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Inngangur. 
Í byrjun apríl 2012 hófst vinna á vegum skipulags- og byggingarsviðs að tilraunaverkefni í kynjaðri 

fjárhags- og áætlanagerð samkvæmt forskrift stýrihóps á vegum fjármálaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar. Stjórnskipulag verkefnisins var þannig að eigandi þess er Ólöf Örvarsdóttir 

skipulagsstjóri. Stýrihóp mynduðu Ólöf Örvarsdóttir skipulagsstjóri, Haraldur Sigurðsson 

verkefnisstjóri og Bjarni Þór Jónsson skrifstofustjóri. Í vinnuteyminu voru Bjarni Reynarsson 

teymisstjóri, Einar Örn Thorlacius og Sigríður Ó. Halldórsdóttir.  

Fljótlega var ákveðið að yfirskrift verkefnisins skyldi vera borgarsamfélagið því hlutverk skipulags- og 

byggingarsvið er að setja ramma um mótun umhverfis og mannlífs í borginni í samráði við 

borgarbúa. Þá var ákveðið að verkefnið yrði þríþætt: 

1)  Að safna og greina gögn um kynskiptingu starfsmanna sviðsins og kjörinna fulltrúa í skipulagsráði.  

2)  Að afla gagna, túlka og kortleggja  hlutfall kynja eftir hverfum borgarinnar og meta hvort munur 

finnist eftir miðlægum hverfum og úthverfum 

3)  Að taka saman upplýsingar úr nýlegum könnunum um ferðamáta kynjanna, bílaeign og eignarhald 

á húsnæði. 

Niðurstöður. 
Kynskipting starfsmanna. Markmið með fyrsta verkþætti var að kanna hvort mikill kynjamunur væri 

meðal starfsmanna sviðsins, fulltrúa í skipulagsráði og í þeim fagfélögum sem helst vinna að 

skipulags- og byggingarmálum. Kynjamarkmið þessa verkþáttar var að gera tillögu um að jafna 

kynjamun ef hann væri til staðar meðal starfsmanna sviðsins. 

Starfsmenn á skipulags- og byggingarsviði % konur Heildarfjöldi

Fastráðnir starfsmenn 45% 35

Yfirmenn 25% 4

Skipulagsráð

Aðalfulltrúar 37% 8

Félag- eða starfshópur % konur Heildar fjöldi

Arkitektafélag Íslands 34% 336

Landslagsarkitektar  FÍLA 58% 77

Skipulagsfræðingar,  félagsmenn 27% 26

Byggingatæknifræðingar 0,5% 447

Byggingaverkfræðingar 12% 642

Náttúrufræðingar 52% 1.278

Starfsmannafélag Reykjavíkur 64% 4.333

BSRB 69% 21.998

Hlutfall kvenna í fagfélögum og meðal starfsmanna á skipulags- og byggingarsviði 

 
                                                                                                                              Tafla 1 

Eins og fram kemur í töflu 1 er ekki mikill munur á fjölda starfsmanna eftir kynjum á sviðinu, en 

konur eru um 45% af 35 starfsmönnum. Af fjórum yfirmönnum  og er ein kona og er hún sviðsstjóri. 
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Af átta borgarfulltrúum í skipulags- og byggingaráði eru 3 konur (37%). Ekki telst því vera brýn þörf á 

að gera sérstakar ráðstafanir til að jafna hluta kynjanna meðal starfsmanna sviðsins. 

 

Til fróðleiks var einnig safnað upplýsingum um kynjamun meðal meðlima fagfélaga sem tengjast 

skipulags- og byggingarmálum. Sá málaflokkur hefur verið talin nokkuð karllægur hingað til. Það 

kemur í ljós að hlutfall kvenna er mjög mismunandi eftir þeim fagfélögum sem tekin voru til 

skoðunar. Þannig eru 58% landslagsarkitekta konur, 52% náttúrufræðinga og 34% arkitekta. Aftur á 

móti er aðeins 0,5% byggingatæknifræðinga og 12% byggingaverkfræðinga konur. Það er því 

greinilegt að tæknihlið skipulags- og byggingarmála höfðar meira til karla en kvenna en hlutfall 

kvenna  hefur aftur á móti vaxið  ört í hönnunargreinum á síðustu árum. Þetta er misvægi sem 

skólayfirvöld þurfa að reyna að laga með því að kynna stúlkum betur starfsmöguleika á tæknisviðinu.  

 

Hlutfall kynja eftir hverfum borgarinnar. Makmiðið með þessum verkþætti var að afla gagna og  

kortleggja hlutfall kynja eftir hverfum borgarinnar og meta hvort munur finnist eftir miðlægum 

hverfum og úthverfum.  Kynjamarkmið þessa verkþáttar var að benda á leiðir til að minnka slíkt  

misvægi ef það fyndist og benda á  hvaða aðgerðir borgin gæti gripið til að bæta þjónustu í slíkum 

hverfum.  Safnað var upplýsingum í þjóðskrá um fjölda karla og kvenna eftir skólahverfum 

borgarinnar vorið 2012 og þessum upplýsingum komið á grunnkort sem sýndu skólahverfi 

borgarinnar (mynd 2). 

 

 
                                                                                                                              Mynd 2 

 

Eins og fram kemur á mynd 1 á bls 2 voru íbúar Reykjavíkur 118.114 í maí 2012.  Konur voru 50,4% 

borgarbúa og karlar 49,6%. Í greiningarvinnunni kom í ljós að lítill munur var á fjölda karla og kvenna 

eftir hverfum borgarinnar og var hlutfallslegur munur á kynjunum innan við 3% í öllum hverfum. Á 

mynd  2 má sjá rauntölur um fjölda karla og kvenna 17 ára og eldri eftir skólahverfum. Konur eru 

fleiri í 24 hverfum en karlar í 9 hverfum.  
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Af mynd 2 og fleiri myndum  í fylgiskjali 2 má lesa að hlutfallslega flestar konur búa miðsvæðis í 

Reykjavík nærri Kringlunni og í Vesturbæ.  Hlutfallslega flestir karlar búa nálægt Hlemmi, í Gamla 

Austurbænum og allt austur í Laugarnes. Einnig eru margir karlar  í Fellahverfi, S- Selási og á 

Kjalarnesi. Í fylgiskjali 2 er einnig að finna kortlagningu á hlutfalli eldri kvenna eftir hverfum,  barna 

16 ára og yngri. 

 

Þessar niðurstöður eru afgerandi í þá veru að ekki er verulegur munur á búsetu karla og kvenna eftir 

skólahverfum borgarinnar og því ekki ástæða til sértækra aðgerða til að bæta aðstæður annars hvors 

kynsins á grundvelli hverfaskiptingar. Aftur á móti getur þessi söfnun og kortlagning upplýsinga nýst  

skipulags- og byggingarsviði og fleiri sviðum borgarinnar við almenna stefnumótun. Nánari greining á 

félagsþáttum eftir hverfum eins og  eftir hjúskaparstöðu, fjölda einstæðra mæðra  og  hlutfall 

útlendinga myndi skila mun meiri upplýsingum til stefnumótunar til að jafna og bæta aðstöðu allra 

borgarbúa. 

 

Nýlegar kannanir: Ferðamáti, bílaeign og eignarhald á húsnæði eftir kynjum. Markmiðið 

með þessum verkþætti var að draga fram og túlka kynbundnar upplýsingar úr nýlegum 

viðhorfskönnunum meðal borgarbúa um ferðamáta, bílaeign og eignarhald á húsnæði.  Þessi 

grunngögn má hafa  til viðmiðunar við stefnumótun aðalskipulags Reykjavíkur varðandi gæði 

byggðar, umhverfisvæna ferðamáta og fjölbreytni í borgarlífinu. Kynbundið markmið er að leita að 

misvægi milli kynja og gera tillögur um úrbætur.  

 

Efni var aðallega  sótt í tvær nýlegar viðhorfskannanir, Könnun Capacent Gallup á ferðamáta á 

höfuðborgarsvæðinu ( desember 2011) og Könnun Land-ráðs sf á ferðavenjum landsmanna ( júní 

2012). Greiningin er ýmist sett fram fyrir borgina í heild eða  eftir átta borgarhlutum.  

 

 
                                                                     mynd 3 (heimild Landráð sf 2012) 

 

Almennt reyndist kynbundinn munur ekki verulega mikill í þessum þáttum borið saman við t.d. mun 

eftir aldri og búsetu. Heldur algengara reyndist að konur ættu ekki bíl en karlar og  að það væri 

aðeins einn bíll á heimili þeirra  (sjá línurit í fylgiskjali 3) . Mynd 3  sýnir að hlutfallslega fleiri konur en 
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karlar ferðast sem farþegar í bíl og að þær nota heldur meira strætó en karlar. Varðandi breytingu á 

ferðamáta eftir efnahagshrun segjast konur ferðast oftar sem farþegar í bíl en karlar, nota strætó 

meira og fara oftar gangandi. Hlutfallslega fleiri karlar hjóla  en konur. Þessar upplýsingar má hafa til 

hliðsjónar við stefnumótun um vistvænar samgöngur og setja kynbundin markmið um meiri notkun 

annarra ferðamáta en einkabílsins. 

 

Ekki er áberandi munur á milli kynja hvað varðar eignarhald á húsnæði. Heldur fleiri konur en karlar 

eru leigjendur. Hlutfallslega flestir leigjendur búa í miðbæ og Breiðholti og eru konur  sem leigjendur 

mun fleiri en karlar í Breiðholti. Um 68% borgarbúa búa í fjölbýlishúsum og 32% í sérbýlishúsum 

(einbýlis- par- og raðhúsum). Heldur fleiri konur en karlar búa í fjölbýli í borginni. Þessar niðurstöður 

gætu bent til þess að húsnæðisaðstæður kvenna í borginni séu ívið lakari en karla, en það þarf  

nánari greiningu  eftir t.d.  hjúskaparstöðu, tekjum og ríkisfangi til að meta það. 

 

Álitaefni og næstu skref. 

Hér er um tilraunaverkefni að ræða og því var  ákveðið  að notast við gögn sem  voru tiltæk án 

mikillar fyrirhafnar.  Samvinna, gagnaöflun og úrvinnsla gekk vel og var samkvæmt  áætlun. Mest var 

notast  við aðgengileg  gögn úrþjóðskrá og úr nýlegum viðhorfskönnunum um ferðamáta borgarbúa. 

Úr þeim gögnum  voru unnin um 40 kort og línurit sem nýtast sem grunnheimildir fyrir stefnumótun. 

 

 Þessi  lýsandi gögn ættu að nýtast skipulags- og byggingarsviði og fleiri borgarstofnunum  við 

almenna stefnumótun . Upplýsingarnar um borgarsamfélagið (ferðamáta og húsnæðisaðstæður) má 

án efa hafa til hliðsjónar við stefnumótun í aðalskipulagi.  í framtíðinni mætti skoða nánar aðgengi að 

þjónustu sviðsins eftir kynjum og  hvort kynja jafnræði sé hjá verktökum sem vinna að skipulagsgerð 

fyrir borgina. Þannig að tryggt sé að sjónarmið kvenna eigi sama hljómgrunn og karla við mótun 

skipulags ( Í fylgiskjali 1 eru tekin saman nokkrar niðurstöður rannsókna  um kynjamun í 

borgarumhverfi). 

 

 Í framhaldsvinnu  að þessu verkefni væri æskilegt að  gera árlega viðhorfskönnun.   Velja þarf 

ákveðna þætti (spurningar) sem tengjast stefnumótun aðalskipulags um gæði byggðar, óskir um 

húsnæði, vistvænar samgöngur og aukna fjölbreytni í borgarsamfélaginu. Þessir þættir yrðu metnir 

og þróun (árangur) borin saman við valin markmið. 

 

 Það kom í ljós í  þessu tilraunaverkefni að þörf er á nánari greiningu á viðhorfum og atferli kynjanna 

og fleiri félagsþáttum til að skýra þann mismun sem fram kom. Jafnframt þarf  með reglulegum hætti 

að fá vitneskju um viðhorf borgarbúa til helstu stefnumála í skipulagi borgarinnar.  
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Teymi: 

 

 

________________                                  __________________                   ___________________ 

Bjarni Reynarsson                                     Einar Örn Thorlacius                      Sigríður Ó. Halldórsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Eigandi: 

                                                                      ____________________ 

Ólöf Örvarsdóttir 
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Fylgiskjal 1 

Konur og karlar í borgarumhverfi   

Töluverður munur er á skynjun og hegðun kynjanna í borgarumhverfi samkvæmt rannsóknum í 

umhverfissálarfræði. (Gilford R. 2007. Envirnonmental  Psychology,  4 útgáfa).  Í mörgum 

rannsóknum hefur komið fram að karlar hafa víðari yfirsýn yfir það borgarumhverfi  þar sem þeir búa 

heldur en konur. Þeir byggja sína þekkingu mest  á því sem þeir hafa séð og skynjað á ferðum sínum í 

einkabílum. Konur hafa hinsvegar betri þekkingu á nærumhverfi heimilis en karlar og byggja sína 

þekkingu oftar á gönguferðum um nágrenni heimilis og eins í miðborginni. Konur hafa ekki síðri 

þekkingu á staðsetningu helstu kennileita  í borginni heldur en karlar 

Sumir fræðimenn telja að þessi  munur kynjanna eigi sér rætur í forsögulegum tíma þegar karlar 

reikuðu um sem veiðimenn og hirðingjar en konurnar gættu bús og barna en flestir telja þá skýringu 

of mikla einföldun. 

Rannsóknir sýna að karlar,, helga sér“ stærri  svæði  en konur (territoriality). Þetta á sérstaklega við 

um nærumhverfi heimilis, bílastæði og opin svæði. Heldur algengara er að karlar en konur segi að 

heimilið sé þeirra yfirráðsvæði,  en þeir  taka síður afstöðu til einstakra hluta íbúðarinnar. Stór hluti 

kvenna segir aftur á móti að eldhúsið sé þeirra einkasvæði. Þetta er auðvitað mismunandi eftir 

menningarsvæðum og stöðu kvenna í þjóðfélaginu. 

Í bandarískri  rannsókn voru  fólki  sýndar myndir af mismunandi umhverfi (landslagi) og það  beðið 

um að  velja það umhverfi sem þeim  líkaði best við.   Karlar völdu frekar ósnortna og hrikalega 

náttúru en konur frekar vel hirt og gróin svæði í borgarumhverfi. 

Kynin bregðast mismunandi við þröng og þröngbýli. Körlum líður ver en konum í mannmergð og 

þrengslum og geta þá átt til að vera ársargjarnir.  Í rannsóknum á sambýli í stúdentagörðum þar sem 

fleiri en einn var um herbergi kvarta stúlkur iðulega um skort á einkalífi.  Körlunum líður oft ekki 

betur en þeir leysa það með því að dvelja sem styst í herberginu á meðan stúlkur reyna að leysa 

málin með því ræða saman um það sem líkar ekki í hegðun herbergisfélaga. Karlar þola yfirleitt vel að 

konur standi nærri þeim en konur  þola illa þegar ókunnugir karlar halda sig ekki í tilhlýðilegri 

fjarlægð (peronal space). 

Rannsóknir benda til þess að karlar þoli almennt betur hávaða en konur án þess að það trufli þá við 

daglega iðju. Í rannsóknum í skólastofum hefur komið í  ljós að ungir drengir leystu betur verkefni  

(púsl) en stúlkur þegar hávaði var í kennslustofunni.  Þegar kyrrð var og ró stóðu stúlkurnar sig betur. 

Í rannsókn þar sem fólk var beðið um að teikna upp íbúðarhúsnæði sem það gæti hugsað sér að búa í 

teiknuðu konur minni íbúðir heldur en karlar með stærri sameiginlegum rýmum. Auk þess að bar 

meir á bogadregnum formum og smáatriðum í teikningum kvenna. Karlar aftur á móti teiknuðu stór 

hefðbundin hús með einföldum ferhyrndum formum.  

Í annarri rannsókn var fólk sem hafði  nýlega  flutt í nýtt húsnæði  í eldra hverfi  spurt  hvað það væri 

ánægðast með á nýja staðnum. Rúm 40% kvennanna nefndu að þær væru ánægðar með gæði 
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íbúðarinnar en aðeins 7% karla. Um 40% karla  nefndi að ekki þyrfti að huga að viðhaldi húsnæðisins 

á næstunni á móti 10% kvennanna. Þá nefndi tæp 50% karla nálægð við miðbæ en aðeins 15% 

kvennanna. Tæp 20% kvennanna sagðist ánægðar með félagslega samsetningu hverfisins en um 3% 

karlanna nefndu þann þátt. 

 Það er því greinilegt samkvæmt þessari rannsókn  að konurnar hugsuðu meir um gæði íbúðar og  

félagslegt öryggi  í nærumhverfinu á  meðan karlarnir voru meira  með hugann við viðhaldsmál 

húsnæðisins og  staðsetningu heimilisins í borginni. 

Konur leggja almennt   meira upp úr öryggismálum í almenningsrýmum en karlar. Konur vilja að 

göngusvæði séu vel upplýst og að  gönguleiðir skólabarna séu öruggar vegna bílaumferðar. Jafnframt 

að biðstöðvar almenningsvagna séu vel upplýstar og að vagnar eða lestir stoppi ekki á kvöldin þar 

sem búast má við utangarðsmönnum  eða öðrum óþjóðalýð.  

 Dæmi er um það í breskum borgum að strætisvagnar bjóði konum upp á  það á kvöldin  að stoppa 

nærri heimili þeirra utan hefðbundinna biðstöðva. Í Kanada eru dæmi um að skipulagsyfirvöld bjóða 

konum að ganga um nýskipulögð íbúðahverfi og biðja konurnar að benda á staði þar sem þær telja 

sig óöruggar. 
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Fylgiskjal 2 

Fjöldi karla og kvenna eftir skólahverfum í Reykjavík 2012 
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Fylgiskjal 3 

Bílaeign, ferðamáti og eignarhald Reykvíkinga á húsnæði. 

Unnið upp úr tveimur viðhorfskönnunum: Ferðavenjukönnun Capacent Gallup desember 

2011 og Könnun Land-ráðs sf júní 2012 Vetrarferðir 
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