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Útdráttur
Hvergi er hægt að nálgast aðgengilegar upplýsingar um hvaða kynja- og jafnréttissjónarmið skipta
máli þegar kemur að aðgerðum við loftslagsbreytingum hér á landi. Tilgangur þessa verkefnis var að
stuðla að því að þekking og rannsóknir á slíkum sjónarmiðum í umhverfis- og loftslagsmálum yrðu
aðgengilegar fyrir sveitarfélög, stjórnvöld og stofnanir við stefnumótun og áætlanagerð umhverfisog loftslagsmála. Verkefnið var unnið í samstarfi við Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu
Reykjavíkurborgar og miðaði verkefnið að því að kortleggja kynja- og jafnréttissjónarmið sem horfa
þarf til samhliða þróun Reykjavíkurborgar í átt að kolefnishlutleysi. Verkefnið var unnið með áherslu
á margbreytileikasjónarmið mannréttindastefnu borgarinnar. Leitast var eftir því að svara hvernig
hægt væri að taka betur mið af kynja- og jafrnéttissjónarmiðum við stefnumótun og áætlanagerð í
umhverfis- og loftslagsmálum á Íslandi. Til að svara því fór fram yfirgripsmikil öflun og greining
fyrirliggjandi þekkingar, s.s. fræðigreinar og skýrslur sem voru þegar til um kynja- og
jafnréttissjónarmið í umhverfis- og loftslagsmálum. Næst var efnið kortlagt og flokkað eftir
áherslusviðum sem byggðu á áætlanagerðum Reykjavíkurborgar og íslenskra stjórnvalda í umhverfisog loftslagsmálum. Niðurstöðurnar voru síðan flokkaðar í fimm áherslusvið og undirflokka; Venjur og
hegðun, samgöngur, ríkjandi gildi og stefnur hins opinbera, atvinnu og náttúruvá. Efnið er síðan
greint eftir þeim kynja- og jafnréttissjónarmiðum sem þarf að hafa til hliðsjónar. Að lokum var búin
til þekkingarkista innan vefsíðu Reykjavíkurborgar þar sem niðurstöðurnar voru birtar eftir
áherslusviðum og undirflokkum. Þessar tilteknu áherslur og sjónarmið sem þarf að hafa í huga er
aðgengileg öllum svo stefnumótun og áætlanagerð í umhverfis- og loftslagsmálum ætti að geta tekið
mið af mismunandi stöðu þjóðfélagshópa í landinu.
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Inngangur
Loftslagsmál eru eitt stærsta viðfangsefni og áskorun samtímans (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið,
2020) en áhrif þeirra á líf fólks getur verið ólík eftir stöðu þess í samfélaginu (Islam & Winkel, 2017).
Til þess að aðgerðir sem gripið er til í umhverfis- og loftslagsmálum beri árangur og stuðli að
jafnrétti, jöfnum tækifærum og félagslegu réttlæti er mikilvægt að opinber stefnumótun og
ákvarðanataka taki mið af ólíkri stöðu hópa innan samfélagsins. Þá ber opinberum stofnunum og
ráðuneytum, samkvæmt íslenskum jafnréttislögum að samþætta kynja-og jafnréttissjónarmið í allar
stefnur og áætlanagerðir (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150, 2020). Markmið
kynjasamþættingar er að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns og viðhalda jöfnum tækifærum
og jafnrétti kynjanna í samfélaginu (Jafnréttisstofa, e.d.). Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar
byggir á jafnræðisreglunni og miðar jafnframt að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án
tillits til kyns, þjóðernis, stéttar, uppruna, fötlunar eða annarrar stöðu. Þessi áhersla skal vera sýnileg
og samþætt allri stefnumótun og starfsemi borgarinnar (Reykjavíkurborg, 2016).
Loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2021-2025 er helsta áætlun borgarinnar í umhverfis- og
loftslagsmálum og er þar minnst á sex megin aðgerðir sem borgin mun leggja áherslu á til að minnka
losun og vinna að markmiði sínu að verða kolefnishlutlaus borg fyrir árið 2040 (Reykjavíkurborg,
2021). Stærsta viðgangsefnið og mestu tækifærin liggja í breyttum samgöngum til að draga úr
gróðurhúsalofttegundum. Þar mun Reykjavíkurborg leggja áherslu á orkuskipti í samgöngum, efla
almenningssamgöngur og verða gönguvæn borg. Þá verður lögð áhersla á uppbyggingu vistvænna
mannvirkja, hringrásarhugsun til að nýta auðlindir betur og kolefnisbindingu sem mun standa undir
þeirri losun sem verður ómögulegt að draga úr (Reykjavíkurborg, 2021). Þá hefur Reykjavíkurborg
einnig búið til heildarstefnu sem dregur upp framtíðarsýn borgarinnar til ársins 2030 sem ber heitið
Græna Planið. Græna planið er áætlun borgarinnar til grænnar fjárfestingar og uppbygginu þar sem
áhersla verður meðal annars lögð á að skapa störf við uppbyggingu innviða og efla nýsköpunarstefnu
borgarinnar til að efla atvinnulíf og verðmætasköpun framtíðarinnar (Reykjavíkurborg, 2020).
Bæði Loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar og Græna planið leggja áherslu á að enginn verði skilinn
eftir á leið borgarinnar til kolefnishlutleysis og að mikilvægt sé að meta sérhverja aðgerð
loftslagsáætlunarinnar út frá kynja- og jafnréttissjónarmiðum (Reykjavíkurborg, 2020; 2021). Hins
vegar, ef litið er til dæmis til Græna plansins má sjá að áherslur þar bera vott um frekar karllæg gildi
þar sem mikil áhersla er lögð á að skapa störf og efla nýsköpun við uppbyggingu innviða, svo sem í
samgöngum og við orkuskipti, uppbyggingu athafnasvæða og íbúðabygginga (Reykjavíkurborg,
2020). Allt eru þetta dæmi um karllæg störf (Johnston & Reis, 2022) á meðan störf þar sem konur eru
í meirihluta, líkt og umönnunarstörf og kennslustörf fá litla athygli. Þá eru umönnunarstörf ákveðin
burðargrind samfélaga sem gerir foreldrum og sérstaklega konum kleift að sækja vinnu. Þá vantar
sífellt fleira fólk í umönnunarstörf ásamt því að þau þykja menga lítið (Johnston & Reis, 2022). Þá er
illa hægt að segja til um hvað veldur því að þetta sjónarhorn hafi ekki verið haft við þróun Græna
plansins, en ein útskýring er að það hefur verið ákveðinn þekkingarskortur meðal vestrænna
samfélaga að umhverfis- og loftslagsmál hafi mismunandi áhrif á kyn og ýmsa jaðarhópa iðnvæddra
samfélaga. Þetta hefur valdið því að bein áhrif aðgerða og ákvarðanatöku í málaflokknum á fólk er
oft óljós (Stjórnarráð Íslands, 2022; Magnusdottir & Kronsell, 2014).
Þá er tilgangur þessa verkefnis að finna út og svara því hvernig Reykjavíkurborg og íslensk stjórnvöld
geta betur tekið mið af kynja- og jafnréttissjónarmiðum í umhverfis- og loftslagsmálum svo stefnur
og áætlanir líkt og minnst var á í dæminu hér að ofan taki raunverulega mið af mismunandi veruleika
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hópa fólks í samfélaginu. Markmið rannsóknarinnar og helsta nýsköpunargildi hennar snerist um að
leggja fram þann fræðilega grunn sem kemur fram í niðurstöðuhluta verkefnisins um þau kynja- og
jafnréttissjónarmið sem Reykjavíkurborg og íslensk stjórnvöld þurfa að hafa í huga við gerð stefna og
áætlana í umhverfis- og loftslagsmálum hér á landi.
Til þess var stuðst við fyrirliggjandi rannsóknir og þekkingu á málefninu. Mitt hlutverk sem
rannsakandi var að túlka og koma heimildum og sjónarmiðum skýrt fram. Ástæða þess að nota
fyrirliggjandi rannsóknir og upplýsingar fyrir þetta verkefni er að slík rannsókn veitir góðan
fræðilegan grunn mikils efnis og auðveldar rannsakanda að túlka og koma niðurstöðum fram á
skýran hátt. Þá er einnig hægt að sjá eyður sem þarf að fylla í með frekar rannsóknum (Polzer o.fl.,
2021). Þá var kerfisbundin greining á heimildum notuð til að aðstoða við að bera kennsl á mikilvægar
heimildir sem féllu undir valin áherslusvið. Þá veitir slík greining ákveðinn viðmiðunarstaðal sem
kemur í veg fyrir notkun óviðeigandi heimilda fyrir rannsóknina (Bell & Waters, 2018). Heimildirnar
voru síðan innihaldsgreindar og kóðaðar eftir þemu/umfjöllunarefni þeirra. Innihaldgreining er tækni
sem er notuð til að safna og greina innihald tiltekins texta og vísar til orða, þema eða skilaboða sem
þarf síðan að miðla eða túlka áfram. Innihaldgreining er gagnleg fyrir verkefni líkt og þetta þar sem
um mikið magn texta er að ræða. Þá er kóðun heimildanna notuð til að útskýra hvernig rannskandi
breytir, á kerfisbundinn hátt táknrænu innihaldi textans og miðlar því áfram (Schreier, 2012).
Helstu niðurstöðum er skipt niður í fimm áherslusvið sem þarf að taka tillit til í umhverfis- og
loftslagsmálum hér á landi. Fyrsta áherslusviðið lútar að venjum og hegðun einstaklinga en stefnur
og aðgerðir í umhverfis- og loftslagsmálum sem leggja áherslu á aukna ábyrgð einstaklinga til að
breyta hegðun sinni munu hafa íþyngjandi áhrif áhrif á til dæmis konur og fatlað fólk. Þá eru sumir
hópar líklegri en aðrir til að breyta hegðun og venjum sínum í þágu málstaðsins. Áherslusvið tvö
fjallar um samgöngur. Þar skiptir máli að stefnur og aðgerðaáætlanir í samgöngumálum taki mið af
mismunandi ferðamynstrum samfélagshópa. Þar er einnig fjallað um hverjir græða mæst á
ákveðnum stefnum í samgöngumálum hér á landi; oftast karlar og fólk sem býr við sterka
fjárhagslega stöðu. Og hverjir munu tapa mest á aðgerðum líkt og auknum kolefnissköttum- og
gjöldum á bifreiðar sem ganga fyrir jarðefnaeldnseyti; oftast fátækara fólk sem ekki hefur efni á að
skipta út bílflota sínum. Áherslusvið þrjú fjallar um helstu áherslur íslenskra stjórnvalda og
Reykjavíkurborgar þegar kemur að umhverfis- og loftslagsmálum. Mikil áhersla er lögð á
innviðauppbyggingu- og fjárfestingu á meðan minna er lagt upp úr því að efla samvinnu og kærleik
íbúa við nærumhverfi sitt og náttúru landsins. Þá er hið fyrra tengt áherslu- og valdasviði karla en hið
seinna er oft tengt við áherslusvið og gildi kvenna í loftslagsmálum. Fjórða áherslusviðið minnist á
helstu atvinnugreinar sem hafa fengið athygli íslenskra stjórnvalda og borgarinnar í tengslum við
umhverfis- og loftslagsmál. Þetta eru dæmi um karllægar atvinnugreinar og líklegt að aðrir hópar
muni eiga í efiðleikum að komast að í slíkum störfum. Þá er minnst á atvinnuvegi sem hægt væri að
leggja áherslu á í þessu samhengi til að stuðla að atvinnuþátttöku kvenna og því fólki sem mun
líklega missa vinnu sína vegna sjálfvirknivæðingar þjónustustarfa og fólki sem á litla formlega
menntun að baki. Síðasta áherslusviðið lútar að náttúruvá. Lítið er til af rannsóknum um áhrif
náttúruhamfara á mismunandi hópa fólks í vestrænum samfélögum, hvað þá á Norðurlöndum. Hins
vegar fer eldra fólk, börn og fatlað fólk verr út úr náttúruhamförum en aðrir hópar. Hins vegar fá
þessir hópar, og þá sérstaklega fatlað fólk, ekki aðgang að þróun stefna og áætlana í þessum málum
og er horft á þau sem fórnarlömb í stað þess að nota þekkingu og upplifun þeirra við þróun stefna og
áætlana í umhverfis- og loftslagsmálum.

3

Áður en fjallað er nánar um þessi áherslusvið og kynja- og jafnréttissjónarmið sem Reykjavíkurborg,
íslensk stjórnvöld og aðrar stofnanir þurfa að hafa til hliðsjónar í þessum málum verður greint frá
aðferðarfræði rannsóknarinnar
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Aðferðafræði
Umhverfis- og loftslagsmál er stórt málasvið og teygir anga sína víða. Auðveldlega væri hægt að
rannsaka og taka fyrir mörg mismunandi málefni og áherslur innan málaflokksins og greina eftir
kynja- og jafnréttissjónarmiðum. Tilgangur og markmið þessa verkefnis afmarkast við það að leggja
fræðilegan grunn þeirra kynja- og jafnréttissjónarmiða sem þarf að hafa í huga við mörkun stefna og
aðgerða í umhverfis- og loftslagsmálum á Íslandi. Til þess var stuðst við fyrirliggjandi rannsóknir og
þekkingu á þessum málefnum og mun vonandi auka þekkingu og skilning á kynja- og
jafnréttissjónarmiðum í umhverfis- og loftslagsmálum. Í þessum kafla verður betur farið yfir þau
áherslusvið sem höfð voru til hliðsjónar við öflun og kortlagningu heimilda. Í öðru lagi er farið yfir
hvernig og af hverju tilteknar heimildir voru valdar sem mynda niðurstöður þessa verkefnis. Í þriðja
lagi er fjallað um greiningu á heimildum. Niðurstöðurnar voru fimm þemu eða áherslusvið sem
fjallað er um í niðurstöðukafla. Að lokum er farið yfir kosti og galla rannsóknaraðferðarinnar.

Val á áherslusviðum
Eins og kom fram hér að ofan var tilgangur þessa verkefnis að kortleggja kynja- og
jafnréttissjónarmið sem gætu nýst Reykjavíkurborg og íslenskum stjórnvöldum í stefnu- og
áætlanagerð Íslands í umhverfis- og loftslagsmálum. Til að finna helstu áherslur borgarinnar og
íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum var ákveðið að fara yfir Loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir
árin 2021-2025 (Reykjavíkurborg, 2021), Græna planið (Reykjavíkurborg, 2020) sem er sóknaráætlun
Reykjavíkurborgar til ársins 2030 og aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum
(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2014). Þá voru þessar áherslur nýttar sem ákveðinn rami til að
afmarka verkefnið og hefja heimildaöflun. Þá sýnir mynd 1 helstu áherslusvið hverrar áætlunar fyrir
sig í umhverfis- og loftslagsmálum.
Mynd 1. Áherslusvið og áætlanir.

Áætlun

Loftslagsáætlun
Reykjavíkurborgar
2021-2025 (2021)

Græna planið (2020)

Aðgerðaáætlun
íslenskra stjórnvalda
í loftslagsmálum
(2020)

Áherslur

Samgöngur, venjur
íbúa, líkt og
umhverfisvæn hegðun,
vistvænar byggingar,
hringrásarhagkerfið,
orkuskipti,
kolefnisbinding,
hamfarir

Uppbygging innviða, líkt og
íbúðabyggingar og
athafnasvæði, fjárfestingar
í samgöngum,
atvinnutækifæri í
þekkingargeiranum,
lífvísindum,
hugbúnaðarþróun,
skapandi greinum og
nýsköpun

Samgöngur á landi,
landbúnaður,
úrgangur og sóun,
hvatar til umskipta,
líkt og að hvetja til
umskipta í
samfélaginu,
landnotkunkolefnisbinding

Áherslur borgarinnar og íslenskra stjórnvalda skarast að mörgu leyti enda um sameiginlegt markmið
að ræða; að stemma stigu við loftslagsbreytingum. Til að það sé hægt þarf að ríkja mikil samvinna
milli stjórnvalda, stofnana og sveitarfélaga. Samgöngur, breyttar venjur og hvatar fyrir almenning til
að breyta hegðun sinni í þágu umhverfisins, kolefnisbinding og atvinna skipa stóran sess í þessum
aðgerðaáætlunum. Eftir að hafa kortlagt þau áherslusvið sem skiptu máli í Loftslagsáætlun
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Reykjavíkurborgar, Græna planinu og aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum tók við
heimildaleit og skráning þeirra heimilda eftir áherslusviðum og kynja- og jafnréttissjónarmiðum.

Heimildaleit og skráning heimilda
Ástæða þess að nota fyrirliggjandi rannsóknir og upplýsingar fyrir þetta verkefni er að slík rannsókn
veitir góðan fræðilegan grunn mikils efnis og auðveldar rannsakanda að túlka og koma niðurstöðum
fram á skýran hátt. Þá er einnig hægt að sjá eyður sem þarf að fylla í með frekar rannsóknum (Polzer
o.fl., 2021). Þá var kerfisbundin greining á heimildum notuð til að aðstoða við að bera kennsl á
mikilvægar heimildir sem féllu undir valin áherslusvið. Þá veitir slík greining ákveðinn
viðmiðunarstaðal sem kemur í veg fyrir notkun óviðeigandi heimilda fyrir rannsóknina (Bell &
Waters, 2018).
Heimildum var að mestu leyti aflað í gegnum Google Scholar eftir leitarorðum. Mynd 2 sýnir dæmi
um leitarorð sem notast var við. Einnig voru fengnar heimildir frá umsjónarmönnum verkefnisins, og
heimildir sem ég, rannsakandinn, hafði nýtt mér við ritgerðaskrif og tengdust efninu. Í þeim tilvikum
var skráð hver sendi tiltekna heimild eða hvar hún hafði verið notuð áður í stað leitarorðs. Með
þessu var hægt að skapa lögmæti fyrir notkun þessara ákveðnu heimilda. Þá var Google Search oftar
en ekki notuð við leit að íslenskum leitarorðum, sérstaklega skýrslum sem iðulega komu ekki upp við
leit á Google Scholar. Þetta voru oftast skýrslur ráðuneyta eða stofnana. Flestar heimildir sem voru
notaðar voru ritrýndar fræðigreinar, viðhorfskannanir, skýrslur frá stofnunum, félagasamtökum eða
stjórnvöldum. Alls voru 77 heimildir notaðar sem vörpuðu ljósi á kynja- og jafnréttissjónarmið í
umhverfis- og loftslagsmálum eða studdu við þau áherslusvið sem voru valin. Þá sýnir mynd 2 dæmi
um hvernig heimildir voru flokkaðar eftir leitarorðum, tegund þeirra og stuttri umfjöllun sem skipti
máli fyrir niðurstöðurnar.
Mynd 2. Dæmi um leitarorð, heimildir, tegund og þema/umfjöllun heimilda.

Næsta skref var að kortleggja heimildir eftir fyrirfram greindum áherslusviðum. Áherslusviðin voru
alls 13 talsins, og tengdust öll á einn eða annan hátt þeim áherslusviðum sem komu fram í áætlunum
Reykjavíkurborgar og íslenskra stjórnvalda í umhverfis- og loftslagsmálum. Heimildirnar voru svo
flokkaðar í „já“ eða „nei“ eftir því hvaða áherslusviði þau tilheyrðu eða tengdust. Mynd 3 sýnir dæmi
um flokkun fyrstu þriggja heimildanna sem sjást á mynd 2 eftir áherslusviði. Heimildirnar voru
innihaldsgreindar og kortlagðar eftir þemu/umfjöllunarefni þeirra. Innihaldsgreining er tækni sem er
notuð til að safna og greina innihald tiltekins texta og vísar til orða, þema eða skilaboða sem þarf
síðan að miðla eða túlka áfram. Innihaldgreining er gagnleg fyrir verkefni líkt og þetta þar sem um
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mikið magn texta er að ræða. Þá er kóðun heimildanna notuð til að útskýra hvernig rannskandi
breytir, á kerfisbundinn hátt, táknrænu innihaldi textans og miðlar því áfram (Schreier, 2012). Þá þarf
rannsakandinn að ákveða hvaða hluti efnisins er mikilvægur og hvað ekki. Til þess þarf ákveðinn
ramma. Myndir 3 og 4 sýna skýrt hver viðmiðin voru fyrir þetta verkefni. Heimildir sem notast var við
féllu undir ákveðin áherslusvið og heimildir flokkaðar og kóðaðar eftir þeim (Schreier, 2012). Þá var
kóðunin fyrir kynja- og jafnréttissjónarmiðin aðeins óformlegri og mynduðst kóðarnir og þemun út
frá heimildunum sem voru notaðar. Þá miðaðist sú ákvörðun út frá því að kynja- og
jafnréttissjónarmið í þessum málaflokki höfðu ekki verið tilgreind sérstaklega fyrir þetta verkefni og
því hlutverk rannsakanda að finna út hvaða sjónarmið voru algengust í heimildunum.
Mynd 3. Dæmi um flokkun heimilda eftir áherslusviði.

Mynd 4 sýnir dæmi fyrstu þriggja heimildanna úr mynd 2 flokkaðar eftir kynja- og
jafnréttissjónarmiðum, alls 10 talsins. Þá skal nefna að rétt eins og með áherslusviðin þá falla kynjaog jafnréttissjónarmið heimildanna mismunandi. Flest þeirra falla undir kyn á meðan hinir flokkarnir
fá minni athygli. Þetta gæti verið út af vali á leitarorðum en gæti líka sýnt að almennt sé til meira af
rannsóknum og gögnum um kynjasjónarmið í umhverfis- og loftslagsmálum en annarra hópa og sýnir
þá ákveðna eyðu í þess konar rannsóknum. Þá eru þetta einungis vangaveltur rannsakanda og ekki
hægt að staðfesta af eða á hvort slíkt sé raunin.
Mynd 4. Dæmi um flokkun heimilda eftir kynja- og jafnréttissjónarmiðum.

Þá sýna myndirnar hér að ofan aðeins brotabrot af þeirri heimildaöflun og kortlagningu sem fór fram
en tilgangurinn með dæmunum hér að ofan er að sýna á einfaldan máta, hvernig öflun, skráning og
kortlagning heimilda fór fram. Þá er mikilvægt að það komi fram að tilgangur þessa verkefnis er ekki
að veita kerfisbundið yfirlit allra þeirra heimilda sem til eru um áherslusviðin eða málaflokkinn.
Tilgangurinn er að veita yfirlit þeirra megin umræðna og rannsókna sem einkenna kynja- og
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jafnréttissjónarmið umhverfis- og loftslagsmála sem gætu nýst við stefnumótun og áætlanagerð á
Íslandi.

Þemagreining heimilda og uppröðun áherslusviða fyrir niðurstöður
Eftir kortlagningu heimilda tók við úrvinnsla og uppsetning upplýsinga eftir þemu og umfjöllun
Þemagreining er oft notuð á sviði eigindlegra rannsókna. Slík greining leggur áherslu á skilgreiningu,
efnagreiningu og túlkun á þemum sem má finna í heimildum (Schreier, 2012). Forritið „Mind
Manager“ var notað til að auðvelda yfirsýn og tengsl sem mynduðust milli mismunandi heimilda og
áherslusviða. Þetta aðstoðaði einnig við ákvörðun á uppsetningu niðurstöðukafla og endanlegt val
áherslusviða. Mynd 5 sýnir dæmi um hvernig heimildirnar voru flokkaðar eftir áherslusviði og
undirflokkar mynduðust. Sú mynd sýnir til dæmis að „venjur“ er sérstakt áherslusvið og fyrir framan
kemur samantekt um kynja- og jafnréttissjónarmið flokksins. Þá má sjá að samgöngur er undirflokkur
og undir samgöngum má sjá undirflokk um almenningssamgöngur. Viðeigandi heimildir og texti er
síðan settur fyrir aftan hvern flokk og mynduðu niðurstöður þessarar rannsóknar. Þá sýna
appelsínugulu örvarnar tengingu ákveðinna heimilda eða flokka við heimildir eða flokka annarra
áherslusviða. Vegna stærðar skjalsins var illa hægt að koma því fyrir í viðauka og ákvað ég að betra
væri að sýna smá sýnishorn, rétt eins og með myndir 2-4. Unnið er að því að koma þeim fyrir á
Gagnís- Gagnaþjónustu félagsvísinda.
Mynd 5. Dæmi um flokkun heimilda eftir áherslusviðum í yfirflokka og undirflokka.

Allar heimildir og upplýsingar sem aflað var fyrir þetta verkefni og talin skipta máli voru settar í kortið
sem sést í mynd 5. Mynd 6 sýnir síðan áherslusviðin og umfjöllunarefni þeirra eins og birtist í
niðurstöðum. Áherslusviðin eru fimm talsins og voru þau valin eftir úrvinnslu og kortlagningu
heimilda eftir þemu/umfjöllunarefni þeirra. Áherslusviðin eru s.s. byggð á helstu upplýsingum sem
fyrirfannst í heimildum og kynja- og jafnréttissjónarmið sem þarf að hafa til hliðsjónar er síðan
fléttað inn í undirflokka. Þetta var gert til að koma gríðarlegu magni af upplýsingum fyrir á einfaldan
og skýran hátt. Áherslusviðin byggja þó enn á áherslum Reykjavíkurborgar og íslenskra stjórnvalda í
umhverfis- og loftslagsmálum eins og sjá má á mynd 1. Túlkun þeirra er hins vegar alfarið mín,
rannsakandans, og leidd áfram af þeim heimildum og upplýsingum sem var aflað.
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Mynd 6. Áherslusvið og undirflokkar niðurstaðna.

Kostir og gallar rannsóknaraðferðar og samantekt
Helstu kostir þess að framkvæma rannsókn byggða á núverandi þekkingu og rannsóknum er að hægt
er að safna gríðarlegu magni af upplýsingum á stuttum tíma. Tímarammi þessa verkefnis var
takmarkaður og því mikilvægt að safna góðum gögnum og heimildum sem gæti nýst við stefnumótun
í umhverfis- og loftslagsmálum hér á landi. Helstu gallar slíkrar rannsóknar er að velja og hafna.
Upplýsingar og heimildir sem voru valdar eru kannski heimildir sem einhver annar hefði ekki valið og
ekki þótt skipta máli eða öfugt. Þá er til gríðarlegt magn af rannsóknum og efni þar sem ekki allar
upplýsingar í heimildum eru nothæfar eða skipta máli fyrir þróun verkefnisins. Rannsakandinn er því
alltaf að leita og finna upplýsingar sem styðja við hans eigin túlkun á efninu.
Þá eru þessar 77 heimildir sem voru notaðar fyrir niðurstöðurnar engan veginn tæmandi og
auðveldlega væri hægt að halda áfram og byggja á þeirri þekkingu sem var aflað fyrir þetta verkefni.
Þá er mikilvægt að það komi fram að ég sem rannskandi hefði getað tekið fyrir önnur áherslusvið en
þau sem nefnd eru í áætlunum Reykjavíkurborgar og stjórnvalda. Þá hefði einhver annar getað
túlkað áherslusviðin á annan hátt eða lagt áherslu á önnur málefni. Sem dæmi ákvað ég að fjalla um
vistvænar byggingar og hringrásarhagkerfið út frá atvinnu. Aðrir hefðu kannski fjallað um kostnað
vistvænna bygginga og áhrif þeirra á jaðarhópa. Þá byggja niðurstöðurnar á fimm áherslusviðum og
skiptast í 17 undirflokka. Undirflokkar fyrsta áherslusviðsins- venjur og hegðun tekur á neyslu- og
matarvenjum fólks, endurvinnslu og flokkun, orkunotkun og persónulegum gildum, áhyggjum og
hegðun einstaklinga í umhverfis- og loftslagsmálum. Áherslusvið tvö, samgöngur byggir á
mismunandi ferðamynstrum karla og kvenna, almenningssamgöngum, bílaeign- og notkun,
vistvænum bílum og rannsóknum á ferðavenjum. Þriðja áherslusviðið fjallar síðan um ríkjandi gildi og
stefnur hins opinbera í umhverfis- og loftslagsmálum og traust almennings til stjórnvalda. Fjórða
áherslusviðið byggir síðan á atvinnu og taka undirflokkarnir á hverjir eru líklegastir til að græða og
tapa í þeim atvinnuvegum sem stjórnvöld og Reykjavíkurborg leggja mesta áherslu á í grænum
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umskiptum atvinnugreina, hlutverk nýsköpunar, skógrækt og landbúnað, og störf í
viðgerðarþjónustu. Seinasti flokkurinn, náttúruvá, var síðan komið fyrir þar sem mér var bent á af
umsjónarmanni mínum innan Reykjavíkurborgar að opinberlega væri lítið til um rannsóknir og
upplýsingar um áætlanagerð vegna náttúruhamfara sem væru greindar út frá kynja- og
jafnréttissjónarmiðum. Sá kafli skiptist í hlutverk félagsþjónustuaðila í náttúruhamförum og ólík áhrif
náttúruhamfara á mismunandi hópa samfélagsins.
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Niðurstöður
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem kortlagning og greining heimilda leiddi í
ljós. Kaflanum er skipt eftir þeim fimm áherslusviðum sem greining leiddi í ljós, en undir hverju
áherslusviði eru nokkrir undirflokkar (sbr. mynd 6 á bls. 9).

Venjur og Hegðun
Neyslu- og matarvenjur
Matarvenjur kynjanna eru ólíkar og benda rannsóknir til þess að karlmenn neyti almennt meira af
kjötvörum en konur (Nordic Council of Ministers, 2009). Losun gróðurhúsalofttegunda vegna
nautgriparæktunar og neysla kjötmetis mengar hvað mest af allri matvælaframleiðslu (Xu o.fl.,
2021). Niðurstaða könnunar um mataræði Íslendinga sem var framkvæmd á árunum 2019-2021
bendir til að íslenskir karlmenn borði að meðaltali heldur meira af kjöti á viku (736 gr) en konur (435
gr). Þá borða þeir tvöfalt meira af unnum kjötvörum en konur. Konur voru í meirihluta þeirra sem
sögðust borða grænmetisrétti sem aðalrétt og eru þær líklegri en karlar til að vilja draga úr
kjötneyslu og neyslu dýraafurða (38% á móti 23%) (Steina Gunnarsdóttir o.fl., 2022).
Konur gegna stóru hlutverki þegar kemur að neyslu og innkaupum þar sem þær bera oft ábyrgð á
innkaupum fyrir alla fjölskylduna. Vegna þess er oft fjallað um konur sem stærsta neysluhópinn á
heimsvísu. Vert er þó að athuga að þær neyta ekki sjálfar alls þess sem keypt er fyrir heimilið (Nordic
Council of Ministers, 2009). Rannsóknir sýna þá að meðal kolefnisfótspor einhleypra karlmanna sé
rúmlega 10.000 kg á ári miðað við 8.100 kg fyrir einhleypar konur. Þetta er vegna þess að karlmenn
eyða meiri fjármunum í hluti og vörur sem eru kolefnisfrekari líkt og bensín, bíla og kjötvörur á
meðan konur eyða meira í hluti líkt og húsgögn og föt sem hafa minni kolefnisspor (Nordic Council of
Ministers, 2022).

Endurvinnsla og flokkun
Vísbendingar eru um að konur sjái frekar um að endurvinna og flokka sorp innan veggja heimilanna
en karlar (Auður Ingólfsdóttir, 2016; Corner o.fl., 2014). Þá virðist ákveðin kynbundin verkaskipting
vera til staðar þar sem karlar sjá í meira mæli um að fara með sorp á flokkunarstöðvar
(Reykjavíkurborg, 2021). Aukin áhersla á flokkun sorps innan heimilanna mun því að öllum líkindum
hafa meiri áhrif á konur þar sem þær eru líklegri en karlar til að breyta hegðun sinni og fjölskyldunnar
í þágu umhverfis- og loftslagsmála. (European Institute for Gender Equality, 2017; Alston, 2013).

Orkunotkun
Þegar kemur að orkusparnaði í löndum Evrópu finnst konum gagnlegast að fá betri upplýsingagjöf
um orkunýtni- og sparnað til að geta breytt hegðun sinni. Karlar hafa hins vegar meiri áhuga á
tæknilausnum eins og orkusparandi heimilistækjum eða styrkjum frá hinu opinbera. Við val á
orkusölufyrirtæki horfa karlar helst til verðsins á meðan konur horfa einnig til umhverfisáhrifa
orkugjafa. Stefnur sem leggja áherslu á orkusparnað innan heimilanna munu að öllum líkindum hafa
meiri áhrif á konur en karla þar sem þær eru líklegri til að breyta hegðun sinni til að spara orku og
eyða oftar en ekki meiri tíma í heimilisstörf en karlar (European Institute for Gender Equality, 2012).
Þá eru konur líklegri en karlar til að búa við svokallaða „orkufátækt“ vegna minni tekna. Erfiðara er
því fyrir tekjulága hópa að fjárfesta í umhverfisvænni eða sparneytnari kostum fyrir heimilin eins og
orkusparandi heimilistækjum þar sem þau kosta yfirleitt meira (European Institute for Gender
Equality, 2017).
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Persónuleg gildi, áhyggjur og hegðun einstaklinga í umhverfis- og loftslagsmálum
Samkvæmt rannsóknum er fólk sem hagar og hugsar um sjálft sig sem hluta af heild og sýnir af sér
óeigingirni líklegra til að stuðla að sjálfbærni, breyta hegðun sinni í þágu umhverfisins ásamt því að
hafa áhyggjur af umhverfis- og loftslagsmálum. Hins vegar er fólk sem aðhyllist stéttaskiptingu og
einstaklingshyggju líklegra til að gera lítið úr umhverfis- og loftslagsmálum (Corner o.fl., 2014). Þá er
fólk sem beitir sér fyrir óbreyttri hegðun eða ástandi (e. status quo) ólíklegra til að viðurkenna eða
horfast í augu við loftslagsbreytingar. Þetta er oft fólk í stjórnendastöðum sem persónulega hagnast
af óbreyttu ástandi og áherslum. Rannsóknir benda á að í þessu samhengi eru karlar yfirleitt
meirihluti fólks í stjórnendastöðum og því líklegri til að réttlæta kerfið eins og það er (Goldsmith o.fl.,
2013). Þá bendir rannsókn á að karlar virðast forðast að velja sér kvenkyns maka eða félaga sem
aðhyllist karllæg gildi og hegðun í umhverfismálum þar sem þeir efast um gagnkynhneigð þessara
þeirra. Hins vegar virðist sem hið sama gildi ekki fyrir karla sem sýna af sér kvenlæg gildi og hegðun í
umhverfismálum. Það getur því verið að ákveðnir fordómar séu gagnvart konum sem aðhyllast ekki
tilætluð kvenlæg gildi og hegðun í samfélaginu sem ýtir þar af leiðandi undir kynjaðar staðalmyndir
(Swim o.fl., 2019).
Almennt virðast konur þó búa yfir meiri þekkingu á loftslags- og umhverfismálum en karlar. Hins
vegar eru þær líklegri til að vanmeta og gera minna úr þekkingu sinni á málaflokknum (Salehi o.fl.,
2015). Rúmlega helmingur fólks á Íslandi finnst það vita hvorki mikið né lítið um loftslagsbreytingar
en þá eru íslenskir karlar örlítið líklegri til að segjast vita mjög mikið eða frekar mikið um
loftslagsbreytingar en konur (Gallup, 2022).
Á Norðurlöndum hafa konur meiri áhyggjur af loftslagsbreytingum en karlar og þá eru ungar konur
áhyggjufyllsti aldurshópurinn (Norræna ráðherranefndin, 2020). Íslenskar konur hafa meiri áhyggjur
en karlar af þeim afleiðingum sem loftslagsbreytingar gætu haft á fjölskyldur þeirra og hugsa meira
um áhrif sín á umhverfið (Gallup, 2022). Íslenskar konur eru þá líklegri en íslenskir karlar til að vilja
breyta hegðun sinni í þágu umhverfisins (73% kvenna á móti 53% karla). Þá finnst íslenskum körlum
hegðun sín hafa mjög lítil eða engin áhrif á umhverfis- og loftslagsmál (44% karla á móti 17% kvenna)
og eru einnig líklegri til að halda að á heimsvísu geti almenningur haft frekar lítil, mjög lítil eða jafnvel
engin áhrif á umhverfis-og loftslagsmál. Þá eru íslenskir karlar líklegri til að halda að fréttir af
alvarleika hlýnunar jarðar séu ýktar (28% karla á móti 15% kvenna) (Gallup, 2022).
Konur á Norðurlöndum eru líklegri til að taka þátt í aðgerðum til að stemma stigu við
loftslagsbreytingum eins og að borða meira grænkerafæði, kaupa og selja notað og minna af nýjum
fötum og neysluvörum. Ungar konur á Norðurlöndum eru síðan reiðubúnari en allir aðrir aldurshópar
til að hafa afskipti af umhverfismálum (Norræna ráðherranefndin, 2020).
Hærra hlutfall kvenna á Norðurlöndum finnst að mikilvægasta samstarfssvið Norðurlandanna ætti að
vera á sviði umhverfis- og loftslagsmála og styðja þær frekar við þá hugmynd að Norðurlöndin eigi að
vera í fararbroddi í loftslagsaðgerðum á heimsvísu (Norræna ráðherranefndin, 2020).
Konur virðast bera meiri huglæga byrði þegar kemur að loftslagsmálum þar sem þær hafa meiri
áhyggjur af loftslagsmálum en karlar. Því er líklegt að huglægu byrðarnar af því að breyta hegðun og
venjum sínum, fjölskyldu og jafnvel maka leggist frekar á herðar kvenna ef ekki er unnið að því að ná
til annarra hópa (Reykjavíkurborg, 2020; Auður Ingólfsdóttir, 2016). Ímyndin um hinn ,,fullkomna”
umhverfisvæna einstakling sem flokkar og endurvinnur, lagar og bætir föt og eldar hollan og
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umhverfisvænan mat tekur ekki mið af þeirri staðreynd að flest þessara verkefna munu lenda á
konum (Nordic Council of Ministers, 2022).
Þá er einnig kynjamunur á viðhorfum fólks þegar kemur að ábyrgð og úrlausnum til að stemma stigu
við loftslagsbreytingar. Umhverfiskönnun í Svíþjóð sýndi að körlum fannst að stjórnvöld, iðnaður og
fyrirtæki ættu að bera mestu ábyrgðina. Konur í Svíþjóð fannst hins vegar að hegðunarbreyting
einstaklinga væri mikilvægari til að bregðast við umhverfis- og loftslagsáhrifum en benda á að þær
vissu oft ekki hvað væri best að gera í þeim málum. Þá treystu þær tæknilegum úrlausnum minna en
karlar þegar kom að því að leysa loftslagsvandann. Þær voru einnig líklegri en karlar til að vera á móti
hækkun á orkuverði, kolefnissköttum eða öðrum stefnum sem auka fjárhagslega byrði einstaklinga
sem gæti útskýrst af launamuni kynjanna sem leiðir til minni kaupgetu kvenna. Sænskar konur voru
þá líklegri til að vera með sektarkennd yfir vistfræðilegu fótspori sínu en karlar og reyndu að kaupa
varning af fyrirtækjum og framleiðendum sem styðja við umhverfis- og loftslagsmál eða selja
umhverfisvænar og lífrænar vörur. Þá voru þær tilbúnar að eyða meira í slíkt en karlar (European
Institute for Gender Equality, 2012).

-HUGMYNDIR•

•

Aukin skattbyrði eða kostnaður á óumhverfisvænan varning hefur reynst vinsæl leið
stjórnvalda til að stuðla að breyttum venjum fólks í baráttunni við loftslagsvandann. Aukin
skattbyrði mun koma sér verst fyrir þau fátækustu og því mikilvægt að hið opinbera þrói
mótvægisaðgerðir svo ójöfnuður aukist ekki. Þá ættu skattaívilnanir að taka mið af
mismunandi fjárhagsstöðu fólks og styðja við þá hópa sem þurfa mestu aðstoðina. Til
dæmis væri hægt að eyrnamerkja ákveðinn hluta af því féi sem fengið er frá
kolefnis/mengunargjöldum beint til starfsemi eða heimila í viðkvæmri stöðu. Einnig væri
hægt að vinna með einkageiranum að gera umhverfisvænar vörur aðgengilegar og á
sanngjörnu verði (Loftslagsráð, 2022).
Áhugavert væri að kanna viðhorf fólks til kolefnisjöfnunar út frá kynjasjónarmiðum þar sem
lítið er til um slíkar kannanir og þær fáu sem til eru taka oft fyrir afmarkaðan hóp, oft
ferðamenn (Denton o.fl., 2021).

Rúmlega helmingur Íslendinga finnst að Ísland geri of lítið til að takast á við loftslagsbreytingar og eru
konur þar í meirihluta. Þá eru karlar aðeins líklegri til að vera fyllilega ánægðir með sína eigin viðleitni
til umhverfis- og loftslagsmála á meðan konur eru líklegri til að vera óánægðari með sína viðleitni
(Gallup, 2022). Þá eru íslenskar konur, líkt og þær sænsku, líklegri til að halda að einstaklingar beri
ábyrgð á aðgerðum til að sporna við hlýnun jarðar ásamt því að vera aðeins líklegri en karlar til að
finnast hið opinbera og fyrirtæki bera ábyrgð. Karlar svöruðu aðeins oftar en konur að einstaklingar,
fyrirtæki og hið opinbera bæru frekar litla, mjög litla eða enga ábyrgð á aðgerðum til að sporna við
hlýnun jarðar (Gallup, 2022). Þá gætu sumir karlar séð það sem ógn gagnvart karlmennsku eða stöðu
þeirra í samfélaginu að breyta hegðun sinni vegna loftslagsbreytinga þar sem slíkt hefur fengið á sig
kvenlægan stimpil. Að segja körlum að hætta að borða kjöt og keyra stóra bíla gæti því reynst erfitt
ef ekki er unnið að því að brjóta niður kynjaðar staðalmyndir líka (Brough o.fl., 2016).
Helstu hvatar og ástæður Íslendinga til að lágmarka áhrif sín á umhverfið virðist vera fólgin í fræðslu
og umfjöllun, auknum tækifærum til þess að breyta hegðun sinni, góðri tímasetningu og
fjárhagslegur ávinningur. Þá virðist fræðsla og umfjöllun vera helsta ástæða fólks til þess að breyta
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innkaupum til heimilisins. Það sem kemur síðan helst í veg fyrir að Íslendingar breyti hegðun sinni í
þágu umhverfisins er að það heldur að einstaklingsmiðaðar breytingar hafi lítil áhrif, því finnst
stuðningur stjórnvalda ónægur og að það sé of kostnaðarsamt að breyta hegðun sinni. Helstu
fyrirmyndir Íslendinga til breyttrar hegðunar í umhverfismálum er að það viti að það sé að hjálpa
næstu kynslóð ásamt því að vernda Ísland og náttúru landsins til lengri tíma (Gallup, 2022).
Þá hefur verið bent á að fötluðu fólki líði oft eins og sökudólgum eða afgangsstærðum í umhverfisog loftslagsmálum. Umhverfisstefnur- og lausnir séu oft ableískar- byggðar á getu- og hæfnihyggju
þeirra sem búa til og þróa stefnur í umhverfis- og loftslagsmálum. Í þessu samhengi er litið á fatlað
fólk sem annars flokks þjóðfélagsþegna. Dæmi um það er bann við plastsogrörum og hnífapörum
sem kemur illa niður á fötluðu fólki ásamt því fatlað fólk hefur kannski ekki aðstoð, getu eða orku til
þess að þrífa margnota rör og hnífapör (Freyja Haraldsdóttir, 2020).

Samgöngur
Mismunandi ferðamynstur kynjanna
Þegar horft er til þeirra þátta sem Reykjavík getur haft hvað mest áhrif á í umhverfis- og
loftslagsmálum er oft litið til samgangna þar sem losun frá samgöngum er langstærsta hlutfall
samfélagslegrar losunar í Reykjavík. Ef eingöngu er horft til einfalds kolefnisspors eru samgöngur
82% allrar losunar og ljóst er að samdráttur í losun í Reykjavík þarf að stórum hluta að koma frá
vegasamgöngum. Til þess að draga úr losun ætlar Reykjavíkurborg að leggja áherslu á að efla
þjónustu og aðgang að útivistarsvæðum, almenningssamgöngur í göngufæri við heimili og vinnustaði
og byggja upp innviði fyrir almenningssamgöngur (Reykjavíkurborg, 2021). Þá hafa veigamestu
aðgerðir íslenskra stjórnvalda hingað til snúið að losun frá vegasamgöngum. Þar á meðal er
skattlagning jarðefnaeldsneytis á bensín- og díselbíla á meðan skattaívilnanir eru veittar fyrir
vistvænni farartæki og rafhleðslustöðvar (Sigríður Ingibjörg Ingadóttir o.fl., 2021).
Hingað til hafa hefðbundnar samgönguáætlanir, skipulag og umferðarlíkön almennt ekki tekið tillit til
mismunandi ferðamynsturs kynjanna eða mismunandi hópa í samfélaginu. Bæði erlendar og
innlendar rannsóknir sýna að karlar ferðast almennt lengri en færri ferðir yfir daginn á meðan konur
fara í margar stuttar ferðir sem tengjast umönnun og heimilisstörfum (Reykjavíkurborg, 2021;
Stjórnarráð Íslands, 2022). Kynjaáhrif á forgangsröðun samgönguverkefna á Íslandi eru lítið þekkt og
þar af leiðandi erfitt að meta hvort að við forgangsröðun verkefna og áætlanagerð sé fyrst og fremst
tekið mið af ferðamynstrum og þörfum karla. Á sama tíma eru nánast allar ákvarðanir um
samgönguverkefni teknar af körlum (Lilja G. Karlsdóttir og Ásta Þorleifsdóttir, 2018).
Íslenskar og erlendar rannsóknir benda til þess að konur séu líklegri en karlar til að vinna nálægt
heimilum sínum (Lilja G. Karlsdóttir og Ásta Þorleifsdóttir, 2018). Þetta er vegna þess að
vinnumarkaðurinn er kynskiptur og vinna karlar oftar en konur í störfum sem eru staðsett inn í
borgum eða miðsvæðis. Konur eru hins vegar oftar í störfum sem er frekar dreift í úthverfin líkt og
leikskóla, skóla og heilsugæslur (Nordic Council of Ministers, 2009). Það gæti því verið samhengi milli
þess og mismunandi forgangsröðun kynjanna á samgöngubótum á Íslandi þar sem konur eru líklegri
til að vilja forgangsraða samgöngubætur milli þéttbýliskjarna innan vinnusóknarsvæða en karlar vilja
forgangsraða stærri verkefni milli vinnusóknasvæða (Ásta Þorleifsdóttir og Sigrún Birna
Sigurðardóttir, 2021). Þá vill fólk frekar eyða meiri tíma með fjölskyldum sínum og í vinnu en á leið í
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og úr vinnu. Vegna þess er hraðasti og greiðasti umferðarmátinn oftast valinn, bæði hjá konum og
körlum (Nordic Council of Ministers, 2009).

Almenningssamgöngur
Margar erlendar rannsóknir benda til þess að konur séu líklegri en karlar til að nýta sér
almenningssamgöngur á meðan karlar nota frekar einkabíl (Arora-Jonsson, 2011; European Institute
for Gender Equality, 2017; Nordic Council of Ministers, 2009). Á Íslandi er kynjahlutfall þeirra sem
nota almenningssamgöngur (Strætó) hins vegar jafnara en gengur og gerist erlendis (Gallup, 2020;
Reykjavíkurborg, 2021, Stjórnarráð Íslands, 2021). Eini greinanlegi munurinn á hegðun kynjanna í
Strætó á Íslandi er að konur virðast aðeins oftar vera með áskriftarkort (55% á móti 45% karla) á
meðan karlar eru líklegri til að kaupa staka miða. Þetta gæti til dæmis verið vegna mismunandi
ferðamynsturs karla og kvenna (konur ferðast oftar en styttra á meðan karlar fara færri en lengri
ferðir). Það gæti því verið fjárhagslegur ávinningur fyrir konur að vera með áskriftarkort (Ásta
Þorleifsdóttir og Sigrún Birna Sigurðardóttir, 2021). Þá er aðgengi og öryggi fatlaðs fólks í Strætó
ábótavant en slíkt er mikilvægur þáttur í ferðavali og upplifun margs fatlaðs fólks (Stefán Vilbergsson
og Bergný Jóna Sævarsdóttir, 2019). Einnig bendir rannsókn Birtu Óskar Tómasdóttur (2021) til þess
til að erlendir ríkisborgarar taki Strætó mun meira en innlendir þar sem kostnaður virðist hafa meira
vægi í vali á samgöngum hjá innflytjendum en innlendum.
Samkvæmt ferðavenjukönnun Gallup 2019 svöruðu flestir þátttakendur að helstu ástæður þeirra
fyrir að nota einkabíl í stað Strætó væri vegna þess að það kysi einfaldlega annan ferðamáta, fólki
finndist Strætó of tímafrekur og leiðakerfi væri ófullnægjandi (Gallup, 2020). Umhverfiskönnun
Gallup 2022 sýnir síðan að einungis 5% svarenda taki að jafnaði strætó í og úr vinnu eða skóla, óháð
árstíðum og landshlutum. Sama könnun bendir á að svarendur séu líklegri til að ganga í vinnu eða
skóla en taka Strætó að vetri til. Þetta á við alla landshluta nema nágrannasveitarfélög Reykjavíkur
(Gallup, 2022). Þá gæti lítið framboð af almenningssamgöngum líkt og strætó á landsbygðinni
hugsanlega útskýrt þessa niðurstöðu.
Konur eru líklegri en karlar til að sinna ólaunaðri vinnu fyrir heimilin líkt og að fara með og sækja
börn í leikskóla/skóla, kaupa inn fyrir heimilið og sjá um umönnun aldraðra foreldra eða annarra
fjölskyldumeðlima (Forsætisráðuneytið, 2020; Stjórnarráð Íslands, 2022).Í þessu samhengi er vert að
nefna að samkvæmt Evrópsku vinnumarkaðsrannsókninni 2018 er umönnunarbyrði einstaklinga
einna mest hér á landi og rúmlega 10% Íslendinga sinna veiku, fötluðu eða öldruðu skyldmenni
reglulega og eru konur aðeins líklegri en karlar til þess. Af Norðurlöndunum er þessi byrði langmest á
Íslandi. Næst kemur Finnland með 3,3% (Stjórnarráð Íslands, 2021; Eurostat, 2019). Það er því hægt
að draga þá ályktun að ef einkabíllinn er fljótasta og greiðasta leiðin til að sinna öllum þessum
verkum ásamt því að fara í og úr vinnu, velji einstaklingar frekar að ferðast með bíl en
almenningssamgöngum/hjóla/ganga. Þá eru samgönguframkvæmdir, sérstaklega þær sem stytta
ferðatíma, efla vinnusóknarsvæði og auka öryggi líklegar til að gagnast konum í meira mæli vegna
ferðahátta- og venjum þeirra (Stjórnarráð Íslands, 2021; 2022).
Konur leggja einnig mikið upp úr öryggi og aðskildir ferðamátar líkt og sérrými fyrir gangandi og
hjólandi gæti fjölgað konum sem velja aðra ferðamáta, sérstaklega ef vinna þeirra er í nærumhverfi.
Þetta á einnig við um aðra samfélagshópa, líkt og börn og fatlað fólk. Þá er erfið vetrartíð með hálku
og snjó á göngu- og hjólastígum meira hamlandi fyrir þessa hópa. Aðskildir ferðamátar og góð
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vetrarþjónusta á göngu- og hjólastígum mun því að öllum líkindum styrkja þessa hópa til að nota
fjölbreytta ferðamáta allt árið (Ásta Þorleifsdóttir og Sigrún Birna Sigurðardóttir, 2021).

-DÆMIKönnun í bænum Kalmar í Svíþjóð sýndi að konur forðuðust að taka strætó á kvöldin vegna þess
að þeim fannst öryggi þeirra ógnað þegar kom að því að ganga á leiðarenda frá stoppistöð.
Bærinn þróaði svokallaðar „ljós stoppistöðvar“ sem gerði farþegum kleift að biðja strætóbílstjóra
að stoppa á stöðum inn á milli tilgreindra stoppistöðva. Bílstjórar opnuðu síðan aðeins framdyr
vagnsins og fylgdust með því að enginn farþegi fylgdi á eftir. Þetta gerði ferðir með
kvöldstrætóum öruggari og meira aðlaðandi fyrir konur (Sustainable Gender Equality – a film
about gender mainstreaming in practice, 2014).

-DÆMIVið greiningu á kynjaáhrifum snjómoksturs í Karlskoga í Svíþjóð kom í ljós að moksturinn hafði
ólík áhrif á kynin. Rutt var fyrr að stöðum þar sem hlutfallslega fleiri karlar störfuðu en konur.
Vert er að hafa í huga að hinir svokölluðu kvennavinnustaðir eru til að mynda skólar, leikskólar
og öldrunarheimili, svæði sem þarf að ryðja að á tilskildum tíma. Vegir sem ætlaðir voru bílum
og stærri vélhjólum voru hreinsaðir fyrst og göngu- og hjólastígar voru síðastir á
forgangslistanum. Þegar tölur voru skoðaðar kom í ljós að karlar nýttu frekar vegina, en konur
frekar gangstíga og almenningssamgöngur. Í ljósi þess að erfiðara er að ganga og hjóla í snjó en
að keyra bíl hefur forgangsröðinni verið breytt. Með því að breyta forgangsröðinni varð borgin
aðgengilegri fyrir alla, ekki síst börn, unglinga og fólk sem notast við hjólastóla eða
göngugrindur. Þetta nýja skipulag fellur betur að þörfum flestra og þeim samgöngutækjum sem
almenningur notast við án aukakostnaðar fyrir borgina. Þá minnkaði álag á bráðamóttöku í
Karlskoga á hálkusömum dögum vegna færri hálkuslysa ( Sustainable Gender Equality - a film
about gender mainstreaming in practice, 2014; Stjórnarráð Íslands, 2019).

Bílaeign- og notkun
Erlendar rannsóknir benda til þess að karlar sé líklegri til að eiga og nota bíla en konur og er ein
ástæða þess að karlar eru oft í betri stöðu en konur til að kaupa og eiga bíla vegna sterkari
fjárhagslegrar stöðu. (Nordic Council of Ministers, 2009).
Íslenskar tölur benda einnig til að bílaeign karla hérlendis sé talsvert meiri en bílaeign kvenna þar
sem konur voru einungis skráðar fyrir 37% fólksbifreiða árið 2017. Þessar tölur haldast stöðugar því
samkvæmt stöðuskýrslu íslenskra stjórnvalda frá árinu 2022 eru 64% karla og 36% kvenna skráðir
fyrir eignarhaldi fólksbifreiða á Íslandi (Stjórnarráð Íslands, 2022). Áhugavert er skoða kynjagreindar
upplýsingar um fjölda einstæðra bifreiðaeiganda á Íslandi fyrir sama ár því rúmlega 29.000 einstæðar
konur voru skráðar fyrir bíl á meðan einstæðir karlar voru skráðir fyrir 62.000 bifreiðum. Hins vegar
var heildarfjöldi einstæðra kvenna meiri sem þýðir að rúmlega 5.200 fleiri einstæðir karlar voru
skráðir fyrir bíl en voru skráðir á öllu landinu. Þetta bendir til þess að stór hópur karla séu skráðir fyrir
fleiri en einni bifreið. Rúmlega 29.000 einstæðar konur (af 57.932) voru því ekki skráðar fyrir neinni
bifreið árið 2017 (Lilja G. Karlsdóttir og Ásta Þorleifsdóttir, 2018).
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Karlar hérlendis eru einnig líklegri til að vera skráðir eigendur þyngri og stærri ökutækja en konur.
Stærri og þyngri ökutæki losa meira af gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið og menga því
meira (Lilja G. Karlsdóttir og Ásta Þorleifsdóttir, 2018; Stjórnarráð Íslands, 2022). Við könnun á
bifreiðaskrá árið 2018 kom í ljós að bílar í eigu íslenskra kvenna voru almennt sparneytnari ásamt því
að 43% vistvænna bíla voru skráðir í eigu kvenna. Þá losa bílar í eigu kvenna að meðaltali 11% minna
af gróðurhúsalofttegundum en bifreiðar karla (Ásta Þorleifsdóttir og Sigrún Birna Sigurðardóttir,
2021). Tvær helstu ástæður fyrir því gæti verið meiri umhverfisvitund og minni kaupgeta kvenna
vegna lægri launa Stjórnarráð Íslands, 2021). Þegar kemur að því að velja bíla hugsa konur almennt
meira um sparneytni, áhrif þeirra á umhverfið og öryggi á meðan karlar leggja meiri áherslu á kraft,
útlit og drægni (Sovacool o.fl., 2019; Gallup, 2022).

Vistvænir bílar
Þrátt fyrir að karlar eigi frekar bíl/a en konur og kaupgeta þeirra sé oft meiri þá virðast konur vera
hlutfallslega líklegri til að vilja eiga rafmagnsbíl. (Reykjavíkurborg, 2021). Það gæti útskýrst af
auknum vilja kvenna til að breyta hegðun sinni í þágu umhverfisins ásamt því að vera reiðubúnari að
eyða meiru í slíkt en karlar (European Institute for Gender Equality, 2012).
Samkvæmt umhverfiskönnun Gallup (2022) voru konur á Íslandi aðeins líklegri en karlar til að vilja
kaupa rafmagnsbíl (48% kvenna á móti 44% karla) og þær nefndu að í 53% tilvika væri helsta ástæða
þeirra til að skipta bílaflota út vegna umhverfissjónarmiða á meðan það var helsta ástæða 33% karla í
könnuninni. Samkvæmt tölum frá Samgöngustofu frá árinu 2020 voru umráðamenn rafbíla og
tengiltvinnbíla 58% karlar og 42% konur (Reykjavíkurborg, 2021). Þetta er áhugavert vegna þess að
konur eru skráðar fyrir færri bílum en karlar ásamt því að ein ástæða þess að konur eigi minni og
sparneytnari bíla sé vegna minni kaupgetu en karlar. Hingað til hafa vistvænir bílar verið dýrari en
bílar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti (Sigríður Ingibjörg Ingadóttir o.fl., 2021). Það er því spurning
hvort konur séu almennt tilbúnari til að eyða meiru í umhverfisvæna bíla eða hvort slíkar bifreiðar
séu að verða aðgengilegri en áður vegna skattaívilnana stjórnvalda, til dæmis. Þetta væri vert að
athuga.
Þó svo að skattaívilnanir stjórnvalda líkt og skattalækkun á kaupum vistvænna ökutækja lækki
heildarverð eru allar líkur á því að lágtekjufólk og jaðarhópar geti ekki nýtt sér þessar ívilnanir þar
sem kaupmátturinn til að kaupa eða skipta um bifreið er ekki til staðar. Það má því athuga hvort fé úr
sameiginlegum sjóðum sé best varið til að niðurgreiða samgöngur fyrir þá sem hafa hvað mest efni á
að skipta um eða kaupa sér dýrari bíla- heimili með hærri tekjur og fyrirtæki (Sigríður Ingibjörg
Ingadóttir o.fl., 2021). Þá munu kolefnisgjöld sem sett eru á bifreiðar sem ganga fyrir
jarðefnaeldsneyti koma sér verst fyrir lágtekjuhópa þar sem þeir hópar eru líklegri til að eiga eldri
bíla sem menga meira. Fjárfestingar í almenningssamgöngum eru almennt skemmra komnar en
skattaívilnanir fyrir vistvæna bíla. Lágtekjuhópar standa því verr að vígi en aðrir þegar kemur að
aðgengi samgangna á viðráðanlegu verði (Sigríður Ingibjörg Ingadóttir o.fl. 2021).

Rannsóknir á ferðavenjum
Nauðsynlegt er að leggja meiri áherslu á rannsóknir og kannanir á ferðavenjum mismunandi hópa í
samfélaginu til að sjá hvar tíma og fé sé best varið svo það gagnist sem flestum (Reykjavíkurborg,
2021). Fyrir um það bil áratugi síðan var byrjað að greina kynjaáhrif á forgangsröðun
samgönguverkefna erlendis. Slíkt hefur ekki verið rannsakað hér og því erfitt að meta hvort að við
áætlanagerð og forgangsröðun verkefna sé fyrst og fremst tekið mið af ferðamynstrum og þörfum
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karla (Stjórnarráð Íslands, 2019). Þá eru ekki heldur til rannsóknir sem leggja áherslu á að greina
ferðavenjur fólks út frá þjóðfélagsstöðu þeirra, til dæmis fólk af erlendum uppruna, fötluðu fólki,
eftir fjárhag, atvinnu og svo framvegis. Það er því mikið af spurningamerkjum þegar kemur að
greiningu kynja- og jafnréttissjónarmiða í samgönguverkefnum hérlendis.

-DÆMIJarðgangnaframkvæmdir hér á landi hafa sýnt að slíkar framkvæmdirr ná oft að stoppa
fólksflutninga úr dreifbýlum og jafnvel fjölgar íbúum í skamman tíma. Fáskrúðsfjarðargöng og
uppbygging álversins á Reyðarfirði eru dæmi um framkvæmdir þar sem samgöngubætur og
atvinnuuppbygging hélst í hendur og fjölgaði íbúum. Hins vegar skekktust kynjahlutföllin
verulega miðað við það sem var fyrir framkvæmdir og því ljóst að uppbyggingin og
atvinnutækifæri gögnuðust körlum frekar en konum. Sömu þróun mátti sjá með tilkomu
Héðinsfjarðarganga á Ólafsfirði á meðan Siglufirði tókst betur til þar sem uppbygging fjölbreyttra
starfa í tengslum við ferðaþjónustu virðist hafa skipt máli eftir byggingu ganganna (Lilja G.
Karlsdóttir og Ásta Þorleifsdóttir, 2018). Hins vegar sýndi rannsókn um samfélagsáhrif
Vaðlaheiðarganga frá árinu 2014 eða rúmlega fjórum árum fyrir opnun ganganna að stór
meirihluti íbúa bæði austan og vestan Vaðlaheiðar myndi að öllum líkindum ekki flytjast burt og
munur kynjanna var sáralítill. Þó var almenn óánægja með fjölbreytni starfa, sérstaklega hjá
konum austan Vaðlaheiðar (Hjalti Jóhannesson og Halla Hafbergsdóttir, 2015). Þá hafa ekki verið
birt gögn um afstöðu fólks eftir opnun ganganna eða upplýsingar um fólksflutninga á
framkvæmdatíma. Áhugavert væri að rannsaka gangnaframkvæmdir á Íslandi betur þar sem um
er að ræða stórar framkvæmdir og mikið fjármagn. Þá er ætlun þeirra að tengja og auðvelda
aðgengi fólks milli byggðakjarna en lítið er vitað um raunveruleg kynja- og jafnréttisáhrif þeirra.

Ríkjandi gildi og stefnur hins opinbera
Ríkjandi gildi og stefnur í umhverfis- og loftslagsmálum
Aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum leggur mikla áherslu á umskipti í
samgöngumálum, landbúnaði, vinnslu úrgangs og aðgerðir gegn sóun. Einnig er lögð áhersla á þróun
nýrra hvata til umskipta og kolefnisbindingar. Þá er áhersla lögð á nýsköpun sem styður við þessi
umskipti ásamt tæknilegum úrlausnum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020).
Reykjavíkurborg er með sína eigin áætlun í umhverfis- og loftslagsmálum. Loftslagsáætlun
Reykjavíkurborgar fyrir árin 2021-2025 leggur áherslu á sex meginmarkmið sem eru gönguvæn
Reykjavíkurborg, orkuskipti, heilsueflandi ferðamátar, hringrásarhugsun, vistvæn mannvirki og
kolefnisbindingar (Reykjavíkurborg, 2021). Þá hefur borgin útbúið svokallaða sóknaráætlun til ársins
2030 sem ber heitið Græna planið. Græna planið dregur saman lykilverkefni og grænar fjárfestingar í
borginni. Mikil áhersla verður lögð á að skapa störf við uppbyggingu innviða, svo sem í samgöngum,
við uppbyggingu athafnasvæða og við íbúðabyggingar, allt dæmigerð karlastörf (Johnston og Reis,
2022; Sigríður Ingibjörg Ingadóttir o.fl., 2021). Breytingar á neysluvenjum skipa einnig stóran sess í
Græna planinu þar sem íbúar og rekstraraðilar verða hvattir til endurnýtingar og flokkunar
(Reykjavíkurborg, 2020).
Íslensk stjórnvöld sem og Reykjavíkurborg leggja mikla áherslu á nýtingarhyggju, uppbyggingu,
tækniþróun og vísindi þegar kemur að umbreytingum í þágu umhverfis- og loftslagsmála. Minna er
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talað um hvernig hægt sé að nýta samvinnu og umhyggju gagnvart náttúrunni og samfélaginu í þessu
samhengi. Hið fyrra er talið dæmi um karllæg gildi á meðan hið seinna er dæmi um kvenlæg gildi
samfélaga (Auður Ingólfsdóttir, 2016). Á Vesturlöndum eru umhverfis og- loftslagsmál oft römmuð
inn sem vandamál vegna iðnvæðingar og lausnir hugsaðar út frá tæknivæðingu, ákveðinni stjórn á
náttúruauðlindum og efnahagslegri útþenslu. Þá eru þessar lausnir settar í samhengi við karllæg gildi
samfélaga þar sem valdsvið vísinda, tækni og samgangna eru oftar á borði karla en kvenna (Swim
o.fl., 2018; Terry, 2009; Macgregor, 2009).
Þó svo að rannsóknir og kannanir bendi til þess að konur hafi meiri áhyggjur af loftslagsbreytingum
og eru oft tilbúnari til að ganga lengra en karlar til að breyta hegðun sinni eru konur yfirleitt í
minnihluta þeirra sem fara með ákvarðanavald í umhverfis- og loftslagsmálum (European Institute
for Gender Equality, 2017). Rannsóknir benda einnig á að þegar kvenkyns stjórnendum fjölgar innan
fyrirtækja leiði það til minnkunar á losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið (European
Central Bank, 2022; Hossain o.fl., 2017). Hins vegar virðast kynja- og jafnréttissjónarmið í umhverfisog loftslagsmálum ekki fá hljómgrunn innan stofnana ef konur og aðrir minnihlutahópar fá ekki að
taka þátt í umræðum og ákvarðanatöku (Mainlay & Tan, 2012). Þá þarf oft meira en bara þátttöku
þessara hópa í umhverfis- og loftslagsmálum til að alvöru breytingar eigi sér stað. Rannsóknir í
Skandinavíu sýna að þegar konur eru til jafns við karla í ákvarðanastöðum í umhverfis- og
loftslagsmálum þýði það ekki endilega að aðgerðir taki mið af kynja- og jafnréttissjónarmiðum. Oft
virðist vera takmörkuð þekking á kynja- og jafnréttisáhrifum umhverfis- og loftslagsmála ásamt því
að vilji eða áhugi til breytinga er oft lítill (Magnusdottir og Kronsell, 2014; Stjórnarráð Íslands, 2022).
Fjölbreyttur hópur fólks í stjórnunarstöðum, kerfislægar breytingar ásamt þekkingu og þjálfun í
samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða innan stofnana, fyrirtækja og hins opinbera gæti stuðlað
að árangursríkum stefnum sem taka mið af ólíkum áhrifum umhverfis- og loftslagsmála á
mismunandi hópa í samfélaginu.

-DÆMIAukin þátttaka kvenna í skógræktarsamtökum í Svíþjóð og Indlandi leiddi ekki til aukinnar
samþættingar kynja- og jafnréttissjónarmiða vegna þess að lítill áhugi var meðal karla innan
samtakanna fyrir breytingum í starfsemi og stefnum. Í Svíþjóð fannst konum erfitt að koma
skoðunum sínum á framfæri ásamt því aðgerðir voru yfirleitt fyrirfram ákveðnar af körlunum
sem stjórnuðu samtökunum. Á Indlandi fannst körlunum sínir eigin hagsmunir mikilvægari og
enginn tilgangur væri að vinna að hagsmunum kvennanna fyrr en þeirra markmiðum væri náð
(Arora-Jonsson, 2010; 2011). Því er mikilvægt að samhliða því að jafna kynjahlutföll sé ráðist í
aðgerðir sem beinast að því að breyta stofnanamenningu og ríkjandi gildum og viðhorfum.
Til að skapa pláss fyrir aðrar skoðanir og stefnur í umhverfis- og loftslagsmálum þarf sterkt
borgaralegt samfélag og aukna meðvitund um loftslagsvandann. Einnig þarf ákveðna mótstöðu gegn
ríkjandi hugmyndafræði líkt og áherslu á karllægar atvinnugreinar og stanslausri uppbyggingu ef
umskipti í þágu umhverfis- og loftslagsmála eiga ekki að skapa aukinn ójöfnuð í samfélaginu (Auður
Ingólfsdóttir, 2016). Ein leið til þess að koma í veg fyrir aukna misskiptingu í samfélögum vegna
umhverfis- og loftslagsbreytinga er að opna fyrir þátttöku jaðarsettra hópa og þeirra sem eru hvað
mest berskjaldaðir fyrir umskiptum vegna umhverfis- og loftslagsbreytinga. Þessir hópar fá alla jafna
ekki að taka þátt í stefnumótun og ákvarðanatöku í málefnum sem hafa hvað mest áhrif á framtíð
þeirra (Kaijser og Kronsell, 2013; Pearson o.fl., 2017).
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Þá þurfa stefnur og aðgerðir stjórnvalda og sveitarfélaga ekki endilega að koma frá fólki í
valdastöðum, sérstaklega þær sem snúa að umhverfisvænni hegðun fólks. Rannsóknir sýna að
grasrótarhreyfingar og verkefni leidd af samfélaginu sjálfu hjálpar til í baráttunni við loftslagsvánna.
Fólk sem sýnir af sér nágrannakærleik og samstöðu við nærumhverfi sitt kemur oft með hugmyndir
sem ráðamönnum dettur ekki í hug (Sandberg, 2020).

-DÆMIÁrið 1997 vann danska eyjan Samsø samkeppni stjórnvalda til að verða fyrirmynd danskra
samfélaga í notkun endurnýjanlegrar orku. Þau ákváðu að beisla vindorkuna og eiga íbúarnir
rúmlega 90% af vindorkuverum eyjunnar í dag ásamt því að hafa bætt við sig öðrum
endurnýjanlegum orkugjöfum. Áður fyrr var eyjan algjörlega háð jarðefnaeldsneyti sem var
innflutt frá meginlandinu. Það var einungis vegna mikillar samstöðu og vilja íbúa að orkuskiptin
gátu átt sér stað. Það voru ekki bara tæknilausnir sem skiptu þarna máli heldur samfélagið á
eyjunni og samstaða íbúa Í dag er eyjan næstum 100% kolefnishlutlaus og aðstoðar eyjan önnur
samfélög að gera slíkt hið sama með fræðslu og þekkingarmiðlun (Sandberg, 2020;
VisitSamsoe.dk, e.d.).
Þá skortir kyngreind tölfræðigögn fyrir málaflokka, málefni, megináætlanir og helstu verkefni
umhverfis- og loftslagsmála svo með góðu móti megi meta kynja- og jafnréttisáhrif á Norðurlöndum.
Bæta þarf öflun og aðgengi að kyngreindum gögnum og einnig þarf að gera frekari rannsóknir á
stöðu mismunandi hópa innan samfélagsins í tengslum við umhverfis- og loftslagsbreytingar
(Stjórnarráð Íslands, 2021; Nordic Council of Ministers, 2022). Loftslagsráð bendir á að í mörgum
ríkjum Evrópusambandsins sé unnið að innleiðingu grænnar fjárlagagerðar til að tryggja samhæfingu
og stefnumörkun fjármála í loftslagsstefnu stjórnvalda og þetta er eitthvað sem íslensk stjórnvöld
gætu tileinkað sér. Einnig er bent á að íslenska ríkið þurfi að skilgreina með skýrum hætti markmið og
áherslur í umhverfis- og loftslagsmálum, bæði hvað varðar mótvægisaðgerðir og aðlögun að
loftslagsbreytingum. Ef það væri gert væri auðveldara að meta núverandi aðgerðir ásamt kostnaði og
áhrifum (Loftslagsráð, 2022).

Traust til stjórnvalda til að bregðast við loftslagsvá
Svarendur í umhverfiskönnun Gallup (2022) voru líklegri til að vera óánægðir með viðleitni
stjórnvalda til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, en virtust ánægðari með viðleitni
sveitarfélaga sinna. Þá héldu flestir að Ísland gæti ekki orðið kolefnishlutlaust fyrir árið 2040.
Í könnun sem var lögð fyrir Norðurlandabúa mátti sjá að Íslendingar, Færeyingar og Grænlendingar
bera hvað minnst traust til stjórnvalda. Rúm 3% íslenskra svarenda báru mjög mikið traust til
stjórnvalda miðað við rúmlega 10-14% á hinum Norðurlöndunum. Skýrsla sem gerð var í kjölfarið
bendir á að til að hægt sé að innleiða umbætur sem styðja við græn umskipti í norrænum
samfélögum þurfi almenningur að treysta stjórnvöldum og trúa því að stjórnmálafólk geti brugðist
við loftslagsvandanum. Helstu ástæður fyrir litlu trausti til stjórnvalda voru að þau væru of hægfara
og að stjórnmálafólk fylgdi ekki sömu stefnu og svarendur (Norræna ráðherranefndin, 2020). Þá sýna
rannsóknir að fólk sem treystir stjórnvöldum og stjórnmálafólki er líklegra til að sætta sig við úrræði
líkt og kolefnisskatta og aðrar aðgerðir sem lúta að aukinni fjárhagsbyrði einstaklinga, sérstaklega ef
þær tekjur eru nýttar til góðs (Green Alliance, 2019; Fairbrother o.fl., 2019).
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Atvinna
Hverjir tapa, hverjir græða?
Mikla vinnu og natni þarf að leggja í umskipti starfa vegna umhverfis- og loftslagsmála. Það þarf að
víkka skilgreininguna á grænum störfum svo ákveðnir hópar missi ekki störf sín og ójöfnuður myndist
ekki meðal þjóðfélagshópa. Í dag er lögð áhersla á að grænvæna störf í byggingargeiranum,
samgöngum, tækniþróun og vísindum sem eru dæmi um frekar karllæg störf. Fjárfestingar, styrkir,
úrlausnir og ný störf sem munu skapast vegna umskipta í umhverfis- og loftslagsmálum munu því
frekar nýtast körlum ef ekkert verður aðhafst í atvinnnumálum (Johnston og Reis, 2022; Sigríður
Ingibjörg Ingadóttir o.fl., 2021).
-DÆMI•

•

Störf sem forgangsraða sjálfbærni og leggja áherslu á þróun umhverfisvænna lausna eru
almennt aðlaðandi fyrir konur. Störf sem eru frekar tengd við karla líkt og verkfræði og
byggingarvinna sem leggja áherslu á slíkt gætu því laðað fleiri konur að geirunum. Einnig
benda rannsóknir til þess að þegar konum fjölgar í byggingarstörfum er almennt meiri
áhersla lögð á umhverfisvæna starfshætti (Nordic Council of Ministers, 2022).
Greining var gerð á tveimur mikilvægum atvinnugreinum fyrir grænt hagkerfi í Kanada;
samgöngur og byggingargeirinn. Greiningin sýndi að almennt var lítið til af upplýsingum um
þátttöku kvenna í þessum starfsgreinum og vegna þess, meðal annars, höfðu fyrirtæki og
stofnanir ekki tekið mið af kynja- og jafnréttissjónarmiðum við endurskipulagningu þessara
atvinnugreina fyrir grænt hagkerfi. Þá kom einnig í ljós að auðveldara var fyrir starfsfólk sem
starfaði þegar í þessum greinum að fá þjálfun í umhverfisvænni starfsháttum og breytingum
en fyrir fólk sem ekki var vant þessum störfum eða var að koma nýtt inn. Konur voru
meirihluti þeirra sem aldrei höfðu unnið við þessi störf og höfðu starfsgreinarnar ekki haft
það í huga við umbreytingu þessara starfa (Baruah & Biskupski-Mujanovic, 2021).

Þegar kemur að umskiptum í atvinnu vegna umhverfis- og loftslagsbreytinga er mikilvægt að greina í
upphafi hverjum umskiptin nýtast: hverjir fá þessi nýju störf sem verða til, hverjir fá best launuðu
störfin og hverjir missa störfin sín? (Nordic Council of Ministers, 2022). Þar sem græn störf og þróun
þeirra eru frekar ný af nálinni ætti það að gefa hinu opinbera ákveðið frelsi til að leggja áherslu á
atvinnugreinar sem hafa ekki notið jafn mikillar athygli í umræðunni eins og til dæmis
umönnunarstörf (Johnston og Reis, 2022). Umönnunarstörf eru viss burðargrind samfélaga. Konur
eru í miklum meirihluta í þeim störfum sem snúa að umönnun og þá eru slík störf álitin vera
atvinnugrein sem losar lítið af gróðurhúsalofttegundum í andrúmsloftið. Þetta eru störf sem má ekki
missa og ætti því að leggja áherslu á að þróa og bæta kjör þessara starfstétta enn frekar í sambandi
við grænan atvinnuveg þar sem sífellt fleiri þurfa á umönnun að halda og dagvistun barna gerir fólki
kleift að sækja vinnu. Hægt væri að þróa og þjálfa fólk sem er í berskjölduðum störfum vegna
grænna umbreytinga yfir í umönnunarstörf. Hins vegar verður sú þróun að byggja á sanngirni og
réttlátum kjörum (Johnston og Reis, 2022).
Áætlað er að störf í framleiðslu, þjónustu, smásölu og ferðaþjónustu séu sérstaklega berskjölduð
vegna sjálfvirknivæðingar. Þessi störf krefjast gjarnan lítillar formlegrar menntunar og eru karlmenn í
störfum sem krefjast lítillar menntunar frekar í hættu en konur að missa störf sín, ásamt
innflytjendum og ungu fólki í tímabundnum láglaunastörfum (Sigríður Ingibjörg Ingadóttir o.fl.,
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2021). Þá eru innflytjendur að jafnaði með tæplega 8% lægri laun en innlendir þegar leiðrétt hefur
verið fyrir helstu lýðfræði- og starfstengdum þáttum á Íslandi. Niðurstöður sýna einnig að
innflytjendur eru að jafnaði með lægri laun en innfæddir með sömu menntun og skilyrtur
launamunur er á bilinu 11-15% (Stjórnarráð Íslands, 2021). Hugmyndir vinnuveitenda um hvaða
einstaklingar eru „æskilegir“ starfsmenn í ákveðin störf skipta máli og þar hefur kyn, uppruni og fleira
áhrif (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Þá bendir samantekt upplýsinga frá 140
löndum sem tóku þátt í Gender Equality Index Sameinuðu þjóðanna að fylgni sé milli aukins
kynjajafnréttis, hagvaxtar og minni losunar gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið (McGee o.fl.,
2020). Þetta bendir til þess að félagslegi þátturinn vegna grænna umskipta sé alveg jafn mikilvægur
og hinn fjárhagslegi til að ná árangri í umhverfis- og loftslagsmálum.

Nýsköpun
Bæði íslensk stjórnvöld og Reykjavíkurborg leggja mikið upp úr því að móta og efla nýsköpunarstefnu
hér á landi til að bregðast við nýjum áskorunum vegna umhverfis- og loftslagsbreytinga
(Reykjavíkurborg, 2020; Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020). Í þessu samhengi er mikilvægt að
þessi þróun í nýsköpun, sem hefur það að markmiði að spyrna gegna loftslagsvánni, taki mið af
þörfum og hæfileikasviðum mismunandi hópa fólks þar sem nýsköpun hefur hingað til verið
karllægur geiri sem tekur frekar þarfir og sérsvið karla til hliðsjónar (Reykjavíkurborg, 2021). Það er
ákveðin kynjaslagsíða ríkjandi í hugmyndum og viðmiðum um hvað telst vera nýsköpun og eiga konur
oft erfitt með að brjótast inn í umhverfi sem hefur verið þróað og viðhaldið af körlum (Katrín
Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015; Steinunn Bragadóttir og Finnborg Salome
Steinþórsdóttir, 2021). Karlar eru til dæmis í miklum meirihluta þeirra sem fá öndvegisstyrki
Rannsóknasjóðs sem styrkir vísindarannsóknir og rannsóknartengt framhaldsnám á Íslandi
(Stjórnarráð Íslands, 2021). Þá verður mikil áhersla lögð á nýsköpun og nýja atvinnustarfsemi í
kringum orkuskipti hér á landi til að draka úr notkun jarðefnaeldsneytis (Stjornarradid.is, 2016).
Orkumál og nýsköpun í orkumálum er dæmi um karllæga atvinnugrein ásamt því að karlar sækja
mikið oftar um og fá nýsköpunarstyrki í orkumálum hér á landi.Frá árunum 2017-2019 voru konur
einungis 5% styrkhafa úr Orkusjóði og fengu 1% af heildarfjárhæð. Árið 2020 sóttu síðan engar konur
um styrki í Orkusjóð. Á sama tíma voru 67% styrkþega Hönnunarsjóðs konur og fengu þær 75% af
úthlutunarfjárhæð (Stjórnarráð Íslands, 2021). Ef ekki verður búin til góð og yfirgripsmikil kynja- og
jafnréttisstefna þegar kemur að nýsköpun hér á landi munu konur og aðrir minnihlutahópar missa af
slíkum tækifærum þar sem áhugasvið karla og nýsköpunaráherslur vegna umhverfis- og loftslagsmála
hafa hingað til haldist í hendur.Í loftslagssjóði eru styrkir veittir til nýsköpunarverkefna annars vegar
og styrkir til kynningar- og fræðsluverkefna hins vegar. Konur eru oftast í meirihluta þeirra sem sækja
um styrki til kynningar- og fræðsluverkefna sem oft gengur út á hvernig best er að endurnýta og
koma í veg fyrir matarsóun á meðan karlar sækja um styrki til nýsköpunarverkefna sem lúta að
tæknilegum lausnum (Nordic Council of Ministers, 2022). Þá hefur formaður Loftslagssjóðs gagnrýnt
íslensk stjórnvöld fyrir að leggja ekki meira fjármagn í eina sjóðinn á vegum ríkisins sem hefur
beinlínis með loftslagsmál að gera. Sjóðurinn hefur verið að fá 100 milljónir króna á ári sem dugar
lítið til að styrkja góð nýsköpunarverkefni í þágu umhverfis- og loftslagsmála og fer gegn stefnu
stjórnvalda að auka nýsköpun í þeim málum (Ásta Hlín Magnúsdóttir, 2022).
Fyrir utan styrkveitingar eru karlar líklegri til að vera í frumkvöðlastarfsemi en konur og helstu
ástæður fyrir því er að slík starfsemi einkennist af áhættu, samkeppni og einyrkjaumhverfi.
Rannsóknir bæði hérlendis og erlendis benda til að konur séu líklegri til að setja þessi atriði fyrir sig
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en karlar. Þá segja konur að þarfir fjölskyldunnar haldi aftur af þeim þegar kemur að rekstri eigin
fyrirtækja (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Þá skortir konur oft fyrirmyndir til
að sækja um eða leggja fyrir sig frumkvöðlastörf ásamt því að þær þurfa oftar að verja umsóknir
sínar á meðan karlar fá oftar að spila sóknarleik og ræða gróðatækifæri (European Investment Bank,
2020; Menon Economics, 2020; Alma Dóra Ríkarðsdóttir, 2020).

-HUGMYNDIR•

•

Lítið virðist vera um samvinnu Norðurlandanna hvað varðar þátttöku kvenna í nýsköpun
þó hvert land fyrir sig bjóði upp á ýmsar úrlausnir og hvata fyrir konur. Hægt væri að efla
konur í nýsköpun á Norðurlöndunum ef unnið væri að betra tengslaneti og samnorrænum
tækifærum (Menon Economics, 2020). Einnig heldur Evrópusambandið utan um þó nokkur
tengslanet og samtök sem leggja áherslu á að aðstoða, bæta aðgengi og styrkja konur í
nýsköpun sem vert væri að kynna ("Support tools and networks for women", e.d.).
Aðgangur að styrkjum og fjármagni er ein helsta hindrun kvenna til nýsköpunar (Ebiquity,
2016). Sértækar aðgerðir líkt og nýsköpunarsjóðir sem einungis konur geta sótt í og aukið
fjármagn til verkefna aðeins leidd af konum gætu aukið þátttöku kvenna í nýsköpun. Þá er
Evrópusambandið farið að krefja umsækjendur um kynja- og jafnréttisáætlanir með
styrkjaumsóknum sínum í nýsköpunarsjóði sambandsins (European Investment Bank,
2020).

Skógrækt og Landbúnaður
Efling skógræktar, landgræðslu, endurheimt og verndun votlendis eru nokkrar af árangursríkustu
leiðunum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2022). Hins
vegar rennur einungis brot af fjárveitingu sem rennur til landshlutaverkefna í skógrækt, beint til
atvinnustarfsemi kvenna. Á hverju ári úthlutar Landgræðslan fjármunum úr Landbótasjóði til
ákveðinna verkefna hér á landi, til dæmis fyrir sjálfbæra landnýtingu, endurheimt gróðurs og
kolefnisbindingu gróðurs og jarðvegs. Á árunum 2011-2020 fengu konur aðeins 4 m.kr af þeim 510
m.kr sem úthlutað var. Stofnanir og félög fengur rúmar 411 m.kr og karlar 95 m.kr. Slíkt hið sama má
sjá hjá öðrum samvinnuverkefnum Landgræðslunnar- karlar og stofnanir fá mikinn meirihluta veittra
styrkja (Stjórnarráð Íslands, 2022).
Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem fá beingreiðslur vegna hefðbundinna bústarfa eru karlmenn þar
sem þeir eru oftar skráðir fyrir eignum ásamt bein og- stuðningsgreiðslum en konur. Starfsframlag
kvenna í landbúnaði er því oft hvergi skráð í opinberum gögnum. Þess vegna eru karlar til dæmis
frekar skráðir sem rétthafar skógræktarsamninga þar sem þeir eru þegar skráðir fyrir greiðslum. Það
eru því ákveðnar kerfislægar og lagalegar hindranir sem hamla atvinnuþátttöku kvenna hvað
viðkemur ræktun nytjaskóga (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2014; Stjórnarráð Íslands,
2021). Unnið hefur verið að því að gera hlut kvenna sýnilegri með því að gefa hjónum og
sambýlisfólki tækifæri til að fá greiðslur samkvæmt samningum skipt jafnt milli aðila (Stjórnarráð
Íslands, 2021). Áhugavert verður að sjá hvort slíkar aðgerðir beri nógu mikinn árangur til að rétta af
stöðu kvenna í landbúnaði og skógrækt.
Almennt hefur ekki farið fram heildstæð greining og kortlagning gagna í náttúruvernd, skógrækt og
landgræðslu hér á landi sem tekur mið af kynja- og jafnréttissjónarmiðum. Það þarf því að ráðast í
greiningar og rannsóknir á þessu sviði (Stjórnarráð Íslands, 2021). Aukin binding kolefnis með breyttri
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landnotkun og skógrækt mun auka þörf fyrir vinnuafl í greininni og upplýsingar benda til þess að
skógrækt og landgræðsla sé karllægur geiri, og því líklegra til að gagnast körlum en fólki af öðru kyni,
nema gripið sé til sértækra aðgerða (Sigríður Ingibjörg Ingadóttir o.fl., 2021; Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið, 2020). Einnig væri áhugavert að veita lífrænum búskap meiri athygli hér á landi
þar sem erlendar rannsóknir benda til þess að konur séu líklegri til að stunda lífrænan búskap en
karlar. Einstaklingar í slíkum búskap virðast vera meðvitaðri um umhverfis- og loftslagsmál, er yngra
og með hærra menntunarstig en fólk í venjulegum búskap (European Environmental Bureau &
Women Engage for a Common Future, 2021; Nordic Council of Ministers, 2022). Þá væri áhugavert í
þessu samhengi að athuga hvort konur séu líklegri en karlar til að vera í eða vilja vera í
grænmetisbúskap þar sem þær eru líklegri til að vera grænkerar (Nordic Council of Ministers, 2009;
Steina Gunnarsdóttir o.fl., 2022).

Störf í viðgerðarþjónustu- efling hringrásarhagkerfisins
Viðgerðarþjónusta gæti orðið að mikilvægri atvinnugrein til að stemma stigu við loftslagsbreytingum
ásamt því að styðja við hringrásarhagkerfið. Markmið hringrásarhagkerfisins er að koma í veg fyrir að
auðlindir verði að úrgangi, meðal annars með því að bæta líftíma og endingu varnings og efna. Slíkt
gæti komið í veg fyrir offramleiðslu varnings og ónauðsynleg innkaup (Rogers o.fl., 2021). Þá myndu
slík störf einnig styðja við réttlát umskipti í umhverfis- og loftslagsmálum þar sem mikilvægt er að
búa til fjölbreytt störf í stað þeirra sem munu glatast vegna grænna umskipta (Sigríður Ingibjörg
Ingadóttir o.fl., 2021). Endurmenntun og færniþjálfun gæti nýst vel fyrir slíkan atvinnuveg,
sérstaklega fyrir fólk sem þarf að skipta um starfsvettvang vegna breyttra áherslna stjórnvalda í
atvinnumálum og þeirra sem eiga erfiðara með að nálgast örugga vinnu, líkt og fólk með lágt
menntunarstig, fólki af erlendum uppruna eða öðrum jaðarhópum samfélagsins. Þá myndi aukin
áhersla á viðgerðarþjónustu skila sér til neytenda í formi lægri útgjalda.
Hins vegar verður að stuðla að aukinni vitneskju meðal almennings um mikilvægi þess að gera við og
lagfæra í staðin fyrir að kaupa nýtt og auka aðgengi almennings að viðgerðarþjónustu á sanngjörnu
verði (Rogers o.fl., 2021). Þá hefur Evrópusambandið unnið að því að auka rétt neytenda til viðgerða
á vörum sínum, bættu aðgengi að varahlutum og aðgengi neytenda til að gera við sínar eigin vörur
(Šajn, 2022). Það er hins vegar möguleiki á að viðgerðarþjónusta ýti undir hefðbundin kynhlutverk ef
ekki er hugað að því sérstaklega við eflingu þessara starfsgreina þar sem konur eru líklegri til að gera
við og laga fatnað á meðan karlmenn gera oftar við bíla og alls kyns tæki (Rogers o.fl., 2021).

-DÆMIStjórnvöld ýmissa Evrópulanda hafa verið að veita almenningi skattaívilnanir vegna
viðgerðarþjónustu. Þetta er gert til þess að hvetja fólk til að að láta gera við hluti í stað þess að
kaupa nýja. Í Svíþjóð hefur virðisaukaskattur vegna viðgerðarþjónustu farið úr 25% niður í 12%
og á þetta við allt frá fatnaði, hjólum og yfir í stærri heimilistæki. Þá geta neytendur einnig
endurheimt helming kostaðar af vinnulaunum vegna viðgerða við skil á skattframtali (Sutherland
& Borsi, 2020).
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Náttúruvá
Hlutverk félagsþjónustuaðila vegna náttúruhamfara
Á Norðurlöndum gegna félagsþjónustuaðilar mikilvægu hlutverki hjá sveitarfélögum við að efla
þrautseigju einstaklinga og veita þeim sem þurfa á því að halda aukinn stuðning og aðstoð. Þar á
meðal er eldra fólk, börn og fatlað fólk. Félagsþjónustuaðilar búa því yfir mikilvægri þekkingu sem
gæti komið að góðum notum við undirbúning og framkvæmd neyðarþjónustu vegna náttúruhamfara
(Rapeli o.fl., 2018). Hins vegar er lítið sem ekkert til af rannsóknum eða upplýsingum um hvaða
hlutverki þessir þjónustuaðilar gegna þegar náttúruhamfarir ganga yfir á Norðurlöndum. Þrátt fyrir
ákveðin líkindi milli landanna er undirbúningur og hlutverk ákveðinna aðila og stofnana mismunandi
(Juhola o.fl., 2012). Í Svíþjóð, Finnlandi og Noregi er sérstaklega minnst á félagsþjónustuaðila í
lagaramma landanna þegar kemur að náttúruhamförum. Ákveðnar varaáætlanir fyrir
félagsþjónustaðila eru einnig til í þessum löndum. Hvorki á Íslandi né í Danmörku er minnst á
félagsþjónustaðila í lagarömmum vegna náttúruhamfara og ekki eru til sérstakar aðgerðaáætlanir
eða leiðbeiningar fyrir félagsþjónustuaðila þar sem hlutverk þeirra á tímabilum náttúruhamfara er
tekið skýrt fram. Þó ekki sé sérstaklega minnst á hlutverk félagsþjónustuaðila í lagarömmum í
Danmörku og á Íslandi er öllum opinberum aðilum og stofnunum á Norðurlöndum gert að undirbúa
sig fyrir hamfarir. Hins vegar er góð og skilvirk hamfaraáætlun sú sem skilgreinir á skýran hátt
hlutverk þeirra sem koma að áætluninni á öllum stigum málsins hvort sem það er í varnaráætlun,
undirbúningi, viðbrögðum eða enduruppbyggingu. Þess vegna gæti verið góð hugmynd að skilgreina
hlutverk félagsþjónustuaðila í lagarömmum og áætlunum til að tryggja hnökralaus og skjót viðbrögð
þar sem allir aðilar vita hvert þeirra hlutverk er og hvenær og hvernig á að grípa inn í (Rapeli o.fl.,
2018).

Ólík áhrif náttúruhamfara á mismunandi hópa samfélagsins
Rannsóknir sýna að hamfarir af völdum loftslagsbreytinga hafa misjöfn áhrif á mismunandi hópa
samfélagsins og eru skaðlegastar eldra fólki, fátæku fólki og börnum. Konur eru í meirihluta eldra
fólks sem býr við fátækt. Almennt glíma fleiri konur við fátækt en karlar og bera meiri ábyrgð á
umönnun barna, fjölskyldu og heimilis (Reykjavíkurborg, 2021; Salehi o.fl., 2015; European Institute
for Gender Equality, 2017). Þá benda rannsóknir til þess að konur sem eru vanar
umönnunarhlutverkum, hvort sem það er í starfi eða heima fyrir, gegni slíkum störfum í meira mæli í
samfélaginu þegar náttúruhamfarir ganga yfir og seinna meir, í enduruppbyggingu samfélaga
(European Environmental Bureau & Women Engage for a Common Future, 2021).
Aðrir þættir sem hafa áhrif á varnarleysi fólks vegna náttúruhamfara eru fatlanir, einstaklingar sem
búa einir og með lítið stuðningsnet og kynþáttur. Fólk með takmarkað stuðningsnet og líkamlegar
skerðingar er oft verr undirbúið fyrir náttúruhamfarir, ásamt því að möguleikar og geta þeirra til
neyðarrýmingar eru skertar. Þetta fólk á einnig erfiðara með að aðlagast samfélaginu eftir hamfarir
(Dietz o.fl., 2020; Gaskin o.fl., 2017). Þá á fatlað fólk sem tilheyrir öðrum minnihlutahópum ennþá
erfiðara að fá þarfir sínar metnar (Kett o.fl., 2021). Fellibylurinn Katrina sem reið yfir New Orleans í
Bandaríkjunum varpaði ljósi á djúpa samfélagslega misskiptingu þar í landi og sýndi fram á að ekki
var einungis um að ræða náttúruhamfarir heldur einnig pólitískar hamfarir. Flest fórnarlambana voru
jaðarhópar; fátækt, svart og eldra fólk. Þá reyndist auðveldara fyrir fjárhagslega vel stætt fólk að flýja
á meðan fátækt fólk í New Orleans var ólíklegra til að eiga eða hafa afnot af bíl og átti því erfiðara
með að yfirgefa svæðið auk þess að það hafði ekki efni á því (Belkhir og Charlemaine, 2007).
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Ástæður fyrir því að þessir hópar fara verr út úr náttúruhamförum en aðrir þjóðfélagshópar er vegna
útilokunar og ójöfnuðar þegar kemur að þátttöku og ákvarðanatöku í málum er varða
náttúruhamfarir ásamt verri stöðu þeirra í samfélaginu (Gaskin o.fl., 2017; Lewis & Ballard, 2011). Að
útiloka þessa hópa frá þróun í stefnumótun og ákvarðanatöku gerir þessa hópa að fórnarlömbum
aðstæðna sinna. Hið opinbera ætti að notast við þekkingu og nálgun þeirra á málefninu til að stuðla
að réttlátum umskiptum í umhverfis- og loftslagsmálum (Bell o.fl., 2020; Kett o.fl., 2021).
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Umræða og lokaorð
Helstu niðurstöður þessa rannsóknaverkefnis sýna að án efa hafa stefnur og áætlanir í umhverfis- og
loftslagsmálum áhrif á mismunandi hópa samfélagsins. Þá voru helstu kynja- og jafnréttissjónarmið
sem Reykjavíkurborg og íslensk stjórnvöld geta og þurfa að hafa til hliðsjónar í málefnum er lúta að
hegðunar- og venjubreytingum almennings vegna loftslagsbreytinga, samgöngumálum, ríkjandi
gildum og stefnum í umhverfis- og loftslagsmálum, atvinnu og náttúruvá útskýrð ásamt dæmum og
úrræðum frá öðrum löndum. Með því hefur rannsóknarspurningunni verið svarað; Hvernig geta
Reykjavíkurborg og íslensk stjórnvöld betur tekið mið af kynja- og jafnréttissjónarmiðum í umhverfisog loftslagsmálum. Slíkt er hægt með góðri kortlagningu þessara sjónarmiða líkt og var gert í þessu
verkefni. Sú kortlagning sýnir að byrðin mun falla á þá hópa sem þurfa mestu aðstoðina í umskiptum
samfélaga vegna loftslagsbreytinga ef þessi kynja- og jafnréttissjónarmið eru ekki höfð að leiðarljósi.
Þá skiptir máli að hafa þessar upplýsingar aðgengilegar svo flestir njóti góðs af líkt og gert var með
þróun þekkingarkistunnar á vegum Reykjavíkurborgar. Þar er niðurstöðunum varpað fram á
einfaldan og skilvirkan máta og ættu að nýtast alls konar aðilum og stofnunum.
Helstu kostir þess að framkvæma rannsókn byggða á núverandi þekkingu og rannsóknum er að hægt
er að safna gríðarlegu magni af upplýsingum á stuttum tíma. Tímarammi þessa verkefnis var
takmarkaður og því mikilvægt að safna góðum gögnum og heimildum sem gæti nýst við stefnumótun
í umhverfis- og loftslagsmálum hér á landi. Kerfisbundin greining á heimildum var síðan notuð til að
aðstoða við að bera kennsl á mikilvægar heimildir sem féllu undir valin áherslusvið. Þá veitir slík
greining ákveðinn viðmiðunarstaðal sem kemur í veg fyrir notkun óviðeigandi heimilda fyrir
rannsóknina. Heimildirnar voru síðan innihaldsgreindar og kóðaðar eftir þemu/umfjöllunarefni
þeirra. Innihaldgreining er tækni sem er notuð til að safna og greina innihald tiltekins texta og vísar
til orða, þema eða skilaboða sem þarf síðan að miðla eða túlka áfram. Innihaldgreining er gagnleg
fyrir verkefni líkt og þetta þar sem um mikið magn texta er að ræða.
Helstu gallar slíkrar rannsóknar er að velja og hafna. Upplýsingar og heimildir sem voru valdar eru
kannski heimildir sem einhver annar hefði ekki valið og ekki þótt skipta máli eða öfugt. Þá er til
gríðarlegt magn af rannsóknum og efni þar sem ekki allar upplýsingar í heimildum eru nothæfar eða
skipta máli fyrir þróun verkefnisins. Rannsakandinn er því alltaf að leita og finna upplýsingar sem
styðja við hans eigin túlkun á efninu. Þá eru þessar 77 heimildir sem voru notaðar fyrir
niðurstöðurnar engan veginn tæmandi og auðveldlega væri hægt að halda áfram og byggja á þeirri
þekkingu sem var aflað fyrir þetta verkefni. Þá er mikilvægt að það komi fram að ég sem rannskandi
hefði getað tekið fyrir önnur áherslusvið en þau sem nefnd eru í áætlunum Reykjavíkurborgar og
stjórnvalda. Þá hefði einhver annar getað túlkað áherslusviðin á annan hátt eða lagt áherslu á önnur
málefni. Sem dæmi ákvað ég að fjalla um vistvænar byggingar og hringrásarhagkerfið út frá atvinnu.
Aðrir hefðu kannski fjallað um kostnað vistvænna bygginga og áhrif þeirra á jaðarhópa.
Þá er mikilvægt að benda á að mikið af þeim heimildum sem ég notaði fjölluðu um mismunandi áhrif
stefna í umhverfis- og loftslagsmálum á kyn á meðan minna var fjallað um aðra hópa líkt og fatlað
fólk og innflytjendur. Þá var mjög lítið til af efni um náttúruvá, þá helst áhrifum aðgerðaáætlana á
ýmsa hópa samfélagsins á tímum náttúruhamfara.
Það er von mín að þetta verkefni leggi aðeins grunninn að frekari rannsóknum og kortlagningu kynjaog jafnréttissjónarmiða í umhverfis- og loftslagsmálum hér á landi þar sem af miklu er að taka. Hægt
væri að taka til skoðunar fleiri áherslusvið eða sjónarmið sem ekki voru skoðuð í þessu verkefni.
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Umhverfis- og loftslagsmál er og verður eitt helsta baráttumál og viðfangsefni borga og stjórnvalda
um heim allan í framtíðinni þar sem sífellt verður gerð meiri krafa um að græn umskipti samfélaga
vegna loftslagsbreytinga taki mið af kynja- og jafnréttissjónarmiðum. Reykjavíkurborg, sem og íslensk
stjórnvöld ættu því að nýta tækifærið og verða brautryðjendur á þessu sviði og miðla þekkingu og
reynslu sinni til annarra þjóða og borga. Ávinningur myndi skila sér margfalt til baka í formi ýmissa
tækifæra og verðskuldaðrar athygli á alþjóðavísu.

_______________________________
Brynhildur Hallgrímsdóttir, höfundur

_______________________________
Sigríður Finnbogadóttir, umsjónaraðili
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