringum 
400 í byrjun síðustu aldar en í kringum 150 í byrjun þessarar aldar. Íbúar á svæðinu urðu 
flestir í kringum 1910, en það ár voru þeir 432. Heildar íbúafjöldi samkvæmt Hagstofu Íslands 
2016 er 12489 eins og áður segir en leiddar hafa verið líkur að því að um 80 manns hafi 
vetrarsetu í sveitarfélaginu.90 Ungt fólk sem sækir nám á framhalds- eða háskólastigi þarf að 
sækja það út fyrir sveitarfélagið.  

Í Borgarfjarðarhreppi hefur verið kosið með óbundinni kosningu þar sem allir íbúar 
sveitarfélagsins eru í kjöri. 91 Aðeins ein kona hefur setið í sveitarstjórn í Borgarfjarðarhreppi, 

                                                
83 Borgarfjörður eystri. „Um borgarfjörð.” Borgarfjörður eystri. 
84 Borgarfjörður eystri. „Um borgarfjörð.” Borgarfjörður eystri. 
85 Borgarfjörður eystri. „Um borgarfjörð.” Borgarfjörður eystri. 
86 Borgarfjörður eystri. „Um borgarfjörð.” Borgarfjörður eystri. 
87 Vinnumálastofnun. 2016. „Atvinnuleysistölur í excelskjölum. Greining á atvinnuleysistölum eftir 
bakgrunni.” Vinnumálastofnun. 
88 Hagstofa Íslands. „Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2016 - Sveitarfélagaskipan 
hvers árs“ Hagstofa Íslands. 
89 Hagstofa Íslands. „Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2016 - Sveitarfélagaskipan 
hvers árs“ Hagstofa Íslands. 
90 Óformleg munnleg heimild Helgi Hlynur Ásgrímsson. 
91 Kosningavefur Innanríkisráðuneytisins. 2014. „Óbundin kosning í 18 sveitarfélögum”. Kosningavefur 
Innanríkisráðuneytisins. 

Menntunarstig/Kyn	   Konur	   Karlar	  
Skyldunám	  	   25%	   35%	  

Stúdentspróf,	  iðnmenntun	  
eða	  starfsréttindi	  	   35%	   46%	  

Háskólamenntun	   40%	   19%	  

Tafla 4 - Menntunarstig svarenda eftir kyni 
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tvö kjörtímabil frá 2002 til 2010.92 Í sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 voru 102 á kjörskrá 
í Borgarfjarðarhreppi, en 62 greiddu atkvæði eða 61%.93 Óbundin kosning fer fram með þeim 
hætti að á kjörseðili eru 10 auðar línur, fimm ónúmeraðar fyrir aðalmenn og fimm númeraðar 
fyrir varamenn. Þeir sem flest atkvæði fá sem aðalmenn eru réttkjörnir, en hafi tveir eða fleiri 
hlotið jafn mörg atkvæði ræður hlutkesti. Varamenn eru hins vegar kjörnir með þeim hætti að 
1. varamaður er sá sem flest atkvæði hlýtur samanlagt í 1. varamannssæti og sem 
aðalmaður og 2. varamaður sá sem samanlagt hlýtur flest atkvæði í 1. og 2. sæti varamanns 
og sem aðalmaður og þannig koll af kolli. Þannig hafa kjósendur í raun fimm jafngild atkvæði 
til kjörs í sveitarstjórn og fimm atkvæði með misjafnt vægi til kjörs varamanna.94  

Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Borgarfjarðarhreppi árið 2014 voru með þeim hætti að 
fimm karlar voru kjörnir í sveitarstjórn með á bilinu 43 til 19 atkvæði. Hlutkesti réði kjöri þess 
sem fæst atkvæði hafði inn í sveitarstjórn en ekki hefur verið gefið upp hver var næstur inn. 
Þetta þýðir að réttkjörnir sveitarstjórnarmenn höfðu atkvæði á bilinu 69% til 31% þeirra 
kjósenda sem atkvæði greiddu. Þannig fékk engin ein kona atkvæði frá meira en 31% 
kjósenda. Varamenn eru hins vegar fjórar konur og einn karl sem er 2. varamaður. 
Varamenn höfðu á bilinu 22 til 26 atkvæði samtals í sveitarstjórn og sitt sæti eða ofar á 
varamannalista. Hlutkesti réð kjöri 5. varamanns.95 Gera má ráð fyrir að svo afgerandi ójöfn 
kynjahlutföll skýrist að hluta til af því að kosið er til sveitarstjórnar með óbundinni kosningu. 
Þannig er ekki stillt upp á lista eins og víða tíðkast og því ekki sömu tæki til umráða til að 
stuðla að jafnari kynjahlutföllum. Athyglisvert er þó að bera saman þróun kynjahlutfalls í 
sveitarstjórnum í Borgargarfjarðarhreppi við þróun kynjahlutfalls sveitarstjórna sem kosið er 
til með óbundinni kosningu á landinu öllu. Á Íslandi eru alls 17 sveitarfélög sem hafa undir 
300 íbúa og í síðustu sveitarstjórnarkosningum var óbundin kosning til sveitarstjórnar í 18 
sveitarfélögum, þar af fjórum með yfir 300 íbúa.96 Í heildina eru konur 44% kjörinna fulltrúa í 
íslenskum sveitarfélögum en aðeins 35% kjörinna fulltrúa í sveitarfélögum með færri en 300 
íbúa og 39% fulltrúa í sveitarstjórnum sem kosið er til með óbundinni kosningu.97 Þróunin 
hefur í heildina verið sú að kynjahlutföll jafnist.98 Því er ljóst að hlutfall kvenna í 
sveitarstjórnum minni sveitarfélaga er lægra en í þeim stærri. Eins er ljóst að hlutfall kvenna í 
sveitarstjórnum þar sem kosið er með óbundinni kosningu er lægra er þar sem kosið er 
hlutfallskosningu. Hins vegar virðist stærðin hafa meiri áhrif á fjölda kvenna í sveitarstjórn en 
kosningaaðferðin. Hlutfall kvenna er hærra í þeim 18 sveitarstjórnum sem kosið var til með 
óbundinni kosningu en í þeim 17 sem hafa færri en 300 íbúa. Þannig má álykta að 
kosningakerfið hafi þau áhrif að konur séu síður kjörnar í sveitarstjórn eins og alþjóðlegar 
rannsóknir hafa sýnt99 þó það skýri ekki að engin kona sé í sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps. 

Núverandi skipan í nefndir á vegum Borgarfjarðarhrepps er eins jöfn og kostur er, og fer 
samkvæmt lögum. Einungis þrír aðalmenn eiga sæti í hverri nefnd og því ýmist karlar eða 
konur í meirihluta. Þó vekur athygli að fleiri nefndir hafa karla í meirihluta. Eins er athyglisvert 
að þær tvær nefndir þar sem konur eru í meirihluta eru nefndir sem fara með málaflokka sem 

                                                
92 Erfitt að finna formlega heimild: munnleg heimild Kristjana Björnsdóttir (konan sem setið hefur í 
sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps) 
93 Austurfrétt. 2014. „Jakob oddviti fékk flest atkvæði á Borgarfirði”. Austurfrétt 31. Maí 2014. 
94 Lög um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998. 
95 Austurfrétt. 2014. „Jakob oddviti fékk flest atkvæði á Borgarfirði”. Austurfrétt 31. Maí 2014. 
96 Samanteknar tölur frá Hagstofu Íslands, af heimasíðum sveitarfélaga og Kosningavef 
Innanríkisráðuneytisins. 
97 Samanteknar tölur frá Hagstofu Íslands, af heimasíðum sveitarfélaga og Kosningavef 
Innanríkisráðuneytisins. 
98 Hagstofa Íslands. „Frambjóðendur og kjörnir fulltrúar eftir stærð sveitarfélaga og kosningahætti 
1990-2014“ Hagstofa Íslands. 
99 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar 
og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 11. 
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almennt væru taldir kvenlægir, það er skólamál og jafnréttismál. Að sama skapi sitja fleiri 
karlar í kjörstjórn, skipulags- og byggingarnefnd og landbúnaðarnefnd.100 Í evrópskum og 
alþjóðlegum samanburði á fulltrúarétti kvenna á mismunandi sviðum innan stjórnmála hefur 
verið notast við svokallaða BEIS flokkun á málefnum eða nefndum. Þar stendur B fyrir 
undirstöðu málaflokka svo sem innan- og utanríkismál, E fyrir efnahagsmál, I fyrir innviði og 
S fyrir félagsleg málefni.101 Samanburður fulltrúa í nefndum á þjóðþingum Norðurlandanna 
sýnir einmitt að karlar eru oftar í meirihluta í nefndum sem falla í þrjá fyrstnefndu flokkana en 
konur í nefndum sem fara með félagsleg málefni.102 Það er þannig nákvæmlega sama 
tilhneiging og í nefndarskipan Borgarfjarðarhrepps þar sem jafnréttismál og skólamál falla 
undir félagsmál. Jafnréttisnefnd var fyrst skipuð á Borgarfirði eftir kosningar 2010 en tók 
aldrei til starfa, jafnréttisnefnd sem skipuð var eftir kosningar 2014 hefur hafist handa við 
undirbúning jafnréttisáætlunar.103 

Á íbúafundi á Borgarfirði, þann 25. apríl 2016,104 vegna vinnu við gerð sóknaráætlunar 
fyrir sveitarfélagið, komu jafnréttismál til tals. Þar var nefnt að mikill meirihluti þeirra kvenna 
sem í sveitarfélaginu byggju væru aðfluttar en mikill meirihluti karla innfæddur. Rætt var um 
að þegar horft er til hjóna sem sest hafi að í sveitarfélaginu sé eiginmaðurinn í flestum 
tilvikum innfæddur en eiginkonan gjarnan aðflutt. Í einhverjum tilvikum séu bæði innfædd en 
undantekning sé að infæddar konur eigi aðflutta menn. Ekki eru til opinber gögn til að 
staðfesta þetta en rannsakanda þykir sú tilgáta að þessi skipan mála hafi neikvæð áhrif á 
jafnrétti í sveitarfélaginu afar áhugaverð.  

Til að leggja mat á þessa tilgátu fór rannsakandi yfir íbúalista og flokkaði íbúa eftir því 
hvort þeir væru uppaldir í sveitarfélaginu eða ekki. Notast var við sama lista og fyrir 
spurningakönnunina, 109 manns yfir 18 ára aldri með lögheimili í Borgarfjarðarhreppi. 
Flokkunin var yfirfarin og staðfest af þremur innfæddum Borgfirðingum.105  

Niðurstaðan er í takt við málflutning á íbúafundinum, minna en helmingur þeirra kvenna 
yfir 18 ára aldri sem lögheimili eiga í Borgarfjarðarhreppi eru fæddar þar og uppaldar, eða 
47%. Hins vegar er mikill meirihluti karla yfir 18 ára aldri í sveitarfélaginu uppalinn þar eða 
75%. Ætla má að munur milli kynja væri enn meiri ef þeir einstaklingar sem ekki hafa aðsetur 
í sveitarfélaginu væru ekki með í úrtaki. Niðurstöðurnar koma í raun heim og saman við það 
sem fram hefur komið við rannsóknir á byggðaþróun, að ungar konur séu líklegri til að 
yfirgefa jaðarbyggðir en ungir karlar.106 Þetta þýðir jafnframt að þeir karlar sem búa í 
sveitarfélaginu hafa að jafnaði þekkst frá barnæsku en konurnar ekki. Þannig má leiða líkur 
að því að tengslanet karla á svæðinu sé mun sterkara en kvenna. Líklegra er að sterk 
vináttutengsl séu milli karla og meira traust ríki milli þeirra einfaldlega vegna þess að þeir hafi 
þekkst lengur.107 

                                                
100Borgarfjörður eystri. 2014. „Ráð og nefndir.” Borgarfjörður eystri. 
101 Kirsti Niskanen. 2011. „Gender and Power in the Nordic Countries – with focus on politics and 
business.”, 23 
102 Kirsti Niskanen. 2011. „Gender and Power in the Nordic Countries – with focus on politics and 
business.”, 26 
103 Óformlegar munnlegar heimildir, Jón Þórðarson (Sveitarstjóri) og Kristján Geir Þorsteinsson (fulltrúi 
í jafnréttisnefnd). 
104 Borgarfjörður eystri. 2015. „Íbúafundur.” Borgarfjörður eystri. 
105 Helga Björg Eiríksdóttir, Kristján Geir Þorsteinsson og Birkir Björnsson 
106 Elín Gróa Karlsdóttir. 2012. „Með konum skal land byggja!“, 224 -226. 
107 Sbr. Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. 2010. „Greining á skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis frá kynjafræðilegu sjónarhorni.” Fylgiskjal II við Skýrslu þingmannanefndar 
til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 244-245. Og sbr. Fiona Mackay og Mona Lena 
Krook. 2011. Í Bergljót Þrastardóttir. 2012.  „ „Ég hef ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd“ Viðhorf 
og reynsla kvenna í pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu.” Lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri 
stjórnsýslu, 22-23.  
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður gerð ítarleg grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar í 
samhengi við þann fræðilega ramma sem lagður hefur verið til grundvallar. Niðurstöðurnar 
eru settar fram í þremur undirköflum; Kjör til sveitarstjórnar, Viðhorf til jafnréttismála og 
Viðhorf til starfs sveitarfélagsins. Í 6. kafla, Samantekt og umræður er svo hnykkt á helstu 
niðurstöðum og rannsóknarspurningar ávarpaðar beint. 

Kjör	  til	  sveitarstjórnar	  
Eins og fyrr segir var kjörsókn í Borgarfjarðar- 
hreppi við síðustu kosningar 61% eða 62 
einstaklingar, en þátttaka í spurningakönnun 
þessarar rannsóknar 56% eða 61 einstaklingur. 
Þýði könnunarinnar var ekki það sama og 
kjörskrárstofn. Rannsakandi hafði ekki aðgang að 
upplýsingum um hverjir þeirra erlendu ríkis-
borgara sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu hafa 
kosningarétt. Spurningakönnun var send á íbúa 
yfir 18 ára aldri á rannsóknarári en ekki kosninga-
árinu 2014. Hlutfall svarenda í spurninga-
könnuninni sem kaus í síðustu sveitarstjórnar-
kosningum var 77%. Þannig voru alls 47 
einstaklingar sem bæði svöruðu spurninga-
könnuninni og kusu í sveitarstjórnarkosningum 
2014. Því svöruðu 76% kjósenda í síðustu 
sveitarstjórnarkosningum könnuninni.  

Af þeim sem svöruðu könnuninni og kusu í sveitarstjórnarkosningunum kusu 96% 
einhvern þeirra sem náði kjöri. Það er mikill meirihluti en innan þess ramma rúmast bæði 
kjósendur sem kusu aðeins einn þeirra sveitarstjórnamanna sem náði kjöri og kjósendur sem 
kusu alla þá sem náðu kjöri. Af þeim sem kusu í sveitarstjórnarkosningunum kusu 89% 
einstakling sem hafði ekki setið í sveitarstjórn áður, en tveir af þeim körlum sem nú sitja í 
sveitarstjórn komu nýir inn í sveitarstjórn 2014.108 Sama hlutfall kjósenda, 89% kusu konu í 
sveitastjórnarkosningunum. Þannig kaus mikill meirihluti konu en atkvæðin hafa dreifst á 
margar konur þar sem engin ein kona hlaut meira en 31% atkvæða. Í ljósi þessa má einnig 
leiða líkur að því að kjósendur hafi að jafnaði ekki kosið margar konur hver.  

Af þýði könnunarinnar, íbúum Borgarfjarðarhrepps yfir 18 ára aldri, eru 41% konur en 59% 
karlar. Af þeim sem svöruðu könnuninni eru 36% konur en 62% karlar, einn svarandi gaf ekki 
upp kyn sitt. Ekki eru til kyngreindar tölur um kjörsókn í hreppnum í síðustu 
sveitarstjórnarkosningum en af þeim sem svöruðu könnuninni og kusu í sveitarstjórnar-
kosningunum voru aðeins 34% konur en 66% karlar. Meðal kvenna sem svöruðu könnuninni 
var kjörsókn í síðustu sveitarstjórnarkosningum 73% en hún var 82% meðal karla.  

 
 
 
 

                                                
108 Austurfrétt. 2014. „Jakob oddviti fékk flest atkvæði á Borgarfirði”. Austurfrétt 31. Maí 2014. 

 

 

Mynd 1 - Hlutfall svarenda sem kaus í 
síðustu sveitarstjórnarkosningum 
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Á mynd 2 má sjá kyngreindar upplýsingar um hlutfall kjósenda sem kaus einhvern sem náði 
kjöri, einhvern sem hafði ekki setið í sveitarstjórn og konu. Eins og sjá má á myndinni var 
hærra hlutfall karla en kvenna sem kaus konur. Þetta er mjög áhugavert í ljósi 
umboðskenninga og kenninga um fulltrúarétt sem gera ráð fyrir því að hagsmunir 
umbjóðanda og fulltrúa ættu að fara saman109 og einstaklingar vilji eiga fulltrúa úr eigin 
hópi.110 

 

 

                                                
109 Davis, James og Schoormann, David. 1997. „Toward a Stewardship Theory of Management“. 
Academy of Management. The Academy of Management Review 22(1), 20. 
110 Childs, Sarah og Krook, Mona Lena. 2009. „Analysing Women’s Substantive Representation: From 
Critical Mass to Critical Actors.” Í Government and Opposition. 44(2). 

Mynd 2 - Kyngreindar upplýsingar um kosningahegðun í síðustu sveitarstjórnarkosningum 

Mynd 3 - Vægi þátta við ákvörðun í kosningum, svör við spurningu 5. Hversu mikilvægt telur þú 
að í sveitarstjórn sitji einstaklingar... 
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Þá var í könnuninni spurt til hvers fólk liti við ákvörðun um hvern skyldi kjósa. Á mynd 3 má 
sjá til hvers fólk lítur, en athygli vekur að þekking á grundvallar atvinnugreinum í 
sveitarfélaginu virðist vega langsamlega þyngst. Einnig vekur mikla athygli hversu fáir telja 
pólitískar skoðanir mikilvægar í þessu samhengi. Þá telja 87% svarenda þekkingu á 
landbúnaði mikilvæga, 90% telja þekkingu á sjávarútvegi mikilvæga og 88% telja þekkingu á 
ferðamálum mikilvæga. Á sama tíma telja aðeins 18% mikilvægt að í sveitarstjórn sitji 
einhver með svipaðar pólitískar skoðanir og þeir sjálfir, og 22% mikilvægt að einhver með 
háskólamenntun sitji í sveitarstjórn. Meirihluti, eða 77% svarenda, telja mikilvægt að í 
sveitarstjórn sitji einstaklingar af báðum kynjum. Leiða má líkur að því það sjónarmið togist 
að einhverju leyti á við þá áherslu sem svarendur virðast leggja á þekkingu á 
grunnatvinnugreinum en 85% bænda og sjómanna á Íslandi árið 2015 voru karlar.111 Þannig 
er líka er mjög áhugavert að kjósendur telji háskólamenntun, sem konur í sveitarfélaginu hafa 
í fleiri tilvikum, svo lítilvæga en þekkingu á atvinnulífi, sem karlar eru hafa í sveitarfélaginu 
eru líklegri til að hafa mikilvæga.  
 

 

Kyngreindar niðurstöður um til hvers svarendur líta við ákvörðun um hvern skuli kjósa má sjá 
á mynd 4. Á myndinni má sjá að konur leggja meiri áherslu á alla þættina nema 
háskólamenntun. Athygli vekur að jafnvel þó færri konur hafi kosið konur telja konur 
mikilvægara en karlar að í sveitarstjórn sitji einstaklingar af báðum kynjum. Af því mætti 
álykta að konur meti mikilvægi þekkingar á atvinnumálum meira en mikilvægi þess að í 
sveitarstjórn sitji einstaklingar af báðum kynjum og láti val sitt fremur stjórnast af því. Því má 
velta upp í samhengi við kenningar um tengslanet karla hvort konur kjósi frekar út frá rökum 
eins og þeim sem spurningin lýsir, en karlar frekar út frá tengslum og trausti. Það kemur heim 
og saman við kenningar um tengslanet karla. Slíkar kenningar gera ráð fyrir að karlar byggi 
stöðuveitingar, sem kosning til sveitarstjórnar getur fallið undir, á vinskap frekar en sértækum 
hæfniviðmiðum112 og að traust sem gjarnan byggist upp í bræðralögum skipti miklu máli til að 

                                                
111 Hagstofa Íslands. „Fjöldi starfandi eftir starfsstéttum, kyni og menntun 1991-2015“ Hagstofa 
Íslands. 
112 Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. 2010. „Greining á skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis frá kynjafræðilegu sjónarhorni.” Fylgiskjal II við Skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 244-245. 

Mynd 4 – Kyngreindar tölur um vægi þátta við ákvarðanatöku um hverjir eru kosnir til 
sveitarstjórnarstarfa; telja mikilvægt eða mjög mikilvægt 
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ná fylgi í stjórnmálum.113 Upplýsingar um að karlarnir í sveitarfélaginu séu í fleiri tilfellum 
fæddir og uppaldir á staðnum renna stoðum undir að traust og tengsl hafi meira vægi við 
ákvörðun karla um hvern skuli kjósa heldur en mat á þekkingu eða pólitískum skoðunum. 
Það skiptir því verulegu máli þegar kemur að kosningum að traust og tengsl milli karlanna í 
sveitarfélaginu hefur byggst upp á lengri tíma. 

Í könnuninni var opin spurning fyrir neðan spurningu 5 um hvort það væri eitthvað annað 
sem fólk liti sérstaklega til við ákvörðun um hverja það kysi til sveitarstjórnarstarfa. Tíu 
einstaklingar svöruðu opnu spurningunni. Algengast var að nefna einstaklingsbundna 
eiginleika svo sem; dugnað, samskiptafærni, metnað og framsýni en tveir svarendur nefndu 
sérstaklega samfélagsþátttöku. Séu svörin skoðuð út frá kyni voru fjórar konur sem svöruðu 
og lykilorðið í svörum þeirra var áhugi og metnaður en 6 karlar og lykilstef í svörum þeirra 
voru einstaklingsbundnir eiginleikar.  

Viðhorf	  til	  jafnréttismála	  
Viðhorf til jafnréttismála voru könnuð með því að nota spurningar úr tveimur fyrirliggjandi 
rannsóknum, þetta var gert til að gera samanburð viðhorfa við landsmeðaltal mögulegt. 
Notast var við viðhorfsrannsókn Rannsóknarstofu í kvenna og kynjafræðum, RIKK, um 
jafnréttismál frá 2003114 og ISSP, alþjóðlegu viðhorfakönnuninni, frá 2013115.  
 

 

Í spurningu 7 var notast við spurningar úr báðum þessum könnunum en á mynd 5 má sjá 
svörun við þeim í Borgarfjarðarhreppi árið 2016. Ef viðhorfin sem birtast á myndinni eru 
skoðuð ein og sér má álykta að þau séu nokkuð jafnréttissinnuð, það er að í nánast öllum 
tilvikum svarar meirihlutinn með þeim hætti sem flokkast myndi sem jafnréttissinnað. 
Sérstaka athygli vekur hversu yfirgnæfandi meirihluti, eða 97%, telja að feður ættu að taka 
þátt í uppeldi barna til jafns við mæður og að bæði karlar og konur eigi að leggja sitt af 

                                                
113 Fiona Mackay og Mona Lena Krook. 2011. Í Bergljót Þrastardóttir. 2012.  „ „Ég hef ákveðin völd, en 
þau eru ekki viðurkennd“ Viðhorf og reynsla kvenna í pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu.” 
Lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu, 22-23. 
114 Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum. 2003. Jafnréttismál – Viðhorfsrannsókn. IMG Gallup. 
115 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 2013. „Alþjóðlega viðhorfakönnunin 2013.” 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 
 

Mynd 5 - Viðhorf til jafnréttismála; svör við spurningu 7. Hversu sammála eða ósammála ertu 
eftirfarandi fullyrðingum? 
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mörkum til að afla heimilinu tekna. Hins vegar er auðveldara að álykta út frá viðhorfunum séu 
þau sett í samhengi, með samanburði við viðhorf stærri hóps. 
 

 

Á mynd 6 eru viðhorf íbúa Borgarfjarðarhrepps til jafnréttismála, eins og þau birtast í svari við 
spruningu 7 í spurningakönnun rannsakenda, borin saman við viðhorf til jafnréttismála á 
landsvísu úr viðhorfsrannsókn RIKK frá 2003 og alþjóðlegu viðhorfakönnuninni ISSP frá 
2013. Á myndinni má sjá að viðhorfin eru nokkuð í takt. Fyrstu fimm fullyrðingarnar eru 
fengnar úr RIKK könnuninni og eru niðurstöður fyrir landið allt frá 2003 en tvær síðustu 
fullyrðingarnar um tekjuöflun eru fengnar úr ISSP og sýna niðurstöður fyrir landið allt frá 
2013. Gera má ráð fyrir því að viðhorf í samfélaginu breytist með tímanum og því felst 
ákveðin skekkja í því að gera samanburð við 13 ára gamla könnun. Leiða má líkur að því að 
viðhorfin færist í átt til aukins jafnréttis með tímanum án þess að hér sé hægt að slá því föstu. 
Það vekur athygli að á árinu 2016 er lægra hlutfall Borgfirðinga sammála því að aukin 
þátttaka kvenna í stjórnmálum væri æskileg en hlutfall Íslendinga almennt árið 2003. Hægt er 
að leiða líkur að því að viðhorf í samfélaginu hafa færst í þá átt að líta almennt svo á að 
æskilegt sé að fleiri konur séu þátttakendur í stjórnmálum. Rökin fyrir því eru meðal annars 
að hlutfall kvenna sem kjörinna fulltrúa á Íslandi hefur hækkað mikið frá árinu 2003. Árið 
2003 voru aðeins 30% þingmanna á Alþingi konur116 en hlutfall kvenna á alþingi árið 2016 er 
44%.117 Konur voru 32% kjörinna sveitarstjórnarmanna árið 2003 en eru 44% árið 2016.118 
Engu að síður telja aðeins 78% Borgfirðinga, íbúa eina sveitarfélagsins á Íslandi þar sem 
engin kona á sæti, að aukin þátttaka kvenna í stjórnmálum væri til góðs á meðan 84% 
Íslendinga töldu aukna þátttöku til góðs 13 árum fyrr.  
 
 

                                                
116 Hagstofa Íslands. „Frambjóðendur og kjörnir þingmenn eftir kyni og aldri 2003 -2013.“ Hagstofa 
Íslands. 
117 Rúv. 2015. „Aldrei fleiri konur á þingi.“ ruv.is. 8. september. 
118Hagstofa Íslands. „Kjörnir sveitarstjórnarmenn eftir kyni og aldri 1958-2014.“ Hagstofa Íslands. 

Mynd 6 - Viðhorf til jafnréttismála, samanburður við allt landið; sammála eða mjög sammála 
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Á mynd 7 má sjá svör Borgfirðinga við spurningum um viðhorf til jafnréttismála greind eftir 
kyni. Í samræmi við það að færri konur hafi kosið konur í sveitarstjórnarkosningum þykir 
konum síður æskilegt að fleiri konur væru þátttakendur í stjórnmálum, en 77% kvenna eru 
sammála fullyrðingunni á meðan 79% karla eru sammála henni. Gegnumgangandi er að 
karlar eru lítið eitt jafnréttissinnaðri í svörum við öllum spurningum nema tveimur. Allar 
konurnar sem svöruðu könnuninni telja að feður ættu að taka þátt í umönnun og uppeldi 
barna til jafns við mæður á móti 94% karla og 5% kvenna telja réttlátt að sá maki sem er með 
lægri laun beri meiri ábyrgð á heimilisverkum á móti 9% karla.  
  

  

 
 

Mynd 7 - Viðhorf til jafnréttismála eftir kyni; sammála eða mjög sammála 

Mynd 8 - Meðaltal klukkustunda varið í 
heimilisstörf eftir kyni - niðurstöður 
könnunar í Borgarfjarðarhreppi 

Mynd 9 - Meðaltal klukkustunda varið í 
heimilisstörf eftir kyni - niðurstöður 
alþjóðlegu viðhorfakönnunarinnar ISSP fyrir 
Ísland 
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Á mynd 8 má sjá hversu mörgum klukkutímum Borgfirðingar eyða í heimilisstörf á viku og á 
mynd 9 má sjá hversu mörgum klukkustundum Íslendingar í heild eyða í heimilisstörf á viku 
miðað við niðurstöður alþjóðlegu viðhorfakönnunarinnar ISSP. Á myndunum má sjá að 
Borgfirðingar eyða að meðaltali minni tíma í heimilisstörf á viku en Íslendingar í almennt. 
Skýringar á því geti til að mynda verið að ákveðin heimilisstörf, svo sem innkaup eða að fara 
með börn til og frá skóla, taki styttri tíma í litlu samfélagi og að lægra hlutfall svarenda eigi 
börn. Árið 2013 voru börn undir 18 ára aldri alls 23% af heildar íbúafjölda á Íslandi meðan 
börn á sama aldri eru aðeins 17% af heildar íbúafjölda á Borgarfirði árið 2016.119 Þetta má 
einnig sjá í því að á landsvísu fer að meðaltali meiri tími í umönnun hjá báðum kynjum en á 
Borgarfirði fer meiri tími í önnur heimilisstörf. Þrátt fyrir að bæði konur og karlar eyði minni 
tíma í heimilisstörf á Borgarfirði en almennt á Íslandi má sjá ákveðin mun. Miðað við konur 
eyða borgfirskir karlar hlutfallslega mun minni tíma í heimilisstörf fyrir utan umönnun annara 
fjölskyldumeðlima en karlar almennt á Íslandi. Að meðaltali eyða íslenskar konur 12 
klukkustundum á viku í heimilisstörf og íslenskir karlar eyða 68% af þeim tíma í heimilisstörf 
eða 8,2 klukkustundum. Borgfirskar konur eyða 11 klukkustundum í heimilisstörf á viku en 
karlar á Borgarfirði eyða aðeins 57% af þeim tíma í heimilisstörf, eða 6,2 klukkustundum. 
Hins vegar eyða borgfirskir karlar að meðaltali hlutfallslega meiri tíma miðað við konur í 
umönnun annara fjölskyldumeðlima en íslenskir karlar almennt. Miðað við niðurstöður ISSP 
könnunarinnar eyða karlar á Íslandi 61% af þeim tíma sem konur eyða í umönnun annarra 
fjölskyldumeðlima en borgfirskir karlar 68% af þeim tíma sem konur eyða. Áhugavert er að 
setja það hversu hlutfallslega styttri tíma borgfirskir karlar eyða að meðaltali í heimilisverk en 
karlar á öllu landinu í samhengi við rannsóknir sem sýnt hafa að eftir því sem þátttaka karla í 
húsverkum eykst hækki hlutfall kvenna á þingi.120 Það má jafnframt setja í samhengi við þau 
skrif Þorgerður Einarsdóttur og Guðbjargar Lilju Hjartardóttur (2009) að hugmyndir Íslendinga 
um kynhlutverk séu þversagnakennd því frjálslynd viðhorf kallist á við hefðbundin kyn-
hlutverk,121 þannig eru upplýsingar um tíma varið við heimilisstörf hugsanlega meira 
afhjúpandi um viðhorf til jafnréttismála en svör við spurningum um viðhorfin sjálf. Einnig er 
áhugavert að í þessum samanburði á tíma varið í heimilisstörf birtist í annað sinn sterk 
fjölskylduáhersla í Borgarfjarðarheppi umfram landið í heild að því leyti að borgfirskir karlar 
eyða hlutfallslega meiri tíma í umönnun annara fjölskyldumeðlima en íslenskir karlar í heild. 
Þetta rímar við þær niðurstöður að hærra hlutfalli Borgfirðinga telur að feður ættu að taka þátt 
í umönnun og uppeldi barna til jafns við mæður en íslendinga almennt.  

                                                
119 Hagstofa Íslands. „Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2016 - Sveitarfélagaskipan 
hvers árs“ Hagstofa Íslands. 
120Stevens. 2007. Í Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í 
stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14.  
121Paxton og Kunowich . 2003. Í Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. 
„Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14. 
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Á mynd 10 má sjá svör Borgfirðinga við spurningum 10 og 11 um samhæfingu fjölskyldu- og 
atvinnulífs. Þar er aftur áberandi sama fjölskylduáhersla þar sem 70% svarenda þykir sísti 
kosturinn við að samhæfa fjölskyldu- og atvinnulíf að bæði móðir og faðir vinni fulla vinnu. Á 
mynd 11 má sjá niðurstöður úr sömu spurningum úr alþjóðlegu viðhorfakönnuninni settar upp 
á sama hátt. Í spurningu 10 má sjá mjög skýrt jafnréttissinnaðri viðhorf í Borgarfjarðarhreppi 
en á landinu öllu þar sem meirihluti Borgfirðinga, 51%, svarar með þeim hætti að best sé að 
samhæfa fjölskyldu og atvinnulíf þannig að bæði móðir og faðir vinni hluta úr degi. 
Algengasta svar Íslendinga í alþjóðlegu viðhorfakönnuninni var hins vegar að best væri að 
samhæfa fjölskyldu og atvinnulíf þannig að móðirin ynni hluta úr degi en faðir fulla vinnu en 
þannig svöruðu 46%. Borgfirðingum þykir eins og fyrr segir sísti kosturinn að báðir foreldrar 
vinni úti allan daginn, sama svar er algengast yfir landið allt en þó svara aðeins 38% með 
þeim hætti og 33% segja síst að faðirinn sé heima og móðirin vinni fulla vinnu. Á móti finnst 
aðeins 7% Borgfirðinga sísti valkostur að faðirinn sé heima. Þessi mikli munur kemur vægast 

Mynd 10 - Hvernig ætti að samhæfa fjölskyldu- og atvinnulíf - Niðurstöður fyrir 
Borgarfjarðarhrepp 

Mynd 11 - Hvernig ætti að samhæfa fjölskyldu- og atvinnulíf - niðurstöður alþjóðlegu 
viðhorfakönnunarinnar ISSP fyrir Ísland 
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sagt á óvart122 og styrkir þá fullyrðingu að uppspretta valds á sviðum kynjakerfisins sé 
sjálfstæð123 það er að kynjakerfið geti verið sterkt á einu sviði þó það sé veikt á öðru sviði. 
 

 

 

 

Þegar spurt er hvernig skipta eigi greiddu fæðingarorlofi á milli foreldra má aftur sjá ögn 
jafnréttissinnaðri viðhorf í Borgarfjarðarhreppi en í samanburðargögnum. Meirihluti svarenda 
af báðum kynjum í Borgarfjarðarhreppi telur að orlofinu ætti að skipta jafnt á milli foreldra, 
57% kvenna og 53% karla. Niðurstöður fyrir Borgarfjarðarhrepp má sjá á mynd 12 en 
niðurstöður fyrir landið í heild úr ISSP má sjá á mynd 13. Niðurstöður eru minna afgerandi 
fyrir landið í heild þar sem meirihluta kvenna finnst að skipta eigi fæðingarorlofi jafnt á milli 
foreldra en meirihluta karla finnst að konur eigi að taka meirihluta orlofsins. Niðurstöðurnar 

                                                
122 Rannsakandi fullvissaði sig nokkrum sinnum um að verið væri að vinna með réttar niðurstöður. 
123 Þorgerður Einarsdóttir. 2006. „Kynjakerfið. Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?” Í 
Rannsóknir í félagsvísindum VII: félagsvísindadeild , 445-446. 

Mynd 12 - Hvernig ætti að skipta fæðingarorlofi - niðurstöður eftir kyni fyrir Borgarfjarðarhrepp 

Mynd 13 - Hvernig ætti að skipta fæðingarorlofi - niðurstöður alþjóðlegu viðhorfakönnunarinnar 
ISSP fyrir Ísland eftir kyni	  
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eru engu að síður frekar keimlíkar á báðum myndum þar sem hverfandi minnihluta þykir að 
móðirin eigi að taka allt orlofið og nánast engum að faðirinn eigi að taka meirihluta eða allt. 

Störf	  sveitarfélags	  
Ánægja með störf Borgarfjarðarhrepps var könnuð í spurningu 13 og var stuðst við könnun 
Capacent Gallup124 um ánægju með starf sveitarfélaga en spurningu um kynjahlutfall í 
sveitarstjórn sem ekki er í könnun Capacent Gallup var bætt við. Könnun Capacent Gallup 
var gerð í 19 stærstu sveitarfélögum á Íslandi árið 2014. Aðgengilegar á vefnum eru aðeins 
niðurstöður fyrir einstök sveitarfélög en ekki heildarniðurstöður. Hér eru niðurstöður í 
Borgarfjarðarhreppi bornar saman við niðurstöður úr könnun Capacent Gallup fyrir Reykjavík, 
þar sem ánægja var undir meðaltali í öllum spurningum125 og niðurstöður fyrir Garðabæ þar 
sem niðurstöður voru yfir meðaltali í öllum spurningum. 126 Rétt er að taka fram að meiri 
ánægja með þjónustu frá einu sveitarfélagi til annars ber ekki endilega vott um mun á 
gæðum þjónustunnar enda hefur ýmislegt annað áhrif á ánægju íbúa. Samkvæmt rannsókn 
Gunnars Helga Kristinssonar (2001) hefur jákvæð félags- og efnahagsleg staða íbúa áhrif í 
átt til aukinnar ánægju með þjónustu ásamt nálægð við Reykjavík. Íbúar eru einnig ánægðari 
eftir því sem styrkur meirihluta í sveitarstjórn er meiri, þar sem rekstarstaða sveitarfélags er 
betri og félagsauður meiri. 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
124 Capacent gallup. 2015. „Þjónusta sveitarfélaga 2014 Reykjavík.” Reykjavík. 
125 Capacent gallup. 2015. „Þjónusta sveitarfélaga 2014 Reykjavík.” Reykjavík. 
126 Capacent gallup. 2015. „Þjónusta sveitarfélaga 2014 Garðabær.” Garðabær. 
127 Gunnar Helgi Kristinsson. 2001. Staðbundin stjórnmál: Markmið og árangur sveitarfélaga, 130-131. 
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Á mynd 14 má sjá niðurstöður úr spurningu um ánægju með störf sveitarfélagsins. 
Borgfirðingar eru almennt fremur ánægðir með störf Borgarfjarðarhrepps. Stór hluti svarenda 
gefur einkunnina „hvorki né“ við nokkrum spurninganna, það er til að mynda hvernig 
sveitarfélagið sinnir menningarmálum, þjónustu við fatlaða og þjónustu við eldri borgara. 
Gera má ráð fyrir því að þetta stafi að einhverju leyti af því að svarendur hafi ekki þekkingu á 
þjónustu sveitarfélagsins á þessum sviðum.  
 
 

 

 
 

 

 
Mynd 14 - Ánægja með störf sveitarfélagsins 

Mynd 15 - Ánægð eða mjög ánægð með þjónustuþætti sveitarfélags – samanburður við 
Reykjavík og Garðabæ 
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Á mynd 15 má sjá samanburð við niðurstöður könnunar Capacent Gallup fyrir Reykjavík og 
Garðabæ. Í flestum flokkanna er hlutfall ánægðra íbúa í Borgarfjarðarhreppi einhvers staðar 
á milli hlutfalls ánægðra íbúa í Reykjavík og Garðabæ en eins og fyrr segir eru íbúar í 
Reykjavík undir meðallagi ánægðir og íbúar í Garðabæ yfir meðallagi ánægðir í öllum 
spurningum. Hlutfall ánægðra íbúa í Borgarfjarðarhreppi er lægra en í bæði Reykjavík og 
Garðabæ þegar kemur að aðstöðu til íþróttaiðkunar og hvernig sveitarfélagið sinnir 
menningarmálum. Hins vegar er hærra hlutfall íbúa ánægt með sorphirðu í 
Borgarfjarðarhreppi en hinum sveitarfélögunum. 
 

 

Mynd 16 sýnir hlutfallslega ánægju íbúa í Borgarfjarðarhreppi eftir kyni. Karlar eru að jafnaði 
ánægðari með störf sveitarfélagsins. Muninn á ánægju kynjanna má hugsanlega skýra með 
því að verkefni sem eru konum mikilvæg njóti ekki forgangs sem aftur getur ráðist af því að 
engin kona á sæti í sveitarstjórn. Hærra hlutfall kvenna en karla er þó ánægt með 
Borgarfjarðarhrepp sem stað til að búa á, þjónustu leikskóla og grunnskóla og þjónustu við 
fatlað fólk.  

 

Mynd 16 – Ánægja með störf sveitarfélags eftir kyni 
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5. Samantekt og umræða 
Út frá þeim niðurstöðum sem settar eru fram hér að ofan má álykta að ástæðna þess að 
konur nái ekki kjöri í sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps sé víða að leita. Ekki er hægt að setja 
fingur á eina sértæka ástæðu fyrir því að engar konur eru í sveitarstjórninni en varpað hefur 
verið ljósi á ýmsar áhugaverðar vísbendingar um hvað kunni að skýra að konur nái ekki kjöri 
í sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps. Hér verða niðurstöðurnar settar betur í samhengi við 
þann fræðilega ramma sem lagt var upp með. Í því skyni verða flokkar ástæðna fyrir lægra 
hlutfalli kvenna í stjórnmálum, sem Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 
(2009) setja fram í grein sinni, skoðaðir nánar. 

Félagslegar	  og	  efnahagslegar	  ástæður	  
Í flokknum félagslegar og efnahagslegar ástæður er einkum litið til menntunar- og 
atvinnustigs kvenna þar sem hin undirliggjandi spurning er hvort tengsl væru milli 
nútímavæðingar og hlutfalls kvenna í stjórnmálum. Niðurstöður rannsókna benda til þess að 
tiltekið menntunar- og atvinnustig kvenna skapi nauðsynlegar en ekki nægjanlegar forsendur 
fyrir stjórnmálaþátttöku kvenna.128  

Eins og fram hefur komið er hlutfallseg atvinnuþátttaka kvenna í Borgarfjarðarhreppi 
algjörlega sambærileg atvinnuþátttöku kvenna á landinu öllu og menntunarstig hærra meðal 
kvenna en karla í sveitarfélaginu samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsakandi 
hefur þó þá tilfinningu að fleiri konur séu í hlutastörfum í sveitarfélaginu en almennt gerist, þó 
er hugsanlegt að það jafnist út yfir árið vegna árstíðabundinna sveifla í atvinnulífinu. Því má 
segja að þessi forsenda sé til staðar á sambæringlegan hátt og á landinu í heild. Konur eru í 
minnihuta á þingi og sveitarstjórnum á landinu öllu, skýringa á því má mögulega að leita í 
þessum félags- og efnahagslegu forsendum. Hins vegar er ólíklegt að skýringa á þeim 
umfram kynjahalla sem er að finna í sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps miðað við landið í heild 
sé ekki að leita að í atvinnuþátttöku eða menntunarstigi útfrá því sem hér hefur komið fram.  

Ástæður	  í	  pólitíska	  kerfinu	  
Kerfislægar hindranir í pólitíska kerfinu má einkum finna í kosningakerfum. 
Hlutfallskosningakerfi hafa að jafnaði reynst konum betri en meirihlutakerfi129 en flokka má 
óbundnar kosningar til sveitarstjórnar í flokk meirihlutakerfa. Þá sýna íslenskar rannsóknir að 
því minni sem kjördæmi eru þeim mun erfiðara er fyrir konur að ná kjöri til þings.130 
Kosningakerfið hefur því tvímælalaust áhrif þó hæpið sé að kenna því einu um. Eins og fram 
hefur komið er hlutfall kvenna í öllum sveitarstjórnum sem kosið er til með óbundinni 
kosningu hærra en hlutfall kvenna í sveitarstjórnum sveitarfélaga með færri en 300 íbúa. 
Þannig virðist stærðin ekki síður hafa áhrif á hlutfall kvenna en kosningakerfið en það 
samræmist niðurstöðum bæði Ólafs Þ. Harðarsonar og þeirra Auðar Styrkársdóttur og Svans 
Kristjánssonar.  

Kenningar um fulltrúarétt vísa til þess réttar kjósanda að eiga sér fulltrúa við stjórnvölinn í 
lýðræðissamfélagi og ein túlkun hugtaksins er að fulltrúahópurinn eigi að endurspegla 

                                                
128 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. 
Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 10-11. 
129 Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. 
Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14. 
130Ólafur Þ. Harðarson (Ed.) og Svanur Kristjánsson og Auður Styrkársdóttir (2001). Í Þorgerður 
Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og 
áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14. 
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kjósendahópinn.131 Þannig ættu konur að eiga sér fulltrúa í öðrum konum.132 Borgfirskar 
konur virðast ekki endilega nálgast rétt sinn til að velja sér fulltrúa með þessum hætti en 
lægra hlutfall kvenna en karla kaus konu í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Engu að síður 
eru karlar að jafnaði ánægðari með störf sveitarfélagsins. Þetta má hugsanlega að einhverju 
leiti skýra með tilliti til þess að konur eigi ekki fulltrúa í konum í sveitarstjórn. 

Kenningar um framsal valds eru jafnframt notaðar til að lýsa því hvernig kjósendur 
framselja lýðræðislegt vald sitt til kjörinna fulltrúa. Umboðskenningar byggjast á því að 
kjósendur veiti fulltrúum umboð í kosningum og vanda þurfi valið þar sem hegðun fulltrúa 
ræðst af þeirra eigin hagsmunum sem ekki fara alltaf saman við hagsmuni kjósenda133 því sé 
mikilvægt fyrir kjósendur að hafa taumhald á fulltrúum, meðal annars með ákvörðun um hvort 
hann fær áframhaldandi umboð.134 Ráðsmannskenningar hafa komið fram sem andsvar við 
umboðskenningum og gera ekki ráð fyrir að fulltrúar vinni fyrst og fremst eftir eigin 
hagsmunum heldur geti traust ríkt milli umjóðanda og fulltrúa hans án eftirlits.135 Þannig 
byggist ákvörðun um val á fulltrúum samkvæmt umboðskenningum á því að fulltrúi og 
kjósandi eigi sameiginlega hagsmuni. Samkvæmt ráðsmannskenningum byggja kjósendur 
hins vegar val sitt á trausti á hæfileikum fulltrúans. Álykta má útfrá niðurstöðum rannsóknar 
að val kjósenda á fulltrúum sé meira í ætt við ráðsmannskenningar, þar sem pólitískar 
skoðanir hafa lítið vægi hjá kjósendum en þekking á atvinnugreinum mikið vægi. Eins virðast 
konur ekki leitast eftir því að kjósa konur. 

Menningarlegar	  ástæður	  
Hér eru viðhorf og tengsl flokkuð til menningarlegra þátta. Rannsóknir hafa sýnt að viðhorf til 
kvenna og jafnréttismála geti haft meira forspárgildi um hlut kvenna í stjórnmálum en 
kosningakerfi eða aðrir pólitískir þættir.136 Fjölþjóðleg rannsókn frá 2001 leiddi í ljós að þeim 
mun meiri sem þátttaka karla er í húsverkum er, verði hlutfall kvenna í stjórnmálum hærra. 
Fram hefur komið að viðhorf Íslendinga til jafnréttismála geti verið þversagnakennd, þar sem 
frjálslynd viðhorf kallist á við hefðbundin kynhlutverk.137 Almennt sýna niðurstöður 
rannsóknarinnar nokkuð jafnréttissinnuð viðhorf á Borgfirði sem eru ekki verulega frábrugðin 
viðhorfum á landinu í heild. Viðhorfin eru jafnréttissinnuð þegar spurt á almennan hátt um 
óhlutbundin viðhorf, engu að síður ná konur ekki kjöri til sveitarstjórnar. Einhverjir þættir 
þarna virka því sem hindranir, það vægi sem kjósendur leggja á þekkingu á atvinnumálum 
vinnur að öllum líkindum gegn konum en einnig má hafa í huga umræðu um þversagnakennd 
viðhorf Íslendinga til jafnréttismála. Það er meiri munur á þeim tíma sem karlar og konur á 
Borgarfirði eyða í heimilsverk en á landinu í heild. Leiða má líkur að því að þátttaka karla í 
húsverkum geti verið meira afhjúpandi breyta en hinar óhlutbundnu viðhorfsspurningar þegar 
kemur að raunverulegri stöðu jafnréttismála. Önnur áberandi undantekning frá fremur 
frjálslyndum og jafnréttissinnuðum viðhorfum á Borgarfirði í samanburði við landið í heild er 
viðhorf til aukinnar stjórnmálaþáttöku kvenna. Jafnvel þó meirihluti Borgfirðinga telji að aukin 

                                                
131Hague, Rod og Harrop, Martin. 2010 Comparative Government and Politics. An Introduction, 86-88. 
132 Childs, Sarah og Krook, Mona Lena. 2009. „Analysing Women’s Substantive Representation: From 
Critical Mass to Critical Actors.” Í Government and Opposition. 44(2). 
133 Davis, James og Schoormann, David. 1997. „Toward a Stewardship Theory of Management“. 
Academy of Management. The Academy of Management Review 22(1), 20. 
134 Lupia, Arthur. 2003. „Delegation and its perils“. Í Delegation and accountability in parliamentary 
democracies, 34-35. 
135 Davis, James og Schoormann, David. 1997. „Toward a Stewardship Theory of Management“. 
Academy of Management. The Academy of Management Review 22(1). 
136Paxton og Kunowich . 2003. Í Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. 
„Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14. 
137Paxton og Kunowich . 2003. Í Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir. 2009. 
„Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir.” Í Stjórnmál og stjórnsýsla. 5(1), 14. 
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þátttaka kvenna í stjórnmálum væri til góðs er það mun lægra hlutfall en á landinu öllu, 
niðurstöður fyrir landið í heild eru 13 ára gamlar og líkur leiddar að því að viðhorf til aukinnar 
stjórnmálaþátttöku kvenna hafi frekar orðið jákvæðari á þeim tíma. Væntanlega er hér um að 
ræða það viðhorf sem beinust áhrif hefur á hlut kvenna í sveitarstjórn í sveitarfélaginu, 
nefnilega viðhorf til stjórnmálaþátttöku. Þessi munur á viðhorfum Borgfirðinga og landsmanna 
í heild hefur að öllum líkindum áhrif í þá átt að konur nái síður kjöri í sveitarstjórn 
Borgarfjarðarhrepps. Borgfirðingar virðast hinsvegar vera almennt frjálslyndari og 
jafnréttissinnaðri þegar kemur að viðhorfum til fjölskyldumála og leggja meiri áherslu á 
hlutverk föður en íslendingar almennt. 

Tengslanet karla eiga þátt í að viðhalda ráðandi stöðu karla en í þeim felast óformleg 
samskipti og kunningjasamfélag karla þar sem tengsl ráða meiru en önnur hæfnivimið við 
útdeilingu gæða.138 Fiona Mackay og Mona Lena Krook (2011) segja bræðralög byggð á 
trausti verða að tengslanetum mikilvæg til að ná fylgi í stjórnmálum og að erfitt geti verið fyrir 
konur að vinna sér inn traust slíks ráðandi hóps.139 Heimfæra má hugmyndir um tengslanet 
karla á borgfirskt samfélag. Minnihluti kvenna sem búa í Borgarfjarðarhreppi er uppalinn þar 
en meirihluti karlanna er hins vegar uppalinn í sveitarfélaginu. Þannig hafa karlarnir að 
jafnaði þekkst frá barnæsku og eru því líklegri til að hafa myndað með sér sterkari tengsl og 
traustara samband en hinar aðfluttu konur. Þá virðast konur í ríkara mæli byggja ákvarðanir 
um hvern skuli kjósa til sveitarstjórnar á þeim viðmiðum sem upp voru gefin í 
spurningakönnunni en karlar byggja á öðrum þáttum. Því má leiða líkur að því að 
einstaklingsbundnir eiginleikar, traust og tengsl hafi meiri áhrif á ákvarðanir karla við kjör til 
sveitarstjórnar.  

                                                
138 Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. 2010. „Greining á skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis frá kynjafræðilegu sjónarhorni.” Fylgiskjal II við Skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 244-245. 
139 Fiona Mackay og Mona Lena Krook. 2011. Í Bergljót Þrastardóttir. 2012.  „ „Ég hef ákveðin völd, en 
þau eru ekki viðurkennd“ Viðhorf og reynsla kvenna í pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu.” 
Lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu, 22-23. 
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Lokaorð 
Það sem kom rannsakanda mest á óvart í þessari rannsókn voru frjálslynd og 
jafnréttissinnuð viðhorf til fjölskyldumála, það er áhersla Borgfirðinga á mikilvægi 
föðurhlutverksins. Þetta væri ákaflega áhugavert að skoða í víðara samhengi, til að mynda 
að kanna hvort slík fjölskylduáhersla sé almennt ríkari á landsbyggðinni eða í dreifbýli. Eins 
gefa niðurstöður um til hvers kjósendur líta við ákvörðun um hvern skuli kjósa í 
sveitarstjórnarkosningum tilefni til nánari skoðunar. Þessar niðurstöður komu rannsakanda 
ekki jafn mikið á óvart og jafnréttissinnuð viðhorf í fjölskyldumálum engu að síður má ætla að 
aðrir þættir hafi meiri áhrif á ákvörðun kjósenda í stærri sveitarfélögum. Niðurstöður um að 
minnihluti kvenna í sveitarfélaginu sé uppalinn þar en meirihluti karla eru jafnframt 
áhugaverðar. Ef það sterka mynstur sem þar birtist á við víðar á landsbyggðinni eða í 
dreifbýli leggur það jafnvel til nýja nálgun á byggða- og jafnréttismál.  

Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði upphaflega út frá vilja jafnréttisnefndar 
Borgarfjarðarhrepps til að kortleggja stöðu jafnréttismála í sveitarfélaginu. Það er því 
viðeigandi að leggja fram hugmyndir að næstu skrefum í sveitarfélaginu. Eins og fyrr segir er 
ýmislegt sem kann að skýra það að konur nái ekki kjöri í sveitarstjórn í Borgarfjarðarhreppi. 
Félagslegar og efnahagslegar ástæður eru ekki taldar hafa ráðandi áhrif umfram annað. 
Jafnréttisáætlun ætti engu að síður að miða að því að tryggja að tækifæri kvenna og karla til 
að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf séu jöfn. Ekki síst vegna þess að atvinnuþátttaka 
kvenna er ein af forsendunum fyrir stjórnmálaþátttöku þeirra, sérstaklega í sveitarfélagi þar 
sem kjósendur leggja jafn ríka áherslu á þekkingu sveitarstjórnarmanna á atvinnumálum og 
raun ber vitni. Þegar kemur að ástæðum í pólitíska kerfinu hefur kosningakerfi og stærð 
sveitarfélagsins mikil áhrif á kynjahlutföll í sveitarstjórn. Ekki verður séð að það sé eitthvað 
sem tekist verður á við á vettvangi jafnréttisnefndar eða í jafnréttisáætlun að öðru leyti en því 
að sjálfsagt er að fjölgun íbúa sé markmið í jafnréttisáætlun. Það að kjósendur telji mikilvægt 
að í sveitarstjórn sitji einstaklingar af báðum kynjum er jákvætt merki en niðurstöður benda til 
þess að sú afstaða megi sín lítils gangvart áherslu á þekkingu á atvinnumálum. Þá virðast 
atkvæði til kvenna dreifast mikið. Jafnréttisnefnd gæti stuðlað að aukinni umræðu um þá 
þætti sem virðast hafa áhrif á kosninghegðun íbúa, meðal annars með kynnningu á 
niðurstöðum þessarar rannsóknar. Hvað varðar menningarlegar ástæður er líklega 
mikilvægast að stuðla að styrkingu tengslanets kvenna og trausts og tengslamyndunar 
aðfluttra íbúa.  
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