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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um ástæður þess að konur á svæði SSNE taka þá ákvörðun að gefa ekki 

kost á sér til áframhaldandi setu í sveitarstjórn. Á landsvísu hefur verið mikil endurnýjun 

fulltrúa í sveitarstjórnum. Árið 2018 hættu 146 konur í sveitarstjórnum landsins, tæp 66% 

þeirra sem kjörnar voru 2014. Karlar sem hættu 2018 voru 150 (53,2%) þeirra karla sem 

kjörnir voru 2014. Þarna er greinilegur kynjamunur á, en hverjar eru ástæðurnar? 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina þær ástæður sem liggja að baki ákvörðun 

kvenna að hætta störfum í sveitarstjórn. 

Ritgerðin skiptist í 7 kafla. Fjallað er um íslensk sveitarfélög almennt og fulltrúa í 

sveitarstjórnum, stöðu þeirra og skyldur. Fræðileg umfjöllun um viðfangsefnið og 

umræða um mögulegar ástæður fyrir því að konur ákveða að gefa ekki kost á sér aftur. 

Sveitarfélög á svæði SSNE eru kynnt og fjallað um brottfall sveitarstjórnarfulltrúa á 

svæðinu. Farið er yfir niðurstöður rannsóknarinnar vitnað í viðmælendur með beinum og 

óbeinum hætti. Að endingu eru umræður og lokaorð þar sem niðurstöður eru ræddar og 

rannsóknarspurningum svarað. 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study). Notuð er blanda eigindlegra og 

megindlegra rannsóknaraðferða. Notast er við „skýrandi raðsnið“ (e. explanatory 

sequential design), þar sem megindlegra gagna er fyrst aflað (þ.e. tölfræðigagna með 

spurningakönnun), svo er þeim fylgt eftir með viðbótargagnaöflun frá minna úrtaki, þar 

sem eigindlegra gagna er aflað með djúpviðtölum.  

Helstu niðurstöður eru þær að kulnunarhætta vegna álags er meginstefið í ákvörðun 

kvennanna. Álagið skapast vegna margra ólíkra þátta. Sumir eru tengdir starfsumhverfi 

sveitarstjórnarfulltrúans. Aðrir þættir eru tengdir togstreitu milli fjölskyldulífs og atvinnu. 

Í þriðja lagi er það áreitið og áreitnin sem hefur mikil áhrif. 
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Abstract 

The aim of this paper is to find out the reasons why women in the Northeast region 

of Iceland decide not to seek re-election to local governments. The renewal of 

representatives in local governments has been significant in the last elections. In 2018, a 

total of 146 women left local governments in Iceland, close to 66% of the women who 

were elected in 2014. The corresponding figure for men that decided not to seek re-

election in 2018, was 150 (53,2%) of those who were elected in 2014. There is a significant 

difference between the ratio of men and women that decide not to seek re-election, but 

what are the reasons for this difference? The aim of this research is to diagnose the 

reasons behind the choice that female representatives make to leave local governments.  

This paper is divided into 7 chapters. Icelandic local municipalities are discussed in 

general, as well as the status and obligations of representatives of local governments. 

Academic coverage of the subject follows, with a discussion about possible reasons as to 

why women decide to leave local governments. The municipalities in Northeast Iceland 

are presented and the dropout of local representatives in the area is discussed. The 

results of the research are covered and interviewees quoted, both directly and indirectly. 

Finally, there are discussions and closing words where the outcome of the research is 

discussed and the research questions answered. 

The research is a case study, where a mixture of qualitative and quantitative methods 

is used. Explanatory sequential design is used, where quantitative data is first collected 

(i.e. statistical data collected with a questionnaire), followed by further collection of data 

from a smaller sample, where qualitative data is collected with interviews. 

The main conclusion is that the risk of burnout is the primary reason women decide 

to leave local governments. There are many different factors that contribute to creating 

stress on women in local governments. Some of those factors are related to the working 

environment while other factors are related to tensions that form between work and 

family life. The third factor that is of much significance is the interruption and harassment 

that women in local governments must endure.  
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1 Inngangur 

Sveitarfélögin eru þær stjórnsýslueiningar sem standa íbúum landsins næst. Þau sinna 

verkefnum sem snerta alla íbúa í daglegu lífi og veita grundvallarvelferðarþjónustu. Þannig eru 

sveitarfélögin stórir vinnuveitendur og leika lykilhlutverk í atvinnulífi samfélaganna. 

Lýðræðishlutverk sveitarfélaganna er mikilvægt og á vettvangi sveitarstjórnarmála gefst 

hinum almenna íbúa tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir sem snerta daglegt líf og umhverfi. 

Þátttaka í sveitarstjórnarmálum gefur hinum almenna íbúa gullið tækifæri til að hafa áhrif á 

sitt nærumhverfi.  

Lengi framan af voru það eingöngu vel stæðir karlmenn sem sátu í hreppsnefndum og 

sveitarstjórnum. Þegar líða tók á síðustu öld fór konum að fjölga í hópi sveitarstjórnarmanna. 

Árið 1990 voru 22% sveitarstjórnafulltrúa konur en það ár sat engin kona í sveitarstjórn 58 

sveitarfélaga af 204 eða nærri 30% sveitarfélaganna (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020, 

5. júlí) Síðan þá hefur hlutfall kvenna í sveitarstjórnum aukist jafnt og þétt og í kosningunum 

2018 var hlutfallið komið í 47% (Hagstofa Íslands, 2019a, 19. júní). Eftir kosningarnar 2018 var 

það aðeins í sveitarstjórn Borgarfjarðar eystra sem eingöngu karlar sátu. Hlutfall kvenna sem 

kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum er hærra hérlendis en í nokkru öðru Evrópulandi (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2021, 8. mars). 

Það eru margvíslegar ástæður fyrir því að einstaklingar veljast til setu í sveitarstjórnum. 

Flestir bjóða sig fram til starfans og hljóta oft til þess hvatningu einstaklinga eða hópa í 

samfélaginu. Þetta er ábyrgðarstarf og þar sem verkefni sveitarfélaganna snerta alla íbúa er 

mikilvægt að raddir ólíkra hópa komi að borðinu þar sem eru teknar ákvarðanir er varða hag 

samfélagsins. Mikilvægt og eðlilegt má telja að kjörnir fulltrúar endurspegli samfélagið sem 

þeir búa í. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur lagt áherslu á þetta sjónarmið og gaf út 

bæklinginn Jafnréttismál eru sveitarstjórnarmál árið 2016. Bæklingurinn er hugsaður sem 

stuðningsrit fyrir sveitarstjórnir og gátlisti við gerð jafnréttisáætlana, ásamt því að undirstrika 

mikilvægi þess að jafnréttissjónarmið séu viðhöfð í öllu starfi og ákvarðanatöku stjórnsýslu 

sveitarfélaganna (Ásta Hlín Magnúsdóttir, 2016).  

Það er tvímælalaust jákvæð þróun í jafnréttisátt að konum fjölgi í sveitarstjórnum landsins. 

En það eru þó blikur á lofti. Endurnýjun sveitarstjórnarfulltrúa í íslenskum sveitarstjórnum er 

mikil og hefur farið vaxandi. Í kosningunum 2014 og 2018 voru tæplega 60% sveitarstjórnar-

fulltrúa nýliðar (Hagstofa Íslands, 2019a, 19. júní). Þessi mikla endurnýjun vekur vissulega 
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ýmsar spurningar, og það er sérstakt áhyggjuefni að endurnýjunarhlutfall kvenna í sveitar-

stjórnum er mun hærra en karla. Af hverju eru konur ekki að endast til jafns við karla þessum 

vettvangi? 

Markmið rannsóknarinnar er að draga fram ástæður þess að konur hætta í sveitarstjórn 

og auka við þekkingu á þessum ástæðum. Öll viðbótarþekking leiðir vonandi til þess að 

breytingar verði í framhaldinu sem draga úr brotthvarfi kvenna úr hópi sveitarstjórnarfulltrúa. 

Trúlega eiga sumar af þeim ástæðum sem konur hafa fyrir því að hætta í sveitarstjórnum einnig 

við um karla. Sé svo er enn ríkari ástæða til að draga þessar ástæður fram í dagsljósið.  

Valið er að skoða sveitarfélögin á svæði Sambands sveitarfélaga á norðurlandi eystra (hér 

eftir nefnt SSNE) og sjónum er beint að þeim konum sem hurfu úr sveitarstjórnum á svæðinu 

í sveitarstjórnarkosningum árin 2014 og 2018. Hentugt er að skoða sitt heimasvæði og 

nærumhverfi, auk þess sem sveitarfélögin á svæðinu eru ólík um margt, sem gefur tilefni til að 

ætla að fjölbreyttar ástæður séu fyrir brotthvarfi kvennanna. Sjálf hef ég persónulega reynslu 

af sveitarstjórnarmálum þar sem ég sat þrjú kjörtímabil í sveitarstjórn Grýtubakkahrepps, frá 

2006 til 2018. Sú reynsla hefur áhrif á hvernig spurningar í rannsókninni eru mótaðar, þar sem 

reynt verður að fanga þá hluti sem hafa verið í formlegri og óformlegri umræðu meðal 

sveitarstjórnarfólks á þessum tíma. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar býður upp á ólík sjónarhorn og afstöðu rannsakandans. 

Hér er valið að horfa á efnið frá feminísku sjónarhorni og reynt að greina ástæður þess að 

konur endast síður í sveitarstjórnum. Í feminískum rannsóknum eru konur oftast í miðpunkti 

og tilgangur feminískra rannsókna er að gera breytingar á samfélaginu og viðhorfum svo líf 

kvenna færist til betri vegar (Rannveig Traustadóttir, 2013, 317). Hér er ætlunin að bæta við 

þekkingu á ástæðum þess að konur endast síður í starfi sveitarstjórnafulltrúa í von um að í 

framtíðinni verði hlutföll karla og kvenna jafnari í þessu tilliti.  

Rannsóknarspurningarnar eru þessar: 

- Hverjar eru ástæður þess að konur hætta í sveitarstjórnum á svæði SSNE?  

- Er eitthvað sem fælir konur frá því að starfa áfram í sveitarstjórnum á svæði SSNE? 

Ritgerðin skiptist í 7 kafla. Fyrst er inngangskafli. Svo er í öðrum kafla fjallað um íslensk 

sveitarfélög almennt og fulltrúa í sveitarstjórnum, stöðu þeirra og skyldur. Þriðji kafli er 

fræðileg umfjöllun, þar sem settar eru fram kenningar um viðfangsefnið. Í fjórða kafla er farið 
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yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og gagnasöfnuninni lýst. Fimmti kafli inniheldur kynningu á 

sveitarfélögunum á svæði SSNE og stutta umfjöllun um brottfall sveitarstjórnarfulltrúa á 

svæðinu. Svo er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar í sjötta kafla og þar er vitnað í 

viðmælendur með beinum og óbeinum hætti. Að endingu eru umræður og lokaorð í sjöunda 

kafla þar sem niðurstöður eru ræddar og rannsóknarspurningum svarað. 
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2 Íslensk sveitarfélög og fulltrúar í sveitarstjórnum 

Hér verður fjallað um sveitarfélagakerfið, stöðu þess og hlutverk í íslenska stjórnkerfinu. 

Fjallað er í stuttu máli um helstu verkefni sveitarfélaga. Farið verður yfir hlutverk þeirra 

einstaklinga sem í sveitarstjórnum sitja, réttindi sveitarstjórnarfulltrúa og skyldur.  

2.1  Staða og hlutverk íslenskra sveitarfélaga 

Íslensk sveitarfélög eru staðbundnar stjórnsýslueiningar, sjálfstæðir lögaðilar innan ríkisins og 

sinna þeim málefnum sem varða hagsmuni íbúa sveitarfélagsins. Þau eiga sér langa sögu, en 

upphaflegur tilgangur þeirra var nokkurskonar samtryggingakerfi og samhjálp íbúa á svæðum 

sem voru oftast landfræðilega afmörkuð. Hefðin býður þannig upp á væntingar íbúa um 

félagslega þjónustu sveitarfélagsins, enda voru upphafleg verkefni sveitahreppana að sjá um 

fátækraframfærslu og jafna þeim þyngslum á aðra íbúa með skattgreiðslum (Trausti Fannar 

Valsson, 2014, 28). Grundvöllur núgildandi sveitarstjórnarlaga var lagður árið 1872, þegar 

konungur undirritaði tilskipun um sveitarstjórnir á Íslandi. Þau lög sem nú gilda um 

sveitarstjórnarstigið eru nr. 138/2011. 

Sjálfstæði og sjálfræði sveitarfélaga er lögfest í 78. gr stjórnarskrár, þar sem segir að 

sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Sveitarfélögin eru þannig 

framkvæmdavald í skilningi stjórnarskrár, þeim er ekki heimilt að setja lög. Sveitarfélögin eru 

hluti stjórnsýslunnar en heyra ekki beint undir ábyrgð ráðherra eins og stjórnsýsla ríkisins 

(Trausti Fannar Valsson, 2014, 23). Það að sveitarfélög ráði sjálf málefnum sínum þýðir að þau 

hafa sjálfstjórn, íbúar velja eigin stjórn og hafa til þess lýðræðislegan rétt. Sveitarstjórn er 

sjálfstæð gagnvart öðrum stjórnvöldum, en verður að starfa innan ramma laga. 78. gr. 

stjórnarskrár undirstrikar einnig fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélaga, þau skuli hafa fasta 

tekjustofna (lögbundna) og ákveða sjálf hvort og hvernig þeir eru nýttir. Þessi sjálfstjórn er 

formleg og markar stöðu sveitarfélaganna í stjórnkerfinu, en segir lítið um það hverju 

sveitarfélögin ráða í raun. Stjórnarskráin gefur löggjafanum þannig mikið svigrúm til að setja 

sveitarfélögunum skorður, löggjafinn þarf að tryggja að sveitarfélögin hafi sjálfstjórn en hve 

mikla og hverju þau stjórna ræðst af ákvörðunum Alþingis (Trausti Fannar Valsson, 2014, 25-

26). Að sama skapi leiðir að ráðherra getur ekki gefið sveitarfélögunum fyrirskipanir nema 

Alþingi hafi sett lög þar um. Ráðherra sveitarstjórnarmála er þannig eftirlitsaðili, fylgist með 

starfsemi sveitarfélaga og því að þau fari að lögum, en er ekki yfirmaður sveitarstjórnarstigsins. 

Þetta er undirstrikað í áliti Umboðsmanns Alþingis nr. 3055/2000 þar sem segir að: „ráðherra 
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beri ekki ábyrgð á stjórnarframkvæmdum sem löggjafinn hefur falið sveitarfélögum að annast 

enda lúta þær framkvæmdir ekki yfirstjórn hans“. 

Sveitarfélögum hefur fækkað mjög frá því um miðja síðustu öld, en þau eru talin hafa verið 

flest árið 1950, 229 talsins (Trausti Fannar Valsson, 2014, 30). Árið 1992 voru sveitarfélögin 

197. Næstu árin voru miklar sameiningar og sveitarfélögin urðu 75 talsins tuttugu árum síðar. 

Árið 2019 var fjöldi sveitarfélaga 72 (Þingskjal nr. 148/2019-2020, bls.14). Við 

sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mun þeim fækka enn og verða ekki fleiri en 64 talsins að 

þeim kosningum loknum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2022, 28. mars). Breytingarnar eru 

umtalsverðar, sveitarfélögunum hefur fækkað og þau hafa stækkað. Með flutningi verkefna 

frá ríki til sveitarfélaga hefur hlutdeild sveitarfélaganna í opinberum rekstri aukist umtalsvert. 

Munar þar mest um flutning grunnskólans 1996 og málefna fatlaðra 2011 (Grétar Þór 

Eyþórsson og Sveinn Arnarsson, 2012, 6). 

2.2 Verkefni sveitarfélaga 

Íslensk sveitarfélög eru mjög misstór og ólík um margt, tekjustofnar og kostnaðarliðir eru 

ólíkir, sem og landfræðilegar aðstæður. Sveitarfélögin eru aðilar að landshlutasamtökum 

sveitarfélaganna og gera sín á milli ýmsa þjónustusamninga til að uppfylla lagalegar skyldur 

sínar við íbúana (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.).  

Sveitarfélög hafa með höndum fjölbreytt lögmælt verkefni en er einnig heimilt að taka að 

sér önnur valkvæð verkefni. Meðal lögmæltra verkefna sveitarfélaga eru ýmis félagsmál (s.s. 

barnavernd, félagsþjónusta, fjárhagsaðstoð, málefni aldraðra og fatlaðra), húsnæðismál (s.s. 

fasteignamat, tryggja öllum húsaskjól og borga húsaleigubætur), fræðslu- og menningarmál 

(s.s. rekstur bókasafna, rekstur leik- og grunnskóla), öryggis- og löggæslumál (s.s. brunavarnir, 

sjóvarnir og snjóflóðavarnir), umhverfis- og skipulagsmál (eftirlit með mannvirkjagerð og 

leyfisveitingar, gatnagerð, framkvæmd umhverfismats, mengunarvarnir, ýmis verkefni á sviði 

náttúruverndar, sorpsöfnun og -eyðing). Þá ber sveitarfélögum skylda til að sinna fjallskilum 

og dýravernd, meindýraeyðingu, landgræðslu og heilbrigðiseftirliti, svo eitthvað sé nefnt 

(Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti Íslands, 2020). Þessi upptalning er ekki tæmandi, en 

á henni sést að verkefni sem koma inn á borð sveitarstjórna eru mjög fjölbreytt.  

Þjónusta sveitarfélaganna snertir hvern einasta íbúa og eðlilega hafa íbúar skoðanir á því 

hvernig starfsemi sveitarfélagsins er háttað og hverjar áherslur sveitarstjórnar eru. Þegar haft 

er í huga hversu fjölbreytt og víðtæk verkefni sveitarfélaga eru þá er eðlilegt að fulltrúar sem 
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flestra hópa komi að borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar. Þar sem mörg stærstu verkefni 

sveitarfélaga beinast að þjónustu við fjölskyldur er líklegt að breiður hópur íbúa hafi ríka hvöt 

til að hafa áhrif á stefnumótun sveitarfélaganna.  

2.3 Sveitarstjórn og sveitarstjórnarkosningar 

Lýðræðislega kjörin sveitarstjórn fer með stjórn hvers sveitarfélags. Sveitarstjórnin er kjörin af 

íbúum sveitarfélagsins og fara kosningar fram skv. kosningalögum nr. 112/2021. Fjöldi fulltrúa 

í sveitarstjórn fer eftir íbúafjölda sveitarfélagsins, en fulltrúar í sveitarstjórn geta ekki verið 

færri en fimm. Í sveitarfélögum með færri en 2000 íbúa skulu sveitarstjórnarfulltrúar vera 5 til 

7, í sveitarfélögum með 2000-9999 íbúa er tala fulltrúa 7 til 11, o.s.frv. Sveitarstjórnir setja sér 

samþykkt um stjórn og stjórnsýslu sveitarfélagsins og þar kemur m.a. fram hver fulltrúafjöldi í 

sveitarstjórninni skuli vera (Trausti Fannar Valsson, 2014, 33). Svigrúm sveitarfélaga til að móta 

sína stjórnsýslu er töluvert mikið, t.a.m. varðandi fyrirkomulag funda, bæði nefndafunda, 

byggðaráðs og sveitarstjórnar (Trausti Fannar Valsson, 2014, 118). 

Kjörtímabil sveitarstjórnar er fjögur ár og kosningar fara fram á laugardegi fyrri hluta 

maímánaðar skv. kosningalögum nr. 112/2021. Fyrirkomulag kosninga í íslenskum 

sveitarfélögum getur verið með tvennu móti, bundin hlutfallskosning þar sem fram kemur 

listi/listar með nöfnum fólks sem býður sig fram til starfa í sveitarstjórn, eða óhlutbundin 

kosning þar sem allir kjörgengir íbúar sveitarfélagsins eru í kjöri. Óhlutbundin kosning er það 

úrræði sem beitt er þegar engir listar koma fram. Eru þá allir kjörgengir íbúar sveitarfélagsins 

í kjöri og skylt að taka sæti í sveitarstjórn, séu þeir kjörnir til þess. Er þannig litið á setu í 

sveitarstjórn sem þegnskyldu, þjónustu við samfélagið. Kjörgengir einstaklingar, yngri en 65 

ára, geta ekki hafnað kjöri nema bera fyrir sig ríkar ástæður, s.s. heilsuleysi. Einstaklingur sem 

lokið hefur kjörtímabili í sveitarstjórn getur þó beðist undan setu í jafnmörg kjörtímabil og 

hann hefur áður setið sbr. kosningalög nr. 112/2021. Það getur því gerst að fólk sé kjörið í 

sveitarstjórn hálfnauðugt, en einnig þekkist víða að einstaklingar gefi kost á sér opinberlega til 

setu í sveitarstjórn, t.d. með dreifibréfi, auglýsingu eða kynningu á heimasíðu sveitarfélags 

(Arnar Þór Jóhannesson, 2020, 11).  

Trausti Fannar Valson segir í bókinni Sveitarstjórnarréttur (2014) að bundnar 

hlutfallskosningar séu mun oftar það kosningafyrirkomulag sem viðhaft er í sveitarfélögunum 

núorðið. Listarnir sem boðnir eru fram eru ekki endilega flokkspólitískir. Óhlutbundin kosning 

var mun algengari áður fyrr, þegar sveitarfélögin voru fleiri og fámennari en þau eru í dag. Fyrir 
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1994 var meirihluti sveitarstjórnarmanna landsins kjörinn óhlutbundið. Enn er þessi 

kosningamáti oft viðhafður í minni sveitarfélögum, en það er þó ekki algilt (Trausti Fannar 

Valsson, 2014, 35). Árið 2018 fór fram óhlutbundin kosning í 16 sveitarfélögum á landinu, þar 

af voru 13 sveitarfélög með færri en 300 íbúa. Dalabyggð var langstærsta sveitarfélagið sem 

viðhafði óhlutbundna kosningu, með tæplega 500 manns á kjörskrá (Arnar Þór Jóhannesson, 

2020, 6). 

Óhlutbundnar kosningar eru lýðræðið í sinni tærustu mynd, þ.e. kjósandi velur beint þá 

einstaklinga sem hann vill hafa sem sína fulltrúa. Annar kostur óhlutbundinna kosninga er að 

losna við flokkapólitík og flokkspólitísk átök. Gallarnir snúa m.a. að málefnavinnu 

frambjóðenda, yfirleitt er lítið lagt upp úr hugmyndafræði eða stefnu og að fólk sem hefur 

lítinn tíma eða áhuga getur lent í sveitarstjórn. Þá er sú hætta fyrir hendi að óformlegir listar 

geti leitt af sér sveitarstjórn sem er ekki í réttu hlutfalli við vilja kjósenda (Arnar Þór 

Jóhannesson, 2020, 1).  

Aðstaða kjörinna fulltrúa er, eðli málsins samkvæmt, ólík eftir því hvort kjörið er 

óhlutbundið eða með listakosningu. Fólk sem velst og starfar saman á lista, getur stutt hvert 

við annað, skipt með sér verkum og rætt saman um málefni sem sveitarstjórn þarf að taka 

afstöðu til. Í sveitarfélögum þar sem listakosning er við lýði er algengast að starfandi séu meiri- 

og minnihluti. Þar sem kosning er óhlutbundin er ekki um slíkt að ræða, a.m.k. ekki opinberlega 

(Arnar Þór Jóhannesson, 2020, 15). Óhlutbundin kosning snýst um persónu einstaklinga og 

hver sveitarstjórnarmaður stendur ekki fyrir annað en sínar skoðanir og sitt eigið hyggjuvit. 

Þannig skortir sveitarstjórnarmanninn oft bakland og einstaklingurinn hefur ekki endilega sett 

niður fyrir sér skýr markmið með setu sinni í sveitarstjórn, þar sem kjörið getur verið óvænt. 

2.4 Starf sveitarstjórnarfulltrúa 

Fulltrúar í sveitarstjórn gangast undir margvíslegar skyldur eins og fram kemur í IV. kafla 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Þar er m.a. kveðið á um mætingarskyldu á sveitarstjórnar- 

og nefndarfundi (22. gr.) og skyldu til að taka kjöri (23. gr.). Sveitarstjórnarmenn skulu sýna 

sjálfstæði (25. gr.), sinna starfinu og gera það í þágu íbúa (24. gr.). Þá gangast þeir undir 

þagnarskyldu (28. gr.). Sveitarstjórnarmenn njóta einnig ýmissa réttinda, t.a.m. er í lögunum 

er kveðið á um rétt til að sitja í sveitarstjórn, þ.e. atvinnurekendum er skv. 33. gr. bannað að 

segja fólki upp störfum fyrir þær sakir að hafa boðið sig fram til sveitarstjórnar. Þá er 

sveitarstjórnarmönnum heimil fjarvera úr vinnu til að sækja fundi sveitarstjórnar. Allt ofan 
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talið eru mikilvæg réttindi og skyldur og býsna nákvæm starfslýsing. Undirliggjandi er sá tónn 

að sveitarstjórnarmaður situr í umboði íbúa til að vinna að hagsmunum þeirra og samfélagsins 

alls, en ekki til að maka sinn eigin krók. Lögin gefa sveitarstjórnarmönnum þann tón að þeir 

séu þjónar samfélagsins, eins og skýrt kemur fram í 24. gr.: „Sveitarstjórnarmönnum ber í 

hvívetna að gæta að almennum hagsmunum íbúa sveitarfélagsins sem og öðrum 

almannahagsmunum.“ Þetta atriði verður að teljast vera algjört grunnstef í skyldum 

sveitarstjórnarfulltrúa, enda eiga kjósendur að geta gengið að því vísu að fulltrúar þeirra í 

sveitarstjórn beri þeirra hag fyrir brjósti, til þess er umboðið veitt. Þessi hugmynd um 

þegnskyldu kristallast í 23. gr. þar sem skylda er að taka kjöri í sveitarstjórn, sértu á annað borð 

kjörgengur til starfans. Það er réttur kjósenda að geta dregið sína fulltrúa til ábyrgðar í 

kosningum fyrir þeim ákvörðunum sem teknar voru á kjörtímabilinu. Eins og Trausti Fannar 

bendir á, geta sveitarstjórnarmenn einnig verið persónulega ábyrgir fyrir ákvörðunum sínum, 

t.a.m. ef þær leiða til tjóns eða fela í sér refsiverða háttsemi (Trausti Fannar Valsson, 2014, 

76). 

Færa má ákveðin rök fyrir því að 22. gr. sem kveður á um mætingarskyldu á fundi 

sveitarstjórnar og nefndarfundi sé mikilvægasta skylda sveitarstjórnarmannsins. Segja má að 

flestar skyldur og flest réttindi kjörins fulltrúa tengist mætingarskyldunni með einum eða 

öðrum hætti. Mætingarskyldan er þannig mikilvæg skylda sveitarstjórnarmanna en einnig 

réttur. Það er vegna þess að sveitarstjórn getur ekki tekið ákvarðanir nema á löglega boðuðum 

fundi og því eru sveitarstjórnarmenn ekki með nein völd nema þeir séu mættir á fund (Trausti 

Fannar Valsson, 2014, 76). Aðgangur að gögnum er angi af þessari skyldu, allir 

sveitarstjórnarmenn eiga að hafa sama aðgang að gögnum og það er skýlaus réttur þeirra, 

enda nauðsynlegt til að geta tekið upplýstar ákvarðanir á fundum (28. gr.). 

Að sitja í sveitarstjórn er ábyrgðarmikið starf. Í fámennum sveitarfélögum er hætt við að 

stjórnsýslan sé fámenn og lítið sérhæfð. Þá reynir verulega á kjörna fulltrúa að afla sér 

upplýsinga og setja sig inn í málefni sem leikmenn. Starf sveitarstjórnarfulltrúans er einnig 

fjölbreytt og krefjandi, veitir tækifæri til að koma að stefnumótun nærsamfélagsins. 

2.5 Endurnýjun sveitarstjórnarfulltrúa 

Endurnýjun sveitarstjórnarfulltrúa hefur verið mikil í síðustu kosningum hérlendis. Konur sitja 

skemur í sveitarstjórnum en karlar, eins og sést í töflu 1 yfir úrslit síðustu tveggja 

sveitarstjórnakosninga (Hagstofa Íslands, 2019b, 19. júní).  
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Tafla 1. Fjöldi endurkjörinna og nýkjörinna fulltrúa eftir kyni 2014 og 2018. 

 2014 

Endurkjör 

2014 

Nýkjör 

2018 

Endurkjör 

2018 

Nýkjör 

Karlar 129 (25,6%) 153 (30,3%) 132 (26,3%) 134 (26,7%) 

Konur 82 (16,3%) 140 (27,8%) 76 (15,1%) 160 (31,9%) 

Alls 211 (41,9%) 293 (58,1%) 208 (41,4%) 294 (58,6%) 

 

Það vekur athygli hversu lágt hlutfall sveitarstjórnarfulltrúanna eru endurkjörnar konur. 

Greinilegt er að stór hluti kvenna sem kjörnar eru í sveitarstjórn heldur ekki áfram eftir næstu 

kosningar. Fyrir því eru þrjár meginástæður; þær missa kjörgengi sitt (t.a.m. vegna flutninga 

úr sveitarfélaginu), eru „felldar út“ í kosningum eða velja að gefa ekki kost á sér til 

áframhaldandi setu í sveitarstjórn. Í kosningunum 2018 hættu 146 konur í sveitarstjórnum 

landsins, sem eru 65,8% þeirra sem kjörnar voru 2014. Karlar sem hættu 2018 voru 53,2% (150 

karlar) þeirra karla sem kjörnir voru 2014. Það er greinilegur kynjamunur. Í þessum tölum er 

ekki gerður greinarmunur á því hvort um er að ræða listakosningar eða óbundnar kosningar 

og því óljóst hvort brottfall kvenna er meira eða minna í þeim sveitarfélögum sem viðhafa 

óbundnar kosningar.  

Vorið 2022 stefnir enn í mikla endurnýjun sveitarstjórnarfulltrúa. Í könnun Ásdísar og Evu 

Marínar meðal starfandi sveitarstjórnarfulltrúa í lok árs 2020 sögðust einungis 28% þeirra sem 

svöruðu vilja halda áfram, meðan tæp 40% höfðu þegar tekið ákvörðun um að hætta (Ásdís A. 

Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 2022, 34). Þarna voru á ferðinni skýrar vísbendingar um 

mikla endurnýjun, sem virðast ætla að raungerast. Þegar þessi orð eru rituð, er runninn út 

frestur til að skila framboðslistum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 og ljóst að miklar 

mannabreytingar eru víða á listum.  
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3  Fræðileg umfjöllun 

Ef fullkomið jafnrétti ríkti ætti hlutfall kvenna og karla í sveitarstjórnum að vera jafnt og 

endurnýjunarhlutfall kynja í sveitarstjórnum hið sama. Sífellt þokast nær jöfnu kynjahlutfalli í 

kosningum, en eins og fram kom hér á undan þá er endurnýjun mikil í sveitarstjórnum og mun 

stærri hluti kvenna hættir en karla. Í þessari rannsókn er því velt upp hvort ástæður þess að 

konur dragi sig í hlé frá sveitarstjórnarmálum séu sama eðlis og þær ástæður sem hamla 

þátttöku í stjórnmálum til að byrja með. Sennilega eru margar samtvinnaðar ástæður fyrir því 

vali sveitarstjórnarfulltrúa að hætta störfum í sveitarstjórn. Þessar ástæður hafi mismikið vægi 

í ákvörðuninni, en leggjast á eitt við lokaákvörðunina að yfirgefa þennan vettvang. 

3.1 Af hverju er hlutfall kvenna í stjórnmálum ekki hærra? 

Það þóttu fréttnæm tíðindi eftir Alþingiskosningar á Íslandi 25. september 2021, að konur 

væru í meirihluta þingmanna, af 63 þingmönnum voru 33 konur. Svo söguleg þóttu tíðindin að 

þau birtust í miðlum víða um heim, enda stórfrétt á ferðinni, svo virtist sem sú staða væri uppi 

í fyrsta sinn á evrópsku þjóðþingi að konur væru í meirihluta þingmanna (Konur í meirihluta á 

Alþingi í fyrsta skipti, 2021). Að lokinni endurtalningu varð niðurstaðan þó önnur og 30 konur 

tóku sæti á þingi, tæp 48% þingmanna. Fimmtíuprósentamúrinn stendur enn. 

Löngum hefur verið velt upp ýmsum skýringum á því að hlutfall kvenna í stjórnmálum 

almennt sé lægra en hlutfall karla. Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 

fjölluðu um hugsanlegar ástæður í grein sinni: „Kynjaskekkja í stjórnmálum: Breytingar og 

áhrifaþættir“ (2009). Þar nýttu þær niðurstöður ýmissa fræðimanna og heimfærðu upp á 

íslenskar aðstæður. Þorgerður og Guðbjörg Lilja telja að skýringarnar á lægra hlutfalli kvenna 

en karla í stjórnmálum megi skipta í þrjá flokka; félagslegar og efnahagslegar ástæður, ástæður 

í sjálfu pólitíska kerfinu og menningarlegar ástæður. Hér eru á ferðinni þættir sem vert er að 

hafa í huga þegar ástæður þess að konur hætta í sveitarstjórnum eru skoðaðar. Þær ástæður 

gætu átt sameiginlega rót. Hér verður fjallað stuttlega um þessa þrjá flokka. 

3.1.1 Félagslegar og efnahagslegar ástæður 

Félagslegar og efnahagslegar ástæður snúast um ýmsa þætti eins og atvinnuþátttöku og 

menntun. Aukin atvinnuþátttaka kvenna leiðir til fjárhagslegs sjálfstæðis og aukin menntun 

leiðir til hærri launa og fleiri atvinnutækifæra. Þar sem menntunarstig íslenskra kvenna er hátt 

og atvinnuþátttakan mikil má telja að ákveðnar grunnforsendur fyrir stjórnmálaþátttöku 



19 

kvenna séu fyrir hendi og því ættu félagslegar og efnahagslegar ástæður ekki að vera 

takmarkandi hvað það varðar. Þær Þorgerður og Guðbjörg Lilja töldu árið 2009 að menntun 

og atvinnuþátttaka íslenskra kvenna sé „nauðsynleg en ekki nægjanleg forsenda fyrir jafnri 

kynjahlutdeild í stjórnmálum.“ Þær töldu að efnahagslegar og félagslegar aðstæður ættu sinn 

þátt í lægra hlutfalli kvenna í íslensku stjórnmálalífi, en væru ekki stærsta skýringin (Þorgerður 

Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009, 11). Það má velta fyrir sér hvort það er vegna 

þeirrar ábyrgðar sem konur bera almennt umfram karla á börnum og fjölskyldulífi. 

3.1.2 Ástæður í pólitíska kerfinu 

Ástæður í pólitíska kerfinu eru annars eðlis. Þá er um að ræða kerfislegar hindranir í sjálfu 

pólitíska kerfinu, sérstaklega í kosningakerfinu. Karlar notfæri sér tengslanet og eigi greiðari 

aðgang að fjármagni frá fyrirtækjum og einstaklingum sem leggi peninga í kosningasjóði. Þegar 

hugsað er til framboðshliðar stjórnmálanna þá er það augljóst að konur eru ekki kjörnar nema 

vera í framboði. Kynjareglur um röðun á framboðslista (fléttulistar) og kvótar höfðu greinileg 

áhrif á hlutfall þingkvenna í kosningunum 2009 (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja 

Hjartardóttir, 2009, 17). Þær Þorgerður og Guðbjörg Lilja töldu mikla og langa sögu um sterka 

íslenska kvennahreyfingu hafa haft hvetjandi áhrif á framboð kvenna í stjórnmálum, m.a. með 

sérstökum kvennalistum. Framboð Kvennalistans á sínum tíma hafi komið konum á kortið og 

haft áhrif á gengi kvenna innan hinna flokkana.  

Þorgerður og Guðbjörg Lilja töldu einnig íslenska hlutfallskosningakerfið vera konum 

hagstætt. Þá hefðu stofnanabundnir þættir s.s. stærð framboða og kjördæma áhrif, þannig að 

konum gengi frekar verr í smáum framboðum og í fámennum kjördæmum. En veigamestu 

skýringarnar á lágu hlutfalli kvenna töldu þær vera að leita í flokkunum sjálfum, 

vinnuaðferðum þeirra, hugmyndafræði og ekki síst flokksmenningunni (Þorgerður Einarsdóttir 

og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009, 18). Sé þetta sett í samhengi við aðstæður 

sveitarstjórnarmannsins þá gæti ýmislegt í starfsaðstæðum sveitarstjórnar átt hér við, s.s. 

hefðir innan lista og innan sveitarstjórnar. Einnig kerfislægir hlutir eins og tímasetning funda. 

Í könnun sem gerð var meðal íslenskra sveitarstjórnarfulltrúa árið 2020 kom fram að 

rúmlega þriðjungur þeirra sveitarstjórnarmanna sem svöruðu höfðu lent í því að einhver hafði 

ekki látið þá hafa upplýsingar sem þurfti til að sinna starfi kjörins fulltrúa. Hlutfallslega fleiri 

konur en karlar voru í þeim hópi. Það að halda gögnum frá kjörnum fulltrúum, hvers kyns sem 

þeir eru, er alvarlegt mál. Slíkt lýsir óneitanlega ákveðnum skorti á virðingu gagnvart hinum 
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kjörna fulltrúa og hlutverki hans. Hvað varðar kynjahlutfall í formennsku nefnda eða stjórna í 

sveitarfélögum þá kom ekki í ljós kynjamunur þegar skoðuð voru algengustu ábyrgðarhlutverk 

(þ.e. nefndarformennska og oddviti/forseti bæjarstjórnar). Gilti þetta jafnræði í öllum 

stærðum af sveitarfélögum (Ásdís A. Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 2022, 25). Ekki var 

gerður greinarmunur á hvaða nefndir er um að ræða, og hvort hlutföll kynja eru svipuð í 

nefndarformennsku t.a.m. atvinnumálanefnda og félagsmálanefnda. Slíkt hefði verið 

athyglisvert að sjá, og hvort viðhorf sveitarstjórnarmanna væri ólíkt gagnvart ólíkum 

málaflokkum. Það lýsir ákveðinni kynjaðri menningu ef konur eru síðar settar yfir nefndir sem 

fjalla um „alvöru“ málin að mati karlanna, þá í merkingunni að t.d. félagsmál sé réttara að hafa 

á forræði kvenna meðan atvinnumál séu karllæg. Þannig geti konur upplifað að þeim sé ekki 

treyst til, eða hleypt að, ákvarðanatöku um sum mál, en „leyft“ að sjá um önnur.  

Þekkt er að karlar hafi samvinnu sín á milli, myndi tengslanet og bandalög sem eru lokuð 

konum. Þeir hafi gjarnan samráð og taki ákvarðanir við óformlegar aðstæður sem konur eru 

útilokaðar frá (Castillejo, 2016, 2). Dæmi um slíkar aðstæður hérlendis væru formlegir og 

óformlegir karlaklúbbar, hverskonar félagsskapur sem er eingöngu ætlaður körlum. Og þó 

sveitarstjórn sé vissulega ekki ákvörðunarbær nema á boðuðum sveitarstjórnarfundi þá er 

möguleiki að undirbúa ákvörðun og miðla upplýsingum með óformlegum hætti innan 

tengslaneta eða karlaklúbba, þar sem raddir kvenna heyrast ekki. 

Pólitíska kerfið getur skapað menningu innan sveitarstjórnar sem hampar körlum frekar 

en konum, menningu sem getur brugðist illa við athugasemdum, spurningum og málefnum 

sem konurnar leggja fram. Átök geti þannig verið hörð og óvægin gagnvart konunum í 

sveitarstjórninni og þær upplifað skort á baklandi. Á þessu vantar tilfinnanlega betri rannsóknir 

hérlendis. 

Svo eru það starfsaðstæður sveitarstjórnarmanna. Því má velta upp hvort einhverjir þættir 

í fyrirkomulagi starfsins geri konum erfitt fyrir. Þar má t.d. beina sjónum að tímasetningu 

funda, þ.e. hvenær dagsins fundir eru haldnir. Er fundatími eitthvað sem máli skiptir? 

Launakjör eru annar þáttur í starfsaðstæðum sveitarstjórnarmanna sem gjarnan er nefndur 

þegar mikið brottfall sveitarstjórnarmanna er til umfjöllunar. Ráðherra sveitarstjórnarmála 

nefndi t.a.m. lága þóknun sem ástæðu sem að einhverju leyti gæti skýrt mikla endurnýjun 

sveitarstjórnarfulltrúa (Sigurður Ingi Jóhannsson, 2018, 1). 
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3.1.3 Menningarlegar ástæður – sveitarstjórnarseta samhliða atvinnuþátttöku og 
fjölskyldulífi. 

Áhrif menningarlegra þátta á þátttöku kvenna í stjórnmálum eru ótvíræð og tengjast m.a. 

hugmyndum samfélagsins um hlutverk kynjanna, eðli karla og kvenna og ímynd 

stjórnmálamannsins. Sú gamla grunnhugmynd er lífseig að verkefni kvenna sé að sinna 

börnum, fjölskyldu og heimilisstörfum meðan hlutverk fyrirvinnunnar sé í höndum karla. Þessi 

grunnhugmynd birtist m.a. í samfélagslegri viðurkenningu á því að konur fórni starfsframa 

sínum vegna þarfa fjölskyldunnar. Í viðhorfsrannsókn sem Kolbeinn H. Stefánsson (2008) stóð 

fyrir kom sú skoðun sterkt fram að bæði kynin eigi að afla heimilinu tekna og að karlar eigi að 

taka meiri þátt í heimilisstörfum og umönnun barna. Almennur stuðningur kom fram við 

fæðingarorlof beggja foreldra og niðurgreidda barnagæslu. En þrátt fyrir þetta töldu 40% að 

launavinna kvenna kæmi niður á fjölskyldulífinu (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008, 38). Þannig 

birtist ákveðin tvískinnungur gagnvart konum, sem Kolbeinn telur að byggist á hugmyndum 

samfélagsins um eðli og óskir kvenna. Samfélagið telji að konur vilji frekar stunda barnauppeldi 

og heimilishald en launaða vinnu. Kolbeinn bendir á að þar sem yngsti aldurshópurinn í 

könnuninni sýni framsæknari og frjálslyndari viðhorf en þeir eldri, þá séu líkur til að viðhorf 

samfélagsins muni þróast í þá átt, en það sé þó ekki sjálfgefið. 

Þekkt er að mörgum reynist erfitt að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Á þeim þætti eru 

til margar rannsóknir. Í rannsókn sem gerð var á upplifun íslensks fjölskyldufólks á streitu í 

daglegu lífi kom fram að bæði karlar og konur töldu samræmingu vinnu og fjölskyldu vera 

töluvert púsl (Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 2019, 4). Konur starfandi í 

háskólasamfélaginu lýstu samviskubiti vegna tímans sem þær notuðu til vinnu í stað þess að 

sinna fjölskyldunni. Sama virtist ekki gilda um karlkyns samstarfsfélaga þeirra. Ábyrgð á 

húsverkum var á herðum kvennanna, jafnvel þó þær væru aðalfyrirvinna fjölskyldunnar 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Heijstra, 2013, 291). Í rannsókn þeirra Guðbjargar og Heijstra 

kom skýrt fram að karlarnir nutu meiri stuðnings frá maka sínum og þurftu ekki að bera sömu 

ábyrgð á umönnun barna og húsverkum og konurnar. Þær þurftu að semja við makann og 

útskýra ef þær sinntu launuðu vinnunni í frítíma sínum, en karlarnir þurftu ekki að verja slíkt 

fyrir maka sínum. 

Í könnun sem gerð var meðal starfandi sveitarstjórnarmanna í árslok 2020 sögðust 30% 

aðspurðra kvenna vera ósammála þeirri fullyrðingu að geta auðveldlega samþætt störf sín sem 

kjörinn fulltrúi við aðrar skyldur í starfi og einkalífi. 23% karla voru í sömu sporum, en ekki 



22 

reyndist marktækur munur á svörum kynja. Þegar gögnin voru skoðuð eftir aldri kom í ljós 

marktækur munur, þar sem yngsti hópurinn (<40 ára) var í mestum erfiðleikum með þessa 

samþættingu, 42%, meðan aðeins 18% þeirra sveitarstjórnarfulltrúa sem komnir voru yfir 

fimmtugt áttu erfitt með að samþætta þessi þrjú líf (Ásdís A. Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 

2022, 62). Það kemur ekki á óvart að samþættingin gangi betur hjá eldra fólki, þessi hópur er 

almennt farinn að sigla rólegri sjó í lífinu, ómegðin orðin minni á heimilunum og 

metorðastiginn að mestu fullklifinn. Ásdís og Eva Marín skoðuðu ekki sérstaklega hvort munur 

væri á þessari afstöðu aðspurða eftir kyni og fjölskylduaðstæðum, t.d. aldri barna á heimili, en 

þar gæti legið munur. Það var merkilegt í þessu sambandi að yngsti hópur svarenda (<40 ára) 

var eindregið á þeirri skoðun að verkefni tengd sveitarstjórnarmálum taki of mikinn tíma frá 

fjölskyldu og vinnu, 95% töldu þennan þátt mikilvægan í þeirri ákvörðun að hætta (Ásdís A. 

Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 2022, 62). Þarna var ekki kynjamunur á, en athyglisvert hefði 

verið að sjá þessa spurningu klofna í tvennt, þ.e. hvort konur hefðu lagt áherslu á fjölskylduna 

þarna, meðan karlar hefðu lagt meiri áherslu á árekstra við vinnu. Þetta vekur einnig upp 

spurningar hvort hér sé á ferðinni kynslóðamunur, þ.e. að yngra fólkið líti tíma sinn öðrum 

augum en eldri kynslóðir. 

Í bandarískri könnun sem gerð árið 2004 kom í ljós að 37% háskólamenntaðra kvenna og 

24% háskólamenntaðra karla hafði einhverntíma tekið ákvörðun um að skipta um starfsferil. 

Aðalástæðurnar sem karlar og konur gáfu upp voru þær sömu en greinilegur áherslumunur 

milli kynja. 44% kvennanna hættu vegna þess að þær vildu/þurftu að annast 

fjölskyldumeðlimi, næstflestar (23%) hættu til að bæta við sig menntun eða annarri þjálfun og 

12% ákváðu að skipta um starfsvettvang. Annað var uppi á teningnum hjá körlunum, þar 

snerust þessar áherslur við, 29% þeirra var að skipta um starfsvettvang, en aðeins 12% hættu 

vegna fjölskyldunnar (Hewlett og Luce, 2005). Nú skal ekki fullyrt hvort sama tilhneiging myndi 

sjást meðal háskólamenntaðra á Íslandi í dag, en þetta eru vissulega athyglisverðar 

niðurstöður þó gamlar séu. Það er einnig áhugavert að skoða niðurstöður Hewlett og Luce 

með hliðsjón af hugtakinu „styðjandi kvenleiki“ eins og Gyða Margrét Pétursdóttir (2012, 7) 

skilgreinir hann:  

Styðjandi kvenleiki mætir þörfum og löngunum karla. Styðjandi kvenleiki og ráðandi 
karlmennska eiga í gagnvirku sambandi; styðjandi kvenleiki viðheldur athöfnum og 
gjörðum sem styrkja í sessi og stofnanabinda yfirráð karla yfir konum. Hlýðni (e. 
compliance) er miðlæg styðjandi kvenleika; konur hlýða og hlýðninni er viðhaldið í 
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fjölmiðlum og ýmiskonar markaðsstarfi langt umfram það sem þekkist varðandi ráðandi 
karlmennsku. 

Þannig er hefðbundinni verkaskiptingu kynjanna viðhaldið, með því að konur líti sjálfkrafa 

á sig sem ábyrgðaraðila fjölskyldunnar, málefni fjölskyldunnar og umönnun fjölskyldumeðlima 

séu á þeirra forræði. Það telst því vera samfélagslega viðurkennt, eðlilegt, að kona fórni sínu 

starfi og frama í þágu fjölskyldunnar. Bæði karlar og konur gangist undir þá staðreynd. Þetta 

endurspeglast í könnun Þóru Kristínar Þórsdóttur og Kolbeins Stefánssonar (2010, 2) þar sem 

konur í hjúskap og með börn unnu lengstan vinnudag (launuð og ólaunuð vinna). Einstæðar 

mæður unnu næstlengsta vinnudaginn. Að mati Þóru og Kolbeins gæti ein skýringin á þessum 

mun verið að það fylgi því einfaldlega meiri vinna að hafa karlmann á heimilinu, hann kosti 

meiri vinnu en hann leggur til. 

En það er ekki bara hin líkamlega vinna sem leggja þarf af mörkum við heimilisstörf. Þau 

verkefni sem tengjast rekstri fjölskyldunnar og umönnun taka bæði tíma og orku. Hérlendis 

hefur verið vísað í þetta fyrirbæri sem þriðju vaktina og bent á að hún hvíli mestmegnis á 

herðum kvenna (Björgheiður Margrét Helgadóttir, 2020). Daminger (2019) skiptir þessari 

framkvæmdastjórn gróflega í fernt:  

1. Yfirsýn (Sjá verkefni fyrir: það styttist í einhvern viðburð t.d. afmæli, vandamál sem 

þarf að leysa, eða tækifæri til að grípa).  

2. Greining (fara yfir þá kosti sem eru í stöðunni, t.d. hvað væri hægt að kaupa í gjöf, 

hvaða þjónusta er í boði).  

3. Ákvörðun (ákveða hvað skal gera eða kaupa, tímasetning á tannlækni o.sfrv.).  

4. Eftirfylgni (sjá um að verkið sé framkvæmt, annað hvort að gera það sjálf eða 

ráðstafa verkefninu annað, t.d. til maka) 

Daminger bendir á að þessi hugræna vinna (e. cognitive work) sé lítt sýnileg og því sé lítið tillit 

tekið til hennar af samfélaginu og ekki síst af maka, sem gerir sér jafnvel ekki grein fyrir því að 

vinnan er unnin. Þá sé aldrei raunverulegt hlé á þriðju vaktinni sem veldur konum í 

ábyrgðarmiklum og krefjandi störfum enn auknu álagi og streitu. Þetta sjáist enn skýrar þegar 

viðbótarálag eins og covid-faraldurinn bætist við (Andrea Sigrún Hjálmsdóttir, 2020). En er það 

sama uppi á teningnum varðandi setu í sveitarstjórn? Verða árekstrar milli þessara þriggja lífa 

sem valda því að konurnar ákveða að stíga frá sveitarstjórnarstörfunum? 



24 

3.2 Áreiti og áreitni 

Í bók sinni Ósýnilegar konur, fjallar Perez (2019) um stöðu kvenna í veröldinni og það kynjaða 

gagnabil sem er til staðar, þ.e. að það vanti ýmis gögn um konur og því ekki tekið tillit til stöðu 

kvenna og þarfa þeirra víðsvegar í þjóðfélögum heims. Hún dregur upp dökka mynd af stöðu 

stjórnmálakvenna víðsvegar í heiminum og lýsir margvíslegu ofbeldi og áreitni sem viðgengst. 

Perez vísar í rannsókn frá Ástralíu þar sem yfirgnæfandi meirihluti kvenna á kosningaaldri 

sagðist hika við að bjóða sig fram vegna þess hvernig farið er með stjórnmálakonur í 

fjölmiðlum. Breskar konur á námskeiði fyrir upprennandi leiðtoga höfðu áhyggjur af áreitni á 

netinu og sögðu það draga úr líkum á því að þær fari í framboð. Þetta telur Perez vera alvarlegt 

mál, hættan sé að það dragi úr fjölgun kvenleiðtoga, þeim jafnvel fækki og það muni aftur leiða 

til færri lagasetninga sem taka á þörfum kvenna (Perez, 2019, 331). 

Samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók er áreitni: „að sýna einhverjum óvelkomna 

athygli“. Í orðinu felst einnig sú gjörð að stríða/erta, móðga eða særa. Áreiti nær, aftur á móti, 

yfir hverskonar truflun, en fyrst og fremst truflun sem veldur neikvæðri upplifun þess sem 

verður fyrir henni. Áreiti er ekki bundið kyni. Þegar talað er um áreiti í þessari rannsókn er átt 

við hverskonar truflun og ónæði sem fólk verður fyrir vegna starfs síns sem 

sveitarstjórnarfulltrúi og gengur yfir öll eðlileg mörk í samskiptum fólks. 

Kynferðisleg áreitni er skilgreind svo í reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri 

áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015: 

Kynferðisleg áreitni er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni 
verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi einkum þegar 
hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegrar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi 
aðstæðna.  

Kynbundin áreitni er annars eðlis en sú kynferðislega, að því leyti að hegðun gerandans er 

önnur en kynferðisleg. Mörkin milli áreitis og kynbundinnar áreitni geta verið óljós. Áreiti sem 

er harðskeyttara gagnvart konum en körlum fellur undir kynbundna áreitni. Í áðurnefndri 

reglugerð nr. 1009/2015, 3. gr. er kynbundin áreitni skilgreind svo: 

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann 
tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru 
ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.  
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Síðustu ár hafa komist í hámæli dæmi um óviðunandi hegðun gagnvart kvenkyns 

sveitarstjórnarfulltrúum. Oddviti Hrunamannahrepps, Halldóra Hjörleifsdóttir, sagði í viðtali 

við Bændablaðið, vera búin að fá nóg og ætlar ekki að gefa kost á sér áfram:  

Það er nauðsynlegt að geta rætt mismunandi skoðanir en sú umræða er oft ekki 
málefnaleg og sum hver fólki alls ekki til sóma. Til dæmis það að fá skilaboð á 
gamlárskvöld, þegar þú ert heima með fjölskyldunni, með hótunum varðandi málefni 
tengd sveitarfélaginu, hefur áhrif („Segist hafa fengið hótun um málefni sveitarfélagsins“, 
2022). 

Dæmi eru um að fulltrúar fari í veikindaleyfi vegna álags og áreitis. Þannig hætti Sigurborg 

Ósk Haraldsdóttir störfum í borgarstjórn Reykjavíkur, en hún hafði verið formaður skipulags- 

og samgönguráðs borgarinnar. Sigurborg taldi að gífurlegt álag í starfi hafi ýtt undir veikindin 

og lýsti miklu áreiti:  

Þá nefnir Sigurborg heiftina í umræðunni um skipulagsmál og segist hafa fengið aragrúa 
af skilaboðum sem voru full af heift vegna vinnu sinnar og stefnu borgarinnar í 
málaflokknum. „Þau eru yfirleitt frá eldri karlmönnum, “ segir hún. „Sumir skilja eftir bréf 
heima hjá mér. Aðrir senda manni SMS svo maður kemst ekki hjá því að sjá það. “… „Það 
er baunað yfir mig þegar ég er í sturtu í Vesturbæjarlauginni, þegar ég er að taka leigubíl 
eða hvað sem er, það bara stoppar ekkert.“ segir hún (Oddur Ævar Gunnarsson, 2021). 

Sigurborg tekur fram í viðtalinu að starfið sé líka dásamlegt og það séu forréttindi að vinna 

að málefnum íbúa, hún nefnir sérstaklega að hún hafi fengið mikið hrós, einkum frá eldri 

konum. En það var ekki bara ytra áreiti sem reyndist henni erfitt í starfi: 

Hún segir aðstæður í borgarstjórn sérstaklega erfiðar fyrir konur. „Það er miklu oftar gert 
lítið úr mér og mínum málflutningi. Sérstaklega þegar kemur að samgöngumálum, eðli 
málsins samkvæmt.“…. „Ég upplifi í borgarstjórninni sjálfri að það sé meira um 
ómálefnalega gagnrýni og það er oft mikið um heift og reiði sem eru kannski ekki beint 
eðlileg samskipti. Mér fannst rosalega erfitt að koma inn í þann heim, “ segir hún. „Því 
maður hélt að allir töluðu bara saman, eins og ég og þú gerum núna. En það er ekki þannig 
í borgarstjórn“ (Oddur Ævar Gunnarsson, 2021). 

Þarna nefnir Sigurborg dæmi um kynbundna áreitni, gert er lítið úr henni sem persónu og 

hennar málflutningur smættaður niður. Athyglisvert er það líka að hún nefnir sérstaklega að 

eldri karlmenn séu að senda henni skilaboð heim og SMS. Bæði Sigurborg og Halldóra taka 

dæmi um áreiti sem teygir sig inn á heimilið, ógnanir þar sem staður og stund er sérvalinn og 

hittir konur sérstaklega illa fyrir á stundum sem eiga að vera ánægjulegar samverustundir með 

fjölskyldunni. 
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3.3 Kulnun (e. burnout) 

Þegar áðurnefndir þættir; álag vegna árekstra við fjölskyldulíf og vinnu, áskoranir vegna 

samskipta innan sveitarstjórnar, starfsumhverfi, launakjör, áreiti og áreitni, eru vegnir saman 

þá fara böndin að berast að kulnun. Eru konur í sveitarstjórnum að upplifa einkenni kulnunar 

í starfi og má lesa þessi einkenni í máli þeirra í viðtölunum? Að kulnun sé þannig undirliggjandi 

ástæða þess að þær ákveða að bjóða sig ekki fram aftur? Einkenni kulnunar eru margvísleg, 

m.a. þreyta og orkuleysi, kaldhæðni og áhugaleysi gagnvart hlutum sem áður veittu ánægju, 

neikvæð viðhorf gagnvart starfinu og samstarfsmönnum (Eggert S. Birgisson, 2009). 

Kulnun er líkamleg og tilfinningaleg örmögnun einstaklingsins, orsökin er langvarandi 

streita. Streitan getur verið vegna margvíslegra þátta í starfsumhverfi og persónulegu lífi. Eins 

og Bianchi o.fl. benda á ætti ekki að líta á kulnun sem eingöngu starfstengt fyrirbæri. 

Upphaflega var kulnun tengd starfstéttum í umönnunarstörfum og stéttum sem eru í miklum 

samskiptum við fólk en Bianchi o.fl. telja að einstaklingar í öllum stéttum geti orðið fyrir 

kulnun. Ekki sé hægt að horfa fram hjá persónulegum aðstæðum einstaklinga, en þær hafi 

einnig áhrif á streitustigið. Rótin liggi í krónískri streitu og því séu það streituvaldarnir sem 

þurfi að taka til athugunar (Bianchi o.fl., 2014, 359).  

Streituþættir eru margir og 

einstaklingsbundnir. Langvarandi álag í 

starfi eða einkalífi, lítil stjórn á 

aðstæðum, skortur á stuðningi og léleg 

umbun eru allt þættir sem hafa áhrif. 

Karasek og Theorell settu árið 1990 

fram líkan þar sem þrír þættir eru 

lagðir til grundvallar, þ.e. kröfur, stjórn 

og stuðningur. Sjá mynd 1. Með 

líkaninu skilgreina Karasek og Theorell 

ásana þrjá þannig að á x-ás eru kröfur 

sem gerðar eru til einstaklingsins, á y-

ás er stjórn einstaklingsins á 

aðstæðum/starfi og á z-ás er stuðningur sem einstaklingur nýtur. Þarna er dregin fram versta 

hugsanlega staða sem hægt er að vera í, þ.e. í starfi sem gerir miklar kröfur, sá sem vinnur 

Mynd 1. Líkan Karasek og Theorell. 
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starfið hefur litla stjórn á aðstæðum og stuðningurinn er enginn. Að vera í þessu horni líkansins 

í langan tíma getur leitt til heilsufarsbrests og kulnunar (Karasek og Theorell, 1996, 12).  

Að máta starf sveitarstjórnarmannsins inn í líkan þeirra Karasek og Theorell (1996) getur 

verið snúið, enda starfsaðstæður einstakra sveitarstjórnarmanna ólíkar. Kröfur til 

sveitarstjórnarmannsins eru miklar, sérstaklega til þeirra sem gegna ábyrgðarstörfum innan 

sveitarstjórnar (s.s. oddvitar sveitarstjórnar og oddvitar lista). Misjafnt er þó hversu mikinn 

tíma sveitarstjórnarmenn nota í sitt starf og spilar þar vafalítið að einhverju leyti inn í 

persónulegur metnaður og aðstæður í hverju sveitarfélagi t.d. hversu öflug stjórnsýslan er. 

Yfirleitt hafa sveitarstjórnarmenn fremur litla stjórn á starfinu, það koma sífellt upp mál sem 

taka þarf afstöðu til og óvæntar uppákomur geta komið upp í pólitíkinni. Stuðningurinn er svo 

kapítuli út af fyrir sig. Ríki traust innan lista eða innan sveitarstjórnar þá er stuðningurinn mikill, 

en sumir sveitarstjórnarmenn geta hæglega fundið sig í þeirri stöðu að eiga lítinn og lélegan 

stuðning. Þannig getur starf sveitarstjórnarmannsins hæglega flokkast í áhættuflokk gagnvart 

streitu og þeir sem því sinna lent í kulnunarhættu. 

Líkan Karasek og Theorell er vissulega sett upp með vinnustað í huga en má í sjálfu sér 

heimfæra upp á stöðu einstaklings í lífinu, hve mikinn stuðning hefur einstaklingurinn heima 

og í vinnu? Hve mikla stjórn hefur einstaklingur á aðstæðum? Hve miklar kröfur eru gerðar til 

einstaklingsins heima, en í vinnu? Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga áhrif einstaklinga, 

því hver einstaklingur er hluti vinnuumhverfisins og þess félagslega samspils sem verður milli 

fólks bæði á vinnustað og í einkalífi. Þannig getur einstaklingur stuðlað að jákvæðum 

vinnuanda og skapað stuðning, eða aukið öðrum streitu og þannig stefnt samstarfsfólki í 

kulnun (Maslach, 2011, 5). 
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4 Aðferðafræði og gagnasöfnun 

Hér verður farið yfir aðferðafræði rannsóknar, framkvæmd og gagnaöflun. Tilgangurinn er að 

greina ástæður þess að konur í sveitarstjórnum á svæði SSNE ákveða að segja skilið við 

sveitarstjórnirnar. Víðast hvar tíðkast að bjóða starfsmönnum sem hætta störfum upp á 

svokölluð starfslokasamtöl. Þá er tilgangurinn tvíþættur; að gæta þess að þekking tapist ekki 

af vinnustaðnum og grafast fyrir um ástæður þess að starfsmaðurinn er að hætta. Má líta á 

þessa rannsókn sem nokkurs konar starfslokasamtal. Valið er að tala við konur sem hættu í 

sveitarstjórn frá árunum 2014 til 2018. Er það gert til að skapa hæfilega fjarlægð í tíma frá veru 

þeirra í sveitarstjórn. Þær eru ekki lengur í hringiðu starfsins og geta horft á aðstæður sínar og 

ástæður úr ákveðinni fjarlægð, sjá hlutina í öðru ljósi en þær gerðu þegar ákvörðunin var tekin. 

4.1 Aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study), þar sem sjónum er beint að þeim konum sem 

hætt hafa setu í sveitarstjórnum í sveitarfélögunum sem mynda landshlutasamtökin SSNE á 

árunum 2014 til og með 2018. Tilviksrannsóknum er beint að fáum tilvikum í þeim tilgangi að 

auka við þekkingu á fleiri viðlíka tilvikum. Þannig er hvert tilvik krufið til mergjar og 

niðurstöðurnar notaðar til að draga ályktanir um stærri hóp. Tilviksrannsóknir eru notaðar 

bæði í eigindlegum og megindlegum rannsóknum, þær eru fjölbreyttar og gefa rannsakendum 

mikið rými til að hanna rannsóknaráætlanir á ýmsa vegu (Gerring, 2004, 342). 

Í þessari rannsókn er notuð blanda eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða, en 

slíkar blandaðar rannsóknaraðferðir hafa rutt sér til rúms og orðið algengari síðustu árin. Til 

að aðferðir teljist blandaðar verður að tengja þær saman með einhverjum hætti (Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, 393). Notað er „skýrandi raðsnið“ (e. explanatory 

sequential design), þar sem megindlegra gagna er fyrst aflað (þ.e. tölfræðigagna með 

spurningakönnun), svo er þeim fylgt eftir með viðbótargagnaöflun frá minna úrtaki, þar sem 

eigindlegra gagna er aflað með djúpviðtölum. Gögnin eru svo greind í samhengi og niðurstöður 

túlkaðar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, 395-396).  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að hún nær ekki til allra kvenna sem hættu í 

sveitarstjórnum á Íslandi umrædd ár. Innra réttmæti rannsóknarinnar er hátt, þ.e. niðurstöður 

gefa góða mynd af þeim konum sem hættu í sveitarstjórnum á svæði SSNE árin 2014 og 2018. 

Ytra réttmætið er aftur á móti lágt, ekki er forsvaranlegt að yfirfæra niðurstöðurnar á allar 

konur sem hætta í sveitarstjórnum. Því er ekki hægt að nota niðurstöður rannsóknarinnar til 
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að fullyrða um ástæður þess að konur á Íslandi hætti í sveitarstjórnum. Hins vegar gefa 

niðurstöður rannsóknarinnar ákveðnar vísbendingar um þá þætti sem hafa áhrif á þá ákvörðun 

annarra kvenna að gefa ekki kost á sér áfram.  

Þar sem rannsóknin nær til sveitarfélaga SSNE og kvenna sem sátu í sveitarstjórnum á 

sama tíma og rannsakandi þá er óhjákvæmilegt að einstaklingar í þýðinu séu kunnugir 

rannsakanda. Það gæti haft áhrif á svör kvennanna og vilja þeirra til að koma í viðtal. Rétt er 

að taka það fram að um er að ræða yfirborðskenndan kunningsskap, rannsakandi á hvorki 

ættingja eða vini í þýðinu. Rannsakandi er meðvituð um nauðsyn þess að nýta eigin reynslu 

við framkvæmd rannsóknarinnar, en láta þessa umræddu reynslu ekki þvælast fyrir í 

viðtölunum eða við túlkun niðurstaðna. 

4.2 Framkvæmd rannsóknar 

Send var spurningakönnun til þeirra kvenna sem sátu í sveitarstjórn í sveitarfélögum SSNE 

vorið 2014 annars vegar og vorið 2018 hins vegar, en voru ekki endurkjörnar. Upplýsingar af 

heimasíðum sveitarfélaganna, internetið og kunningjanetið var notað til að hafa upp á þessum 

konum. Könnunin var rafræn, sett upp í google-forms og gerð dagana 6. - 12. desember 2021. 

Spurningarnar má sjá í viðauka 1. Þýðið er lítið, þær konur sem hættu í sveitarstjórnum á svæði 

SSNE 2014 til 2018 eru 39 talsins. Því var könnunin send á allt þýðið og lögð áhersla á að ná 

góðu svarhlutfalli. Sendur var hlekkur á spurningakönnunina í tölvupósti eða í skilaboðum á 

messenger til 38 kvenna af þeim 39 sem eru í þýðinu. Ekki náðist í eina konuna. Ein áminning 

var send á þær sem ekki höfðu svarað þann 9. desember. Svörun var góð, 34 svör bárust og 

svarhlutfallið var því rúm 89%. Á grundvelli niðurstaðnanna var valinn hópur kvenna til viðtals 

og spurningar viðtalsins ákveðnar með hliðsjón af niðurstöðum spurningakönnunarinnar. 

Valdar voru sex konur í eigindlega hluta rannsóknarinnar. Konurnar áttu það sameiginlegt 

að hafa valið að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi setu. Tekin voru hálfstöðluð djúpviðtöl 

við konurnar sex og fóru þau fram dagana 18. febrúar til 10. mars. Þrjú viðtöl fóru fram ýmist 

á heimili eða vinnustað viðmælanda, en seinni viðtölin þrjú fóru fram gegnum fjarfundaforritið 

Zoom. Fjarfundaformið varð fyrir valinu bæði vegna fjarlægðar og vegna covidsmita ýmist á 

heimili rannsakanda eða viðmælenda. Viðtölin voru afrituð strax að loknu hverju viðtali. Er það 

gert svo minni rannsakandans sé óbrogað og auðveldara sé að leggja mat á tjáningu 

viðmælandans. 
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Hugmyndin með því að taka eigindleg viðtöl er að með því móti sé auðveldara að draga 

fram hvaða ástæður liggja að baki því vali kvenna að hætta í sveitarstjórn. Með niðurstöður 

spurningakönnunarinnar að vopni gafst tækifæri til að kryfja málin betur í hálfstöðluðu viðtali, 

þar sem fyrir fram ákveðnar spurningar eru hafðar til hliðsjónar en samtalinu annars leyft að 

flæða. Meginástæðan fyrir þessari rannsóknaraðferð er sá möguleiki að dýpka enn frekar 

skilning á ástæðum fyrir því vali kvennanna að hætta, en líka að nýta sér kosti bæði eigindlegra 

og megindlegra rannsóknaraðferða, fá þannig fyllri sýn og aðferðirnar bæti hvor aðra upp. 

Með því að nota blandaða rannsóknaraðferð má draga úr skekkjum og fá þannig betri 

niðurstöðu (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, 394). 

Við val á viðmælendum var einkum horft til svara þeirra við tveimur síðustu spurningunum 

í rafrænu könnuninni. Horft var til þess hóps sem sagðist hafa ákveðið að hætta, það voru 20 

konur. Svör þeirra um áhrifaþætti í ákvörðuninni voru höfð til hliðsjónar, með það fyrir augum 

að fá umræðu um fjölbreyttar ástæður, ásamt því að velja konurnar úr ólíkum sveitarfélögum, 

bæði konur sem höfðu setið á listum og kjörnar höfðu verið með óhlutbundinni kosningu. Haft 

var samband við sex konur og þeim boðið að mæta í viðtal, rannsakandi var með lista með 

öðrum sex nöfnum til vara ef einhver kvennanna vildi ekki koma í viðtal. Ekki þurfti að grípa til 

varahópsins þar sem allar konurnar þáðu þetta boð. Kom það rannsakanda nokkuð á óvart hve 

góð þátttakan var í spurningakönnuninni, en ekki síður hve auðvelt reyndist að fá konur til 

viðtals. Viðmælendum lá margt og mikið á hjarta og svo fór að viðtölin urðu fram úr hófi löng, 

60-100 mínútur. 

Fjórar kvennanna hættu árið 2018, en tvær hættu eftir kosningar 2014. Flestar komu úr 

sveitarfélögum þar sem voru tveir eða fleiri listar í kjöri, fimm konur. Aðeins ein kvennanna 

sat lengur en eitt kjörtímabil í sveitarstjórn.  

Viðtölin fóru fram dagana 18. febrúar til 10. mars 2022 og voru hljóðrituð. Strax að loknu 

viðtali var viðtalið allt afritað og upptökunum eytt. Þegar búið var að afrita viðtölin sex hófst 

frumgreining, yfirlestur rannsakanda þar sem bætt var inn athugasemdum. Þá tók við 

þemagreining og túlkun, þar sem leitað var að þeim þáttum sem komu fram í viðtölunum og 

voru sameiginleg eða andstæð upplifun og reynsla. Leitað var að atriðum í máli kvennanna 

sem gætu talist áhrifaþættir þeirri ákvörðun sem konurnar tóku.  
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5 Sveitarfélögin á svæði SSNE 

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á 

Norðurlandi eystra (SSNE) voru stofnuð árið 2020 

með sameiningu Eyþings og 

atvinnuþróunarfélagana á svæðinu. SSNE eru 

landshlutasamtök sveitarfélagana á svæðinu frá 

Siglufirði til Bakkafjarðar, að Tjörneshrepp 

undanskildum. Landsvæðið sem tilheyrir 

sveitarfélögunum má sjá á mynd 2. Rúmlega 

30.000 manns búa á svæðinu í 12 ólíkum sveitarfélögum. Sveitarfélögin sem mynda SSNE eru: 

Langanesbyggð, Svalbarðshreppur, Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppur, Norðurþing, 

Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Eyjafjarðarsveit, Akureyri, Hörgársveit, 

Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð (SSNE, e.d.). Sveitarfélögunum fækkar um tvö við 

sveitarstjórnarkosningarnar 2022 þar sem íbúar í Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi 

samþykktu sameiningu í kosningum í júníbyrjun 2021 (Samband íslenskra sveitarfélaga 2021, 

5. júní) og íbúar Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps samþykktu að sameinast í kosningum í 

marslok 2022 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2022, 28. mars).  

Tjörneshreppur tekur ekki þátt í samstarfi sveitarfélaganna á svæðinu, sagði sig úr Eyþingi 

og Sambandi íslenskra sveitarfélaga á haustdögum 2019, í mótmælaskyni við fyrirhugaða 

lögfestingu 1000 íbúa lágmarks íbúafjölda (Bjarni Rúnarsson, 2019). Tjörneshreppur er því 

undanskilinn í þessari rannsókn. 

5.1 Sveitarstjórnarfulltrúar á svæði SSNE 

Sveitarstjórnarfulltrúar á svæði SSNE eru 80 talsins og hefur sú tala verið stöðug síðan 2014, 

en þá fækkaði Fjallabyggð sínum fulltrúum um tvo. Rólegt hefur verið í sameiningarmálum á 

svæðinu síðustu kjörtímabil, eftir mikla hrinu sameininga í upphafi aldarinnar. 

Sveitarstjórnarfulltrúum mun svo enn fækka í kosningunum 2022 við sameiningu 

Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps annars vegar og Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps 

hins vegar. Af sveitarfélögunum tólf voru þrjú með óbundna kosningu 2014 og 2018, 

Svalbarðshreppur, Grýtubakkahreppur og Svalbarðsstrandarhreppur. Þannig voru 15 

sveitarstjórnarfulltrúar af 80 (18,8%) kjörnir með óbundinni kosningu árið 2014 og einnig árið 

2018. Á landinu öllu voru 18,6% sveitarstjórnarfulltrúa kjörnir með þeim hætti árið 2014, í 

Mynd 2. Svæði SSNE. 

https://www.samband.is/frettir/sameining-skutustadahrepps-og-thingeyjarsveitar-samthykkt/
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tæplega fjórðungi sveitarfélaga landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Hlutfallið var 

heldur lægra á landsvísu árið 2018, en þá voru óhlutbundnar kosningar í 16 sveitarfélögum á 

landinu og 16,3% sveitarstjórnarfulltrúa kjörnir með þeim hætti (Hagstofa Íslands, 2019b, 19. 

júní). Að þessu leyti endurspeglar svæði SSNE landið býsna vel. Heldur færri konur eru í hópi 

sveitarstjórnarfulltrúa í þeim þremur sveitarfélögum á svæði SSNE sem kjósa óbundið, en í 

hópi sveitarstjórnarfulltrúa á landsvísu, 33% árið 2014 og 40% (sex konur) árið 2018. 

Hlutfall kvenna í sveitarstjórnum á svæði SSNE hefur aukist jafnt og þétt. Eftir kosningarnar 

2010 var hlutfall kvenna tæplega 38%, í kosningunum 2014 hækkaði það í rúm 41% og árið 

2018 fór hlutfallið í 47,5%. Er þessi aukning fullkomlega í takti við þróunina á landsvísu. Hlutfall 

kvenna í sveitarstjórnum á svæði SSNE er örlítið yfir landsmeðaltali (47,2%) eftir kosningarnar 

2018 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 5. júlí 2020). 

Tafla 2. Fjöldi endurkjörinna og nýkjörinna fulltrúa á svæði SSNE eftir kyni 2014 og 2018.  

 2014 

Endurkjör 

2014 

Nýkjör 

2018 

Endurkjör 

2018 

Nýkjör 

Karlar 14 (17,5%) 33 (41,3%) 23 (28,8%) 19 (23,8%) 

Konur 8 (10,0%) 25 (31,2%) 12 (15,0%) 26 (32,5%) 

Alls 22 (27,5%) 58 (72,5%) 35 (43,8%) 45 (56,2%) 

 

Eins og sjá má í töflu 2 þá var endurnýjun sveitarstjórnarfulltrúa á svæði SSNE mjög mikil í 

kosningunum 2014 og 2018. Árið 2014 voru 58 af 80 sveitarstjórnarfulltrúum á svæðinu 

nýkjörnir, þ.e. höfðu ekki setið í sveitarstjórn þessa sveitarfélags kjörtímabilið 2010-2014. Ekki 

er þó hægt að fullyrða um reynslu eða reynsluleysi þessara nýkjörnu fulltrúa, mögulega hafa 

einhverjir þeirra áður setið í sveitarstjórn, í öðru sveitarfélagi eða kjörtímabili fyrr. Athyglisvert 

er að bera þetta hlutfall saman við landið allt, 72,5% sveitarstjórnarfulltrúa voru nýkjörnir á 

svæðinu, meðan sambærilegt hlutfall fyrir landið var rúmlega 58%. Í kosningunum 2018 

jafnast leikurinn nokkuð, þá eru 45 af 80 (56,25%) sveitarstjórnarfulltrúa á svæði SSNE 

nýkjörnir, en á landsvísu voru 58,6% sveitarstjórnarfulltrúa nýkjörnir það ár (Hagstofa Íslands, 

2019b, 19. júní).  

Sama tilhneiging sést á svæði SSNE eins og á landinu þegar kemur að kynjamun í 

endurnýjun sveitarstjórnarfulltrúa. Í kosningunum 2014 hættu 23 konur af þeim 31 sem 

kjörnar voru 2010. Það eru 74,2%. Af þeim 51 körlum sem kjörnir voru 2010, hættu 37, eða 

72,6%. Ekki mikill munur þarna á milli kynja, sem helgast trúlega af mikilli endurnýjun 

https://www.samband.is/wp-content/uploads/2020/05/hlutur_kvenna_2018.pdf
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sveitarstjórnarfulltrúa á svæðinu í þessum kosningum. Árið 2018 hins vegar hætti 21 kona af 

þeim 33 sem kjörnar voru í sveitarstjórnir á svæði Eyþings 2014, eða 63,6%. Sambærilegt 

hlutfall á landsvísu er heldur hærra, 65,8%. Þá hættu 25 karlar af þeim 47 sem kosnir voru 

2014, eða 53,2%. Það er sama hlutfall og á landinu öllu.  

Fjölmargir hafa lýst yfir áhyggjum af mikilli endurnýjun sveitarstjórnarfulltrúa og þykir 

þróunin ekki góð. Ráðherra sveitarstjórnarmála lýsti því yfir að afloknum kosningum 2018 að 

hann myndi taka málið upp við stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, enda teldi hann nær 

að tala um brottfall sveitarstjórnarfulltrúa en endurnýjun. Það væri ástæða til að staldra við 

þegar meira en helmingur fulltrúa hætti setu í sveitarstjórn (Réttara væri að kalla þetta 

brottfall en endurnýjun, 2018). Þá hafa þingmenn s.s. Jón Gunnarsson bent á galla við þessa 

miklu endurnýjun. Mikilvæg reynsla og þekking tapist. Það hljóti eitthvað mikið að vera að 

kerfinu þegar svona stór hluti sveitarstjórnarfulltrúa, sérstaklega konur, endast ekki nema eitt 

kjörtímabil (Þingskjal nr. 264/2017-2018). 

5.2 Kynning á sveitarfélögunum á svæði SSNE 

Hér verður fjallað stuttlega um hvert sveitarfélag og niðurstöður sveitarstjórnakosninga 2014 

og 2018. Tölulegar upplýsingar um sveitarfélögin eru fengnar af vef Sambands íslenskra 

sveitarfélaga (samband.is), hagstofa.is og af kosningasaga.wordpress.com (Sigurður Árnason, 

e.d.). Afstöðumyndirnar eru fengnar af wikipedia.is. 

Langanesbyggð 

Austasta sveitarfélagið er Sveitarfélagið Langanesbyggð 

(sjá mynd 3.) sem varð til árið 2006 við sameiningu 

Skeggjastaðarhrepps og Þórshafnarhrepps. Langanesbyggð 

nær yfir 1332 km2 lands, á og við Langanes. Þann 1. janúar 2021 

voru íbúar Langanesbyggðar 504 (Langanesbyggð, e.d.). 

Þéttbýliskjarnarnir eru Þórshöfn og Bakkafjörður. Í sveitarstjórn 

Langanesbyggðar eru 7 fulltrúar. Listakosning var í Langanesbyggð árið 2014 (þrír listar) og 

einnig 2018 (tveir listar) en árið 2010 var kosning óhlutbundin. Íbúar í Langanesbyggð 

samþykktu að sameinast Svalbarðshreppi og verður kosið í sameinuðu sveitarfélagi vorið 

2022. Í sveitarstjórn voru kjörnar þrjár konur árið 2014 og tvær konur árið 2018. Hlutfall 

kvenna í sveitarstjórn Langanesbyggðar er 43% árið 2021, þar sem ein kona kom inn sem 

varamaður á kjörtímabilinu.  

Mynd 3. Langanesbyggð 
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Svalbarðshreppur 

Fámennasta sveitarfélagið á svæði SSNE er 

Svalbarðshreppur með 90 íbúa og 5 manna sveitarstjórn. 

Svalbarðshreppur er við Þistilfjörð og á austanverðri 

Melrakkasléttu, nær yfir um 1150 km2 (sjá mynd 4.). Ekkert 

þéttbýli er í hreppum og flestir íbúar starfa við landbúnað. Íbúar 

Svalbarðshrepps samþykktu að sameinast Langanesbyggð og 

verður kosið í fyrsta sinn í sameinuðu sveitarfélagið vorið 2022. Kosning í Svalbarðshreppi 

hefur verið óhlutbundin í undanförnum kosningum og nú sitja tvær konur í sveitarstjórn, en 

var ein eftir kosningarnar 2014. Hlutfall kvenna í sveitarstjórn Svalbarðshrepps er 40% eftir 

kosningar 2018. 

Norðurþing 

Sveitarfélagið Norðurþing varð til árið 2006 þegar 

Húsavíkurbær, Öxarfjarðar-, Raufarhafnar- og Kelduneshreppur 

sameinuðust. Stærsti þéttbýliskjarninn og miðstöð 

stjórnsýslunnar er á Húsavík. Þéttbýliskjarnar eru líka á 

Kópaskeri og Raufarhöfn. Norðurþing er víðfeðmt sveitarfélag, 

nær yfir rúmlega 3.700 km2 landssvæði (mynd 5.). Íbúar eru 

3.020. Stjórnmálaflokkarnir hafa boðið fram lista í Norðurþingi og þar sitja 9 fulltrúar í 

sveitarstjórn, þar af eru þrjár konur sem allar eru að sitja sitt fyrsta kjörtímabil. Hlutfall kvenna 

í sveitarstjórn er 33%, sama hlutfall og eftir kosningarnar 2014. 

Þingeyjarsveit 

Þingeyjarsveit varð til árið 2002 með sameiningu fjögurra 

lítilla sveitahreppa. Aðaldælahreppur bættist svo í hópinn 

2008. Þingeyjarsveit er landmikið sveitarfélag, nær allt frá 

Flatey inn undir Vatnajökul, tæplega 6.000 km2, mest af því 

óbyggðir eins og sést á mynd 6. Stærsti þéttbýliskjarninn er á 

Laugum í Reykjadal (Þingeyjarsveit, e.d.). Íbúar Þingeyjarsveitar eru 

um 850 og í sveitarstjórn sitja 7 fulltrúar. Í síðustu tveimur kosningum voru tveir listar í 

framboði. Árið 2014 sátu tvær konur í sveitarstjórninni, en þær urðu fjórar árið 2018 og þar 

með fór hlutfall kvenna í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar í 57%. 

Mynd 4. Svalbarðshreppur. 

Mynd 5. Norðurþing. 

Mynd 6. Þingeyjarsveit. 
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Skútustaðahreppur 

Skútustaðahreppur er landmikið sveitarfélag, nær 

yfir rúmlega 6.000 km2 land (mynd 7.), en byggðin er 

öll í Mývatnssveit. Íbúar eru 460. Þéttbýliskjarni 

sveitarfélagsins er í Reykjahlíð og þar býr tæplega 

helmingur íbúanna. Aðeins einn listi kom fram í 

Skútustaðahreppi í kosningunum 2014 og var hann því 

sjálfkjörinn. Tveir listar voru í kjöri árið 2018. Í sveitarstjórn 

Skútustaðahrepps sitja 5 fulltrúar og þar af eru tvær konur. 

Hlutfall kvenna í sveitarstjórninni er því 40%, sama hlutfall og verið hefur síðustu þrjú 

kjörtímabil. 

Grýtubakkahreppur  

Grýtubakkahreppur er við austanverðan Eyjafjörð, 

á Gjögraskaga. Mest af þeim 430 km2 sem telst innan 

hreppamarka er fjalllendi og óbyggðirnar í Fjörðum 

(mynd 8.). Eini þéttbýliskjarninn er á Grenivík og þar 

býr rúmlega helmingur íbúa sveitarfélagsins. Íbúar í 

Grýtubakkahreppi eru 370. Í Grýtubakkahreppi hefur 

verið óhlutbundin kosning eins lengi og elstu menn 

muna, þar eru 5 fulltrúar í sveitarstjórn hvar af tveir 

fulltrúar eru konur. Hlutfall kvenna er nú 40% en var 60% eftir kosningarnar 2014. 

Svalbarðsstrandarhreppur 

Landminnsta sveitarfélagið á svæði SSNE er 

Svalbarðsstrandarhreppur, við austanverðan Eyjafjörð, á 

land í vestanverðri Vaðlaheiði og nær frá Víkurskarði 

suður að Varðgjá gengt Akureyri. Landrými 

sveitarfélagsins er 54 km2 (mynd 9.). Þéttbýliskjarni er á 

Svalbarðseyri og fjöldi íbúa í sveitarfélaginu er 460. 

Óhlutbundin kosning er um 5 sveitarstjórnarfulltrúa í 

Svalbarðsstrandarhreppi og nú sitja tvær konur í sveitarstjórn. Hefur fjölgað um eina síðan á 

síðasta kjörtímabili. Hlutfall kvenna í sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps er 40%. 

Mynd 7. Skútustaðahreppur. 

Mynd 8. Grýtubakkahreppur. 

Mynd 9. Svalbarðsstrandarhreppur. 
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Eyjafjarðarsveit 

Eyjafjarðarsveit varð til árið 1991 þegar þrír 

sveitahreppar sameinuðust, Hrafnagils-, Öngulsstaða- og 

Saurbæjarhreppar. Eyjafjarðarsveit er um 1.775 km2 að 

flatarmáli, allar innsveitir Eyjafjarðar og allt upp á 

Sprengisand (mynd 10.). Íbúar eru 1.080 og stækkandi 

þéttbýliskjarni er við Hrafnagil, Hrafnagilshverfi, í 

tæplega 10 mín akstursfjarlægð frá Akureyri. Í 

sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar eru 7 fulltrúar, þar af eru fjórar konur. Hlutfall kvenna er 57% 

og er það sama hlutfall og var eftir kosningarnar 2014. 

Akureyri  

Akureyri er langfjölmennasta sveitarfélagið á svæði 

SSNE með tæplega 20.000 íbúa. Bærinn stendur við 

Pollinn, rétt utan við árósa Eyjafjarðarár og á land upp á 

Glerárdal fyrir ofan bæinn (mynd 11.). Þá tilheyra Hrísey 

og Grímsey sveitarfélaginu, Hrísey síðan 2004 og 

Grímsey síðan 2009. Listakosning er í sveitarfélaginu og 

flestir listar flokkspólitískir. Kosnir eru fulltrúar í 11 

manna bæjarstjórn. Konur eru nú 6 fulltrúar af 11, svo hlutfall kvenna í bæjarstjórn Akureyrar 

er nærri 55%. Er það sama hlutfall og var í kosningunum 2014.  

Hörgársveit 

Hörgárbyggð varð til árið 2001 við sameiningu 

þriggja lítilla sveitahreppa, Skriðu-, Öxnadals- og 

Glæsibæjarhrepps. Hörgárbyggð sameinaðist 

Arnarneshreppi árið 2010 og þannig varð Hörgársveit til. 

Land Hörgársveitar nær yfir Kræklingahlíð, Hörgár- og 

Öxnadali og Galmaströnd, alls tæplega 900 km2 (mynd 

12.). Litlir þéttbýliskjarnar eru á Hjalteyri og á Lónsbakka, 

rétt við bæjarmörk Akureyrar. Íbúar í Hörgársveit eru um 670. Í Hörgársveit eru 5 fulltrúar í 

sveitarstjórn, þar af eru tvær konur. Hlutfall kvenna í sveitarstjórn Hörgársveitar er 40% og 

hefur haldist stöðugt síðustu þrjú kjörtímabil. 

Mynd 10. Eyjafjarðarsveit. 

Mynd 11. Akureyri. 

Mynd 12. Hörgársveit. 



37 

Dalvíkurbyggð  

Dalvíkurbyggð varð til árið 1998 þegar 

Svarfaðardalshreppur og Árskógshreppur sameinuðust 

Dalvíkurkaupstað. Dalvíkurbyggð nær yfir Árskógsströnd, 

Svarfaðardal og út í Ólafsfjarðarmúla, tæplega 600 km2 

(mynd 13.). Íbúar Dalvíkurbyggðar eru um 1.860 og þó 

mikill landbúnaður sé stundaður í sveitarfélaginu þá er 

sjávarútvegur uppistaðan atvinnulífsins. Þéttbýli er á Dalvík 

og þéttbýliskjarni á Árskógsströnd. Í Dalvíkurbyggð eru 7 fulltrúar í sveitarstjórn og nú sitja þar 

4 konur, en voru tvær árið 2014. Listar eru boðnir fram að mestu eftir flokkslínum. Hlutfall 

kvenna í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar er 57%. 

Fjallabyggð 

Fjallabyggð varð til árið 2016 þegar Ólafsfjarðarbær og 

Siglufjarðarkaupstaður sameinuðust. Sveitarfélagið er nyrst á 

Tröllaskaga, mjög fjalllent, 364 km2 að flatarmáli og nær yfir 

Ólafsfjörð, Héðinsfjörð og Siglufjörð (mynd 14.). 

Þéttbýliskjarnar eru á Ólafsfirði og Siglufirði og langflestir 

íbúar sveitarfélagsins búa í þéttbýlinu, íbúar Fjallabyggðar eru 

1.980. Sveitarstjórnarfulltrúum í Fjallabyggð var fækkað úr 9 í 

7 árið 2014. Boðnir eru fram listar sem fylgja flokklínum landsmálapólitíkurinnar að mestu, 

eða eru studdir af stjórnmálaflokkum. Nú sitja 5 konur í sveitarstjórn Fjallabyggðar og er það 

sami fjöldi og var eftir kosningarnar 2014. Hlutfall kvenna í sveitarstjórn Fjallabyggðar er 

rúmlega 71%. 

  

Mynd 13. Dalvíkurbyggð. 

Mynd 14. Fjallabyggð. 
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6 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Kynntar eru saman niðurstöður úr könnun 

sem send var til þeirra kvenna sem hurfu úr sveitarstjórnum á svæði SSNE í kosningum 2014 

og 2018 annars vegar (38 konur) og hins vegar niðurstöður djúpviðtala við sex konur úr 

áðurnefndum hópi. Konurnar sex sem rætt var við eru þær Edda, Elsa, Inga, Kristín, Oddný og 

Svala. Þetta eru ekki þeirra réttu nöfn. Í umfjölluninni hér á eftir eru gerðar lítilsháttar 

breytingar á staðháttum svo ekki sé hægt að rekja svörin til einstakra kvenna. Ekkert af þessum 

breytingum hefur áhrif á svör viðmælenda eða efnislega umfjöllun rannsakanda. Í viðtölunum 

var stuðst við 14 spurningar en að öðru leyti var viðtölunum leyft að flæða. Spurningarnar úr 

netkönnuninni má sjá í viðauka 1. Kynningar og listi yfir spurningarnar sem stuðst var við í 

viðtölunum eru í viðauka 2. 

6.1 Kosningar og starfstími í sveitarstjórn 

Í könnuninni var spurt um kosningafyrirkomulag, sjá mynd 15. Langflestar konurnar (78%) voru 

kjörnar þar sem tveir eða fleiri listar voru í framboði. 6 konur (18%) voru kjörnar með 

óhlutbundinni kosningu og 2 (6%) voru á lista sem var sjálfkjörinn. 

Mynd 15. Kosningafyrirkomulag þegar svarandi var fyrst kosinn í sveitarstjórn. 

Konurnar voru spurðar að því hvenær þær voru fyrst kjörnar í sveitarstjórn og hvaða ár 

þær hættu í sveitarstjórninni. Þær sem lengst höfðu starfað settust í sveitarstjórn 1998 eða 
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fyrr og voru því með a.m.k. 16 ára reynslu af setu í sveitarstjórn. Þær sem styst sátu, voru 

einungis sveitarstjórnarfulltrúar í eitt ár, en vegna flutninga misstu þær sæti sitt í sveitarstjórn. 

Að meðaltali sátu þessar 34 konur í 5,2 ár í sveitarstjórn, en helmingurinn (16 konur) sat eitt 

kjörtímabil (4 ár). 

Þegar farið var að vinna úr viðtölunum kom í ljós að konurnar sex eiga margt sameiginlegt, 

þrátt fyrir að vera á breiðu aldursbili og búa í ólíkum sveitarfélögum, við ólíkar 

fjölskylduaðstæður. Allar voru í fullu starfi þegar þær voru kjörnar í sveitarstjórn og allar héldu 

áfram að vera í fullu starfi þann tíma sem þær sátu í sveitarstjórn. Þær gegndu allar 

ábyrgðarstörfum innan sveitarstjórnar ýmist hluta kjörtímabils eða allt kjörtímabilið sem þær 

störfuðu; voru oddvitar á listum, oddvitar sveitarstjórnar, varaoddvitar eða forsetar 

bæjarráðs. Fimm kvennanna tóku sæti á listum og störfuðu í meirihluta þetta eina kjörtímabil 

sem þær störfuðu í sveitarstjórn. Sú sjötta, Elsa, sat í tvö kjörtímabil í sveitarfélagi þar sem 

kosning er óhlutbundin.  

Flestar má flokka sem hreinræktaða heimamenn í sínu sveitarfélagi. Aðeins ein þeirra 

hafði áður verið virk í pólitísku starfi, ein hafði setið í nefnd á vegum sveitarfélagsins áður og 

sú þriðja hafði aðeins tekið þátt í stúdentapólitíkinni á háskólaárunum. Þær eru þannig ekki 

með hinn dæmigerða bakgrunn sveitarstjórnarmanns eins og hann birtist í könnun Ásdísar og 

Evu Marínar (2022), þar sem 60% fulltrúa höfðu áður setið í nefndum innan sveitarfélagsins 

og 19% höfðu setið í nefndum utan sveitarfélagsins en á vegum þess (Ásdís A. Arnalds og Eva 

Marín Hlynsdóttir, 2022, 16). Allar höfðu konurnar verið kallaðar til leiks, þannig að haft var 

samband við þær og þær beðnar um að taka sæti á lista, koma að málefnavinnu eða gefa kost 

á sér. Allar lýstu því að þessi málaumleitan hafi aðeins komið þeim á óvart, og þær hugsuðu 

málið vel áður en þær létu slag standa.  

Niðurstöður kosninga leiddu til þess að Edda og Inga voru óvænt lentar í því hlutverki að 

leiða lista í meirihluta og Kristín hlaut óvænt sæti í sveitarstjórn, en hún hafði reiknað með að 

verða varamaður. Óvæntar aðstæður urðu til þess að Oddný færðist upp í oddvitasæti síns 

lista á kjörtímabilinu. Þessar fjórar notuðu orðalagið: „kastað út í djúpu laugina“, þegar þær 

rifjuðu upp þennan tíma. Oddný var sú eina sem taldi sig vera vel undirbúna fyrir starfið, en 

hún hafði lengi gegnt starfi millistjórnanda á stórum vinnustað. Kristín nefndi það sérstaklega 

að henni hafi fundist erfitt að vera sett í þá stöðu að stýra fundum, verandi ný í 

sveitarstjórninni.  
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Aðspurðar um ástæður þess að þær gáfu kost á sér, þá nefndu þær flestar áhuga á 

samfélagsmálum og vilja til þess að starfa í þágu samfélagsins. 

Ég var nú svosum ekkert á buxunum að fara í sveitarstjórn þegar þetta dúkkar upp sko. Ég 
hefði nú samt alltaf ákveðinn áhuga á nærumhverfinu, mínu nærumhverfi og búin að sitja 
svosum í nefndum og eitthvað svona en sveitarstjórn sem slík var ekkert upp á borðum, 
hjá mér… ég var ekkert að sækjast eftir því, satt best að segja, en hérna… það var bara 
þannig að það var sveitungi minn sem hafði samband við mig. (Inga) 

Í könnun sem gerð var meðal starfandi sveitarstjórnarfulltrúa 2020 kom fram að um 90% 

aðspurðra töldu einkum þrjá þætti mikilvæga þegar tekin var ákvörðun um að bjóða sig fram. 

Það voru: tækifæri til að hafa áhrif á stjórnsýslu sveitarfélagsins, til að hafa áhrif á ákveðin mál 

og það viðhorf að það sé samfélagsleg skylda að taka þátt í sveitarstjórnarmálum (Ásdís A. 

Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 2022, 17). Í viðtölunum öllum skinu í gegn þessi sömu atriði. 

Konurnar lýstu því að þær hefðu haft áhuga á að vinna að hagsmunum samfélagsins, bæði 

með því að hafa áhrif á stjórnsýsluna og með því að vinna að ákveðnum verkefnum. Voru þar 

nefnd skólamál, leikskólinn, skipulagsmál og félags- og menningarmál. Þegar farið var að ræða 

þá ákvörðun að bjóða sig ekki fram aftur, þá kom skýrt fram hjá þeim það viðhorf að seta í 

sveitarstjórn væri samfélagsskylda og þeim fannst þær vera búnar að sinna sínu hvað það 

varðaði.  

6.2  Fundartími og starfsumhverfi sveitarstjórna 

Sveitarfélögin setja sér samþykkt um stjórn og stjórnsýslu sveitarfélagsins og þar kemur m.a. 

fram hvernig fundum skuli háttað og hvenær fundir skulu haldnir. Þannig ákveða 

sveitarstjórnir sjálfar hvenær fundir eru haldnir í sveitarstjórn og ef fundatími fyrri 

sveitarstjórnar er ekki talinn henta þá er hægt að ákveða nýjan tíma og breyta samþykktinni.  
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Mynd 16. Tímasetning sveitarstjórnarfunda. 

 

Eins og sést á mynd 16, þá sótti helmingur kvennanna í könnuninni fundi milli 16 og 19 á 

virkum degi og 14,7% til viðbótar sat kvöldfundi. Tæplega 65% voru því að sækja fundi utan 

hefðbundins vinnutíma. Morgunfundir voru sjaldgæfastir; 11,8% sóttu fundi fyrir hádegið, en 

tæplega fjórðungur (23,5%) sótti fundi milli kl. 12 og 16 á virkum degi.  

 

Mynd 17. Hvenær væri besta tímasetning funda að mati kvennanna. 

 

Þegar konurnar voru spurðar um álit sitt á því hvenær væri best að halda sveitarstjórnar-

fundi breyttust hlutföllin mikið eins og sést á mynd 17. Flestar konurnar (44,1%) álitu besta 

tímann til að halda sveitarstjórnarfundi vera milli kl. 12 og 16 á virkum dögum og tæplega 24% 

til viðbótar álitu tímann fyrir hádegi vera bestan. Samanlagt töldu rúmlega 2/3 best að halda 

fundina á vinnutíma. Tæp 30% sögðu besta tímann vera milli kl. 16 og 19 á virkum degi, en 
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aðeins ein kona áleit virk kvöld vera besta tímann til að halda sveitarstjórnarfund. Þegar sá 

hópur kvenna sem ákvað að gefa ekki kost á sér er skoðaður m.t.t. þessarar spurningar þá eru 

hlutföll í svörum þeirra svipuð, 65% þeirra telja besta tímann vera á vinnutíma, þ.e. fyrir kl. 16 

á daginn og 30% telja besta tímann vera milli kl. 16 og 19.  

Þegar konunum er gefinn kostur á að nefna hvaða vikudag væri best að hafa 

sveitarstjórnarfundi þá nefna langflestar dagana í miðri viku, þriðjudag, miðvikudag og 

fimmtudag. Engin nefndi laugardag eða sunnudag.  

Vinnutíminn var óreglulegur, lítill fyrirsjáanleiki og oft óskilvirkur. Tímastjórnun og 

fundarstjórn, eða réttara sagt, skortur á þessari stjórnun, kom fram í öllum viðtölunum. Fundir 

urðu óhóflega langir og óskilvirkir og þær tengdu það bæði við lélega fundarstjórn en ekki síður 

við fundartímann. 

…þegar fólk sest niður í svona kósí eitthvað, þú veist, með fullt af einhverju bakkelsi á 
borðum og eitthvað, seinniparturinn og allir orðnir svona frekar lúnir, þá getur þetta 
dregist svo á langinn (já) og það kemur ekkert meira út úr því heldur en á klukkutíma fundi, 
þar sem fólk er bara mjög vel fókuserað. (Edda) 

Bæði Elsa og Inga voru fulltrúar í fremur fámennum sveitarfélögum þar sem haldnir voru 

fáir sveitarstjórnarfundir og fundatíminn var á kvöldin, þ.e. eftir kl. 20. Báðar lýstu vanþóknun 

á þessum fundartíma, fundirnir hefðu verið óskilvirkir og oft dregist óhóflega á langinn.  

Þetta skipulag, eins og ég segi, erfðist einhvern veginn og ég vildi ekki rugga þessum bát 
alveg strax þó ég væri ekki sátt við þennan fundartíma. Ég vildi náttúrulega funda að 
deginum (já). Mér fannst það bara, fólk er náttúrulega bara miklu betur undirbúið og 
eitthvað, skilurðu, að funda að degi til heldur en á kvöldin þegar það er nú farið að svona 
fljóta undan manni, eins og maður segir sko. Maður er ekki alveg kannski eins skýr og eftir 
kannski langan vinnudag, sem sagt, búin að ljúka honum að þá kannski beið kannski 
sveitarstjórnarfundur kannski fram yfir miðnætti, hálf eitt, það var mjög algengt. (Inga) 

Þetta viðhorf kom einnig skýrt fram í spurningakönnuninni, þar sem 2/3 svarenda áleit 

best að funda á dagvinnutíma. Telja má að fundartími seinnipart og á kvöldin henti konum 

sérstaklega illa þar sem sá tími er helgaður börnum og fjölskyldulífi, það þarf að sinna 

tómstundum barna, heimalærdómi, kvöldmat og samveru. Það kom skýrt fram í viðtölunum 

að konurnar sem áttu ung börn álitu þennan tíma mikilvægan til að sinna fjölskyldunni og 

reyndu eftir mætti að láta ekki sveitarstjórnarstarfið taka þennan tíma yfir. Þær slökktu á 

símanum og svöruðu ekki tölvupósti fyrr en börnin voru komin í draumalandið.  
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Og þó Edda væri sammála því að hafa fundi á vinnutíma og hafi lagt sitt af mörkum til að 

færa sem flesta fundi inn á daginn, þá benti hún á nauðsyn þess að sveitarstjórnarfundir væru 

haldnir utan vinnutíma. Þar sem sveitarstjórnarfundir eiga að vera opnir skv. 

sveitarstjórnarlögum, þá er þetta atriði sem huga þarf að þegar fundir eru færðir framar á 

daginn. Sum sveitarfélög hafa brugðist við þessu með því að senda út fundina. 

Allar konurnar ræddu um tímasetningu funda og einnig tímalengd. Það væri stór galli að 

vita ekki hve langur tími færi í fundinn. Þarna væri ekki tekið tillit til þess að fólk hefði skyldum 

að gegna gagnvart fjölskyldu sinni. Elsa nefndi dæmi: 

Í staðinn fyrir bara að stoppa, eftir 4 tíma, sem er langur fundur og segja bara: heyrðu, við 
verðum að halda áfram á morgun, eða hinn, hvenær kemst fólk? (Var þetta svona allan 
tímann sem þú varst í sveitarstjórn?) Já. Þú veist… ég var á Þorláksmessu á fundi einu sinni 
til kl. átta eða níu… (vá) Mjög, mjög ófjölskylduvænt, af því þú veist, ég fer á fundi og ég 
veit ekkert, þú veist, jú, það eru kannski 15 mál á lista, helmingurinn eitthvað sem maður 
veit að er bara kynnt, maður er búin að kynna sér gögnin og svona. Ja…þetta ætti að vera 
búið svona um 5… en neinei, kannski um 9. (Elsa) 

Þá þurfti oft og jafnvel með mjög litlum fyrirvara að hliðra til bæði í annarri vinnu og 

fjölskyldulífi til að sinna verkefnum tengdum sveitarstjórnarstarfinu. Þær kvennanna sem áttu 

ung börn töluðu um að lítill fyrirvari hefði oft reynst þeim erfiður hvað þetta varðaði, það hefði 

í skyndi þurft að útvega pössun eða breyta vinnuskipulagi makans. Acker (1992, 425) bendir á 

að skipulag vinnustaðarins og vinnunnar taki oft ekki tillit til þess að starfsmenn fjölgi sér. Gert 

sé ráð fyrir að starfsfólk sé tiltækt þegar vinnustaðnum hentar og þetta viðhorf vinnu-

veitandans bitni meira á konum en körlum, karlar geti sinnt starfi meðan konurnar þeirra sjái 

um börn og bú. Þetta viðhorf sem Acker lýsir er vissulega barn síns tíma, en þó virðist eima 

eftir af þessu varðandi störf eins og setu í sveitarstjórn. Í það minnsta virðist sú óskilvirka 

fundarseta sem konurnar lýstu í viðtölunum gera ráð fyrir að allt annað víki fyrir starfi 

sveitarstjórnarfulltrúans, starfið eigi heimtingu á öllum hans tíma. Þetta eðli starfsins veldur 

stöðugri togstreitu hjá þeim sem því sinna, sérstaklega ágengni á tíma fjölskyldunnar. 

Starfsumhverfi sveitarstjórnarmanna er um margt sérstakt og þrátt fyrir að vald 

sveitarstjórna sé eingöngu til staðar á löglega boðuðum fundum þá kosta þessir fundir 

margvíslegan undirbúning. Á það sérstaklega við um þá sem sinna fundarstjórn og gegna 

oddvitastörfum, bæði sem oddvitar sveitarstjórnar og oddvitar lista. Tíminn sem fór í þennan 

undirbúning kom viðmælendum flestum á óvart. Konurnar nefndu ýmsa þætti bæði í ytri 
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umgjörð starfsins, samskiptum og umbun sem ýmist kom þeim í opna skjöldu eða reyndi á 

þær.  

Ekkert sveitarfélaganna útvegaði sveitarstjórnarfulltrúum vinnuaðstöðu og aðeins ein 

nefndi það sérstaklega að sveitarfélagið hefði keypt tölvur fyrir sína sveitarstjórnarmenn. Edda 

nefndi að sveitarstjórnarstarfinu ætti að fylgja netfang til að auka fagmennsku 

sveitarstjórnarfulltrúans og hjálpa til við að aðskilja starfið frá einkalífinu. Fundaaðstöðu var 

hægt að fá í stærri sveitarfélögunum en lá ekkert endilega á lausu og kostaði undirbúning. 

Almennt er gert ráð fyrir að sveitarstjórnarmenn vinni sína undirbúningsvinnu heima eða nýti 

sér aðstöðu á öðrum vinnustað.  

Skýr munur var á ytri umgjörð starfsins í stærri og minni sveitarfélögunum, þar sem 

stjórnsýsla stærri sveitarfélaganna var sterkari og fleirum á að skipa. Sumar bjuggu við það að 

á skrifstofu sveitarfélagsins var einn starfsmaður, jafnvel í hlutastarfi, og svo sveitarstjóri. Í 

þeim tilfellum þurftu kjörnir fulltrúar að taka á sig mikið af verkefnum og höfðu fremur lítinn 

stuðning af skrifstofu sveitarfélagsins. Þær töldu sig skorta þekkingu og undirbúning, og 

reyndu að bæta úr því með því að sitja námskeið á vegum Sambandsins, lesa sér til og leita 

eftir aðstoð. Svala nefndi sérstaklega lögfræðing Sambandsins, hann hefði reynst henni vel í 

flóknum málum. Konurnar sem sátu í sveitarstjórnum stærri sveitarfélaganna lýstu meiri 

fagmennsku og stuðningi, embættismannakerfið hafi „tekið þig í fangið“ (Edda), útskýrt og 

leiðbeint, ásamt því að veita nauðsynlegar upplýsingar og undirbúa ákvarðanir pólitískra 

fulltrúa.  

Samskipti kjörinna fulltrúa og stjórnsýslunnar annars vegar og framkvæmdastjóra 

sveitarfélagsins (sveitarstjóra/bæjarstjóra) hins vegar voru með ýmsu móti. Inga og Edda 

töluðu báðar um að hafa notið góðrar leiðsagnar hjá sínum sveitarstjórum og að samstarfið 

hafi gengið frábærlega. Elsa og Kristín áttu aftur á móti í krefjandi samskiptum við sína 

sveitarstjóra, samskiptum sem greinilega tóku sinn toll. Svala lýsti upplifun af samskiptum 

sínum við skrifstofu sveitarfélagsins svona:  

mér fannst ég frekar upplifa svona, hvað á ég segja, meira svona yfirvaldið, þú veist, 
kannski fólk hjá skrifstofunni meira og sveitarstjóranum svona, ætluðu að reyna að komast 
eitthvað með mig. En urðu svona pínu hissa þegar ég gaf mig ekkert alveg. Héldu að það 
yrði kannski auðveldara að valta yfir mig. Ég upplifði það alveg pínu að fólk reyndi alveg. 
Bara af því að ég væri ung og reynslulaus og… (já og þú upplifðir að það væri ástæðan fyrir 
því að þetta væri reynt?) já, jájá, ég er alveg sannfærð um að þetta hefði ekki verið reynt 
ef ég hefði verið fertugur karlmaður með tvö kjörtímabil að baki sko. (Svala) 
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Þrátt fyrir þessar lýsingar á samskiptum við starfsmenn sveitarfélagsins þá kom ekki fram 

í spurningakönnuninni að slæm samskipti við starfsmenn sveitarfélagsins væru ástæða fyrir 

þeirri ákvörðun kvennanna að hætta afskiptum af sveitarstjórnarmálum. 

Í rannsókninni Reynsla og viðhorf kjörinna fulltrúa í bæjar- og sveitarstjórnum á Íslandi 

kom fram að 33% sveitarstjórnarfulltrúa í sveitarfélögum með 500-1.999 íbúa eyddu meira en 

40 klst. í mánuði í sveitarstjórnarstörf. Rétt er að hafa í huga að 40 stundir í mánuði eru 

rúmlega 25% starf. Eins og kom fram í viðtölunum skiptir máli hvaða hlutverki fólk gegnir í 

sveitarstjórninni, t.a.m. eru störf oddvita tímafrek. Þrátt fyrir þetta voru 77% aðspurðra í 100% 

starfi annarsstaðar. Konurnar sex sem rætt var við í þessari rannsókn voru einmitt í þeim 

sporum að vera í 100% launuðu starfi og gegndu samhliða ábyrgðarstöðu í sveitarstjórninni. Í 

áðurnefndri könnun kom einnig fram að helmingur sveitarstjórnarfulltrúa hafði einhverntíma 

lent í erfiðleikum með að sækja fundi vegna vinnu sinnar og 20% höfðu verið beittir þrýstingi 

af atvinnurekanda til að sleppa fundum á vinnutíma (Ásdís A. Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 

2022, 23). Konurnar sex sem rætt var við í þessari rannsókn höfðu ekki upplifað annað en 

velvilja frá sínum yfirmönnum og samverkafólki, en þær upplifðu samt togstreitu og voru með 

samviskubit gagnvart vinnunni. Velta má fyrir sér hvort ekki sé eðlilegt að líta á setu í 

sveitarstjórn sem hlutastarf og sem fullt starf í stærstu sveitarfélögum. 

6.3 Hætt í sveitarstjórn 

Í spurningakönnuninni var spurt um ástæður þess að konurnar hættu í sveitarstjórn og gefnir 

kostir til að velja á milli meginástæðna. 

 

Mynd 18. Ástæður þess að konurnar hurfu af vettvangi sveitarstjórnarmála. 
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Eins og sjá má á mynd 18 þá tóku 59% svarenda ákvörðun um að hætta, en 20% hættu 

vegna þess að þær voru ekki lengur kjörgengar og margar gáfu flutninga úr sveitarfélaginu upp 

sem ástæðu fyrir missi kjörgengis. Reikna má með því að burtflutningar séu meginástæða fyrir 

missi kjörgengis í þessum tilfellum. Tvær kvennanna gáfu kost á sér en fengu ekki fylgi í 

kosningum eða prófkjörum, en 5 til viðbótar gáfu aðrar ástæður, af þeim nefndu 3 konur að 

þær hefðu fært sig neðar á lista til þess að lenda ekki í sveitarstjórn en tóku samt þátt í pólitísku 

starfi listans.  

Að endingu voru svarendur spurningakönnunarinnar beðnar að meta nokkra áhrifaþætti 

á þá ákvörðun að hætta í sveitarstjórn og gefa hverjum þætti einkunn á skalanum 1 til 4, 

stighækkandi með auknum áhrifum. Þættirnir voru: launakjör, tímasetning funda, 

fyrirkomulag funda, tímaskortur, álag, áreiti vegna kyns, annarskonar áreiti (ekki vegna kyns), 

illt umtal, pólitísk átök, samskipti við starfsmenn sveitarfélagsins. Hér skoðum við eingöngu 

þann hóp sem tók ákvörðun um að hætta eða gaf upp aðrar ástæður, alls 24 konur.  

 

Mynd 19. Hversu mikil áhrif einstakir þættir höfðu á ákvörðunina. 
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Mynd 19 sýnir hversu mikil áhrif þessir þættir höfðu á ákvörðun kvennanna að gefa ekki 

kost á sér áfram í sveitarstjórn. Launakjör höfðu mjög mikil áhrif á ákvörðun tæplega 30% 

kvennanna. Tímasetning funda hafði mikil eða mjög mikil áhrif á fjórðung, en fyrirkomulag 

funda hafði mikil eða mjög mikil áhrif á ákvörðun 12,5% hópsins. Tímaskortur og álag voru 

miklir áhrifaþættir hjá stærstum hluta hópsins. Rúmlega 54% svöruðu að tímaskortur hefði 

haft mikil eða mjög mikil áhrif á þá ákvörðun að hætta og 62,5% nefndu álag sem mikinn 

áhrifaþátt. Tvær konur (8,3%) sögðu áreiti vegna kyns hafa haft mikil eða mjög mikil áhrif á þá 

ákvörðun að hætta, en mun fleiri, tæp 42%, nefndu annarskonar áreiti sem sterkan áhrifaþátt. 

Illt umtal hafði mikil eða mjög mikil áhrif á ákvörðun fimmtungs kvennanna og þriðjungur setti 

pólitísk átök á skalann 3 eða 4. Samskipti við starfsmenn sveitarfélagsins voru ekki sterkur 

áhrifaþáttur í ákvörðun kvennanna, aðeins ein kona (4%), sagði þessi samskipti hafa haft mjög 

mikil áhrif á þá ákvörðun að hætta. 

Í viðtölunum voru konurnar sex spurðar nánar út í þessa þætti, auk þess ræddu þær fleiri 

ástæður fyrir þeirri ákvörðun að hætta. Hér verður farið yfir helstu þemu sem fram komu í 

viðtölunum. 

6.3.1 Samskipti milli sveitarstjórnarmanna 

Samskiptin milli sveitarstjórnarmanna voru af ýmsum toga. Þar sem kosningabaráttan hafði 

verið hörð, upplifðu konurnar að það tæki góðan tíma að gróa um heilt og sumar þeirra þurftu 

að leggja sig allar fram um að bera klæði á vopnin. Kosningar voru kærðar, meirihlutar sprungu 

og ýmislegt kom upp á. Í sveitarfélögum Eddu og Ingu tókst þokkalega vel að lægja öldurnar, 

og Oddný og Kristín lýstu því að samstarfið hafi gengið vel allt kjörtímabilið. Elsa og Oddný 

lýstu „vinnufélagaspjalli“ sem hægt væri að eiga þó menn væru ósammála á fundum. 

Fátt kom fram sem benti til þess að konurnar hafi notið minni virðingar en karlarnir í 

sveitarstjórninni. Þær upplifðu að þær nytu trausts og allar töluðu um að skoðanir þeirra hefðu 

hlotið hljómgrunn. Konurnar sex gegndu allar ábyrgðarstöðu í sveitarstjórn og var flestum 

treyst til þeirra verka strax í upphafi fyrsta kjörtímabils. Þær töldu sig ekki hafa lent í 

óeðlilegum vandræðum með að koma málum í gegn, eða verið haldið frá ákvarðanatöku um 

einstök mál. Í máli Ingu og Kristínar kom skýrt fram það viðhorf að best væri að sveitarstjórn 

ræddi sig niður á sameiginlega niðurstöðu og það hefði verið venjan í þeirra sveitarstjórnum. 

Sama viðhorf mátti greina hjá Oddnýju og Eddu. Elsa talaði líka um þetta en undir öðru 

formerkjum, hennar sveitarstjórn var kjörin óhlutbundið og því enginn meiri- og minnihluti. 
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Þar var reynt að ákveðnu marki að ná sameiginlegri niðurstöðu en var oft erfitt. Þetta passar 

ágætlega við niðurstöðu Ásdísar og Evu Marínar (2022, 31), þar sem 87% sveitarstjórnar-

fulltrúa telja að ákvarðanir ætti að taka með rökstuðningi og umræðum til að ná breiðri sátt, 

frekar en láta atkvæði ráða. 

Svala talaði um stanslaus átök milli lista, allan tímann, átökin voru bæði pólitísk og 

persónuleg og þessi fjögur ár hafi bara „alls ekki verið eðlileg“. Elsa sat tvö kjörtímabil og lýsti 

miklum mun á þeim sveitarstjórnum hvað samskiptin varðaði. Í fyrri sveitarstjórninni hafi verið 

í gangi „pungakeppni“ og oft mjög erfið samskipti. Þar hafi tveir eldri karlmenn alltaf verið upp 

á kant og það hafi bitnað á öllu starfinu. Með mannaskiptum lagaðist það í næstu sveitarstjórn, 

þó ákveðið viðhorf hafi komið skýrt fram:  

En þú veist, ég upplifði náttúrulega frá þessum körlum svona karlakarla…. pínu. Þetta eru 
náttúrulega bara menn sem að eru… uppeldið og umhverfið sem þeir eru í, ég bara… 
svona. Að konur ættu ekkert að vera tjá sig neitt of mikið um suma hluti og svona. Fínt að 
setja okkur í félagsmálanefndina, yfir henni. (Elsa) 

Aðspurð sagði Elsa það hafa verið ríkjandi viðhorf að það væri „betra að hafa konu þarna“ 

þegar kom að skipan í „þessar litlu nefndir sem funda sjaldan“. Það hafi þó ekki verið illa meint, 

heldur hluti af samfélagsmynd karla sem fæddir væru um og fyrir 1960:  

Þetta er bara þessir karlar af þessari kynslóð, þeir eru bara þarna. En ég upplifði það aldrei 
sem eitthvað áberandi meðvitað af þeirra hálfu, þetta var meira svona, þú veist, maður 
fær sér kakó á aðfangadagskvöld, eða eitthvað. (Elsa) 

Ekki var beinlínis spurt spurninga til að laða fram dæmi um styðjandi og mengandi 

kvenleika, en í máli kvennanna mátti greina hugmyndir um hvort tveggja. Þær höfðu verið 

kjörnar til áhrifastarfa innan sveitarstjórnar og tóku ábyrgð sína alvarlega. Margar höfðu 

markvisst unnið í málum sem ekki töldust „kvenleg“, s.s. skipulagsmál. Flestar lýstu dæmum 

þar sem viðhorf þeirra og rödd hafði stuðað, einkum þegar þær gerðu athugasemdir við 

hugmyndir annarra sveitarstjórnarmanna um skipanir í „mjúkar“ nefndir eins og 

félagsmálanefnd og skólanefnd. Það að ákveðin verkefni sveitarstjórnar séu „karlaverkefni“ og 

önnur séu „mjúk“ (þ.e. kvennamálefni) lýsir kynjaáru ríkjandi karlmennsku og styðjandi 

kvenleika eins og kemur fram hjá Gyðu Margréti Pétursdóttur (2010). Með því að standa upp 

í hárinu á körlunum höfðu konurnar sýnt af sér mengandi kvenleika. 

Oddný tók dæmi um valdhroka einstaka karla sem töluðu niður til hennar. Það hefði helst 

komið upp þegar fólk var ekki sammála og hún tengdi það sterkt við dagsform og persónuleika 
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einstaklinganna. Hún sagði slíkt ekki algengt en gerðist samt og hún kippti sér lítið upp við það. 

Svala nefndi dæmi um það sama, þar sem hún var látin finna að hún væri „pínulítil smástelpa“ 

í rifrildi við pólitískan samherja í sveitarstjórn. Svipað kom fram hjá Ingu, hún nefndi einnig að 

hún hefði fundið fyrir ákveðinni karlrembu, sérstaklega af hendi reyndra sveitarstjórnarmanna 

sem voru ósáttir við útkomu kosninganna. Þeir hafi átt erfitt með að beygja sig undir hennar 

verkstjórn til að byrja með, en það hafi svo gengið vel. Þessi dæmi virðast snúast um völd og 

virðingu og sýna að grunnt er á gömlum hugmyndum um valdahlutföll og stöðu kynjanna. 

Þarna má greina skýr dæmi um ríkjandi karlmennsku og hugmyndir karla um styðjandi 

kvenleika (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012) sem m.a. birtast í því hvaða nefndir er við hæfi 

að manna með konum. Þetta viðhorf lýsir óneitanlega einhverskonar óformlegri virðingarröð 

á verkefnum sveitarfélagsins. Þegar konurnar sýna mengandi kvenleika, þ.e. hlýða ekki heldur 

standa upp í hárinu á körlunum, þá vita þeir varla sitt rjúkandi ráð og bregðast harkalega við. 

Þetta sýnir sig einkum þegar þeir verða rökþrota eða tapa. Skýrasta dæmið kom frá Elsu. Hún 

lýsti harkalegum átökum við karl í sveitarstjórn vegna barns sem óskað var eftir að fengi 

skólavist í öðru sveitarfélagi: 

Ég var mjög reið á þessum fundi, og ég bara alveg: „nei, þú bara verður að, verður að sýna 
einhverja samkennd í þessu máli, getur ekki bara horft á þetta svona klippt og skorið, þú 
þekkir alla forsöguna, þú verður að sýna samkennd“ og hann sagði: „til hvers ætti ég að 
gera það, þetta er bara móðursýki!“. Og þá bara snöggfauk í mig og ég einmitt sagði við 
hann, ég sagði: „þú mátt bara þakka fyrir að eiga vel gerð börn sem gengur vel félagslega 
í skólanum af því þú myndir aldrei, aldrei nota þetta orð ef þú ættir barn sem að liði illa 
þegar það kæmi heim úr skólanum“. Horfir hann á mig og segir: „það er ágætt, stelpan 
talar bara!“ (Elsa) 

Konurnar lýstu átökum innan sveitarstjórna, bæði hugmyndafræðilegum og 

persónulegum. Þær höfðu þó ekki þá reynslu að þessi átök bitnuðu á þeim persónulega eða 

beindust að þeim sérstaklega. Átök sem voru í gangi þreyttu þær sumar, en virtust ekki vera 

afgerandi ástæða fyrir því að þær ákváðu að hætta. 

6.3.2 Tengslanet 

Í skýrslu um stöðu kvenna í breskum sveitarstjórnum frá 2017 er rætt um óformleg tengslanet 

karla og útilokun kvenna frá þeim. Þar kemur fram að karlar noti ýmsar óformlegar aðstæður 

til að rækta sín tengslanet, ræða málin og undirbúa ákvarðanir áður en komið er á fundi (The 

Fawcett Society, 2017). Forvitnilegt er að vita hvort þetta stef sjáist líka hérlendis og hvort 

konurnar kannist við þetta fyrirbæri.  
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Viðmælendur voru spurðar hvort þær hefðu upplifað að óformleg tengslanet karla haldi 

konum frá ákvarðanatöku í ýmsum málum. Kristín og Edda sögðust báðar kannast við sögur 

um slíkt og töldu að það gæti alveg verið í gangi en persónulega hefðu þær ekki upplifað þetta. 

Elsa sagðist stundum hafa rekið sig á að sveitarstjóri og oddviti hafi verið búnir að ákveða 

niðurstöðu mála áður en fundur var haldinn og þá greinilega búnir að ræða vel saman. Inga 

kannaðist vel við þetta fyrirbæri og nefndi bumbubolta, reiðtúra og heita pottinn, allt 

óformlegir staðir þar sem karlkyns sveitarstjórnarmenn sætu saman, jafnvel í stærri hópi karla, 

og færu yfir málin. Oddný taldi sig ekki hafa upplifað útilokun vegna tengslanets karla en nefndi 

að tengslanetin væru mikilvægt tæki til að koma sínum málum á framfæri. Hún benti m.a. á 

að það væri kostur fyrir stofnunina sem hún starfar hjá að hafa innanbúðarmann í 

sveitarstjórn. Oddný talaði um að karlar ættu oft öflugra tengslanet og væru óhræddari að 

nota það. Auðvitað ætti hún sem nýliði í pólitík, ekki jafnsterkar tengingar og sá sem lengur 

hefur starfað. Hún sagðist líka hafa fengið tækifæri til að styrkja sitt tengslanet:  

já og ég get ekki sagt það að mér hafi ekki verið boðið að taka þátt í svona klúbbum, ég 
fékk og fæ alltaf reglulega boð um að koma á fundi í allskonar svona klúbbum, blönduðum 
og og svo kvennaklúbbum og ég hef bara svona mætt á þessa fundi og þótt bara mjög 
gaman að mæta á fundi, en ég bara, ég hef ekki tíma í það… 

Þetta rímar ágætlega við þá staðhæfingu bresku skýrsluhöfundanna að ógreidd 

umönnunarstörf kvenna hamli þátttöku þeirra og dragi úr tækifærum til að rækta tengslanetin 

(The Fawcett Society, 2017).  

Óformleg tengslanet karla virðast vera til staðar, en hversu mikið þau eru notuð er verðugt 

rannsóknarefni. Viðmælendur mínir í þessari rannsókn töldu ekki að slík net hafi útilokað þær 

frá ákvarðanatöku. Eins og Svala tók fram, stundum voru karlarnir búnir að ræða saman, en 

stundum var hún og einhver annar búinn að ræða málin, og allir voru svo frjálsir af því hvernig 

þeir greiddu atkvæði, það var ekki um þvingun að ræða í þeim efnum. Þannig virtust þessi 

tengslanet, þó þau væru til staðar, ekki hafa truflandi áhrif á konurnar í þessari rannsókn. 

6.3.3 Stuðningur maka og heimilislífið 

Allar voru konurnar í fullu starfi meðan þær störfuðu í sveitarstjórn. Þriðji vinnustaðurinn er 

svo heimilið, sem jafnframt þarf að vera hinn öruggi staður þar sem hægt er að hvíla sig og 

safna kröftum. Fjölskylduaðstæður kvennanna voru ólíkar. Tvær áttu kornung börn, tvær voru 

með börn á grunnskólaaldri og unglinga, ein bjó með uppkomnu barni og ein var barnlaus. 
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Makar voru til staðar á öllum heimilunum nema einu. Þær kvennanna sem áttu maka, eða voru 

fráskildar, voru sammála um að stuðningur makans væri mjög mikilvægur. Þá áttu þær fyrst 

og fremst við móralskan stuðning, að maki sýndi skilning og virka hlustun. Eins og Svala 

útskýrði:  

…allt svona sem viðkom málefnum og svona, þú veist, þá var rosalega gott að geta komið 
heim og fengið svona smá feedback á það sem ég var að hugsa og svoleiðis sko. Ég hafði 
rosalegan stuðning þannig (þannig að þið gátuð rætt svona pólitíkina heima líka) já, og 
hann svona hjálpaði mér svolítið í þessum sko… hvað á ég að segja… sko stappaði í mig 
stálinu þegar ég var svona aðeins að bugast með mínar skoðanir og svona (já) þú veist, 
það var rosalega gott að hafa þann stuðning heima. 

Aðspurðar hvort verkaskiptingin á heimilinu hefði breyst þá voru svörin ólík. Þar sem ekki 

voru börn í heimili varð engin breyting á verkaskiptingu; uppkomið barn Kristínar og kærasti 

Elsu tóku ekki virkari þátt í heimilisstörfunum þó þær bættu sveitarstjórnarstörfum við fulla 

vinnu. Það kom líka skýrt fram í máli þeirra að þær ætluðust heldur ekki til þess. Inga og Svala 

töldu sig báðar hafa góðan stuðning frá makanum en verkaskipting á heimilinu breyttist lítið 

og hjá þeim væri verkaskipting á heimilinu hefðbundin.  

ég naut alveg stuðnings og allt svoleiðis, en…. þessi hefðbundnu heimilisstörf bara, 
skítastuðullinn hækkaði og skilurðu, það var svolítið svoleiðis sem maður tæklaði þetta. 
(Inga) 

Báðar tóku þó fram að makar þeirra hefðu verið duglegir að sinna börnunum og auðvitað 

hefði verið mikill stuðningur í því. Edda og Oddný ræddu báðar um þriðju vaktina og hversu 

mikilvægt það væri að makinn tæki sinn hluta af henni, þ.e. að hugsa, gera og græja og 

skipuleggja kringum fjölskylduna og heimilið. 

ég hefði ekki getað þetta nema af því ég hafði maka sem studdi mig í þessu, þannig að ég 
gat alltaf verið róleg, ég þurfti ekki að vera eitthvað: ó mæ god – það er 
Vestmannaeyjamót að byrja á morgun og það á eftir að græja íþróttafötin. (Oddný) 

Til að allt gangi upp þarf að tala saman og skipuleggja. Bæði Edda og Oddný töluðu um 

mikilvægi þess að láta makann vita ef fundir drægjust og þegar eitthvað sveitarstjórnartengt 

seinkaði heimkomu og Svala talaði um að þetta hafi verið „rosalegt púsluspil“.  

Í rannsókn á upplifun íslensks fjölskyldufólks á streitu í hinu daglega lífi við samræmingu 

fjölskyldulífs og atvinnu, kom í ljós að þó þátttakendur minntust ekki sérstaklega á streitu þá 

var talað um sífellt samviskubit, togstreitu um forgangsröðun og þá upplifun að vera ekki að 

gera hlutina nógu vel, bæði heima og í vinnunni (Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 
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2019, 10). Einnig kom þar fram að þó verkaskipting á heimilinu væri nokkuð jöfn þá tóku 

konurnar að sér að sjá um verkstjórn og taka þannig ábyrgð á fjölskyldu og heimilinu. Þarna er 

um að ræða viðbótarálag sem hvílir meira á konum en körlum. Þetta kemur heim og saman 

við upplifun kvennanna sex. 

6.3.4 Tímaskortur og álag 

Þemun tímaskortur og álag komu sterkt fram í viðtölunum. Það kom ekki á óvart þar sem 

meirihluti kvennanna gaf þessum þáttum háa einkunn í könnuninni. Viðmælendur voru 

spurðar um upplifun þeirra varðandi tímaskort og álag sérstaklega. Tímaskortur veldur streitu, 

að komast ekki yfir verkefnin vegna tímaskorts. Þannig er tímaskortur ein birtingarmynd 

óhóflegs álags.  

Allar konurnar könnuðust vel við tímaskort og álag og sögðu þessa þætti tvímælalaust hafa 

átt sinn þátt í þeirri ákvörðun að hætta. Álagið var þó margskonar og af ólíkum toga. Inga 

sagðist hafa hugsað að starfið yrði léttara með tímanum og það hafi orðið það, en alltaf voru 

að koma ný og ný mál sem tóku tíma. Stjórnsýsla sveitarfélagsins hafi verið fámenn og mikið 

hafi því mætt á henni í oddvitahlutverkinu. Bæði Elsa og Svala töluðu um óskilvirkni og að allt 

hafi tekið lengri tíma en það þurfti. Báðar lýstu óþolinmæði og pirringi vegna þess. Edda sagði 

persónulegan metnað stundum þvælast fyrir, henni fannst hún þurfa að standa eldklár á öllum 

hugsanlegum lögum og reglum og notaði mikinn tíma í undirbúning. Það væri þó mjög 

mikilvægt að treysta á stjórnsýslu sveitarfélagsins og fólkið sem situr í nefndum 

sveitarfélagsins. Oddný varð yfirmaður á sínum vinnustað og fannst ótækt að halda áfram á 

báðum vígstöðvum. Þetta væri bara of mikið, gengi ekki upp og hún taldi sig þurfa að velja á 

milli vinnustaðarins og sveitarstjórnarinnar. Þá hafi komið upp alvarleg veikindi í fjölskyldunni 

sem hún hafi tekið nærri sér. Inga og Edda lýstu miklum álagstímabilum og áföllum vegna 

veikinda samstarfsfólks í sveitarstjórnarmálunum og þar hafi reynt mjög á þær. Missir sem 

Inga varð fyrir hafði líka mikil áhrif á hana, hún lýsti hvernig hún hefði farið í mikla sjálfsrýni: 

… og ég fór bara að hugsa um tímann og … hvernig maður raunverulega VILL verja sínum 
tíma. Og vill maður að tíminn gleypi mann alltaf? Þú veist, verkefnin séu þannig að það sé 
svo lítið svigrúm, maður er ofurseldur tímanum, maður er ofurseldur verkefnunum 
einhvern veginn sko. Og hérna, ég hugsaði bara: „hvernig vill ég verja mínum tíma?“ 
Auðvitað tengist þetta svona, held ég, ákveðnu sorgarferli sem maður er að ganga í 
gegnum um næstu mánuði á eftir, en þetta sat eftir, árið eftir, það var þessi hugsun… 
hvernig vil ÉG verja mínum tíma? Hvernig vill ég fylla minn tíma? (Inga) 
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Kristín taldi álagið ekki hafa verið svo mikið vegna sveitarstjórnarinnar, heldur hafi dunið 

á henni persónuleg áföll og þau áföll hafi verið meginástæða þess að hún hætti, hún hafi orðið 

að einbeita sér að eigin heilsu. Kristínu fannst erfið tilhugsun að binda sig í þessu starfi 4 ár til 

viðbótar, hún vildi fara að gera meira fyrir sjálfa sig. 

Það voru þannig margir ólíkir þættir sem ollu konunum álagi. Oddný talaði um að seta 

hennar í sveitarstjórn hafi verið ótrúlega skemmtilegur tími og hún hafi ekki verið að upplifa 

eitthvað „brjálæðislegt álag“, þrátt fyrir að hafa líka verið í krefjandi yfirmannsstarfi á sama 

tíma. Hún hafi haft sínar leiðir til að vinna með það og forgangsraðað. 

… var alveg álag og mikið að gera á þessum tíma en en þú veist, ég var ekkert að 
örmagnast, en kannski hefði ég haldið áfram í 4 ár í viðbót í þessu sama, þá væri ég að 
örmagnast núna, ég hugsa að ég væri hætt í öðru hvoru. (já, hvort sem væri?) já. Ég held 
að maður, þetta voru minnir mig, eitthvað í kringum 2 ár sem ég … (í báðum stöðunum) 
já, oddviti og yfirmaður… og hérna, það þurfti rosalega lítið að gerast til þess að maður 
yrði yrði bara alveg sko…. (yfirkeyrður?) já. (Oddný) 

Þegar svo komu upp veikindi í fjölskyldunni þá varð álagið yfirþyrmandi: 

kannski af því eins og út af því þú hefur enga stjórn þar… á hinu hefurðu svolitla stjórn 
(akkurat) en þegar einhver verður veikur í fjölskyldunni þinni þá hefurðu enga stjórn (nei, 
það er áfall) og og það þá hérna, þegar maður er vanur að geta stjórnað (hlátur), getur 
ekki stjórnað veðrinu, eða hvort einhver verður lasin eða ekki, að þá…. Þá er svo stutt í að 
hitt, sem þú hefur stjórn á, riðlist. (Oddný) 

6.3.5 Áreitni og áreiti 

Nýlegar íslenskar kannanir á tíðni kynferðislegrar áreitni gefa til kynna að fólk verði fyrir henni 

í einhverjum mæli í starfi sínu. T.a.m. sagðist 16% starfsfólks Alþingis hafa orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni í starfi í könnun sem gerð var 2020. Könnunin náði til alls starfsfólks 

Alþingis, þ.m.t. alþingismanna (Guðný Gústafsdóttir, Ásdís A. Arnalds og Ævar Þórólfsson, 

2020, 26). Fjórar af þeim 34 konum (11,7%) sem svöruðu spurningakönnuninni töldu að 

kynferðislega áreitni hefði haft mikil eða mjög mikil áhrif á þá ákvörðun að hætta setu í 

sveitarstjórn og er það heldur lægra hlutfall en meðal starfsfólks Alþingis. Engin af þessum 

fjórum konum lenti í hópi viðmælendanna sex. Konurnar sem rætt var við töldu sig ekki hafa 

orðið fyrir kynferðislegri áreitni vegna sinna starfa að sveitarstjórnarmálum og ekkert kom 

fram í viðtölunum við þær sem benti í þá átt. Miðað við svör kvennanna í spurningakönnuninni 

er ljóst að kynferðisleg áreitni þekkist innan sveitarstjórnageirans og er það rannsóknarefni, 

en verður ekki fjallað um nánar hér. 
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Í könnun meðal starfsfólks Alþingis, sem áður er nefnd, sögðust nærri 32% þingmanna 

hafa orðið fyrir kynbundinni áreitni og hlutfallslega fleiri konur en karlar (Guðný Gústafsdóttir, 

Ásdís A. Arnalds og Ævar Þórólfsson, 2020, 9). Önnur könnun var gerð á vegum 

Félagsvísindastofnunar árið 2019 þar sem spurt var um kynbundna áreitni á vinnumarkaði. Þar 

sögðust um 10% hafa upplifað kynbundna áreitni á vinnuferlinum, meirihlutinn konur 

(Margrét Valdimarsdóttir, Guðný Gústafsdóttir, Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og 

Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2019, 26). Ekki var spurt sérstaklega um kynbundna áreitni í 

spurningakönnuninni og því ekki hægt að fjölyrða um tíðni kynbundinnar áreitni í þýðinu. 42% 

sögðu að annað áreiti en kynferðislegt hafi haft áhrif á þá ákvörðun að hætta. Þar sem 

skilningur fólks á því hvað áreitni og áreiti er getur verið ólíkur þá var athyglinni beint að þessu 

áreiti í viðtölunum og reynt að laða fram dæmi um áreiti sem konurnar höfðu orðið fyrir. Hluti 

af því áreiti sem konurnar nefndu í viðtölunum fellur undir þá skilgreiningu að teljast 

kynbundin áreitni, eins og farið verður yfir hér á eftir. 

Konurnar virtust allar hafa reiknað með að verða fyrir áreiti vegna afskipta sinna af 

sveitarstjórnarmálum. Starfið geti verið vanþakklátt og það þurfi að hafa sterk bein til að sinna 

því. Þær könnuðust allar við og nefndu dæmi um áreiti og áreitni sem væri yfirgengileg en fólki 

þætti sjálfsagt að beita. Sumar gerðu lítið úr áreitinu, sögðust hafa búist við að lenda í meiru, 

eða furðuðu sig á því að hafa ekki fengið verri útreið miðað við aðra í sveitarstjórninni. Í könnun 

sem gerð var meðal starfandi sveitarstjórnarfulltrúa 2020 sögðust 54% hafa orðið fyrir áreiti 

eða neikvæðu umtali vegna stöðu sinnar sem kjörinn fulltrúi og kom ekki fram kynjamunur 

(Ásdís A. Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 2022, 73). Konurnar sem rætt var við töluðu um að 

þurfa að hafa breitt bak og þykkan skráp, ekki sé hægt að vera í pólitík og velta sér upp úr því 

hvað sagt sé um mann. 

Konurnar voru mjög misvel í stakk búnar til að takast á við áreitið. Oddný lýsti því hvernig 

hennar fagmenntun kenndi ákveðna brynjun sem hefði nýst henni vel. Hún sagðist ekki velta 

sér upp úr einhverju sem væri sagt við hana, en sárnaði frekar harkaleg gagnrýni eigin 

flokksmanna, grasrótarinnar, sem gæti verið býsna ósanngjörn. Svala lýsti því aftur á móti að 

hún hefði verið ung og ekki „tilbúin í allan þennan skít“. Hún væri harðari af sér núna. Margar 

töluðu um að fólk persónugerði ákvarðanir og það væri ólík aðstaða kvenna og karla þegar 

kæmi að áreitinu, gerðar væru meiri kröfur til kvenna um að standa sig.  
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Já, og það held ég að sé mjög algengt bara, og það er kannski að sumir leyfa sér jafnvel að 
segja meira við konur heldur en karla (heldurðu að það sé þannig?) svona beinskeyttar já. 
Jafnvel. (já, af hverju heldurðu að það sé?) það er… ég held að það sé eitthvað rótgróið, 
eitthvað gamalt (já), af því þú veist, þessi mýta, þessi umræða að konur þurfi að standa 
sig 110% kannski gerum við þessa kröfu á okkur sjálfar og kynsystur okkar, en þetta er held 
ég bara mjög algengt, ég heyri, mér finnst ég heyra þetta af bara mínum vinkonum sem 
starfa mjög fjölbreytt víða bæði í einkageira og opinbera geira, eru sem sagt, bæði 
almennir starfsmenn, millistjórnendur, stjórnendur, yfirmenn, forstöðumenn skilurðu, að 
þetta er svona, þetta eru líka kröfur sem við gerum svolítið á okkur sjálfar. Ég veit það 
alveg, en mér finnst ég líka finna aðeins þrýsting úr nærumhverfinu með þetta. (Inga) 

Elsa taldi að harkan í áreitinu tengdist líka því hvaða mál væri verið að ræða. Viðkvæm 

mál, félagsmál og skólamál lentu frekar í fanginu á konum og í þeim málum væru sterkar 

tilfinningar, mikill hiti og sárindi vegna afgreiðslu sveitarstjórnar oft mikil. Þetta rímar við 

reynslu Svölu og Eddu sem báðar lýstu harkalegu áreiti einmitt vegna leikskóla- og skólamála, 

áreiti sem reyndist þeim báðum mjög persónulegt og erfitt. 

þegar var farið að blanda sko mér, persónunni mér, inn í sveitarstjórnarmál sem sko 
ruglaði þessu öllu saman sko, þá fannst mér það vera orðið rosalega erfitt sko. (já, það 
hefur farið alveg bara…) Já ég held bara að það sé erfiðara fyrir konur. (já, af hverju 
heldurðu að það sé?) Af því sko, málin sem íbúarnir koma og tala við okkur um eru 
einhvern veginn svona þú veist, það eru ekki skipulagsmálin og allt það, það er eitthvað 
sem snýr að börnum, í skólanum eða bara bara barnaverndarmál, samskiptamál og þú 
veist skólamál, og bara allt…. Þessi viðkvæmu, erfiðu mál sem að ég held að konurnar, þú 
veist, það er hringt meira í þær út af. (Elsa) 

Bæði Edda og Elsa létu í það skína að karlar tækju áreitinu öðruvísi, þeir væru betri í svona 

„vatn-á-gæs“ viðbrögðum (Elsa) og gætu hólfað vandamálin í svona „ikea-kassa og sett upp í 

hillu“ (Edda), meðan konurnar tækju málin „bara meira inn á okkur“ (Elsa). Það er 

rannsóknarefni hvort áreitið er það sama á karlmennina sem sitja í sveitarstjórnum og hvort 

það hafi sömu áhrifin á þá og það hefur á konurnar. Í rannsókninni Reynsla og viðhorf kjörinna 

fulltrúa í bæjar- og sveitarstjórnum á Íslandi (Ásdís A. Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 2022, 

74) kom ekki fram kynjamunur á því hvort fólk hafði orðið fyrir áreiti, en þar er ósvarað 

spurningunni hvaða áhrif áreitið hafði. Það var greinileg upplifun rannsakanda í viðtölunum að 

konurnar höfðu tekið áreitið, orðbragðið og gagnrýnina nærri sér, þær töldu illa að sér vegið 

og umræðan oft ósanngjörn og persónuleg í þeirra garð. Þær hafi lagt sig fram, unnið af 

heilindum og fannst þær fá útreið sem þær áttu ekki skilið. Og þegar umræðan er komin 

þangað, þá fyrst er farið að minnast á launakjör, þ.e. að þær hafi svo sannarlega ekki fengið 

nógu mikið borgað til að taka á sig þessa framkomu. 
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Áreiti sem konurnar lýsa er af margvíslegum toga. Lítið var minnst á tölvupósta í því 

samhengi en því meira á símtöl. Símtöl og heimsóknir, jafnvel á kvöldin og um helgar, ýmist til 

að ræða sveitarstjórnarmál eða skammast yfir afgreiðslu mála, var algengt stef í viðtölunum 

og mörg dæmi nefnd um slíkt. Edda tók það fram að hún hafi ekki reynt að fela símanúmerið 

sitt, það hafi verið í símaskránni: 

mér þótti alveg vænt um það að fólki fyndist það geta komið og talað við mig. Og bara 
alveg bara stundum skammað mig sko, en stundum fannst mér þetta, mér fannst kannski 
það sem ég myndi telja áreiti, það er í rauninni þetta allt sko, þegar fólk verður svona 
orðljótt og bara svona, leyfir sér eitthvað svona sem maður… þú veist, ef þú værir ekki 
kjörin fulltrúi þá myndi enginn tala svona við þig, skilurðu? (Edda) 

Elsa var aftur á móti með óskráðan gsm síma. Hún lýsti því hvernig hún var með lista af 

númerum við hliðina á heimasímanum, númer sem hún svaraði ekki ef hringt var á kvöldin. 

Svala taldi sig hafa sloppið vel frá áreitinu, en bæði hún og Edda tóku frá tíma þar sem þær 

svöruðu ekki í síma, mest til að hlífa börnunum frá áreitinu. Konurnar töldu mikilvægt að fólk 

gæti haft samband við þær, en skítkast, skammir, dónaskapur og ljótt orðbragð væri ekki til 

þess fallið að mál nái framgangi. 

Og svo finnst mér bara fólk vera óhræddara að gagnrýna og bara, það bara… gagnrýni er 
góð ef hún er rýning til gagns, eins og stundum er sagt en stundum getur þetta verið bara 
mjög óvægið og óréttlátt raunverulega vegna þess að fólk er kannski ekki einu sinni búið 
að setja sig inn í viðkomandi mál. Og veit raunverulega bara takmarkaðan hluta af því en 
samt að tjá sig um það sko. (Inga) 

Það er þreytandi að fá hvergi frið. Kristín nefndi dæmi um símtöl og að fólk hikaði ekki við 

að ausa skít og skömm beint framan í hana á förnum vegi, vegna ákvarðana sem sveitarstjórn 

tók. Edda nefndi dæmi um að annað foreldri króaði hana af í leikskólanum þar sem hún var að 

sækja barn. Svala gekk í gegnum tímabil þar sem starfsfólk á leikskólanum var ósátt og lét hana 

finna fyrir því í forstofunni í leikskólanum. Elsa gat á tímabili ekki notað kaffistofuna á 

vinnustaðnum vegna skamma frá samstarfsfólki sem var ósátt með aðgerðir sveitarstjórnar. 

Þær sem voru búsettar í minni sveitarfélögunum töldu að þar sem allir þekkja alla þá finnst 

fólki það hafa enn ríkari rétt til að ræða málin við sveitarstjórnarfólk, eða lesa því pistilinn. Í 

krafti þess að þekkjast sé í lagi að hringja á kvöldin, eða jafnvel mæta heim til viðkomandi. 

Greina mátti í máli Elsu að henni hafi þótt framkoman ógnandi í einhverjum tilfellum. Hún lýsti 

með mikilli nákvæmni dæmum sem flokkast undir kynbundna áreitni:  
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Þú veist, vetur, ég legg bílnum (á bílastæði skammt frá heimilinu), þá kemur maður hérna 
í sveitarfélaginu og hellir sér yfir mig, í einn og hálfan klukkutíma, þú veist og ég meina, ég 
er bara alin þannig upp, þessi maður er sko á áttræðisaldri núna, þarna er hann um sjötugt 
eða eitthvað, ég er bara alin þannig upp að ég gríp ekki fram í fyrir honum og stoppa hann 
fyrr en hann fer verulega að ganga á mín mörk og þá stoppaði ég hann og segi bara, þú 
getur ekki talað svona við mig, ég verð að biðja þig allavega að sýna mér kurteisi…. Þú 
veist, svona hlutir sko… ég er alveg til í þetta djobb, mér fannst meirihlutinn af þessu 
skemmtilegt, en allskonar svona, sem bara, þú veist, ég þarf ekkert þetta í mitt líf sko.  

Þarna er eldri maður að lesa ungri konu pistilinn á almannafæri og telur sig í fullum rétti í 

krafti aldurs síns og kyns. Elsa lýsir því vel hvernig félagsmótun hennar fær hana til að umbera 

þessa óásættanlegu hegðun, allt þar til gengið er verulega á hennar persónulegu mörk.  

Elsa lýsti flestum dæmunum um yfirgang, dónaskap, heimsóknir og símhringingar. Hún 

hafði enda tvö kjörtímabil að baki og því lengri tíma í sveitarstjórn en hinar. Aðstaða Elsu er 

einnig á annan hátt frábrugðin, hún er sú eina sem var kjörin óhlutbundinni kosningu. Elsa taldi 

sína stöðu erfiða, hún upplifði skort á baklandi og stæði ein, sérstaklega gagnvart áreitinu. 

Auðveldara sé að ráðast á einstakling heldur en hóp. Þá væri óhjákvæmilegt að störf hennar í 

sveitarstjórn væru persónugerð, enda stæði hún ein að sinni afstöðu inni í sveitarstjórn.  

Ég held að það sé erfiðara þar sem er svona persónubundið, í þannig málum, þú veist, eins 
og svona þar sem það væri svo gott að hafa listann og ákvarðanir og stefnu á bakvið sig 
sko, held að það væri miklu… og líka bara sko fyrir kjósandann. Þú veist, fyrir íbúana í 
sveitarfélaginu, auðveldara að skilja kannski jafnvel erfiðar ákvarðanir, niðurskurður eða 
eitthvað slíkt, að skilja það þegar hann bara veit, ókei þetta voru bara flokkarnir sem voru 
kosnir þarna inn sama hvort mér líkar vel eða illa, þetta er bara meirihlutinn kaus þetta 
inn og þetta er stefnan sem þeir vinna eftir. Ekki þú veist, „þetta er bara hún Elsa á Hóli, 
hún vill nú bara helst engan búskap hér…“ (Elsa) 

Áreiti á samfélagsmiðlum og umræða bæði í kommentakerfum og ekki síður á facebook 

kom einnig til umræðu í viðtölunum. Kristín talaði um „ljót orð“ sem væru látin falla á netinu. 

Elsa hafði blokkað fólk vegna skrifa þess á hennar fésbókarvegg. Það kom konunum á óvart 

hvað fólk leyfði sér að vera orðljótt og dónalegt. Aðspurð sagðist Kristín halda að harðorð 

umræða Gróu á Leiti hefði alltaf verið til staðar, en nú væri hún komin á samfélagsmiðlana og 

sjáist því betur. 

En svo er líka annað sem ég var farin að taka eftir, að umræðan var orðin óvægnari fannst 
mér. Og það hefur bara versnað. (já). sko eftir þetta, svo ég segi bara núna, þau sem eru 
að vinna í þessum geira, þau eiga bara alla mína samúð stundum, hvernig er talað við fólk 
og um fólk á samfélagsmiðlum og bara farið í persónuna alveg bara hikstalaust og og 
bara… þetta er rosalega… svo óvægið og hreinlega rætið. (Kristín) 
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Það er ljóst af viðtölunum að konurnar sex höfðu upplifað margvíslegt áreiti og áreitni. Í 

könnun meðal starfandi sveitarstjórnarfulltrúa 2020 kom fram að rúmur helmingur aðspurðra 

taldi sig hafa orðið fyrir áreiti eða illu umtali vegna starfa sinna í sveitarstjórn. Þar kom ekki 

fram kynjamunur, en áreitið fór helst fram á samfélagsmiðlum, í opinberum rýmum, í 

tölvupósti og á vinnustað (Ásdís A. Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 2022, 74). Þessir sömu 

staðir voru nefndir í viðtölunum við konurnar sex, en því til viðbótar voru símtöl nefnd ítrekað.  

6.3.6 Illt umtal og pólitísk átök 

Illt umtal getur tengst pólitískum átökum, en einnig persónulegri óvild eða öfund. Konurnar 

töldu flestar að þær hefðu á einhverjum tímapunkti verið milli tannanna á fólki, en þær kærðu 

sig að mestu kollóttar um það.  

Sko illt umtal heyrirðu náttúrulega sjálf sjaldnast…. (já) eeee eflaust…. Ég var sjálf ekki 
kannski beint að leita… ég var ekkert svo mikið að velta því fyrir mér, hvort það væri verið 
að tala illa um mig almennt úti í samfélaginu sko. (Inga) 

Oddný lagði áherslu á að pólitíkus sem leitaði endalaust eftir því sem væri sagt, hann yrði 

ekki langlífur í starfi. Sama viðhorf kom fram hjá Eddu og Kristínu. Elsa taldi vegið að sér bæði 

sem persónu og fagmanneskju með illu umtali. Elsa fékk sína staðfestingu á rætinni kjaftasögu 

eftir langt samtal við einn skólastjóra sveitarfélagsins: 

Og þá gekk bara, þú veist, saga einmitt gekk þá, var sú að sem sagt mér væri svo helvíti illa 
við sko skólastjórann sem var hérna og einhverja kennara og eitthvað svona og þetta væri 
mín leið til að bara losa mig við þetta fólk. (Elsa) 

Þetta taldi Elsa vera ágætt dæmi um þegar verið er að gera kjörnum fulltrúum upp 

annarlegar hvatir í ákvarðanatöku. Konurnar lýstu flestar umtali sem snérist um að kjörnir 

fulltrúar væru að taka ákvarðanir af illum hug, til að maka sinn eigin krók eða ganga hagsmuna 

einhverra þrýstiafla. Þarna er verið að ýja að spillingu, þ.e. að kjörnir fulltrúar misnoti aðstöðu 

sína, sjálfum sér til hagsbóta eða framdráttar á einhvern hátt. Oddný lýsti þessu með glotti en 

samt alvarlegum undirtón:  

þegar fólk er alltaf að tala um að pólitísk, pólitíkusar séu alltaf að maka krókinn (já) fyrir 
sjálfan sig og sína… Og ég hérna…, ég bara, ég veit ekki hvar ég átti að gera það… ég svona, 
ég hugsaði þetta oft, hvar á… hvar gat ég farið að maka þennan krók og hvar hérna og 
hvernig gat ég nú gert eitthvað fyrir fjölskylduna í gegnum bæjarapparatið? En auðvitað 
vitum við alveg að það eru það eru til dæmi þar sem verið er að hygla einhverjum og því 
miður (tengist nú stundum skipulagsmálunum) einmitt, tengist stundum 
skipulagsmálunum, einhver fékk lóð og eitthvað, einhver fékk djobb og svona. (Oddný) 
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Á móti komi að örsamfélagið Ísland sé bara svo fámennt að líkurnar á að einhver tengist 

einhverjum í áhrifastöðu séu miklar. Það þurfi ekki að þýða að viðkomandi hafi notið þessara 

tenginga sérstaklega. Oddný nefndi í því sambandi að ef hún sjálf myndi sækja um starf hjá 

sveitarfélaginu og þó hún væri hæfasti umsækjandinn þá yrði samt talað um óeðlilegar 

tengingar. 

Svala sagðist ekki hafa heyrt umtal um sjálfa sig, en það hefði örugglega verið til staðar. 

Hún hafi hins vegar heyrt hvernig rætt var um hinar konurnar í sveitarstjórninni: 

Þú veist, og það var ekkert oft fallegt sem fólk var að tala um, þú veist, við vorum alltaf…. 
Konur alltaf titlaðar ósjálfstæðar og það var einhver að mata þær og þú veist, þær voru 
ekki í þessu með sínar skoðanir, þú veist, það var alltaf einhver annar sem átti að vera að 
stýra þeim. Þetta fékk maður svolítið að heyra um hinar konurnar (ókei) og hefur 
örugglega verið sagt um mig líka þó ég hafi ekki heyrt það (já. Og hverjir aðrir áttu þá að 
vera að stýra þeim?) …. Þú veist, einhverjir gamlir sveitarstjórnarkarlar sem að voru svona 
kafbátar, voru að reyna að koma einhverju í gegn í gegnum þær og eitthvað svona, þú 
veist, þetta var fáránlegt hvað fólk talaði um sko. (Svala) 

Hér kemur fram það viðhorf í samfélaginu að konur séu „undir stjórn“ karla, þær geti ekki 

tekið sjálfstæðar ákvarðanir heldur sé stýrt af einhverjum áhrifamiklum manni. Svala varð ekki 

vör við að karlarnir á listunum sætu undir sama ámæli, jafnvel þó þeir væru líka nýgræðingar 

í starfinu. Það að konur leiti ráða hjá reynslumeira fólki er þannig túlkað sem ósjálfstæði. 

(þú heyrðir þetta umtal og fannst þetta beinast frekar að konunum en körlunum á 
listunum, en heldurðu, upplifðirðu að það væri einhver fótur fyrir þessu?) uuuu nei… en 
vissulega er það þannig að maður náttúrulega, maður leitar ósjálfrátt til reynslumeira fólks 
ef maður er óviss um eitthvað og náttúrulega, alveg sama hvort það sé í 
sveitarstjórnarmálum eða einhverju öðru, þá leitar maður í reynsluna. Og þú veist, ég er 
ekkert að segja það, auðvitað átti þetta fólk sem var talað um, það átti í samskiptum. En 
þú veist, ég er ekki fylgjandi því að það hafi verið bara skoðanir þessa kafbáts, eða hvað á 
að kalla hann, sem fóru svo alla leið inn á sveitarstjórnarfund, bara alls ekki, þessar konur 
voru alveg með bein í nefinu til að segja sitt og halda því sko. (Svala) 

Pólitísk átök voru mjög mikil í sveitarstjórn Svölu og hún talaði um marga og langa 

undirbúningsfundi fyrir sveitarstjórnarfundi. Sama var uppi á teningnum hjá Eddu, sérstaklega 

til að byrja með, svo fór samvinna meiri- og minnihluta að lagast. Oddný ræddi líka um þennan 

„leiðinlega“ tíma eftir kosningar, þegar rykið er að setjast eftir kosningabaráttuna og fólk að 

ná takti í samvinnunni. Í sveitarfélagi Ingu voru samskiptin sérstaklega stirð fyrst eftir 

kosningar og hún sem nýr oddviti vildi ná fólki saman að borðinu: 

Við værum ekki að setja þetta upp sem eitthvað meirihluta- minnihluta, heldur við ynnum 
þetta bara saman, listarnir væru… það væri framúrskarandi gott fólk báðu megin og við 
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myndum bara skipta með okkur embættum og raða okkur þannig … Þannig að þarna urðu 
til formenn í nefndum sem var hægt að líka að deila út í pakkanum sko (já). Já, þannig að 
hérna, það var notað svona til að bera smyrsl á sárin. (Inga) 

Oddný lýsti góðu samstarfi innan meirihlutans og að traust hefði ríkt þar. Bæði hún og 

Edda töluðu um nauðsyn þess að geta tekist á hugmyndafræðilega og þannig séu pólitísk átök 

meiri- og minnihluta nauðsynlegt aðhald fyrir meirihlutann.  

þú þarft minnihlutann, þú þarft hann svo sárlega. Hann er svo mikið atriði, hann segir þér 
þegar þú ert bara komin algjörlega komin út í… þú veist… (já, það eru þeir sem segja: já, 
EN, ekki gleyma hérna…. ) já. Nákvæmlega. Þetta er ákveðin varnagli, það er falleg hugsun 
að vera með þjóðstjórn, þú veist í lýðræðissamfélagi ætti það ekki að vera skilurðu (nei) 
þú veist þetta er ákveðið aðhald, einhver rétti upp hönd og segi bara, eruð þið búin að 
hugsa þetta nógu langt? Það er rosagott. (Edda) 

Hjá sumum virtust átökin vera frekar persónuleg en pólitísk, og þau átök voru erfið 

viðfangs. Bæði Svala og Elsa lýstu persónulegum átökum milli einstaklinga í sveitarstjórninni. Í 

báðum tilfellum var um að ræða eldri karlmenn og virtust átökin helst snúast um 

einhverskonar persónulega valdabaráttu og óvild, sem hafði lítið að gera með 

sveitastjórnarmál, en bitnaði á samstarfinu í þessum tveimur sveitarstjórnum að mati þeirra 

Svölu og Elsu. 

Ekki var spurt um tíðni átakanna, en í könnun þeirra Ásdísar og Evu Marínar (2022) voru 

starfandi sveitarstjórnarmenn beðnir að taka afstöðu til þess hversu tíð átök væru í 

sveitarstjórnunum. Rétt tæpur helmingur þeirra sem svaraði spurningunni taldi einhver átök 

vera til staðar, meðan rúm 30% sögðu engin átök vera milli stjórnmálaafla. 20% sagði átök vera 

tíð og virtist það frekar eiga við stærri sveitarfélögin (Ásdís A. Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 

2022, 20). Það er ljóst af viðtölunum að átök voru til staðar, bæði persónuleg og pólitísk, og 

þessi átök höfðu áhrif á viðmælendur, eitt lóðið á vogarskálina. Eins og Svala orðaði það: 

„Maður velur bara hversu mikið svartnætti maður vill inn í líf sitt.“  

6.3.7 Fjölskyldan, vinnan og sveitarstjórnin 

Í öllum viðtölunum kom fram að fjölskyldulífið og launuð vinna rákust á við starf 

sveitarstjórnarfulltrúans. Það má teljast eðlilegt að einhver núningur væri þarna á milli, 

konurnar allar í fullu starfi, sumar í yfirmannsstöðu, og flestar með börn á grunn- eða 

leikskólaaldri. Þær töluðu um mismunandi aðstöðu fólks til að gegna störfum í sveitarstjórn 

eða nefndum, m.t.t. hvaða atvinnu viðkomandi hefði. Svala taldi að starfsfólk sveitarfélagsins 
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ætti ekki að sitja í sveitarstjórn, það væri erfitt að vera bæði undir- og yfirmaður 

sveitarstjórans. Hún hafði líka ákveðna skoðun á fleiru þessu tengdu: 

Mín skoðun er sú að fólk sem er svona hátt sett í samfélaginu eigi ekki að vera svona 
ofarlega á lista, hvað þá í svona aðstæðum einmitt. (þá ertu að meina, hátt sett í 
samfélaginu, þá ertu að meina þá sem eru í störfum fyrir sveitarfélagið?) já, leikskólastjóri, 
eða skólastjóri eða þú veist, og sérstaklega ef þú ert á svona vettvangi þar sem allskonar 
fólk kemur til þín (já) þú ert ekki bara bakvið skrifborð og svarar í síma fólki í Reykjavík sko 
(nei akkurat). Þú veist, þú ert í mannlegum samskiptum allan daginn og þú velur ekkert 
hverjir foreldrar barnanna á leikskólanum eru. Þú veist (nei, einmitt) og ég bara… ef ég 
væri leikskólastjóri eða skólastjóri þá myndi ég ekki vilja setja foreldra í þá stöðu að geta 
ekki komið og talað við mig af því ég er í þessari stöðu líka. Mér finnst það þurfi svolítið að 
draga línuna þarna á milli. (Svala) 

Inga taldi það hjálpa að vera opinber starfsmaður, yfirmenn séu líklegri til að líta á setu í 

sveitarstjórn sem þegnskyldu og því frekar velviljaðir, sýni meiri sveigjanleika en yfirmenn í 

einkageiranum. Hún vissi um einstakling sem hafði skipt um starf og fært sig yfir í opinbera 

geirann, þar sem hann hafði ekki nægjanlegan sveigjanleika í einkageiranum. Edda var ekki 

sömu skoðunar. Hún taldi algengara að karlarnir væru í sjálfstæðum rekstri og gætu því 

stjórnað sjálfir sínum vinnutíma, á meðan konur væru frekar launþegar og því háðar velvilja 

yfirmanns.  

það er mjög erfitt fyrir kennara að vera bæjarfulltrúi, maður sá það bara, ég þekki nokkra 
sem voru með mér á sama tíma. Og allavega, ein sem sat með mér í stjórn, eins félagsins, 
hún átti mjög erfitt með að mæta svona um miðjan dag. Því hún sagði bara: ef ég fer af 
mínum vinnustað, þá þarf einhver annar að leysa mig af, ég bý til flækjustig fyrir minn 
vinnustað til þess að sinna þessu starfi. Hún gat ekkert alveg hugsað um sig, skilurðu, og 
hún gat ekki lengt bara sinn vinnudag á móti, hún gat ekki bara unnið um kvöldið eða 
eitthvað, hún var bara með bekk af nemendum… 

Þannig að mér fannst svona oftar vera árekstrar svona hjá mínum kvensamstarfsfélögum 
út af einhverju svona. (já, út af vinnustaðunum?) já út af vinnustaðnum, mér fannst það 
sjaldnar koma upp hjá körlunum. (Edda) 

Ekki liggja á lausu upplýsingar um starfsvettvang starfandi sveitarstjórnarmanna. Í könnun 

Ásdísar og Evu Marínar (2022, 19) svöruðu um 40% sveitarstjórnarmanna spurningunni um 

hvaða starfsvettvangi síðasta starf tilheyrði, þ.e. sem sveitarstjórnarmennirnir gegndu þegar 

þeir voru kjörnir. Starfsmenn í opinberri stjórnsýslu, stjórnendur hjá hinu opinbera og 

kennarar voru með 30% hlutdeild af hópnum. Önnur 30% tilheyrðu stjórnendum í 

einkafyrirtækjum, bændum og sjómönnum. Gera má því í skóna að þeir síðasttöldu eigi 

hægara um vik að stjórna sínum tíma. Starfsvettvangur sveitarstjórnarmannanna er 

fjölbreyttur og segir okkur lítið um það hvort einhver störf er auðveldara eða erfiðara að sinna 
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samhliða sveitarstjórnarsetunni. Mögulega hafa bæði Edda og Inga eitthvað til síns máls. Á því 

vantar frekari rannsóknir. 

Það var greinilegt að árekstrar þessara þriggja heima tóku toll af konunum, þó í mismiklum 

mæli væri. Elsa prísaði sig sæla að eiga ekki börn, það væri ekki hægt að bjóða þeim upp á þá 

óreglu sem hún upplifði að sveitarstjórnarstörfin sköpuðu. Hún lýsti hvernig þurfti í skyndi að 

hagræða verkefnum í vinnunni svo hægt væri að mæta á krísufundi á vegum sveitarstjórnar. 

Hún gæti ekki mælt með þessu starfi fyrir konur með ung börn. Edda talaði um að hún hafi 

verið komin með móral út af vinnuveitandanum og samviskubit gagnvart börnunum: 

Svona eftir á að hyggja, gekk ég örugglega of langt, í því að þú veist, teygja minn 
persónulega tíma. Persónulegi tíminn er þá sem sagt pólitíkin (hlær) og vinnuveitandinn 
minn reyndi að vera mjög svona flex með þetta. En einhvers staðar missirðu boltann (já) 
skilurðu? Það er alltaf bara þannig, þú getur í rauninni bara verið að jögla öllum þessum 
boltum bara í ákveðinn langan tíma og svo á endanum ertu bara farin að vanrækja 
eitthvað. Og þú veist, það er auðvitað ekki þannig að maður væri bara að vanrækja starfið, 
eða að vanrækja bara fjölskylduna, á mismunandi tímum ertu að vanrækja þetta og svo 
annað næst og eitthvað svona, og þá ertu komin með samviskubit, gagnvart einmitt 
vinnunni þinni, þú ert með samviskubit gagnvart börnunum þínum… (Edda) 

Inga tók í sama streng. Hún lýsti álaginu sem fylgdi því að vera að vinna að verkefnum í 

tímapressu, bæði í vinnu og í sveitarstjórnarmálum. Hún upplifði sterkt að tími væri 

takmarkandi þáttur og ítrekað var hún að taka tíma frá fjölskyldunni.  

og eins og oft er, maður er með eitthvað deadline í vinnu… í sveitarstjórnarmálum eða í 
vinnunni.. og þá situr það fyrir og þá tekur maður tímann af sínum nánustu (já. Hvernig 
leið þér með það?) Ég held að ég verði bara að vera hreinskilin með það, að hérna, mér 
fannst ég vera þessi 4 ár, ég var eiginlega með krónískt samviskubit. Fyrsta lagi gagnvart 
fjölskyldunni, mér fannst ég raunverulega bara hafa vera að taka svo mikinn tíma í þetta 
og svo gagnvart vinnunni minni og gagnvart sveitarstjórninni. Mér fannst ég aldrei… mér 
fannst ég vera einhvern veginn hálf í öllu. (Inga) 

Inga sagðist hafa rætt þessi mál við aðrar konur í sveitarstjórnum annarra sveitarfélaga, 

aðallega til að leita ráða og fá „svona sameiginlegan styrk“. Þá hefði það oft komið upp að 

konurnar væru að upplifa samviskubit gagnvart fjölskyldunni og þeim tíma sem færi í 

sveitarstjórnarstörfin. Hún taldi greinilegt að það sama ætti ekki við um karlana: 

En ég fann alveg, og mér fannst ég finna mun á þessu inni í sveitarstjórninni. Það var eins 
og það væri ekkert mál fyrir þessa karla í sveitarstjórn þarna, þó þeir væru, þú veist, bara, 
það var eins og sumir þeirra væru ekkert að spá í þetta einu sinni…… (nei…. Þeir hafa verið 
svona vel giftir…)… já, þeir hafa sjálfsagt verið það, og eru það… (Inga) 
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Inga sagðist hafa rætt þessi mál, sérstaklega við einn karlinn sem sat með henni í 

sveitarstjórn: „og það var eins og hugsunin væri ekki endilega þarna“. Hún taldi að karlarnir 

væru meðvitaðir um að sveitarstjórnarstörfin tækju tíma frá fjölskyldunni, en það var 

„einhvern veginn ekkert eins og þetta lægi á þeim“. Aðspurð sagðist Inga þó halda að þetta 

væri að breytast með yngri mönnum, þeir sem sátu með henni í sveitarstjórn hafi verið í eldri 

kantinum. Inga taldi þannig að karlarnir í sveitarstjórninni hafi ekki verið í sömu stöðu og 

konurnar og þeir hafi ekki verið þjakaðir af samviskubiti. Hvort það er rétt mat skal ósagt látið 

en það rímar vissulega við niðurstöður Andreu Hjálmsdóttur og Mörtu Einarsdóttur (2019, 15). 

6.3.8 Launakjör 

Launakjör voru ekki afgerandi þáttur í ákvörðun kvennanna að hætta starfi í sveitarstjórn. Í 

könnun þeirra Ásdísar og Evu Marínar (2022, 17) kom skýrt fram að launakjör voru léttvægur 

þáttur í þeirri ákvörðun að bjóða sig fram til starfans til að byrja með, ¾ þeirra 

sveitarstjórnarmanna sem svöruðu könnuninni töldu launakjör mjög eða frekar lítilvæg 

ástæða fyrir framboðinu og 20% til viðbótar sögðu hvorki né. Konurnar sex voru á sömu línu 

hvað þetta varðaði. „Það er engin í þessu vegna launanna“ var afgerandi afstaða. Það kom þó 

skýrt fram í máli þeirra allra að launin væru ekki í neinu samræmi við starfið, tímann sem fór í 

það, álagið og áreitið. Þær upplifðu að umbunin væri ekki í takti við framlagið, en það eitt og 

sér var ekki sterk ástæða til að hætta störfum í sveitarstjórn. Sama var uppi á teningnum árið 

2020 hjá um helmingi þeirra sveitarstjórnarmanna sem svöruðu spurningu um hvort greiðslur 

fyrir störf að sveitarstjórnarmálum væru fullnægjandi. Þar reyndust sveitarstjórnarfulltrúar í 

stærstu sveitarfélögunum vera ánægðari með sín kjör en fulltrúar í minni sveitarfélögunum 

(Ásdís A. Arnalds og Eva Marín Hlynsdóttir, 2022, 25). Það að konurnar sex tilheyri þeim 

helmingi sveitarstjórnarfulltrúa sem eru óánægðir með launakjörin gæti tengst stærð 

sveitarfélaganna sem þær koma úr, en einnig þeim ábyrgðarstöðum sem þær gegndu í 

sveitarstjórnunum. 

6.4 Við lok kjörtímabilsins – að taka ákvörðun um að hætta 

Konurnar voru spurðar í viðtalinu hvort aðrir þættir en þeir sem áður voru nefndir hafi haft 

áhrif á ákvörðun þeirra. Áföll og þreyta voru meginstefin hjá þeim flestum. Þegar leið að lokum 

kjörtímabils fundu flestar konurnar fyrir þrýstingi að halda áfram, gefa aftur kost á sér. Þeim 

þótti vænt um þann stuðning, sérstaklega þegar hann kom frá fólki á öðrum listum. Þær 

skynjuðu þannig ánægju með sín störf meðal samstarfsfólks og sumar upplifðu samviskubit við 
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að hætta, þær væru með dýrmæta reynslu sem synd væri að tapa. Engin þeirra upplifði 

þrýsting til að hætta, ákvörðunin hafi verið alfarið þeirra og þær skynjuðu skilning annarra á 

ákvörðuninni.  

Oddný taldi þó að það hefði komið þrýstingur frá vinnustaðnum ef hún hefði ekki verið 

búin að taka ákvörðunina sjálf. Hún lýsti mikilli togstreitu milli yfirmannsstöðu sinnar og 

sveitarstjórnarstarfsins, hún hafi fundið sig knúna til að velja á milli og valdi vinnustaðinn. Hún 

hafi ekki viljað bjóða samstarfsfólkinu „upp á þetta lengur“ og fékk klapp á bakið þegar hún 

tilkynnti þá ákvörðun að gefa ekki kost á sér áfram. Svala lýsti því hversu þreytt hún var orðin 

á samstarfinu í sveitarstjórninni, stanslausum persónulegum illdeilum milli einstaklinga þar. 

Elsa aftur á móti var orðin uppgefin á meðvirkni oddvita og sveitarstjórnar með duglausum 

sveitarstjóra sem kom litlu í verk af þeim framkvæmdum sem sveitarstjórn var búin að ákveða. 

Kristín, Oddný, Edda og Inga lýstu áföllum, veikindum í fjölskyldu og álagi vegna þess. Þær voru 

sammála um að þessir atburðir hafi gert útslagið, verið kornið sem fyllti mælinn og fengið þær 

til að endurskoða lífsafstöðu sína, huga betur að því í hvað þær vildu verja tíma sínum. Edda 

var sú eina sem ræddi um launin í þessu sambandi, þá í tengslum við aðstöðumun 

sveitarstjórnarmanna varðandi tíma sem fer í ferðalög. Ráðstefnur og fundir sem haldnir eru 

á höfuðborgarsvæðinu kosti margra daga fjarveru úr vinnu með tilheyrandi kostnaði. Þessi 

fjarvera reyni líka á fjölskyldulífið og hafi valdið henni streitu á margvíslegan máta. Hún lýsti 

mikilli þreytu þessu tengdu. 

Ingu og Oddnýju fannst erfitt að taka þessa ákvörðun og Elsu fannst ákvörðunin auðveld 

en samt hundleiðinlegt að þurfa að taka hana. Þær voru enn fullar áhuga og langaði að fylgja 

eftir verkefnum, sjá þau klárast. Aðspurðar sögðust þær þó ekki hafa hug á að bjóða sig fram 

aftur, þær væru fjarlægari sveitarstjórnarmálunum eftir eitt kjörtímabil í burtu. Svala er yngst 

kvennanna og sú eina sem sagðist vel geta hugsað sér að gefa aftur kost á sér, starfið hafi verið 

skemmtilegt og gefandi, hún hefði ekki viljað sleppa þessari reynslu. Aðspurð ætlar hún ekki 

að gefa kost á sér núna í vor, kannski þegar hún verður orðin minna háð barnapössun til að 

komast á fundi. Kristínu og Eddu fannst ákvörðunin auðveld. Kristín sagðist hafa tekið hana 

alfarið af persónulegum ástæðum.  

Þegar fór að líða að lokum kjörtímabilsins var Edda oft spurð að því hvort hún ætlaði ekki 

að halda áfram og henni fannst spurningin „bara fáránleg“, hún hafi verið að keyra sig áfram 

á adrenalíni síðustu mánuðina vegna veikinda samstarfsfólks og áfalla:  
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þetta var meira svona survival mode, ég ætlaði bara að klára þetta kjörtímabil og svo 
bara…. Ég gat einhvern veginn bara ekki hugsað lengra…  

Maður þarf líka pínu að hugsa, þú veist, hef ég eitthvað að bjóða? (einmitt) þú ert að bjóða 
þig fram, þú veist, bara, orðið er það, þú ert að bjóða þig fram í þjónustu við samfélagið 
þitt. (já nákvæmlega) og ef þú hefur varla að bjóða sjálfri þér, þá hefurðu ekkert að bjóða 
samfélaginu sko. (nei, nákvæmlega) og þetta er mjög dýrmætt pláss að taka, þú veist, 
bæjarfulltrúi, sem að býður sig fram og er síðan mjög óvirkur, hann er bara oftar til meira 
ógagns heldur en gagns. (Edda) 

Þannig upplifði Edda sig í þeirri stöðu að það væri ekki í boði að halda áfram og þessum 

árum síðar er hún þakklát fyrir að hafa tekið þessa ákvörðun á þessum tímapunkti, það hafi öll 

batterí verið orðin tóm. 

Ekki var spurt sérstaklega um tímann eftir sveitarstjórnarsetuna en ein konan sagðist hafa 

leitað sér sálfræðiaðstoðar eftir að kjörtímabilinu lauk. Ein úr hópnum tók sér nærri árs hlé til 

að hvíla sig áður en hún fór aftur út á vinnumarkaðinn. Flestar tóku það fram að þær fylgdust 

ekkert með störfum sveitarstjórnar núna, ein sagðist vera reglulega í sambandi við 

sveitarstjórann, og önnur sagðist enn stundum lesa fundargerðir. 

Greinileg kulnunareinkenni mátti greina hjá fimm af konunum sex. Mest voru það þreyta 

sem þær lýstu, orð eins og uppgefin, yfirkeyrð, þreytt og örmagna voru ítrekað notuð. Einnig 

mátti greina kaldhæðni gagnvart starfinu og samstarfsfólki í máli tveggja þeirra. Í viðtölunum 

var mikið talað um álag. Konurnar fundu fyrir miklu annríki og tímaskorti, þær lýstu margar 

persónulegum metnaði til að gera hlutina vel og það hafi kostað mikinn undirbúning varðandi 

sveitarstjórnarmálin. Inga talaði opinskátt um álag sem fylgi því að þurfa að gera alla hluti 

110% og að það væri bæði krafa frá samfélaginu og henni sjálfri. Svipað viðhorf mátti greina í 

fleiri viðtölum. Kröfurnar voru þannig miklar, bæði frá umhverfinu og konunum sjálfum. Þær 

voru allar í fullri vinnu og sumar í mjög krefjandi yfirmannsstörfum, auk þess að hugsa um 

heimili og fjölskyldu. Stjórnin sem þær höfðu á starfi sínu sem sveitarstjórnarfulltrúi var ekki 

mikil og alls ekki nægjanleg að þeirra mati. Margar lýstu hvernig þær hefðu reynt að 

skipuleggja sig og gæta sín á að láta sveitarstjórnarstarfið ekki gleypa allan tíma, þær upplifðu 

mikla kröfu á tíma í sveitarstjórnarmál og þörf til að standa á bremsunni hvað það varðaði. 

Slæleg fundarstjórn og óvissa með lengd sveitarstjórnarfunda jók tilfinninguna fyrir því að hafa 

litla stjórn. Allt eru þetta þættir sem tengjast líkani Karasek og Theorell (1996) um kröfur, 

stjórn og stuðning. 



66 

Til þess að halda áfram þurfa aðstæður að vera réttar að mati Eddu. Þetta snúist um að 

ákveðið jafnvægi ríki, það sé stuðningur, samvinna og góður félagsskapur. Starfið þurfi að gefa 

til baka: 

Það sem ég held að bæði haldi fólki í þessu og mögulega þá fái fólk til að halda áfram, það 
er félagsskapurinn. (já) Ef fólki líður vel og það er samstaða innan bæjarstjórnar, og þú 
lendir ekkert í einhverjum rosalegum átökum og ef þú lendir í átökum að þér finnist þú þá 
eiga eitthvað bakland, að þú standir ekki einn, skilurðu, ég held að það… það getur verið 
eitthvað sem hjálpi til við að fólk haldi áfram (já). Ég held að mjög margir séu áfram út af 
félagslega hlutanum… eigi bæði gott bakland í bara sínum flokki, eða sínum lista og svo 
bara með samstarfsfólkinu, ég held það, þú veist, fólk verður að fá eitthvað á móti af því 
þú ert alltaf að…. Þú veist, það þarf að vera einhver næring, fyrir sálina, þú þarft sjálfur að 
vera að fá eitthvað út úr þessu. (Edda) 

Þarna kemur Edda inn á hve mikilvægt er að hafa stuðning þegar verið er að sinna krefjandi 

starfi. Þær sem sátu á listum höfðu greinilegan stuðning í sínu samflokksfólki. Að þessu leyti 

var greinilegur munur í ljós á stöðu Elsu, sem var kjörin óhlutbundið, hún taldi sig ekki hafa 

neitt stuðningsnet vegna sinna starfa í sveitarstjórn og það reyndist henni mjög erfitt. Þessi 

orðræða rímar ágætlega við líkan Karasek og Theorell (1996) um kröfur, stjórn og stuðning. 

Það sé fyrst og fremst félagsskapurinn, stuðningurinn, sem komi í veg fyrir að fólk hætti.  
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7 Umræður og lokaorð 

Hér er farið stuttlega yfir niðurstöður rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum svarað. 

Þá eru í lokin stutt umræða um hvað betur mætti fara og bent á leiðir til lausna. 

Það er ljóst að eitthvað er að þegar meirihluti þeirra sem kosnir eru til ábyrgðarstarfa á 

sveitarstjórnarstiginu gengur frá borði eftir kjörtímabilið. Þetta er vandamál 

sveitarstjórnarstigsins og brýnt að greina ástæður þessa vanda og gera úrbætur. Það er 

mikilvægt því það er dýrt að tapa út mikilli reynslu og mannauði. Það er mikilvægt því 

nauðsynlegt er að fulltrúar í sveitarstjórn séu ekki einsleitur hópur, þegar verið er að taka 

ákvarðanir fyrir samfélagið þurfa raddir sem flestra hópa að heyrast.  

Vandinn er tvíþættur; annarsvegar að of margt sveitarstjórnarfólk kýs að gefa ekki kost á 

sér áfram, hins vegar að stærri hluti kvenna en karla kýs að gefa ekki kost á sér áfram. Í þessari 

rannsókn er sjónum beint að konum og þeim ástæðum sem þær leggja til grundvallar 

ákvörðuninni. Það er svo verðugt rannsóknarefni hvort sömu ástæður eru fyrir ákvörðun 

karlanna. 

7.1 Rannsóknarspurning 1: Hverjar eru ástæður þess að konur hætta í 
sveitarstjórnum á svæði SSNE?  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að það liggi margvíslegar ástæður fyrir þeirri 

ákvörðun kvennanna að bjóða sig ekki fram aftur. Um er að ræða samspil margra þátta, sem 

eru tengdir á ýmsan hátt. En niðurstaðan er að kulnunarhætta vegna álags er meginstefið í 

ákvörðuninni. Konurnar upplifa að seta í sveitarstjórn sé of mikið ofan á allt annað sem þær 

eru að sinna og þær hætta til þess að lenda ekki í þroti. Þær sem áttu börn töluðu um að hafa 

ekki nægan tíma fyrir þau og börnin hafi fundið fyrir áreitinu og álaginu sem fylgdi starfinu. 

Þetta viðhorf gagnvart fjölskyldunni og börnum var einkennandi í viðtölunum og er greinilega 

stór áhrifaþáttur í þeirri ákvörðun að gefa ekki kost á sér aftur, mögulega stærri þáttur en 

konurnar gerðu sér grein fyrir.  

Þegar mikið er um að vera í sveitarstjórn, í vinnu og í fjölskyldunni, allir boltar á lofti og 

hver mínúta er nýtt, þá má ekkert koma upp á, smávægilegt viðbótarálag einhvers staðar 

verður til þess að mælirinn fyllist. Svo gerist eitthvað sem ekki er hægt að hafa stjórn á, t.d. 

veikindi í fjölskyldu, og boltarnir hrynja í gólfið. Það er ekki góð tilfinning að vilja gera alla hluti 

vel en upplifa sig í staðinn sífellt vera að vanrækja eitthvað. Það veldur samviskubiti sem smátt 

og smátt nagar fólk niður og hættan á kulnun eykst. 
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Álagið skapast vegna margra ólíkra þátta. Sumir eru tengdir starfsumhverfi 

sveitarstjórnarfulltrúans, s.s. tímasetning funda og skortur á fagmennsku sem m.a. birtist í 

hömlulausum ágangi á persónulegan tíma fólks. Aðrir þættir eru tengdir togstreitu milli 

fjölskyldulífs og atvinnu. Þessi togstreita veldur konunum miklu álagi og er stór þáttur í þeirri 

ákvörðun kvennanna að hætta. Í þriðja lagi er það svo áreitið og áreitnin sem hefur mikil áhrif.  

7.2 Rannsóknarspurning 2: Er eitthvað sem fælir konur frá því að starfa áfram í 
sveitarstjórnum á svæði SSNE? 

Það eru ýmsir þættir sem greinilega fæla konurnar frá því að starfa áfram í sveitarstjórnum, 

þannig að þessari spurningu má svara játandi. Það eru fyrst og fremst þeir þættir sem 

sveitarstjórnarfulltrúinn upplifir að hafa ekki stjórn á, sem fæla frá.  

Þættir í starfsumhverfinu, eins og fundartími, óskilvirkni og léleg nýting á tíma eru allt 

þættir sem hafa fælingarmátt. Þegar álagið er mikið þá er tíminn dýrmætur og mikilvægt að 

nýta hann vel. Að hafa stjórn á tímanum sem fer í sveitarstjórnarmálefni getur létt á álaginu, 

en sú upplifun að hafa litla sem enga stjórn á tímanum, eykur álagið. Þótt launakjör séu ekki 

afgerandi sterk ástæða fyrir því að konurnar ákváðu að hætta, þá hafa launakjörin 

fælingarmátt. Sú upplifun að umbunin sé ekki í samræmi við framlagið hefur tvímælalaust áhrif 

þegar tekin er ákvörðun um að bjóða sig ekki aftur fram. Tengist það einnig tímanum, þ.e. að 

starf sveitarstjórnarfulltrúans ætti að vera skilgreint sem starfshlutfall og þannig ætlaður 

ákveðin vinnutími. 

Áreiti og áreitni hafa vissulega einnig fælingarmátt, sérstaklega ef konan hefur slæma 

reynslu af því á kjörtímabilinu og ástæðu til að ætla að það muni halda áfram. Erfitt er að meta 

hvort áreitið og áreitnin kemur verr við konur en karla, en ljóst er að viðmælendur í þessari 

rannsókn höfðu tekið þessa hegðun afar nærri sér. Það er lýjandi að geta alstaðar og alltaf átt 

von á áreiti, þetta er þáttur sem einstaklingurinn hefur litla stjórn á. Það er líka þessi tilfinning 

fyrir sanngirni, þ.e. að áreitið sé ósanngjarnt og rætið, sem veldur tilfinningalegu álagi.  

7.3 Að lokum 

Sá vandi sem staðið er frammi fyrir er ekki óyfirstíganlegur. Sveitarstjórnirnar sjálfar eiga góða 

möguleika á að tækla hluta vandans. Með samþykkt um stjórn og stjórnsýslu sveitarfélagsins 

getur sveitarstjórn gert breytingar á ýmsum þáttum í starfsumhverfinu, s.s. fundartíma og 

starfshlutfalli. Sveitarstjórnir ákvarða sjálfar sín starfskjör og bætt launakjör ættu að auðvelda 

sveitarstjórnarfulltrúum að taka frá tíma í verkefnið. Við þessar ákvarðanir þurfa sveitarstjórnir 
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landsins að hafa í huga þarfir sveitarstjórnarmanna. Það er ljóst að til þess að fjölskyldufólk 

geti sinnt starfi sveitarstjórnarfulltrúa svo vel sé þurfa fundir að vera á vinnutíma. Til þess að 

minnka togstreitu við atvinnu og fjölskyldulíf þarf vinnutími sveitarstjórnarmannsins að vera 

skilgreindur betur og áreiti vegna starfans að fara sem mest fram á þeim skilgreinda tíma. Hér 

snýst málið fyrst og fremst um pólitískan vilja, en einnig að sveitarstjórnarfulltrúar og 

samfélagið allt líti á starf í sveitarstjórn sem raunverulegt starf með afmarkaðan vinnutíma. 

Áreitið og áreitnin eru svo annar þáttur sem erfitt er að hafa stjórn á. Það er mikið 

umhugsunarefni hvað kjörnir fulltrúar þurfi að láta yfir sig ganga. Hvaða mörk er eðlilegt að 

setja og hvernig eigi að setja þessi mörk. Það er nauðsynlegt fyrir kjörna fulltrúa að vera í góðu 

sambandi við kjósendur, en hvernig eru samskiptin, eru þau byggð á faglegum grunni, eða of 

persónulegum? Hvernig og hvenær er eðlilegt að kjósendur séu í sambandi við sína kjörnu 

fulltrúa? Er það eðlilegt að þurfa að taka umræðu um málefni eða afstöðu sveitarstjórnar inni 

í forstofu leikskólans, eða í búðinni, eða heima á laugardagskvöldi? Og ef ekki, hvar og hvenær 

þá? Þetta eru spurningar sem sveitarstjórnir landsins ættu að taka til umræðu og móta sér 

stefnu um. Auðvitað verða aldrei öllum kenndir mannasiðir og trúlega verður alltaf um 

eitthvert áreiti að ræða, en það er brýn þörf á því að auka fagmennsku kringum sveitarstjórnar-

fulltrúa, svo þeir séu betur í stakk búnir að sinna sínu starfi.  

Opinská umræða í samfélaginu um áreiti og áreitni á kjörna fulltrúa þarf að eiga sér stað. 

Til þess þarf að opinbera áreitið og benda á óásættanlega framkomu þegar hún á sér stað. 

Markviss stuðningur sveitarstjórnarfólks hvert við annað er nauðsyn í þessum efnum sem 

öðrum og ástæða til að hvetja nýja og gamla fulltrúa í sveitarstjórnum til þátttöku.  

Allir eru sammála um nauðsyn þess að fá gott fólk til starfa í sveitarstjórnum. Það er því 

skiljanlegt að konurnar sem rætt var við lýstu flestar yfir þeim ótta að hæft fólk fáist ekki til að 

bjóða sig fram. Gott fólk veigri sér við því að „stinga hausnum í hakkavélina“ eins og ein konan 

orðaði það. Áreitið, átökin og umræðan á samfélagsmiðlum, vinnutíminn, allt þetta hræði fólk 

frá þátttöku. Svo í ofanálag sé umbun í formi launa ekki til að hrópa húrra fyrir. Þetta sé slæmt 

því það sé virkileg þörf fyrir gott fólk í sveitarstjórnir. Þótt konurnar hafi lýst yfir þessum ótta 

þá er ekki að sjá fyrir kosningarnar 2022 að skortur sé á frambærilegum konum á svæði SSNE 

til að bjóða sig fram til starfa. En vel getur verið að þessir hlutir dragi kjarkinn úr hæfu fólki til 

að bjóða sig fram og er það miður ef svo er. 
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Viðauki 1 – Spurningakönnun 
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Viðauki 2 – kynningarbréf og spurningar í viðtali 

Ósk um viðtal 

Ég heiti Ásta F. Flosadóttir og er að vinna að rannsóknarritgerð til MPA gráðu í opinberri 

stjórnsýslu frá Háskóla Íslands. Rannsóknin fjallar um ástæður þess að konur ákveða að hætta 

í sveitarstjórnum. Leiðbeinandi minn er Eva Marín Hlynsdóttir prófessor við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands.  

Í desember sendi ég út stutta netkönnun til þeirra kvenna sem hættu í sveitarstjórnum á svæði 

SSNE (gamla Eyþings) eftir sveitarstjórnarkosningar 2010 og til kosninga árið 2018. Næsta skref 

er að taka viðtöl við hluta þessara kvenna um starf þeirra sem sveitarstjórnarfulltrúi og 

ástæður þess að þær hurfu af vettvangi sveitarstjórnar. Leitað er til úrtaks sex kvenna sem 

eiga það sameiginlegt að hafa ákveðið að hætta í sveitarstjórn. 

Mikilvæg atriði varðandi viðtalið: 

- Viðtalið tekur 40 -60 mínútur og verður tekið gegnum fjarfundabúnað í febrúar- mars 2022.  

- Mér ber að benda á að þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum, en farið verður með 

öll gögn sem trúnaðarmál. Farið verður með öll gögn samkvæmt lögum um persónuvernd og 

vinnslu persónuuplýsinga (2018, nr. 90 27. júní).  

- Allt verður gert til að tryggja ekki sé hægt að rekja neinar upplýsingar til þín né annarra 

svarenda. Öllum persónugreinanlegum upplýsingum verður eytt að gagnaöflun lokinni. Nafn 

þitt og heiti viðkomandi sveitarfélags mun hvergi koma fram í niðurstöðum rannsóknarinnar 

og upplýsingum um aðstæður og atburði verður hnikað til. Viðtölin verða tekin upp til að 

auðvelda afritun. Öllum upptökum verður eytt þegar afritun er lokið. 

Ég hef mikinn áhuga á því að fá þig til viðtals og tel reynslu þína vera mikilvægt innlegg í 

rannsóknina. Því langar mig að athuga hvort þú sért tilbúin að leggja mér lið? Ég mun glöð 

veita frekari upplýsingar og svara spurningum um rannsóknina ef eitthvað er óljóst. 

Með bestu kveðju og von um jákvæðar undirtektir, 

Ásta F. Flosadóttir 

s:8635471 

asta.f.flosad@gmail.com 

mailto:asta.f.flosad@gmail.com
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Viðtalsrammi  

 

1. Svona í upphafinu, til kynningar, segðu mér aðeins frá afskiptum þínum af 
sveitarstjórnarmálum. 

2. Af hverju gafstu kost á þér til starfans?  
(Þegar þú settist í sveitarstjórn, áttirðu þér sérstakt áhugasvið, eða varstu með 
sérstök baráttumál í huga? Fannst þér þú ná fram einhverju í þeim málum? (af hverju 
ekki?)) 

3. Mig langar að spyrja þig aðeins út í starfsumhverfi þitt í sveitarstjórn, segðu mér 
aðeins frá þinni upplifun af vinnunni. (Skipulag, fundatímar o.þ.h.) 

4. Hefðirðu viljað hafa eitthvað öðruvísi í starfsumhverfinu? 

5. Hvernig upplifðir þú samskiptin milli sveitarstjórnarfulltrúa? (eru allir jafningjar?) 

6. Til eru erlendar rannsóknir sem benda til að óformleg tengslanet karla haldi konum 
frá ákvarðanatöku í ýmsum málum. Er þetta eitthvað sem þú upplifðir á þeim tíma 
sem þú sast í sveitarstjórn? 

7. Hvaða áhrif hafði seta þín í sveitarstjórn á verkaskiptingu á heimilinu? (er stuðningur 
maka mikilvægur?) 

8. Í könnuninni í desember nefndu margar konur að tímaskortur og álag hefðu haft áhrif 
á þá ákvörðun að hætta. Er þetta eitthvað sem þú tengir við?  

9. Einnig var nefnt að annarskonar áreiti en vegna kyns hefði haft áhrif. Er það eitthvað 
sem þú kannast við? Geturðu nefnt mér dæmi? 

10. Nokkrar nefndu að illt umtal og pólitísk átök hefðu haft mikil áhrif. Manstu eftir 
dæmum um slíkt?  

11. Voru einhverjir aðrir þættir sem höfðu áhrif á þá ákvörðun þína að hætta? 

12. Fannstu fyrir þrýstingi að hætta? Frá hverjum þá helst? 

13. Fannst þér auðvelt að taka ákvörðun um að hætta? Afhverju? 

14. Hvaða breytingar þyrftu að verða svo þú gætir hugsað þér að taka aftur sæti í 
sveitarstjórn? 

Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram? 

Er í lagi að ég hafi samband við þig aftur ef þörf krefur? 


