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Útdráttur 

Skipulag borga getur að mörgu leyti stýrt athafnamynstri daglegs lífs með því að 

skapa umgjörð, hvetjandi eða letjandi, fyrir athafnir og félagsleg samskipti borgarbúa. 

Upplifun kynjanna í borgarrýminu er að mörgu leyti ólík. Samfélagsleg kynjuð norm 

og rótgróið kerfislægt kynjamisrétti, sem oft leynist undir yfirborðinu, gerir það að 

verkum að mun stærri hluti kvenna en karla um allan heim upplifa sig óöruggar í 

borgarrýminu. Hingað til hefur það að mestu leyti verið á færi karla að taka 

mikilvægar ákvarðanir varðandi borgarskipulag og svo virðist sem þeir karlar hafi 

oftar en ekki gengið út frá því að þeirra eigin sjónarhorn sé hið eina rétta. 

Almenningsrými eru ekki hlutlaus og hönnun þeirra hefur mikil áhrif á upplifun og 

öryggi kvenna. Þau endurspegla oft á tíðum það kynjaða valdaójafnvægi sem verið 

hefur við lýði hingað til. Þar sem konur geta ekki lifað í stöðugum ótta allsstaðar 

verða þær á einhvern hátt næmari fyrir umhverfi sínu þegar kemur að því að greina 

hættulegar aðstæður og virðast jafnvel þróa með sér einhverskonar innbyggð huglæg 

kort yfir örugg og óörugg almenningsrými. Dæmi eru um að borgir hafi innleitt 

kynjasamþættingu í borgarskipulagi sínu og hefur það sýnt sig að það hefur haft 

jákvæð áhrif á upplifun kvenna í almenningsrýminu. Staðreyndin er einfaldlega sú að 

þegar konur koma ekki að skipulaginu, þá er skipulagið ekki fyrir konur.  
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Inngangur  

Representation of the world, like the world itself, is the work of men; 

they describe it from their own point of view, which they confuse 

with absolute truth.1 

Eru borgir fyrir konur? 

Veruleiki karla og kvenna er töluvert ólíkur að flestu leyti, en munurinn virðist helst 

vera menningarlegur og liggja djúpt í kjarna samfélaga. Upplifun kynjanna í 

borgarrýminu er að sama skapi ólík. Víða um heim hefur verið sýnt fram á að konur 

upplifa sig mun óöruggari í almenningsrými heldur en karlar.  

Hér er gengið út frá því að konur eigi að hafa sama rétt og karlar og að menning 

okkar ætti ekki að ýta undir misrétti af neinu tagi. Það er erfitt verkefni að breyta 

viðhorfi heimsins gagnvart konum og þrátt fyrir margra áratuga baráttu hefur jafnrétti 

ekki enn verið náð.  

Útfrá þessu mótaðist rannsóknarspurning mín sem er svohljóðandi: „Eru borgir 

hannaðar fyrir konur? Hvað er ólíkt með upplifun kynjanna á borgarrýminu og hvað er 

það, samkvæmt rannsóknum, sem hefur neikvæð áhrif á upplifun kvenna sem hefur 

ekki í sama mæli áhrif á karla? Er hægt að breyta borgarrýminu svo konur upplifi sig 

öruggari í sínu daglega lífi, og þá hvernig?“ 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni mun ég rýna í skilgreiningar Jan Gehl á 

því hvernig borgarrýmið hefur áhrif á athafnir okkar daglega lífs.6 Hversu miklu máli 

það skiptir að það sé ekki bara einn samfélagshópur sem tekur allar ákvarðanir sem 

hafa áhrif á líf annarra hópa. Hvernig það hefur í gegnum tíðina að mestu leyti verið á 

færi karla að taka þessar mikilvægu ákvarðanir. Að það sé mikilvægt að ef borgir eiga 

að vera fyrir konur þá þurfi konur að koma að skipulagi borga. Þar sem karlmenn 

virðast hingað til ekki hafa getað sett sig nægilega vel í spor annarra hópa þegar 

ákvarðanir hafa verið teknar hefur í miklum mæli orðið til borgarrými sem tekur ekki 

mið af upplifunum allra borgaranna.7 Á þessu eru margar hliðar og mætti skoða í 

 
1 Simone De Beauvoir o.fl., The Second Sex (London: Vintage, 2011). 
6 Jan Gehl, Mannlíf milli húsa (Reykjavík: Úrbanistan, 2018), 11–15. 
7 Leslie Kern, Feminist city (London ; New York: Verso, 2020), 5. 
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ýmsu samhengi, en ég er hér að skoða sérstaklega hvernig þetta hefur áhrif á öryggi 

kvenna í almenningsrýminu. 

Ég fjalla um upplifunarmun kynjanna á borgarrýminu í sögulegu menningarlegu 

samhengi. Ég reyni að komast nær ástæðunni fyrir því að þessi munur er til staðar 

yfirhöfuð og hvort munurinn sé helst menningarlegur og liggi þess vegna djúpt í 

kjarna samfélaga. Hvernig menningin mótar notkun okkar á almenningsrými og hvað 

mikilvægt er að hafa í huga í skipulagsferlinu.  

Ég rýni í það af hverju konur virðast þróa innra með sér huglæg kort til þess að 

greina umhverfi sitt með tilliti til þess hvar þær eru öruggar og hvar ekki, hvar 

hætturnar gætu leynst og hvar þær upplifa sig óhultar. Skoða hvernig veruleiki karla 

og kvenna virðist ekki sá sami þegar kemur að upplifun í almenningsrými. Ég styðst 

við rannsóknir sem gerðar hafa verið víða um heim og sýna fram á að konur 

allsstaðar upplifa sig mun óöruggari í almenningsrými heldur en karlar. 

Ég skoða orð Sherry B. Ortner sem segir að öll samfélög heims eigi það sameiginlegt 

að koma fram við konur eins og þær séu óæðri körlum. Að framkoma við konur og 

hversu mikils framlag þeirra er metið sé vissulega misjafnt eftir samfélögum en að 

alltaf halli á konur á einhvern hátt. Hún segir nauðsynlegt að breyta þessu þráláta og 

djúpstæða viðhorfi heimsins til kvenna en að það verði ekki gert með því að hliðra 

lítillega til hlutverkum og verkefnum í samfélaginu, heldur að við þurfum að kafa í 

rótina og breyta menningunni, hugsunarhættinum frá upphafi.8  

Ég kynni mér ýmis samtök, opinber og óopinber sem hafa lagt lóð sín á 

vogarskálarnar í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og misrétti almennt. Þar má til 

dæmis nefna Sameinuðu þjóðirnar sem hafa sett í heimsmarkmið sín að allar þjóðir 

skuli leggja sig fram við að útrýma ofbeldi og kerfislægri mismunun gagnvart konum 

og tryggja öryggi þeirra í almenningsrými.9 Ég fer yfir eitt af alþjóðlegu verkefnum Un 

Women sem Reykjavíkurborg hefur tekið þátt í og kallast Örugg borg. Það miðar að 

því að skapa konum og börnum öryggi og koma í veg fyrir ofbeldi í borgarrýminu, en 

samtökin telja ofbeldi gegn konum og börnum í almenningsrými vera heimsfaraldur.10 

 
8 Sherry B. Ortner, „Is Female to Male as Nature is to Culture?“, í Anthropological theory: an 
introductory history, 5th ed (New York: McGraw-Hill, 2012), 330–32. 
9 Sameinuðu þjóðirnar, „Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna“, Heimsmarkmiðin, 2015, 
https://www.heimsmarkmidin.is/default.aspx?pageid=c06ef4c4-3fee-11e9-9436-005056bc530c. 
10 „Örugg borg“, UN Women Ísland, sótt 16. nóvember 2021, https://unwomen.is/herferdir-
verkefni/orugg-borg/. 
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Ég rýni einnig í Mannréttindastefnu Reykjavíkur þar sem áhersla er lögð á að 

ákvarðanataka sem kemur að umhverfi borgarbúa skuli vera á færi þeirra hópa sem 

nota það og að huga eigi að áhrifum ójafnréttis á mismunandi hópa.11 

Einnig mun ég fjalla um hvernig atvinnulífið þarf að koma að þessum breytingum í átt 

að jafnrétti. Hvernig samfélagið þarf að stuðla að því að konur eigi jafna möguleika á 

vinnumarkaði með því að gera ósýnileg verkefni sem snúa að heimili og börnum, og 

falla enn í dag að mestum hluta á konur, hina svokölluðu þriðju vakt, sýnileg og 

þannig jafna byrðina af þeim milli kynja. Í því samhengi skoða ég hvernig þetta hefur 

áhrif á kynjaða hönnun borgarrýma. 

Ég skoða aðgerðir sem hægt væri að grípa til og eru líklegar til að breyta þessum 

upplifunarmun kynjanna og hvernig hægt er að hanna borgir sem henta öllum, en eru 

ekki bara sniðnar að körlum. Ég rýni í þær aðgerðir sem hafa verið framkvæmdar í 

Umeå í Svíþjóð og Vín í Austurríki og fer aðeins yfir leiðarvísi að því hvernig hægt er 

að gera borgir öruggari fyrir konur og hvernig hægt er að hanna skipulag sem hentar 

konum, og er þá líklegt til að henta fleiri hópum í kjölfarið. 

Að lokum fjalla ég um nokkur af þeim verkefnum sem Reykjavíkurborg hefur tekið 

þátt í, tek dæmi um þær stefnur og sáttmála sem borgin er aðili að og dreg svo 

saman þær niðurstöður sem mér finnst skipta máli í þessu samhengi. 

 

 
  

 
11 „Aðalskipulag Reykjavíkur, tillaga“ (Reykjavíkurborg, Umhverfis- og skipulagssvið, 2021), 225, 
https://reykjavik.is/sites/default/files/1-ar2040_auglysing-mai_2021.pdf. 
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1. Borgarrýmið 

Skipulag borga getur að mörgu leyti stýrt athafnamynstri daglegs lífs með því að 

skapa umgjörð, hvetjandi eða letjandi, fyrir athafnir og félagsleg samskipti borgarbúa. 

Vellíðan borgarbúa veltur því að miklu leyti á gæðum borgarrýmisins, sem stýrast af 

skipulagslegum þáttum.12 

Jan Gehl vill skipta athöfnum borgara í almenningsrými í þrennt, nauðsynlegar 

athafnir, valkvæðar athafnir og félagslegar athafnir, eða fylgiathafnir.  

Nauðsynlegum athöfnum þurfum við að sinna allan ársins hring við allar mögulegar 

aðstæður og því vill hann meina að skipulag borgarrýmisins hafi lítil áhrif á þær 

athafnir.13 

Valkvæðum athöfnum sinnum við ef við kjósum og þegar okkur hentar, sem þýðir að 

við getum sleppt því að sinna þeim ef okkur líkar ekki við veður eða finnst umhverfið 

ekki henta. Mótun umhverfisins skiptir hér sérstaklega miklu máli þar sem hægt er að 

skapa umhverfi sem hvetur okkur til að stunda þessar athafnir.14 

Félagslegar athafnir krefjast þess að fleira fólk sé til staðar í almenningsrýminu og 

innihalda samskipti af einhverju tagi. Þessar athafnir eiga sér í raun stað af sjálfu sér, 

en eru þó alltaf fylgiathafnir hinna tveggja. Mikilvægt er að borgarskipulagið styðji við 

þessi félagslegu tengsl borgaranna með heppilegri umgjörð utan um mannlífið í 

almenningsrýminu.15  

Borgarlífið mótast af aðstæðum samfélagsins á mismunandi tímabilum og til að skilja 

betur virkni og notkun borgarrýma þyrfti að skoða þau í samhengi við þá menningu 

sem þróast hefur í gegnum tíðina. Þó sameiginleg rými hafi ekki endilega sama 

tilgang nú og áður fyrr er grunnkrafan enn sú sama, að allir geti ferðast á öruggan 

máta í gegnum hverfi borgarinnar, hvort sem það er með almenningssamgöngum, 

fótgangandi eða hvernig sem er. Mikilvægt, og raunar nauðsynlegt, er að koma til 

móts við þessar kröfur borgarbúa en þó virðist það ekki alltaf vera forgangsatriði 

þeirra sem hafa völdin og taka ákvarðanirnar um skipulag borgarrýmis.16 Fram að 

þessu hafa það einkum verið karlar sem taka ákvarðanir varðandi skipulag borga, 

 
12 Gehl, Mannlíf milli húsa, 51. 
13 Gehl, 11. 
14 Gehl, 13. 
15 Gehl, 14–15. 
16 Gehl, 49–51. 
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þeir hafa í gegnum söguna átt meirihluta fjármagnsins og því haft meiri völd en 

konur. Þessir sömu karlmenn hafa því venju samkvæmt ráðið aðra karlmenn í að 

hanna borgirnar útfrá sinni reynslu og sínum viðmiðum. Þessi karllæga keðja endar 

svo á því að enn annar hópur karlmanna byggir upp borgarrýmið á þann hátt sem 

þeir telja heppilegastan. Það þarf því ekki að koma sérstaklega á óvart að 

borgarrýmið virðist fyrst og fremst vera hannað með þarfir og reynslu karla í huga.17 

Karlar virðast í gegnum tíðina hafa byggt ákvarðanir sínar á eigin upplifunum án þess 

að velta fyrir sér sjónarhornum annarra hópa, þannig virðast þeir hafa verið blindir á 

þær hindranir sem oft mæta konum við daglegar athafnir í borgarrýminu. Það er þó 

ekki þar með sagt að þetta sé viljandi gert, heldur skýrist þetta líklega frekar af því að 

karlmenn hafa ekki þurft að velta því mikið fyrir sér hvaða áhrif hönnunarlegar 

ákvarðanir þeirra hafa á líf kvenna, enda þurfa þeir sjaldan að takast á við þær 

hindranir sem konur mæta.18 Af þessum sökum er upplifun kynjanna af borgarrýminu 

að mörgu leiti gjörólík. Samfélagsleg kynjuð norm og rótgróið kerfislægt kynjamisrétti, 

sem oft leynist undir yfirborðinu, gerir það til dæmis að verkum að mun stærri hluti 

kvenna um allan heim upplifa sig óöruggar í borgarrýminu heldur en karla.19 

2. Karlaborgin 

Á ráðstefnu um jafnrétti árið 1979 sagði Dolores Hayden að grunnhugmyndir 

arkitektúrs og borgarskipulags í Bandaríkjunum síðustu öldina hafi verið byggðar á 

því að heimilið sé staður kvenna. Óskrifuð, en skýr regla sem hentaði vel í 

íhaldssömum kallægum hönnunarheimi þess tíma sem enn í dag virðist skilja eftir sig 

leifar á ýmsum stöðum þegar vel er að gáð.20 

Frá því borgir byrjuðu að myndast þótti það eðlilegt að staður konunnar væri inná 

heimilinu þar sem hún væri örugg, á meðan karlinn hætti sér úti í almenningsrými 

meðal fólks. Vinna kvenna, inná heimilinu, varð þannig ósýnileg, og ekki metin að 

verðleikum, á meðan vel sjáanleg vinna karla, var talin meira virði og þess vegna 

 
17 Nora Libertun de Duren o.fl., Gender Inequalities in Cities (Inter-American Development Bank, 
2020), https://doi.org/10.18235/0002241. 
18 Kern, Feminist city, 5. 
19 Libertun de Duren o.fl., Gender Inequalities in Cities. 
20 Dolores Hayden, „What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, 
and Human Work“, Signs: Journal of Women in Culture and Society 5, tbl. S3 (apríl 1980): 170, 
https://doi.org/10.1086/495718. 
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launuð. Karlar höfðu þannig skipt borgunum í almenningsrými og einkarými, bæði 

félagslega og landfræðilega, þar sem konur áttu minna, eða ekkert félagslíf utan 

heimilisins en karlar héldu sínu félagslífi og svæði í borgarrýminu fyrir sig.21 

Margt hefur breyst síðan þá, skyldi maður ætla, en þó virðast borgarrýmin enn að 

einhverju leyti styðja við gamalgróin kynjahlutverk þar sem upplifun karla er 

útgangspunkturinn og upplifun kvenna ekki endilega skoðuð. Borgin er því frá upphafi 

skipulögð af körlum, út frá sjónarhorni karla. Enn í dag eru karlar í meirihluta þeirra 

sem taka helstu ákvarðanir um borgarskipulag og enn í dag virðist sjónarhorn kvenna 

oft á tíðum verða undir, þrátt fyrir að um helmingur þeirra sem nota borgarrýmið séu 

konur. Daglegt líf karla leiðir þá sjaldan í þá stöðu að upplifa þær kynbundnu 

hindranir sem enn eru til staðar fyrir konur í borgarrýminu. Þessar hindranir hafa áhrif 

á daglegt líf kvenna og eru af ýmsum toga, líkamlegar, félagslegar, fjárhagslegar og 

kerfislægar, og eru að því er virðist ósýnilegar flestum körlum.23 Eitt af því sem hefur 

gríðarleg áhrif á upplifun kvenna í almenningsrými, en karlmenn finna minna fyrir, er 

hræðslan við að ráðist verði á þær.  

Anastasia Loukaitou-Sideris segir að rannsóknir á glæpum frá öllum heimshornum 

sýni að meirihluti kvenna í heiminum eru hræddar um að verða fyrir árás þegar þær 

dvelja í almenningsrými. Gögn frá Bandaríkjunum og Svíþjóð hafa til að mynda sýnt 

að konur eru allt að tvöfalt líklegri en karlmenn til að hræðast árásir karla í 

almenningsrými.24 Samkvæmt könnun Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á reynslu 

landsmanna af afbrotum og öryggistilfinningu íbúa frá árinu 2020 kemur fram að um 

68% kvenna og um 40% karla upplifa sig óörugg í miðborg Reykjavíkur þegar myrkur 

er skollið á eða eftir miðnætti um helgar.25 Í sömu könnun má sjá að um 38% kvenna 

og um 9% karla hafa gert eitthvað til þess að auka öryggi sitt í þeim aðstæðum þar 

sem þau höfðu áhyggjur af því að verða fyrir kynferðisbroti eða líkamsárás. Um 67% 

karla sögðust í þeim hluta aldrei hafa haft áhyggjur af slíku á móti 40% kvenna. Af 

 
21 Michail Galanakis, Space unjust: socio-spatial discrimination in urban public space: cases from 
Helsinki and Athens, Publication series of the University of Art and Design Helsinki. A 82 (Helsinki: 
School of Design, University of Art and Design Helsinki, 2008), 76. 
23 Kern, Feminist city, 6. 
24 Caroline Criado-Perez, Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men (London: 
Vintage, 2020), 53. 
25 Fannar Kristmannsson, Guðrún S. Baldursdóttir, og Guðbjörg S. Bergsdóttir, „Reynsla landsmanna 
af afbrotum og öryggistilfinning íbúa 2020“ (Embætti ríkislögreglustjóra, 2021), 
https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2021/02/Reynsla-landsmanna-af-afbrotum-og-oryggi-
ibua-2020-spurt-2020.pdf. 
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öllum svarendum, án tillits til kyns, kusu 57% að grípa til þess ráðs að forðast illa 

upplýst svæði og 44% forðuðust fámenn svæði.27 

Rannsókn frá Bretlandi frá 2009, sýnir svart á hvítu að 62% kvenna hræðast 

bílastæðahús, 60% eru hræddar við að bíða á lestarstöðvum, 49% eru hræddar við 

að bíða eftir strætó og 59% eru hræddar við að labba heim af strætó- eða lestarstöð. 

Tölurnar fyrir karlmenn eru 31%, 25%, 20% og 25%. Óttinn við árásir mælist meiri hjá 

tekjulægri konum, sem útskýrist af því að þær eru bæði líklegri en efnameira fólk til 

að búa á svæðum þar sem glæpatíðni er hærri en gengur og gerist, og líklegri til að 

sinna störfum þar sem vinnutíminn krefst þess að þær ferðist til og frá vinnu utan 

hefðbundins dagvinnutíma og jafnvel í myrkri. Rannsóknir frá Finnlandi, Svíþjóð, 

Bandaríkjunum, Canada, Taiwan og Bretlandi sýna allar fram á að konur breyta í 

miklum mæli hegðun sinni og reyna að forðast ákveðna staði á ákveðnum tímum, til 

þess að reyna að koma í veg fyrir að verða fyrir árásum, hvort sem er líkamlegum 

eða andlegum.31 

Þar sem konur geta ekki lifað í stöðugum ótta, allsstaðar, í kringum alla karlmenn, 

alltaf, virðast þær þróa með sér meiri næmni fyrir umhverfi sínu þegar kemur að því 

að greina hættulega staði eða aðstæður.32 Þær virðast flokka rými borgarinnar eftir 

öryggi og vera með einhverskonar innbyggð huglæg kort yfir staði þar sem líklegt er 

að mæta karlmanni sem þeim raunverulega stafar ógn af. Húsasund, lestarstöðvar, 

miðbærinn í myrkri og bílastæðahús eru dæmigerðir staðir sem eru inná þessu 

innbyggða korti.33 Rými eru nefnilega ekki hlutlaus, hönnun þeirra hefur áhrif á öryggi 

kvenna og endurspegla það valdaójafnvægi sem verið hefur við lýði hingað til.34 

Leslie Kern segir í bók sinni, Feminist City, að þegar hanna eigi borgarrými fyrir alla 

þá þurfi konur að hafa ákvarðanavald í hönnunarferlinu því karlmenn virðist eiga það 

til að rugla saman sínu eigin sjónarhorni og hinum eina sanna sannleika.36  

 
27 Kristmannsson, Baldursdóttir, og Bergsdóttir, „Reynsla landsmanna af afbrotum og öryggistilfinning 
íbúa 2020“, 9. 
31 Criado-Perez, Invisible Women, 53. 
32 Criado-Perez, 53. 
33 Kern, Feminist city. 
34 „Gender Issue Guide: Urban Planning and Design“ (UN-Habitat, 2012), 47. 
36 Kern, Feminist city. 
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Feministar hafa síðustu ár, og reyndar áratugi, skorað á hólm þessi gamalgrónu 

karllægu sjónarmið feðraveldisins með baráttu sinni fyrir jafnrétti kynjanna og rutt 

þannig leiðina fyrir baráttu annarra minnihlutahópa.37 

3. Rými fyrir jafnrétti 

Kynjasamþætting í borgarskipulagi miðar að því að breyta þeim skipulagslegu þáttum 

sem hafa hingað til verið við lýði og skapað misrétti. Kynjasjónarmið eru þá höfð að 

leiðarljósi í öllu skipulagsferlinu, allt frá greiningu umhverfisins og markmiðasetningu 

yfir í mat á árangri af aðgerðunum sem settar hafa verið í framkvæmd.39 Það þýðir 

meðal annars að taka þurfi mið af áhrifum vinnumarkaðarins á atvinnumöguleika allra 

kynja og þar með tekjuöflunarmöguleika. Einnig þarf að huga að fjölskyldumynstri, 

foreldrahlutverkinu og heimilisstörfum og öllu því álagi sem því fylgir. Það þýðir líka 

að greina þurfi samspil kynjanna á vinnumarkaði, bæði innan opinberra stofnanna og 

einkafyrirtækja til þess að hægt sé að móta stefnu þvert á geira atvinnulífsins. Til að 

stuðla að því að tækifæri allra séu jöfn þarf að finna út hver rót vandans, orsök 

misréttis, er og vinna að úrbótum með endurnýjun á kerfinu í heild, frekar en að bæta 

við minni aðgerðum hér og þar. Ná þarf athygli karla og auka skilning þeirra á 

hlutverki sínu í að skapa jafnara samfélag þar sem konur hafa jafna möguleika og 

karlar. Úrræði þurfa að taka mið af kynjamun en á sama tíma að útrýma misrétti og 

ójöfnuði.41 

Á Íslandi er kynjaskipting starfa mikil og kynbundið námsval áberandi. 

Atvinnuþátttaka kvenna var árið 2018 um 78% en um 85% meðal karla. Um 

þriðjungur kvenna sinnir hlutastörfum en um 13% karla. Karlar eru því yfirleitt ofar í 

valdastigum atvinnulífsins en konur sem gerir það að verkum að störf kvenna eru 

vanmetin og launamunur kynjanna virðist ekki minnka.44 Á vef VR kemur fram að 

konur standa líka svokallaða þriðju vakt á heimilinu í meira mæli en karlar, sem gerir 

það að verkum að hugræn byrði heimilisins og fjölskyldunnar fellur mun þyngra á 

 
37 Galanakis, Space unjust, 76. 
39 Astrid Klimmer-Pölleritzer og Andreas Nuss, „Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development“ (Urban Development Vienna, 2013), 17, 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf. 
41 „Gender Issue Guide: Urban Planning and Design“, 19–20. 
44 „Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna“. 
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konur en karlmenn. Konur upplifa því oft meiri streitu og álag sem hefur áhrif á 

atvinnuþátttöku þeirra og framgang í starfi.47 Af þessu má greina að konur hafa oft 

takmarkaðri möguleika en karlmenn á að vera í þeim stöðum sem hafa áhrif á 

ákvarðanir sem teknar eru, meðal annars um skipulag borgarrýmisins.  

Í leiðarvísi Sameinuðu þjóðanna (UN-Habitat) frá árinu 2012, um innleiðingu 

borgarskipulags sem tekur mið af kyni, segir að þrátt fyrir að hvert og eitt samfélag 

þurfi að sjálfsögðu að aðlaga stefnu, verkefni og aðferðir að sínum 

meginmarkmiðum, eru nokkrar grunnaðgerðir sem hægt er að nota sem leiðarljós í 

ferlinu. Þar má til dæmis nefna að greining og gagnaöflun sem snýr að kynjamun og 

sjónarmiðum samfélagsins er undirstaða aðgerða. Mikilvægt er að virkja 

grasrótarsamtök samfélagsins og vinna í samstarfi við þau og að stuðla að þátttöku 

karla og drengja í jafnréttisbaráttunni. Þá fyrst er hægt að taka stór skref í baráttunni 

um jafnrétti kynjanna og því að sköpuð verði kynnæm almenningsrými sem henta 

öllum. Þegar rými eru örugg fyrir konur eru þau að auki mun líklegri til að vera örugg 

fyrir aðra jaðarsetta hópa, eins og til dæmis fatlað fólk. Hönnun rýmis getur annað 

hvort styrkt viðvarandi kynjamisrétti eða ýtt undir jafnrétti og því skiptir hönnunarferlið 

sköpum í að gera almenningsrými örugg fyrir konur.49 

4. Kynjasamþætting 

Kynjasamþætting í borgarskipulagi virðist í dag vera örlítið lengra komin á mörgum 

svæðum í Evrópu en til dæmis í Bandaríkjunum. Þær borgir sem innleitt hafa 

skipulag sem tekur mið af kyni leitast við að samþykkja engar tillögur nema búið sé 

að ganga úr skugga um að það styðji við og ýti undir jafnrétti kynjanna.51 

Umeå í Svíþjóð er ein af þeim borgum sem hafa verið að vinna í að innleiða 

kynbundna nálgun í borgarskipulagi með það markmið að samfélagið verði jafnara og 

að allir eigi jafna möguleika á að lifa góðu lífi. Þar byggir kynbundin nálgun á því að 

arkitektar vinni meðal annars út frá dagsbirtu, rými, hæð og gegnsæi til þess að koma 

 
47 „Þriðja vaktin - Hugræn byrði“, VR stéttarfélag, sótt 8. nóvember 2021, https://www.vr.is/thridja-
vaktin-hugraen-byrdi/. 
49 „Gender Issue Guide: Urban Planning and Design“. 
51 Kern, Feminist city, 47. 
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í veg fyrir valdaójafnvægi í borgarrýminu og vinna gegn kynbundnu ofbeldi gegn 

konum ásamt því að skapa örugg og aðgengileg almenningsrými.52 

Dæmi um verkefni er Freezone garðurinn, sem byggður var upp í miðborg Umeå. 

Garðurinn er afrakstur samstarfs borgarinnar og ungra kvenna og stúlkna í borginni. 

Með þessu samstarfi fékkst betri skilningur á væntingum til kvenna í borgarrýminu og 

nauðsyn þess að skapa hlutlaus rými þar sem þær geta dvalið án þess að þurfa að 

uppfylla fyrirfram ákveðnar hugmyndir samfélagsins um þær.53 

Annað gott dæmi frá Umeå um árangursríka hönnun hvað varðar öryggi kvenna eru 

undirgöng fyrir gangandi vegfarendur sem tengja saman miðborgina og Haga hverfið. 

Göngin voru hönnuð með kynjasjónarmið í forgrunni og áhersla lögð á að vítt væri til 

veggja og að lýsing væri sérstaklega góð í öllum hlutum ganganna. Mjúkar sveigjur 

eru í fyrirrúmi svo ekki sé hægt að fela sig bakvið veggi eða inni í myrkruðum 

útskotum. Í miðju ganganna var svo breiðum, björtum inngangi með veglegum 

tröppum bætt við til þess að hleypa enn meiri birtu inn og auka á öryggiskennd 

vegfarenda.54  

Vín í Austurríki er talin ein af fyrirmyndum innleiðingar kynjaðs borgarskipulags og 

skipulagssvið borgarinnar hefur meðal annars gefið út ítarlegan leiðarvísi um 

innleiðingu þess. Þar kemur fram að hugsa þurfi innleiðingu kynjaðs borgarskipulags 

lárétt, sem þýðir að kynjamiðað skipulag þarf að innleiða þvert á öll svið 

stjórnsýslunnar til þess að tryggja gæði stefnunnar og aðgerða sem fara í 

framkvæmd.55 Þannig hefur kynjasamþætting meðal annars verið innleidd í mennta- 

og heilbrigðiskerfinu í Vín sem hefur svo leitt til gríðarlega jákvæðra áhrifa á upplifun 

borgarbúa af borgarrýminu.56 

Gerð var könnun á notkun almenningssamgangna í borginni og í ljós kom að konur 

eru oft með mun flóknara ferðamynstur dagsdaglega heldur en karlar. Þar má nefna 

að utanumhald heimilisins og umönnun barna og stórfjölskyldunnar fellur mun meira 

á þær, ofaná það að sinna launaðri vinnu utan heimilisins. Það er því gríðarlegur 

 
52 „Gender Equality and Inclusiveness in Urban Planning | Best Practice“, Smart City Sweden, sótt 9. 
nóvember 2021, https://smartcitysweden.com/best-practice/390/gender-equality-and-inclusion-in-
urban-planning/. 
53 „Gender Equality and Inclusiveness in Urban Planning | Best Practice“. 
54 „Gender Equality and Inclusiveness in Urban Planning | Best Practice“. 
55 Klimmer-Pölleritzer og Nuss, „Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development“, 
51. 
56 Kern, Feminist city, 47. 
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munur á því hvernig kynin nota innviði og rými borgarinnar. Til þess að mæta þessum 

mun fóru yfirvöld í Vín að endurskipuleggja öll rými sem nýtast gangandi 

vegfarendum og aðgengismál í borginni almennt, ásamt því að bæta 

almenningssamgöngur og aðlaga að raunverulegum þörfum þeirra sem mest nota 

þær. Gangstéttir þurfa nú að vera tveggja metra breiðar að lágmarki og lýsing þarf að 

vera góð á öllum göngu- og hjólastígum til þess að koma í veg fyrir að gangandi og 

hjólandi vegfarendur upplifi hræðslu og kvíða þegar ferðast þarf í myrkri. 

Borgaryfirvöld hafa einnig komið að þróun íbúðarhúsnæðis þar sem lagt er upp með 

að vegalengdir á leikskóla, skóla, heilbrigðisþjónustu og samgöngur henti gangandi 

vegfarendum til þess að jafna aðgengi allra borgarbúa að helstu innviðum. 

Kynjasamþætting hefur þannig endurmótað borgina í heild og gagnast öllum sem þar 

búa.58 

5. Reykjavík 

Skipulag sem miðar að öryggi kvenna byggist, sem áður segir, á því að konum sé 

hleypt að borðinu, að þær hafi tækifæri til að taka þátt í ferlinu við að móta og skapa 

umhverfi okkar og að þær hafi jöfn tækifæri og karlar til að vinna sig upp í stöður sem 

veita þeim ákvarðanavald. Til þess að þessi tækifæri kynjanna jafnist þarf fyrst og 

fremst að greina hvar vandamálin liggja og finna lausnir.59 

Í Mannréttindastefnu Reykjavíkur segir meðal annars að huga skuli að því að staða 

kynja í samfélaginu sé misjöfn og aðgengi að upplýsingum og ákvarðanatöku skuli 

tryggð í málum sem varða eigið umhverfi.61 Þá er Reykjavíkurborg aðili að 

Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum og 

skuldbindur sig þannig til að móta aðgerðir eftir þeim reglum sem þar er að finna. 

Sáttmálinn segir meðal annars að innleiða þurfi grundvallarrétt kvenna og karla á 

öllum sviðum, að ákvarðanataka skuli vera jafnt á ábyrgð allra kynja og að 

kynjasamþættingu þurfi þvert á aðgerðir sveitar- og héraðsstjórna.63 Þetta segir 

einnig í fyrstu grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Þar segir auk þess 

 
58 Kern, Feminist city, 47. 
59 „Gender Issue Guide: Urban Planning and Design“, 19–20. 
61 „Aðalskipulag Reykjavíkur, tillaga“. 
63 „Evrópusáttmáli um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum“ (Evrópusamtök 
sveitarfélaga og héraða, 2006), 5–6, https://eldri.samband.is/media/althjodamal/Jafnrettissatmali.pdf. 
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að bæta þurfi stöðu kvenna í samfélaginu og að konur skuli fá aukna möguleika á 

öllum sviðum með ýmsum leiðum.64 

Þó Reykjavík sé af mörgum talin ein öruggasta höfuðborg heims þá virðist upplifun 

kvenna ekki endilega vera í samræmi við það. Líkt og í flestum, ef ekki öllum, öðrum 

borgum óttast konur að verða fyrir ofbeldi eða áreitni í borgarrýminu okkar. Eins og 

fram hefur komið leiddi könnun Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í ljós að 

meirihluti kvenna upplifir hræðslu í almenningsrými, jafnvel svo mikla hræðslu að 

flestar þeirra grípa reglulega til ráðstafana ef þær eru einar á ferli. Þar kom einnig 

fram að algengar ráðstafanir meðal kvenna í þessum aðstæðum eru meðal annars 

að halda á lyklum milli fingra sér, að forðast fáfarnar og illa upplýstar leiðir og að vera 

með símann tilbúinn í höndunum ef eitthvað kæmi uppá.65 Hvarf ungrar konu úr 

miðborg Reykjavíkur árið 2017 hefur líklega vakið marga til umhugsunar og aukið 

enn á hræðslu kvenna í þessu samhengi. Í kjölfar þessa hræðilega atburðar voru 

ákvarðanir teknar á fundi Ofbeldisvarnarnefndar Reykjavíkur, um að 

öryggismyndavélum í miðborg Reykjavíkur yrði fjölgað, bæta ætti lýsingu í 

borgarrýminu og að lögregla yrði sýnilegri í miðborginni.67 Skömmu síðar var 

forvarnarverkefnið Opinskátt um ofbeldi sett í gang í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu sem hluti af aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn 

kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum.69 

Allar þessar aðgerðir eru mikilvægar og það hefur sýnt sig í borgum eins og til dæmis 

Vín í Austurríki og Umeå í Svíþjóð sem hafa tekið upp kynjasamþættingu að litlar 

aðgerðir eins og aukin lýsing og betri aðstaða fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur 

hafa ekki aðeins bætt upplifun kvenna í borgarrýminu heldur allra borgarbúa. Gæði 

borgarrýmisins hafa aukist þegar horft er til fjölbreytileika samfélagsins við skipulag 

þess. Þegar þarfir jaðarsettra hópa, sem oft hafa gleymst, eru teknar inn í myndina á 

öllum stigum ferlisins er útkoman fjölbreytt og sveigjanleg borgarrými sem hægt er að 

aðlaga að þörfum borgarbúa. Fjölbreitt almenningsrými styðja við daglegar athafnir 

fólks, þau eiga stóran þátt í að skapa götulíf og þar með auka öryggi hjá borgarbúum. 

 
64 „Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna“, Pub. L. No. 150/2020, sótt 17. nóvember 2021, 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2020150.html. 
65 Kristmannsson, Baldursdóttir, og Bergsdóttir, „Reynsla landsmanna af afbrotum og öryggistilfinning 
íbúa 2020“, 9. 
67 „Ofbeldisvarnarnefnd fundargerð 30.01.2017“ (Reykjavíkurborg, 2017), 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/fundargerdir_pdf/ofbeldisvarnarnefnd_3001.pdf. 
69 „Ofbeldisvarnarnefnd fundargerð 30.05.2017“ (Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2017), 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/fundargerdir_pdf/borgarstjorn_3005_0.pdf. 
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Þar að auki skapast ný þekking þegar mismunandi svið vinna saman og nýsköpun á 

öllum sviðum eykst.71  

Jane Jacobs segir í bókinni The death and life of great American cities, sem kom 

fyrst út árið 1961, að öryggi í borgum byggist á því að skilin milli almenningsrýmis og 

einkarýmis séu skýr, að jarðhæðir séu nýttar í verslun og þjónustu til þess að götur 

séu lifandi og fullar af fólki, og að byggingar og gluggar þeirra þurfi að snúa að 

götunni til þess að íbúar hafi þannig á einhvern hátt augu með samborgurum sínum 

og líkur á árásum minnki til muna.72 Eflaust hefur hún rétt fyrir sér, aukið líf í 

borgarrýminu myndi hugsanlega stuðla að fækkun ofbeldisglæpa gegn konum í 

almenningsrými. En þó að það, ásamt betri lýsingu, fjölgun öryggismyndavéla og 

aukinn sýnileiki lögreglu muni hjálpa til við að vinna á vandamálinu er ekki líklegt að 

þær aðgerðir muni breyta nógu miklu. Smávægilegar breytingar hér og þar munu ekki 

skila tilætluðum árangri til lengri tíma því skipulag sem miðar að öryggi kvenna 

byggist, sem áður segir, á því að konum sé hleypt að borðinu. Þær þurfa að taka þátt 

í ferlinu við að móta og skapa umhverfi okkar og að hafa jöfn tækifæri og karlar til að 

vinna sig upp í stöður sem veita þeim ákvarðanavald.73 

 

 

 

 
71 Klimmer-Pölleritzer og Nuss, „Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development“, 
12. 
72 Jane Jacobs, The death and life of great American cities, Vintage Books ed (New York: Vintage 
Books, 1992), 35–36. 
73 „Gender Issue Guide: Urban Planning and Design“, 19–20. 
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Lokaorð 

Markmiðið með ritgerðinni var að skoða hvort borgir eru hannaðar fyrir konur, hvað er 

ólíkt með upplifun kynjanna á borgarrýminu og hvað það er, samkvæmt rannsóknum, 

sem hefur neikvæð áhrif á upplifun kvenna sem hefur ekki í sama mæli áhrif á karla. 

Mig langaði líka að skoða hvort, og þá hvernig, hægt væri að breyta borgarrýminu 

svo konur upplifi sig öruggari í sínu daglega lífi.  

Það virðist kannski skrítið að fjalla þurfi sérstaklega um jafnrétti kynja þegar kemur að 

borgarskipulagi árið 2021 en í þessu ferli hef ég skoðað ýmsar hliðar málsins og tel 

að enn í dag sé þörf á breytingum á þessu sviði. Í stuttu máli er niðurstaðan í raun sú 

að þegar konur koma ekki að skipulaginu, þá er skipulagið ekki fyrir konur. Það sama 

á að sjálfsögðu við um aðra hópa samfélagsins sem hingað til hefur ekki verið hleypt 

að borðinu þar sem ákvarðanir sem varða þeirra líf eru teknar. Þar má til dæmis 

nefna aðgengismál fatlaðs fólks sem enn í dag virðast vera alltof stutt á veg komin, 

enda fulltrúar þess hóps í miklum minnihluta þeirra sem ákvörðunarvald hafa 

varðandi skipulagsmál.  

Sýnt hefur verið fram á að í flestum, ef ekki öllum, samfélögum heims er litið á konur 

sem óæðra kynið, sem hefur óhjákvæmilega stuðlað að miklu valdaójafnvægi milli 

karla og kvenna.75 Konur hafa í gegnum tíðina ekki haft rödd þegar kemur að 

ákvarðanatöku varðandi almenningsrými, sem móta þó í raun allt þeirra 

athafnamynstur og hafa veruleg áhrif á lífsgæði þeirra. Konur bera enn í dag meiri 

ábyrgð á heimili og börnum og nota þess vegna borgarrýmið á annan hátt en karlar. 

Konur upplifa sig einnig mun oftar hræddar um að verða fyrir kynbundnu ofbeldi 

heldur en þeir. Borgir víða um heim hafa innleitt kynjasamþættingu þvert á öll svið 

stjórnsýslunnar. Vín er ein af þeim borgum, en þar hefur til dæmis sýnt sig að þegar 

fleiri hópar koma að ákvarðanatöku hefur það meðal annars jákvæð áhrif á jafnrétti 

kynja og leiðir af sér borgarskipulag sem tekur mið af kyni. Þetta er auðvitað 

mikilvægt réttindamál og það væri mikil þörf á að yfirfæra þeirra reynslu í meira mæli 

yfir til okkar hér í Reykjavík. 

Eftir að hafa rýnt í ýmis gögn, kafað djúpt í efnið og skoðað mögulegar leiðir í þeirri 

vegferð að jafna hlut kynja og stuðla að öryggi kvenna í borgarrýminu, rann upp fyrir 

mér meira og meira hversu illa við erum stödd sem samfélag þegar við erum farin að 

 
75 Ortner, „Is Female to Male as Nature is to Culture?“, 330–32. 
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leggja svo mikla áherslu á að hanna almenningsrými utan um ofbeldið sem konur 

verða fyrir á götum úti. Erum við hugsanlega að byrja á röngum enda þegar kemur að 

þessum málum? Ættum við ekki að byrja á því að greina og ráðast á orsökin, frekar 

en að aðlaga okkur sjálf og umhverfi okkar að afleiðingunum? Ættum við ekki að 

hætta að beina allri athygli að því að hanna umhverfi með kynbundið ofbeldi í huga 

og einbeita okkur meira að raunverulega vandamálinu? Þurfum við ekki í miklu meira 

mæli að skoða hegðun þeirra sem beita ofbeldinu og ástæðurnar þar að baki? Eigum 

við ekki frekar að greina hvaðan sú hugmynd kemur að það sé eðlilegt að konur eigi 

stöðugt að þurfa að passa sig í borgarrýminu og uppræta þá rótgrónu hugmynd? Er 

það ekki á okkar ábyrgð sem samfélag að breyta menningunni, breyta því að konur, 

og aðrir minnihlutahópar, teljist minna virði en hvítir, ófatlaðir, gagnkynhneigðir 

karlar?  

Eflaust má færa rök fyrir því að skynsamlegt sé að breyta því sem hægt er að breyta 

strax, eins og einstökum atriðum í skipulagi borga sem gætu haft áhrif í rétta átt, því 

samfélagslegar breytingar taka jú mun lengri tíma, tíma þar sem konur munu þá 

halda áfram að upplifa sig óöruggar og hræddar í borgarrýminu. Ég velti fyrir mér 

hvort forvarnir og kynjafræði kennsla á öllum skólastigum sé mögulega eina 

raunverulega lausnin sem myndi hafa langtíma áhrif á þetta stóra vandamál sem 

heimurinn glímir við, þennan heimsfaraldur, eins og samtökin UN Women komast að 

orði þegar þau tala um ofbeldi gegn konum og börnum í almenningsrýminu.76 Ég 

vona innilega, og leyfi mér að hafa trú á því, að við séum á réttri leið hvað varðar 

jafnrétti, og mannréttindi almennt, en ljóst er að við þurfum að gera miklu betur, það 

er kominn tími. 

 

 

 

  

 
76 „Örugg borg“. 
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Þýðing á hugtökum 

Kyn – Sex 

Kyngervi – Gender 

Kynnæmi – Gender sensitive 

Kynhlutlaus – Gender neutral 

Sem tekur mið af kyni – Gender responsive 

Kynjasamþætting – Gender mainstreaming 

Fjölbreytileiki kynja – Gender inclusive 
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