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Skapandi skrifræði  
Umbreyting ímyndar í efri byggðum Breiðholts 

 

Guðrún Dís Jónatansdóttir1 

Grein lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) við 

Háskólann í Reykjavík – maí 2013 

 

 

 

ÚTDRÁTTUR 

Hvernig er hægt að breyta rótgrónum fordómum borgarbúa um efri byggðir Breiðholtsins? 

Hvaða aðferðum er hægt að beita til að virkja og efla íbúa til að breyta hverfismenningunni 

innan frá? Um er að ræða mikilvægt hagsmunamál sem borgaryfirvöld hafa falið 

hverfisstjóra Breiðholts að takast á við. Hér verður viðfangsefnið skoðað út frá sögu og 

skipulagi hverfisins og sjónarhóli íbúa og borgaryfirvalda. Einkum verður litið til unglinganna 

með þá tilgátu að leiðarljósi að með því að sinna þeim sérstaklega og virkja til þátttöku í 

menningartengdum samfélagsverkefnum megi stíga mikilvæg skref til að umbreyta ímynd 

Efra-Breiðholts.  

Í hugmyndum fræðimanna um skapandi borgir er að finna margar áhugaverðar leiðir 

til að breyta hugarfari íbúa og ráðandi afla í samfélaginu. Þar liggur áherslan á að virkja alla 

sem eiga hagsmuna að gæta til að nálgast verkefnið af opnum hug, með skapandi hugsun, 

jákvæðni og nýsköpun að leiðarljósi. Að samnýta þá hugmyndafræði með viðurkenndum 

aðferðum stefnumótunar og breytingastjórnunar er spennandi leið til að takast á við þann 

ímyndarvanda sem blasir við borgaryfirvöldum, íbúum og stjórnendum stofnana í Efra-

Breiðholti.  

Í niðurstöðum könnunar sem lögð var fyrir 8. – 10. bekkinga í Fellaskóla og 

Hólabrekkuskóla kemur fram að þau áhugasvið sem skora hæst eru popp- og rokktónlist, 

teikning og hip hop dans. Þau lýsa gjarnan Efra-Breiðholti sem “gettói” sem hlýtur að kalla á 

umræðu og aðgerðir íbúa og borgaryfirvalda.  

En hvað er til ráða? Niðurstaðan er sú að virkja beri unglingana með því að mæta 

áhuga þeirra á menningartengdum frístundum með spennandi framboði og gæta að jöfnu 

aðgengi allra. Þannig skapist dýrmætt tækifæri til að styrkja þann hóp sem hefur hvað mest 

vægi þegar kemur að ímyndarsköpun Efra-Breiðholts. 

 

 

                                                           
1
 Höfundur er með B.A. gráðu í almennri bókmenntafræði og diplóma í hagnýtri fjölmiðlun frá Háskóla Íslands og 

starfar sem forstöðumaður í  Menningarmiðstöðinni Gerðubergi í Reykjavík. 
Netfang: gudrun.dis.jonatansdottir@gmail.com. Gsm: 822 2651. 
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ABSTRACT 

 

How can deep-rooted prejudices towards the Upper Breiðholt area of Reykjavík be changed? 

What methods could be used to mobilise and motivate the people of Upper Breiðholt to 

change the tone of their area from the inside? These are important questions which the city 

authorities have commissioned the Breiðholt Area Manager to examine. 

 Modern theories of creative cities suggest many interesting ways of changing 

attitudes of citizens and the dominant sectors of society, with the emphasis on encouraging 

all stakeholders to approach the question open-mindedly and in a positive and creative 

spirit. A combination of this approach and established methods of strategic planning and 

change management opens up interesting possibilities for tackling the image crisis currently 

facing the city authorities, citizens and institutional managers in Upper Breiðholt.  

 This project examines the question in the light of the history and structure of the 

area and takes into account the point of view of the local people and the authorities. The 

main focus is on young people, the assumption being that it is by giving them particular 

attention and involving them in community projects with a cultural dimension that an 

important contribution could be made to transforming the image of Upper Breiðholt. A 

survey of pupils in Grades 8-10 in the schools Fellaskóli and Hólabrekkuskóli showed that 

pop and rock music, drawing and hip-hop dancing scored highest among their interests. 

They tended to describe Upper Breiðholt as a ghetto – a description that must surely call for 

discussion and action both by the people of the area and the city authorities.  

 But what is to be done? The answer is that teenagers’ energies should be harnessed 

by meeting their need for cultural leisure activities, offering an interesting range and 

ensuring that access is open to all on an equal basis. This could create a welcome 

opportunity to support the sector of Upper Breiðholt’s people that plays a key role in the 

creation of the area’s image. 
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1.  INNGANGUR 

 

Er mögulegt að breyta ímynd og orðspori borgarúthverfis sem hefur byggst upp og þróast á 

síðustu 40 árum eða svo? Hvernig má nálgast slíkt verkefni og hvaða aðferðum er hægt að 

beita? Hverjir ættu að bera ábyrgð á slíkri framkvæmd? Hvar liggur rót vandans sem við er 

að glíma og hvaða aðferðum má beita til að leysa hann? Í þessari grein verður velt upp 

nokkrum sjónarhornum til að gefa heildræna mynd af vandanum sem við er að etja. Hér 

verður lögð til grundvallar sú spurning hvort unnt sé að umbreyta ímynd hverfisins með því 

að virkja ungmenni til þátttöku í menningartengdum samfélagsverkefnum. 

 

Ákveðið var að nálgast viðfangsefnið með því að beina augum sérstaklega að 

ungmennum í Efra-Breiðholti með þá tilgátu að leiðarljósi að með því að vinna sérstaklega 

að því að bæta sjálfsmynd, líðan og virkni ungmenna fremur en annarra þjóðfélagshópa 

skapist ákveðin margfeldisáhrif út í nærsamfélagið. Áhrifin flæði út í hverfið, skólana og 

síðast en ekki síst inn á heimilin.  

 

Með stóru samfélagsverkefni væri hægt að takast á við ýmis velferðartengd mál með 

„verkfærum“ menningarinnar. Virkja ungmennin með því að nálgast þau í gegnum 

áhugasvið þeirra. Atvinnuleysi ungmenna í Breiðholti er með því mesta sem gerist á 

höfuðborgarsvæðinu. Rætt hefur verið um stofnun ungmennahúss en borgaryfirvöldum 

hefur ekki tekist að lenda því máli. Auðvelt væri að flétta þarfir þess hóps inn í þessa 

hugmynd. Með því að koma á fót slíku samfélagsverkefni væri verið að raungera það sem 

lagt er upp með í tilraunaverkefni hverfisins þar sem sérstaklega er kveðið á um að „auka 

samstarf í efra Breiðholti í skóla- og frístundastarfi, til að efla félagslegan jöfnuð, árangur, 

vellíðan og þátttöku barna og unglinga í frístunda- og menningarstarfi“ (Borgarráð, 2011). 

 

Breiðholtið í brennidepli 

 

Óhætt er að fullyrða að borgarpólitíkin í Reykjavík hafi tekið á sig breytta mynd síðan Besti 

flokkurinn tók við stjórnartaumunum ásamt Samfylkingunni sumarið 2010. Óhefðbundin 

nálgun, tungutak og nýstárlegar aðferðir hafa sett svip sinn á hið pólitíska landslag og sýnist 

sitt hverjum. Óvænt innkoma nýs og skapandi afls hefur breytt andrúmsloftinu og gefið færi 

á nýrri nálgun. Í krafti ímyndar flokksins sem hóps skapandi fólks, sem kemur að miklu leyti 

úr skapandi greinum með leikarann Jón Gnarr í farabroddi, hefur opnast ákveðið svigrúm til 

að nálgast verkefni innan borgarinnar með öðrum hætti, hugsa út fyrir boxið og brjóta upp 

gamlar hefðir.  

Breiðholtið hefur baðað sig í ljóma Besta flokksins en segja má að það hafi til margra 

ára verið eitt umdeildasta hverfi borgarinnar. Flokkurinn hefur sérstaklega beint kastljósinu 

að Breiðholtinu og ráðist þar í ýmsar aðgerðir. Þar ber hæst tilraunaverkefni með ráðningu 

hverfisstjóra til þriggja ára. Í samþykkt borgarráðs segir m.a. að hverfisstjóranum sé ætlað 

að annast framkvæmdastjórn Þjónustumiðstöðvar Breiðholts og hafa yfirumsjón með 

samstarfi borgarstofnana í Breiðholti og samþættingu ákveðinna verkefna sem heyra undir 

mismunandi svið borgarinnar. Samstarf borgarstofnana verði formgert með skipan stýrihóps 

sem í sitja sviðsstjórar borgarinnar undir forystu borgarstjóra. Markmiðið er að „þjónusta 

Reykjavíkurborgar í hverfinu verði heildstæðari, markvissari og samhæfðari, íbúum 

hverfisins til hagsbóta“ (Samþykkt borgarráðs, 2011). Með samþykkt borgarráðs kemur 

fram að atvinnuleysi í borginni mælist mest í Fella- og Hólahverfi, að flestir sem þiggja 

fjárhagsaðstoð í Reykjavík búi í Breiðholti auk þess sem hlutfallslega flestar tilvísanir til 

sérfræðiþjónustu frá leik- og grunnskólum séu í Breiðholti. (Sama). Það er því ljóst að 

úrbótaverkefnin í hverfinu eru fjölmörg, fjármagnið er af skornum skammti og reynir því 

mjög á úthald, útsjónarsemi og samstarfsvilja starfsfólks og stjórnenda í hverfinu. Ljóst er 
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að í þessu tilraunaverkefni felast mörg tækifæri og reynir á þátttöku og virkni jafnt íbúa, 

embættismanna og borgarfulltrúa í þeim verkefnum sem sett verða á dagskrá. 

Nú hefur hverfisstjóri Breiðholts farið af stað með átak er varðar ímyndarmálin. 

Fylgst er markvisst með umfjöllun fjölmiðla og ímyndarmál hafa verið rædd í minni og 

stærri hópum stjórnenda stofnana í Breiðholti. Haldinn var opinn fundur um ímyndarmál í 

byrjun apríl á þessu ári þar sem fulltrúar frá Fjölmiðlavaktinni kynntu niðurstöður greiningar 

á fjölmiðlaumfjöllun um Breiðholtið á tímabilinu desember 2012 – mars 2013. Þar kom m.a. 

fram að þau málefni sem skipa fimm efstu sætin hvað varðar tíðni birtinga á þessu tímabili 

eru lögreglumál með 128 birtingar, almennt um Breiðholt með 79 birtingar, 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg með 53 birtingar, samskipti við borgarstjórn með 26 

birtingar og menning og listir með 25 birtingar. Þegar innihald umfjöllunar er skoðað út frá 

því hvort hún er jákvæð, hvorki né eða neikvæð kemur í ljós að 20,1% umfjöllunar er 

jákvæð, 76,5% hvorki né og 3,3% neikvæð (Fjölmiðlavaktin, 2013). Þarna kemur skýrt 

fram hversu mikið vægi menningin hefur þegar að kemur að jákvæðu umtali eða umfjöllun. 

Gott er að hafa það bak við eyrað þegar hugað er að ímynd hverfisins. 

Þetta er mjög jákvæð byrjun sem vonandi á eftir að skila sér í heildstæðu verkefni 

með markvissum aðgerðum. Ungmenni í Breiðholti hafa einnig vaknað til vitundar um 

ímyndarmálin en nýlega birtist grein á vefsíðunni Mbl.is þar sem þau segjast hafa „einsett 

sér að bæta og breyta ímynd hverfisins með jákvæðum og uppbyggilegum hætti. Breiðholtið 

[hafi] lengi verið í hlutverki ljóta andarungans meðal úthverfa Reykjavíkur þrátt fyrir að þar 

sé að finna, líkt og í öðrum hverfum, fjölbreytta byggð, nálægð við ein bestu útivistarsvæði 

höfuðborgarinnar og öflugt barna- og unglingastarf“ (Mbl.is, 2013). 

 

Mörkun (e. branding)miðborgar og úthverfa Reykjavíkur 

 

Höfuðborgarstofa vinnur nú að því að búa til nýja ímynd fyrir Reykjavíkurborg sem einkum 

er ætlað að höfða til ferðamanna, erlendra sem innlendra. Síðustu árin hefur 

markaðssetningin byggt á slagorðinu „pure energy“ eða „hrein orka“ en nú er unnið að því 

að endurskoða slagorðið og þróa nýja ímynd. Áherslan liggur á miðborgina en ekki er síður 

mikilvægt að skoða tækifærin sem felast í því að vinna með ímyndarmál úthverfanna. Það 

mætti því skoða hvort Höfuðborgarstofa gæti einnig tekið mið af úthverfunum í vinnu sinni 

við nýja mörkun borgarinnar. 

 

Breiðholtið hefur ákveðna sérstöðu í sögu borgarinnar. Það hefur alla tíð verið 

umdeilt hverfi og íbúar hafa þurft að þola fordóma sem tengjast m.a. skipulagi byggðar, 

félagslegri stöðu og háu hlutfalli íbúa af erlendum uppruna. Ungmenni í Breiðholti hafa 

einnig fengið að finna fyrir fordómum í gegnum tíðina. Í þeirra hópi er tal um „gettóið“ 

Breiðholt vel þekkt. Fjölmiðlar hafa einnig átt sinn þátt í ímyndarsköpun með fréttaumfjöllun 

sinni.  

 

Hér verður lögð fram tillaga að hugmyndafræði sem byggir á að nálgast verkefnið 

undir formerkjum kenninga um skapandi borgir og viðurkenndra aðferða verkefnastjórnunar 

sem tengjast stefnumótun og stjórnun breytinga. Líta má á ritgerðina sem mat á forstigi 

verkefnisins (e. ex ante evaluation) þar sem staðan er kortlögð með það fyrir augum að 

marka verkefninu umfang og stilla upp viðmiðum og mælikvörðum. Þar verður einkum tekið 

mið af handbók Jenny Hughes og Loek Nieuwenhuis um matsferli Evrópuverkefna (Hughes, 

J. og Nieuwenhuis L., 2005). 
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2.  FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Í félagsfræðinni er gjarnan fjallað um félagsauð (e. social capital) og félagslega óreiðu (e. 

social disorganization) sem snýr að því hvernig tengslum, virkni og þátttöku fólks í 

samfélaginu er háttað. Í grenndarsamfélögum sem einkennast af litlum félagsauð er hætt 

við aukinni frávikshegðun unglinga en helstu ástæður má rekja til tíðra búferlaflutninga, 

lítilla félagslegra tengsla og skorti á samstöðu í nágrannasamfélaginu og meðal foreldra. 

Einnig kemur þar til hátt hlutfall einstæðra foreldra, lág stéttarstaða og bágur efnahagur 

(Bursik og Grasmick, 1993). Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson gerðu viðamikla 

rannsókn á sambandi félagsgerðar grenndarsamfélags og frávikshegðun unglinga á Íslandi 

1997. Þar kemur fram að frávikshegðun unglinga er meiri í hverfum þar sem greina má tíða 

búferlaflutninga, hátt hlutfall einstæðra foreldra, hátt hlutfall atvinnulausra foreldra og bág 

félagsleg tengsl. Meginniðurstaða þeirra er sú að félagsgerðareinkenni grenndarsam-

félagsins hafa ekki aðeins áhrif á þá unglinga sem búa við slakar aðstæður heldur einnig á 

aðra sem eiga ekki við vanda að stríða heima fyrir. Þannig getur vandi vinanna haft áhrif á 

hegðun þess sem býr við betri aðstæður og leitt til frávika í hegðun hans einnig (Jón Gunnar 

Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2006). 

Á fyrstu árum byggðarinnar mátti rekja félagslegan óróleika til þess hve hverfið var 

ungt, ómótað og þess að meirihluti íbúa bjó við fremur kröpp kjör. Á seinni árum hefur 

vandinn einnig tengst íbúasamsetningu og veikum félagslegum tengslum á milli Íslendinga 

og fjölda ólíkra þjóðarbrota sem þar búa. Því má kannski segja að sjálfsmynd, líðan og 

upplifun unglinganna endurspegli það samfélag sem þau eru sprottin úr. 

Skapandi borg eða hverfi 

Kenningar um skapandi borgir (e. creative cities) fjalla um leiðir til að bæta eða breyta 

ástandi og ímynd borga, bæja eða hverfa með því að nálgast verkefnið með skapandi 

hugsun að leiðarljósi. Leiðir til bættrar ímyndar tengdust í upphafi aðallega list- og 

tæknitengdum verkefnum en hugmyndin um hina skapandi nálgun hefur smám saman orðið 

víðtækari en svo. Kjarninn liggur í því að nálgast verkefnin með opnum hug, beita virkri 

hlustun og skapa aðstæður sem gera þátttakendum kleift að hugsa út fyrir boxið. Hin 

skapandi borg leitast við að rannsaka undirliggjandi aflvaka sköpunarkrafts og nýsköpunar, 

ekki aðeins frá sjónarhóli lista og tækni heldur einnig frá öðrum sjónarhornum svo sem 

pólitískum, efnahagslegum og félagslegum. Það er meira að segja gengið svo langt að 

hvetja til „skapandi skrifræðis“ (e. creative bureaucracy) í sveitarstjórnum en yfirskrift 

ritgerðarinnar vísar í þessa  athyglisverðu og spennandi nálgun (Landry, 2008). 

Í skilgreiningu sinni á skapandi borg vísar breski skipulagsfræðingurinn Peter Hall í 

félagsfræðinginn Howard Gardner sem segir að venjulega komi hinn skapandi aðili frá stað 

sem er í jaðri valds og áhrifa. Þegar slíkur aðili komi inn í iðandi líf stærri staðar eða borgar 

láti hann hrífast með og taki stefnuna út á hið ókortlagða svæði (eins og vísað er til í 

Gardner, 1993). Skapandi borg er því staður þar sem utanaðkomandi aðilar geta komið og 

skynjað tvírætt ástand; þ.e. þá má hvorki útiloka frá tækifærunum né taka of opnum 

örmum því þá er hætta á að hinn skapandi aflvaki hverfi. Skapandi borgir einkennist af 

félagslegri og vitsmunalegri hringiðu og geti seint talist þægilegir staðir (Hall, 2000). 

Þessi staðhæfing vekur þá spurningu hvort þarna sé að hluta til vísað til þeirra 

óþæginda sem breytingar valda fólki þegar það finnur sig knúið til að hugsa hlutina á nýjan 

og framandi máta. Að með því að ýta fólki fram á bjargbrún verði til ákveðin dýnamík sem 

hægt er að virkja á skapandi  en um leið kerfisbundinn hátt. Í þessu samhengi er vert að 

skoða hvort nýta megi sýn þeirra sem nýlega hafa tengst hverfinu, hvort heldur sem íbúar, 

atvinnurekendur eða starfsmenn stofnana og fyrirtækja. Vænta má að viðhorf þeirra sé ekki 
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enn litað af ríkjandi gildum, þeir geti horft á umhverfið jafnt utan frá sem innan með ferskri 

sýn „gestsins“. 

Styrkleikar hverfisins 

Víðtæka þekkingu þarf til að byggja upp samkeppnishæfa borg, bæ eða hverfi og mikilvægt 

er að vinna með þekkingarsamfélagið á hverjum stað. Í grein um samkeppnishæfni borga 

leggur Gert-Jan Hospers, prófessor í stjórnun, mikla áherslu á hagfræði þekkingar  

(e. knowledge economy) á hverjum stað. Til staðar þurfi að vera fjórir þættir; samansöfnun 

(e. concentration) fólks til að mynda ákveðna deiglu, fjölbreytileiki í víðum skilningi  

(e. diversity), óstöðugleiki (e. instability), t.d. leysir tímabundin krísa oft mikinn 

sköpunarkraft úr læðingi og orðstír (e. reputation). Hospers gerir einnig hnattvæðinguna að 

umtalsefni og bendir á að með aukinni hnattvæðingu skreppi heimurinn saman og hver 

staður missi sérkenni sín. Alþjóðleg, stór fyrirtæki byrgi sýn á þau minni þannig að hvert 

borgarsamfélag verði öðru líkt. Til að sporna á móti þessari tilhneigingu sé mikilvægt að 

greina sérstöðu hverrar borgar og hvers staðar. Þarna verður því til ákveðin þverstæða eða 

„global-local paradox“. Hospers talar um að í heimi sem er að sífellt að verða meira 

samþjappaður verði borgin að treysta á sín eigin staðbundnu sérkenni. Þau ráði úrslitum um 

hvernig tekst að gera hana frábrugðna öðrum borgum í þekkingarsamfélaginu (Hospers, 

2003). Þarna er vikið að afar mikilvægu atriði sem vert er að skoða í samhengi við hvernig 

breyta má ímynd Efra-Breiðholtsins. Hverjir eru kostirnir við að búa þar og hvað hefur 

nærumhverfið upp á að bjóða? Hvernig getum við tekist á við þau vandamál sem við blasa á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt? Hver er sérstaða hverfisins og hverju geta íbúar verið 

stoltir af? Hvernig er hægt að nýta fjölbreytileikann og fjölmenninguna til að styrkja 

félagsauð hverfisins? 

Hagræn áhrif 

Samkvæmt kenningum um skapandi borgir eru bein tengsl á milli jákvæðrar efnahagslegrar 

þróunar og þeirra aðstæðna sem hugtakið um skapandi borg stendur fyrir. Það eru ekki svo 

mörg ár síðan að vakin var athygli á hagrænum áhrifum skapandi greina en fram að þeim 

tíma var ekki litið á þær sem „alvöru“ atvinnugreinar. Frumkvöðull á þeim vettvangi hér á 

landi er Ágúst Einarsson sem hefur m.a. skrifað um hagræn áhrif tónlistar, kvikmyndalistar 

og bókmennta. Í bók sinni Menningarhagfræði lýsir hann skapandi atvinnugreinum á 

eftirfarandi hátt: „Þær tengjast mannauði (e. human capital) mikið en mannauður er sú 

þekking sem einstaklingur býr yfir og getur nýst til dæmis í rekstri fyrirtækja og stofnana. Í 

hæfni mannauðs felst þó ekki einungis þekking heldur einnig fjölbreytileiki og 

umburðarlyndi. Þannig er margt sem gerir sköpun kleift að eiga sér stað, eins og eiginleikar 

mannsins og umhverfið. Skapandi atvinnugreinar eru mikilvægur þáttur í efnahagslífinu og 

þær endurspegla nýja sýn á það sem menningarhagfræðin fjallar um.“ (Ágúst Einarsson, 

2012, bls. 23).  

Í skýrslu Dr. Margrétar Sigrúnar Sigurðardóttur og Tómasar Young þar sem hagræn 

áhrif skapandi greina eru kortlögð kemur fram að árið 2009 var veltan 189 milljarðar. 

Útflutningstekjur voru um 24 milljarðar eða um 3% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. 

(Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011). Þessar niðurstöður ríma við 

kenningar Richard Florida um vaxandi hagsæld bæja og borga sem tekist hefur að laða að 

sér hinar skapandi stéttir (Florida, 2002). 

Einkenni skapandi borga 

Richard Florida hefur lagt mikla áherslu á fjölbreytileikann sem eftirsóknarverðan eiginleika 

borga. Hin skapandi stétt (e. creative class) laðist að samfélögum sem einkennast af 

umburðarlyndi. Þar sem ólíkir einstaklingar komi saman verði til nýjungar í tækni og 

vöruþróun sem gefi staðnum samkeppnisforskot. Hann hefur ólíkt t.d. Landry, lagt mikla 
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áherslu á tölfræðilegar rannsóknir í skrifum sínum um skapandi borgir og hina skapandi 

stétt. Hann hefur m.a. haldið því fram að samkynhneigðir og “bóhemar” velji að setjast að í 

samfélögum sem einkennast af umburðarlyndi (e. tolerance) og fjölbreytileika (e. diversity). 

Með því að skoða tölfræði um búsetuval þeirra (e. Gay index og Bohemian index ) hefur 

hann leitast við að sýna fram á að borgir þar sem margir samkynhneigðir velja að búa laði 

almennt að sér hinar skapandi stéttir. Þannig verði til eins konar segull sem hæfileikaríkt 

fólk dregst að (Florida, 2002).  

En fjölbreytileikinn snýr ekki síður að innflytjendum og þeim áhrifum sem þeir hafa á 

samfélagið. Þegar rætt er um innflytjendur verður umræðan oft dálítið einhliða og snýst 

oftar en ekki um hvernig þeir eiga að aðlagast nýju samfélagi en oft gleymist að ræða um 

aðlögun þeirra sem fyrir eru að breyttri samsetningu íbúa. Innflytjendur eru gjarnan 

velkomnir þegar nóg vinna er í boði og mikil þörf á vinnuafli en það er svo fljótt að snúast 

upp í andhverfu sína þegar aðstæður breytast.  

Jane Jacobs er líklega fyrst til að skrifa um fjölbreytileikann sem drifkraft í samhengi 

við gróskuríkt borgarlíf (Jacobs, 1961). Segja má að Reykjavík sé að mörgu leyti seinþroska 

borg en hún ber í dag öll megin einkenni stórborga. Hlutfall íbúa af erlendum uppruna hefur 

verið að aukast þó dregið hafi úr eftir efnahagshrunið 2008. Í kenningum sínum um 

skapandi borgir hafa þeir Phil Wood og Charles Landry gert greinarmun á hugtökunum 

„multicultural“ og „intercultural“ sem þýða mætti með „fjölmenningarleg“ og „al-

menningarleg“. Munurinn felst einkum í því að í fjölmenningarlegu samfélagi lifir fólk af 

ólíkum uppruna hlið við hlið án þess endilega að vera í tengslum hvert við annað. Hugtakinu 

al-menning er hins vegar ætlað að fanga þá hugsjón að fólk af ólíkum uppruna geti átt í 

virkum, lifandi og eðlilegum samskiptum (Wood og Landry, 2008). Vissulega má segja að 

þarna sé verið að stilla upp ákveðinni draumsýn en þó er vert að hafa þennan mismun í 

huga og stefna að því síðarnefnda. Þetta felur í sér ákveðna áskorun til íbúa um að hætta 

sér út fyrir þægindahringinn, kynnast og eiga samskipti við „öðruvísi“ fólk og víkka þar með 

sjóndeildarhring sinn og reynsluheim. Að fara yfir slík „landamæri“ og reyna að skilja „hinn 

aðilann“ betur getur að mati Wood og Landry víkkað sjóndeildarhringinn, stuðlað að öðrum 

sjónarmiðum og uppgötvunum. Slík samskipti leiði af sér sérstakan sköpunarkraft þvert á 

menningarheima (Sama).  

Mikilvægi mælinga 

Ráðist hefur verið í fjölmörg verkefni undir merkjum skapandi borga og náðu líklega 

hámarki þegar bók Richard Florida, The Rise of the Creative Class, um hinar „skapandi 

stéttir“ kom út 2002. Gagnrýnisraddir segja lítið hafa verið gert til að rannsaka 

raunverulegan, mælanlegan árangur af þeim verkefnum sem unnin hafa verið undir þessum 

formerkjum (Markusen og Gadwa, 2010). Í meistararitgerð sinni leggur Anne Gadwa fram 

leiðir til að mæla árangur af starfi fyrirtækisins Artspace Projects sem sérhæfir sig í að gera 

upp gömul hús og umbreyta þeim svo þau geti hýst ýmiss konar menningar- og 

listastarfsemi, s.s. vinnustofur listamanna og fleira. Hún leggur áherslu á að fyrirtæki sem 

Artspace Projects og aðrir aðilar sem vinna að uppbyggingu menningar- og listtengdra 

verkefna marki sér skýra stefnu og setji sér markmið. Þannig sé hægt að stilla upp 

mælikvörðum og vinna úr þeim bæði með „innanhúss“-mælingum, skoðanakönnunum og 

rannsóknum óháðra aðila. Þannig megi mæla og skjalfesta félagsleg og efnahagsleg áhrif 

þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað á tilteknu tímabili á notendur/listafólkið, listastofnanir 

og nærumhverfið (Gadwa, 2009). Mikilvægt er að hafa þetta í huga við mótun verkefnis um 

ímyndarmál Breiðholtsins og setja í upphafi niður mælanleg viðmið og mælikvarða og meta 

stöðuna reglulega yfir líftíma verkefnisins. 
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Lýðræðisleg aðferðafræði 

Í ljósi þeirrar gagnrýni sem fram hefur komið er æskilegt að nálgast kenningar um skapandi 

borgir sem innblástur til að vekja áhuga og sækja fyrirmyndir til en vinna samhliða eftir 

aðferðum verkefnastjórnunar þar sem lögð er áhersla á stefnumótun, áætlanagerð, 

mælanleika og eftirfylgni svo fátt eitt sé nefnt. Hægt er að velja á milli ýmissa aðferða en í 

þessu verkefni sem snýr að ímyndarvinnu Breiðholtsins væri áhugavert að beita 

sviðsmyndaaðferðinni sem að mati höfundar er aðgengileg fyrir leikmenn jafnt sem lengra 

komna. Sviðsmyndavinna er vel til þess fallin að virkja íbúa og aðra hagsmunaaðila til 

þátttöku í stefnumótun um breytta ímynd hverfisins. Þá er unnið með viðfangsefnið út frá 

mismunandi sjónarhornum; félagslegu (e. social), pólitísku (e. political), íhlutun (e. 

intervention), virði (e. value), þróun (e. development), skipuheild (e. organizational) og 

breytingum (e. change) (Winter og Szczepanek, 2009). Ekki er nauðsynlegt að nýta öll 

sjónarhornin heldur er þeim beitt og jafnvel breytt eftir þörfum verkefnisins. Þessi aðferð 

fellur vel að þeirri áherslu borgaryfirvalda að viðhafa mikið samráð við borgara þegar kemur 

að stefnumótun, vali verkefna og ákvarðanatöku.  

 

3.  RANNSÓKNARAÐFERÐIR 

Þær kenningar sem fjallað hefur verið um hér að framan bregða ljósi á þann félagslega og 

ímyndarlega vanda sem við er að etja í Efra-Breiðholti og segja má að hverfist oft með 

einum eða öðrum hætti í kringum unglingana. Unglingar eru sá hópur sem hvað erfiðast er 

að virkja til þátttöku í frístundastarfi. Foreldrar eru farnir á „slaka á taumunum“ og unga 

fólkið hefur meira að segja um það hverju það vill taka þátt í. Það er því mikilvægt að átta 

sig á hvar áhugi þeirra liggur helst á hverjum tíma og koma til móts við þau á grundvelli 

þeirra upplýsinga. 

Könnun var lögð fyrir unglinga í 8. – 10. bekk Fellaskóla og Hólabrekkuskóla dagana 

8. - 12. apríl 2013. Könnunin samanstóð af 4 bakgrunnsbreytum, 8 krossaspurningum um 

frístundaiðju unglinganna og 4 opnum spurningum um líðan þeirra og ímynd hverfisins. 

Heildarfjöldi nemenda í þessum árgöngum er 246. Alls 196 nemendur svöruðu könnuninni 

sem þýðir að svarhlutfallið var 80%. Könnunin var lögð fyrir af kennurum í lífsleiknitímum. 

Niðurstöður voru síðan skráðar inn í Question Pro kerfið. Spurningar voru bæði í formi 

krossaspurninga og opinna spurninga en leitast var við að hafa framsetninguna bæði skýra 

og einfalda.  

Rætt var við þrjá verkefnastjóra í Frístundamiðstöðinni Miðbergi sem hafa umsjón 

með barna- og unglingastarfi. Þeir svöruðu spurningum er varða einkum virkni barna af 

erlendum uppruna í starfi frístunda- og félagsmiðstöðvanna og einnig var rætt um ímynd 

Efra-Breiðholtsins og kosti og galla þess að vera barn eða unglingur í Breiðholti.   

Tekið var viðtal við spænska konu sem hefur verið búsett um skeið í Efra-Breiðholti. 

Hún er gift íslenskum manni og á tvö börn. Rætt var um kosti og galla þess að búa og ala 

upp börn í hverfinu og ímynd þess. 

Haft var samband við starfsmann hjá Uppercut Danseteater í Kaupmannahöfn sem 

stendur að samfélagsverkefninu Dans i Nordvest. Tilgangur þess er að gefa íbúum í 

Norðvestur-hverfinu, sem er með hátt hlutfall íbúa af erlendum uppruna, möguleika á að 

kynnast mismunandi tjáningarformum dansins. Verkefnið var sett á laggirnar 1999 og hefur 

á hverju ári fengið fjárhagslegan stuðning frá Kaupmannahafnarborg. Spurningum var 

svarað af starfsmanni dansleikhússins í símaviðtali og einnig fékk rannsakandi aðgang að 

gögnum er varða ákvæði í samningi dansleikhússins við borgaryfirvöld. 
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Óformleg skoðanakönnun var sett inn á fésbókarsíðu Íbúasamtakanna um Betra 

Breiðholt þar sem íbúum var gefinn kostur á að tjá sig um ímynd Breiðholtsins eða hafa 

samband við rannsakanda en sú könnun bar engan sýnilegan árangur.  

Þegar niðurstöður könnunar meðal unglinganna lá fyrir var rætt við Óskar Dýrmund 

Ólafsson hverfisstjóra Breiðholts og Jón Gnarr borgarstjóra til að kalla eftir viðbrögðum og 

hugmyndum að leiðum til að bregðast við niðurstöðunum.  

Jafnframt voru heimildir um sögu og tölfræði Breiðholtsins sóttar í fjölmiðlaumfjöllun, 

fræðilegar greinar og úttektir og á vef Hagstofu Íslands. 

 

4.  NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNA 

Helstu niðurstöður könnunarinnar sem lögð var fyrir unglinga í Fellaskóla og 

Hólabrekkuskóla verða hér lagðar fram í máli og myndum. Alls 196 unglingar tóku þátt í 

könnuninni, þar af 98 strákar og 98 stelpur. 64% unglinga hafa íslensku sem móðurmál í 

báðar ættir, 13% unglinga eru tvítyngdir þar sem íslenska er annað tveggja móðurmála og 

22% unglinga eiga foreldra sem báðir eiga sér annað móðurmál en íslensku. Skipting milli 

árganga var mjög jöfn eða á bilinu 32-36%. 

 
Mynd 1  Frístundaiðkun - Topp 10               Mynd 2  Óskir um frístundaiðkun - Topp 10 

Á mynd 1 kemur fram að félagsleg virkni unglinganna er með ágætum en um 95% 

segjast eyða frístundum sínum með vinunum, 92% þeirra spila tölvuleiki og nota 
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samfélagsmiðla, 60% svarenda fara í útileiki með vinunum og 58% sækja 

frístundamiðstöðina Miðberg. Í könnuninni var ekki gerður greinarmunur á hvort ástundun 

unglinganna væri með eða án leiðsagnar heldur var aðeins reynt að draga fram megin 

áhugasvið þeirra.  

Megin markmið könnunarinnar var að draga sérstaklega fram áhuga unglinga á 

listtengdum áhugamálum eins og tónlist, myndlist, dansi og  leiklist. Gefnir voru upp margir 

svarmöguleikar innan hverrar tegundar. Fyrst var spurt almennt um hvað þau gerðu í 

frístundum sínum og síðan hvað þau myndu velja ef þau ættu kost á að taka þátt í 

listtengdum frístundum sem kostuðu lítið. Niðurstöðurnar sýna að listtengd áhugamál skora 

hærra en íþróttir. Popp- og rokktónlist, teikning, leiklist í skóla eða félagsmiðstöð og hip hop 

/ street dance skora hæst og þar á eftir koma fótbolti og körfubolti. 

Munur á áhugasviði stelpna og stráka telst óverulegur, nema í leiklist og hip hop/ 

Street dance sem höfðar heldur meira til stelpnanna en strákanna. Séu niðurstöður 

skoðaðar út frá bekkjaskiptingu er ekki marktækur munur eftir áhugasviðum. 

Hverju myndir þú helst 
vilja taka þátt í af 

eftirfarandi listgreinum 
ef það stæði til boða og 

kostaði ekki mikið? 
Topp 10 

 

Unglingar sem hafa 
verið búsettir á 

Íslandi í 6 ár eða 
lengur 

 Hverju myndir þú helst 
vilja taka þátt í af 

eftirfarandi listgreinum ef 
það stæði til boða og 
kostaði ekki mikið? 

Topp 10 

Unglingar sem hafa 
verið búsettir á 
Íslandi í 0-5 ár 

Popp- / Rokktónlist 49%  Hip Hop/ street dance 54% 

Hip Hop/ street dance  38%  Popp- / Rokktónlist 46% 

Teikning 33%  Teikning 38% 

Leiklistarnámskeið 33%  Leiklist í skóla eða 
félagsmiðstöð 

29% 

Ljósmyndun 28%  Leiklistarnámskeið 29% 

Leiklist í skóla eða 
félagsmiðstöð 

24%  Ljósmyndun 21% 

Graffití 22%  Graffití 17% 

Málun 17%  Nútímadans 17% 

Nútímadans 12%  Leirmótun 13% 

Leirmótun 12%  Söngur/Kórstarf 13% 

 
Mynd 3  Óskir um frístundaiðkun miðað við lengd búsetu á Íslandi 

Samtals 172 unglingar eða 88% svarenda hafa búið lengur en 6 ár á Íslandi og þegar 

skoðaður er munur á áhugasviðum þeirra og unglinga sem hafa verið búsettir hér í styttri 

tíma kemur í ljós að munurinn er óverulegur eins og mynd 3 ber með sér.   

Helstu niðurstöður í svörum við opnum spurningum 

sem lagðar voru fyrir unglingana eru eftirfarandi: 

Finnst þér gott að vera unglingur í Efra-Breiðholti? 

156 svarendur leggja fram jákvæðar athugasemdir. 

Þær eru af ýmsum toga en það sem ber hæst eru 

góðir vinir og skemmtilegt félagslíf. 45 svarendur 

eru með neikvæðar athugasemdir. Þeim er einkum 

tíðrætt um dópneyslu, drykkju og reykingar. Einnig 

er minnst á neikvætt umtal og fordóma gagnvart 

íbúum hverfisins. 

Mynd 4  Orðaský 
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Hvernig finnst þér ímynd Efra-Breiðholtsins vera? 

Á mynd 4 má sjá svokallað orðaský þar sem tíðni orðanna sem koma fyrir í opnum 

textareitum könnunarinnar endurspeglast í stafastærðinni. Eins og sjá má, notuðu 

unglingarnir gjarnan orðið „ghettó“ þegar þeir tjáðu sig um hverfið sitt. Mikið ber á því að 

svarendur leitist við að verja hverfið sitt og segja neikvæða ímyndina ekki endilega 

endurspegla skoðun þeirra sjálfra. 

Ert þú stolt/ur af því að búa í Efra-Breiðholti? 

Svörin hér endurspegla enn frekar þá varnarstöðu sem spyrjendur virðast upplifa í tengslum 

við að tilheyra umdeildu hverfi. 87 unglingar svara með jákvæðum formerkjum en 76 eru 

hlutlausir, neikvæðir eða snúa út úr spurningunni. Þeir sem eru jákvæðir tala um gott hverfi 

og góða vini. Einnig er talað um að margt gott og skemmtilegt sé um að vera og nokkrir 

nefna að gaman sé að búa í hverfi með mörgum útlendingum.  

Getur þú gert eitthvað til að bæta ímynd Efra-Breiðholtsins?  

139 unglingar svöruðu spurningunni. Sumir nálguðust spurninguna almennt en aðrir 

svöruðu út frá sjálfum sér. 42 höfðu enga skoðun eða neituðu spurningunni án skýringa. 45 

aðilar komu með beinar tillögur að því sem hægt væri að gera. Þó nokkrir sögðu að 

Breiðholtið væri fínt eins og það væri á meðan aðrir vildu sýna fólki utan hverfisins að gott 

væri að búa í Efra-Breiðholti. Þeir sem komu með beinar tillögur ræddu meðal annars um 

reykingar, drykkju, eiturlyfjaneyslu, umgengni og umhverfismál. 

Almennt má segja að svör unglinganna hafi öðru fremur einkennst af ákveðnum 

varnarhætti, þ.e. ríkri tilhneigingu til að benda á að „þrátt fyrir allt“ væri gott að búa í Efra-

Breiðholti.  

 

Viðtal við Herdísi Snorradóttur, Kára Sigurðsson og Kristrúnu Lilju Daðadóttur 

verkefnastjóra barna- og unglingastarfs í frístundamiðstöðinni Miðbergi 

(Viðtalið fór fram áður en niðurstöður könnunarinnar lágu fyrir). 

Í viðtalinu við verkefnastjóra Miðbergs var einkum rætt um þrennt; þátttöku barna af 

erlendum uppruna í frístundastarfi, áhugamál unglinga og ímynd Efra-Breiðholtsins. Helstu 

niðurstöður voru þær að erfitt hefur reynst að virkja börn af erlendum uppruna til þátttöku. 

Helstu ástæður töldu þau vera erfiðleika við að koma upplýsingum til foreldranna og skort á 

fjármagni til að standa betur að gerð og miðlun kynningarefnis. Einnig nefndu þau að 

æskilegt væri að ráða fleiri starfsmenn af erlendum uppruna til að ná betri tengingu við 

börnin. Varðandi áhugamál nefndu þau sérstaklega dansinn en hann væri ekki hvað síst 

vinsæll meðal ungmenna af erlendum uppruna.  

Þegar talið barst að ímyndinni sögðu þau Breiðhyltinga almennt stolta af hverfinu 

sínu en þeir þyrftu oft að verja það út á við og rímar það við svör unglinganna í könnuninni. 

Unglingaráð Breiðholts vinnur undir stjórn eins verkefnastjórans sem talað var við og hann 

nefndi að þar væri mikill áhugi á ímyndarmálunum og vilji til að leggja eitthvað af mörkum 

til að bæta ímynd Efra-Breiðholtsins. Þegar spurt var um hvað væri til ráða og hvað mætti 

betur fara í hverfinu var sérstaklega talað um að sameina þyrfti ÍR og Leikni þar sem 

óeðlilegt væri að reka tvö íþróttafélög innan sama hverfis. Einnig töluðu verkefnastjórarnir 

um að sameina þyrfti Fellaskóla og Hólabrekkuskóla til að jafna betur út aðstöðumun og 

félagslega samsetningu barna og unglinga í hverfinu. (Viðtal, 3. apríl 2013) 
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Viðtal við Mariu Victoriu Sastre Padro íbúa í Efra-Breiðholti 

(Viðtalið fór fram áður en niðurstöður könnunarinnar lágu fyrir) 

Í viðtali við Mariu Sastre var einkum rætt um tvennt; kosti og galla þess að búa í Breiðholti 

og ímynd Efra-Breiðholts. Maria er spænsk og hefur búið í rúm 6 ár á Íslandi, þar af þrjú ár í 

Efra-Breiðholti. Hún er gift Íslendingi og á tvö börn. Hún telur helstu kosti þess að búa í 

Efra-Breiðholti vera þá að eiga heima nálægt Menningarmiðstöðinni Gerðubergi sem hún 

sækir mjög mikið og geta farið fótgangandi í búðir og bakarí. Stutt sé út í náttúruna og 

nágrannalífið sé mikið; fólk þekkist, spjalli saman og haldi götuhátíð á hverju sumri. Stutt 

sé fyrir börnin að fara í sundlaug, íþróttahús og tónlistarskóla og að þau séu að mestu örugg 

við leik utandyra. Hún segir helstu gallana vera þá að í hverfinu búi hlutfallslega margir 

einstaklingar sem eiga erfitt, t.d. vegna félagslegra aðstæðna eða veikinda og að þeir séu 

mjög sýnilegir á götum úti. Það geti verið erfitt og neikvætt, ekki síst fyrir börnin. Einnig 

megi kvarta mjög yfir rusli og óhreinindum, t.d. á göngustígum sem ætti að vera í 

verkahring borgarinnar að sjá betur um.  

Þegar talið berst að ímynd hverfisins segist Maria sjálf hafa verið með mikla fordóma 

gagnvart Breiðholti áður en hún flutti þangað. Í hennar huga var hverfið gettó þar sem 

aðallega byggju vitleysingar, aumingjar og öryrkjar. Hún sé hins vegar á annarri skoðun í 

dag en finnur þó fyrir fordómum utan hverfisins. Þetta sé þó svolítið að breytast og eigi 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg stóran þátt í því. Hún bjóði gjarnan gestum sínum á 

fjölmenningar- eða barnahátíðir og það verði til þess að breyta sýn þeirra á hverfið. Maria 

talar einnig um að henni finnist fordómar gagnvart útlendingum vera að minnka, Íslendingar 

séu smám saman að öðlast meiri skilning á aðstæðum þeirra.  

Þegar Maria er spurð hvað hægt sé að gera til að búa til betri tengingu milli barna og 

unglinga í þessu fjölmenningarlega hverfi nefnir hún þátttöku í tónlistarverkefnum s.s. 

skólahljómsveit. Foreldrar af erlendum uppruna séu þó greinilega tregir til að senda börnin 

sín í tónlistarskóla því 9 ára sonur hennar sé eina tvítyngda barnið í Tónskóla Sigursveins. 

Ástæður þess séu líklega hræðsla við að þurfa að eiga samskipti á íslensku við kennarana 

en einnig sú að tónlistarnám er frekar dýrt. Maria nefnir einnig fótboltann og að kannski 

væri hægt að stofna mismunandi keppnislið eftir þjóðernum eða heimsálfum.  

(Viðtal, 14. mars 2013) 

 

Viðtal við Óskar Dýrmund Ólafsson, hverfisstjóra Breiðholts 

Í viðtali við Óskar Dýrmund var sérstaklega beðið um viðbrögð við helstu niðurstöðum 

könnunarinnar sem lögð var fyrir unglinga í Fellaskóla og Hólabrekkuskóla.  

Óskar telur að mögulegt sé að breyta ímynd Efra-Breiðholts með því að virkja 

ungmenni til þátttöku í menningartengdum verkefnum og vill framfylgja því eftir ákveðnum 

aðferðum. Rauði þráðurinn í hverfisverkefninu er samráð. Óskar leggur því til að niðurstöður 

könnunarinnar verði lagðar fyrir unglingana sem tóku þátt á eins konar þjóðfundi. 

Unglingarnir vinni saman í umræðuhópum að mögulegum lausnum og tillögum að úrbótum. 

Síðan verði greidd atkvæði og forgangsröðun verkefna lögð fram. Í kjölfarið verði fagfólki 

falið að styðja við og halda utan um verkefnin. Að vinna með ímynd hverfis sé 

menningartengt mál í víðu samhengi, snúist um menningu samfélagsins og sjálfsmynd 

einstaklinganna. Mikilvægt sé að virkja alla til þátttöku og ekki síst börn af erlendum 

uppruna. Eðlilegast sé að Reykjavíkurborg mæti krökkunum beinlínis út frá þörfinni sem 

endurspeglast í niðurstöðunum og auðveldi þeim að sinna þeim hugðarefnum sem skora 

hæst. Óskar vill leggja til við borgaryfirvöld að forgangsröðun fjármuna taki mið af 

rannsóknum sem þessari. 
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Ímyndarmálin hafa verið sett á dagskrá í hverfisverkefninu og Óskar telur 

rannsóknina gott innlegg í þá vinnu. Skv. greiningu Fjölmiðlavaktarinnar er neikvæð 

umfjöllun ekki eins mikil og búist var við en þó sé mikið verk að vinna. Skoða verði hvernig 

hægt sé að auðvelda fólki að segja frá jákvæðum atburðum og hampa öllum litlu sigrunum 

sem vekja stolt hjá íbúunum. Taka þurfi upp umræðu við unglinga, foreldra og fulltrúa skóla 

og félagasamtaka um orðanotkun og hvaða mynd þau vilji draga upp af hverfinu sínu. 

Sameinast síðan um ákveðna ímynd og vinna markvisst að því að byggja hana upp með 

þátttöku allra. Um sé að ræða stórkostlegt hagsmunamál sem hafi áhrif á t.d. fasteignaverð 

og síðast en ekki síst sjálfsmynd og líðan íbúa. (Viðtal, 24. apríl 2013) 

 

Viðtal við Jón Gnarr, borgarstjóra 

Á lokastigum í rannsóknarvinnunni var tekið viðtal við Jón Gnarr borgarstjóra. Honum var í 

upphafi kynnt efni verkefnisins og að því loknu var hann beðinn um að ræða vítt og breitt 

um hugmyndir sínar og Besta flokksins um hvernig bæta má ímynd Efra-Breiðholtsins og 

koma betur til móts við þarfir íbúa og þá sérstaklega ungmenna.  

Jón telur að ójöfnuður fólks sé mjög að aukast hér á landi og ekki síst á 

höfuðborgarsvæðinu. Það lýsi sér meðal annars í því hvernig efnameira fólk safnist á svæði 

eins og Garðabæinn og Seltjarnarnesið á meðan þeir sem minna hafa á milli handanna búi í 

Breiðholti. Stjórnmálamönnum beri skylda til að benda á þetta og vinna gegn þessari slæmu 

þróun. Breiðholtið hefur verið honum mjög hugleikið og markmiðið hefur verið að sinna 

hverfinu og íbúum þess betur en gert hefur verið hingað til. Þegar talið berst að 

menningarmálunum segir Jón að það sem næri samfélag og menningu komi oftar en ekki 

frá stöðum eins og Breiðholti. Það komi líklega fleiri góðir rithöfundar „frá Harlem heldur en 

Hollywood“. Ríkur vilji og áhugi sé fyrir að standa að góðum verkum og Jón nefnir 

sérstaklega að nýverið samþykkti borgarráð tillögu Listasafns Reykjavíkur að vegglista-

verkefni sem sagt er nánar frá í umræðukaflanum hér að neðan.  

Rannsakandi ræðir um niðurstöður könnunarinnar sem sýna hvar áhugi unglinganna 

liggur helst og biður borgarstjóra að bregðast við þeim. Hann lýsir því yfir að það sé hans 

„metnaðarmál að auka möguleika á menningartengdu starfi, eins og tónlist, dansi og leiklist, 

sérstaklega með tilliti til Breiðholtsins“. Mikill mannauður búi í krökkunum og það sé til 

mikils að vinna að virkja hann betur. Að lokum lýsir hann því yfir að hann „vilji búa í 

samfélagi þar sem aðgengi barna og unglinga að listrænu starfi er sjálfsagt og ekki aðeins í 

boði fyrir forréttindahópa“. (Viðtal, 2. maí 2013) 

 

5.  UMRÆÐUR 

Að mörgu er að huga þegar lagt er upp með jafn viðamikið verkefni og hér er rætt um. 

Nauðsynlegt er að skoða söguna, þróun byggðarinnar og samsetningu íbúa. Hverfið var 

byggt í þremur áföngum og í raun er um að ræða þrjá aðskilda hluta, Bakkahverfið, Fella- 

og Hólahverfið og Seljahverfið. Byggingarframkvæmdir hófust árið 1967 og var ætlað að 

bæta úr húsnæðisskorti sem ríkt hafði í mörg ár og þá einkum til að koma til móts við 

efnalitlar fjölskyldur og gera þeim kleift að eignast þak yfir höfuðið. Nýjar aðferðir í 

byggingariðnaði gerði stjórnvöldum mögulegt að byggja á hagkvæmari hátt en áður og lögð 

var áhersla á fjölskylduvæna hönnun á híbýlum og umhverfi. Nýstárlegar U-laga blokkir risu 

í Bakkahverfinu þar sem lögð var áhersla á örugg leiksvæði og fjarlægð frá umferð. Þegar 

kom að því að reisa blokkir í Fella- og Hólahverfi hafði reynslan sýnt að U-laga fjölbýlishús 

voru óhagkvæm og dýr í byggingu og því var ákveðið að byggja frekar í lengjum og í 

Fellahverfi reis m.a. blokkin sem háðfuglar hafa stundum kallað Lönguvitleysu. 
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Reykjavíkurborg keypti á þessum tíma margar íbúðir sem úthlutað var að fengnum tillögum 

frá sérstakri nefnd verkalýðsfélaganna (Eggert Þór Bernharðsson, 2002). Eins og hverfið ber 

með sér enn í dag var byggðin í Efra-Breiðholti ekki nógu blönduð auk þess sem til varð 

hverfi með hlutfallslega flestar félagslegar íbúðir. Sú staða hefur ekki breyst því skv. 

óútgefnum tölum frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar er stærsti hluti félagslegra íbúða 

borgarinnar, eða 31%, í Efra-Breiðholti skv. tölum sem teknar voru saman í lok árs 2012. 

(Guðmundur Sigmarsson, starfsmaður í rannsóknum og þjónustumati Velferðarsviðs, 

tölvupóstur, 15. maí 2013).  

 

Þetta kom fljótlega í ljós og borgarfulltrúar viðurkenndu að aðgerðin hefði verið 

umdeilanleg eins og fram kemur í Morgunblaðsgrein sem Markús Örn Antonsson, þáverandi 

borgarfulltrúi, skrifar árið 1977. Þar segir hann m.a.: „Ég dreg enga dul á þá skoðun mína, 

að bygging leiguhúsnæðis Reykjavíkurborgar og húsa framkvæmdanefndarinnar í 

suðurhluta Breiðholts III, sem ætlaðar voru efnaminna fólki, var umdeilanleg aðgerð út frá 

félagslegum sjónarmiðum. Framkvæmdirnar voru nauðsynlegar og fjárhagslega hagkvæmar 

miðað við aðrar leiðir en ókosturinn var að safna saman á svo takmarkað svæði fólki, sem 

margt hefur átt við erfið vandamál að glíma. En svipuð dæmi þekkjum við frá fyrri tíma í 

sambandi við aðgerðir í húsnæðismálum Reykvíkinga og ég er ekki í neinum vafa um að í 

Breiðholtinu komist menn yfir vandamál sín á sama hátt og orðið hefur annars staðar“ 

(Morgunblaðið, 1977). Lokaorðin hafa ekki alveg ræst enda kannski bara óraunsæ 

óskhyggja pólitíkusar um að vandamálin hverfi svo til af sjálfu sér.  

Í upphafi var lögð mikil áhersla á sjálfbærni hverfisins. Íbúar sóttu alla helstu 

þjónustu innan hverfisins, s.s. skóla, heilsugæslu og verslanir auk þess sem lögð var áhersla 

á að styðja við ýmiss konar minni atvinnustarfsemi. Með tilkomu stórra verslanakeðja hefur 

hallað undan fæti hvað þetta snertir líkt og annars staðar og nú standa víða tóm 

atvinnuhúsnæði sem eru engum til gagns og grotna niður. Við íbúaflóruna hefur smám 

saman bæst í hópinn mikill fjöldi íbúa af erlendum uppruna. Tölur frá Hagstofu Íslands sem 

sóttar voru í maí 2013 sýna að um 24,6% íbúa Efra-Breiðholtsins eru innflytjendur. 

(Hagstofa Íslands, 2013).  

Í Breiðholtsskýrslunni sem gefin var út 2010 af fimm ungum Breiðhyltingum sem 

kalla sig „syni Breiðholts“ kemur fram að staðan er ekki sérstaklega góð þegar kemur að 

viðhaldi á almenningsrýmum í Breiðholti. Í skýrslunni er hvert hverfi skoðað sérstaklega og 

bent á það sem betur má fara. Jafnt borgaryfirvöld sem og íbúar eru hvattir til að „spýta í 

lófana“ og hefja „átak með nýjum aðferðum á þeim stað sem hinn nýi meirihluti 

[Reykjavíkurborgar] greindi frá hinu goðsagnakennda samstarfi, í Fellunum!“ og er þar vísað 

til þess er Besti flokkurinn og Samfylkingin kynntu stefnu og markmið nýs meirihluta á efstu 

svölum í Æsufellinu (Bjarni Fritzson…, 2010). 

Verkefni í bígerð 

Mikil vakning hefur átt sér stað á undanförnum mánuðum um mikilvægi þess að bregðast 

við ímyndarvanda Efra-Breiðholtsins og óhætt er að fullyrða að þar skiptir megin máli 

málflutningur og hvatning Besta flokksins sem hefur lagt mikla áherslu á lýðræðislegt 

samráð við íbúa. Það hefur síðan komið í hlut hverfisstjóra að halda í alla þræðina, tengja 

saman ólíka hópa, hvetja fólk til dáða og halda utan um verkefnin. Í stefnu og starfsáætlun 

Þjónustumiðstöðvar Breiðholts 2013-2014 kemur fram undir stefnuþætti um virka þátttöku 

íbúa að meðal annars er stefnt að því að auka þátttöku barna og unglinga í skipulögðu 

frístunda- og menningarstarfi, t.d. með því að styðja við iðkun íþrótta og listgreina og með 

tímabundnum menningartengdum sérverkefnum (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2013). 

Um þessar mundir er að fara af stað eitt slíkt sérverkefni sem gengur út á að lífga 

upp á umhverfi og menningu Fellagarðanna. Þar er mikið af tómu verslunarhúsnæði auk 

þess sem þar er að finna lengstu blokk landsins með göngustíg á bak við sem íbúar nefna 
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gjarnan Lönguvitleysu. Gengið hefur verið til samstarfs við grasrótarsamtökin MY (Miðborgin 

ykkar) sem stóðu að uppbyggingu Hjartagarðsins við Laugaveg sumarið 2012 í samstarfi við 

íbúa og fyrirtæki á svæðinu. Markmið þess verkefnis var að virkja fólk til samstarfs, auka 

umhverfisvitund og leyfa fólki að finna að það gæti haft bein áhrif á mótun 

borgarlandslagsins. Í Fellagarðaverkefninu er ætlunin að taka samfélagsþáttinn skrefinu 

lengra. Stefnt er að því að halda ýmiss konar námskeið, t.d. í tónlist, graffití og teikningu, 

garðyrkju, hjólabrettaiðkun og listrænni endurnýtingu á „rusli“. Inn í þetta fléttast síðan 

verkefni sem Listasafn Reykjavíkur vinnur að í samstarfi við Menningarmiðstöðina 

Gerðuberg en ætlunin er að setja upp þrjú stór vegglistaverk á húsgafla í Efra-Breiðholti. 

Fengnir verða viðurkenndir listamenn sem sækja innblástur í götulistina. Þeir munu 

jafnframt koma að vegglista-námskeiðum fyrir unglinga á aldrinum 13-15 ára og 16-25 ára. 

Í verkefninu er lögð mikil áhersla á samráð við íbúa en það hefur verið kynnt fyrir 

Hverfisráði Breiðholts, Íbúasamtökunum um Betra Breiðholt og Unglingaráði Breiðholts sem 

muna tilnefna fulltrúa í valnefnd.  

Í þessu er verið að stíga stórt skref í ímyndarmálum hverfisins sem mun vonandi 

skila góðum árangri bæði hvað varðar meiri virkni íbúa, aukna umhverfisvitund og virka 

þátttöku ungmenna í verkefnum sem eru til þess fallin að koma til móts við áhugasvið 

þeirra, bæta líðan og auka jákvæða umfjöllun. Verkefnið rímar mjög við kenningar Phil 

Wood og Charles Landry um „intercultural“ eða „al-menningarlegt“ hverfi en þarna verður 

reynt að skapa aðstæður þar sem fólk á ólíkum aldri og uppruna getur náð að mynda tengsl 

þvert á landamæri. Í þessu verkefni er einnig verið að nálgast félagsleg „vandamál“ með 

jákvæðum formerkjum á grundvelli skapandi hugsunar.  

 

 

6.  NIÐURSTÖÐUR 

  

Að umbreyta ímynd Efra-Breiðholtsins er ekki einfalt mál en mikilvægt er að móta því farveg 

sem gjarnan má kvíslast í ýmsar áttir. Ljóst er að vilji ríkir hjá borgaryfirvöldum til að takast 

á við ímyndarvandann og bæta hag íbúa en ekki hafa verið lagðar fram mótaðar hugmyndir 

um hvernig nálgast eigi verkefnið með skipulögðum hætti.  

 

 Um er að ræða mjög huglægan vanda, þ.e. erfitt er að festa hendur á því hvort 

ímynd hverfisins sé góð eða slæm og hvernig það birtist okkur. Það er mjög afstætt og 

byggir á upplifun fólks, jafnt íbúa innan og utan hverfis og einnig þeirra sem starfa í 

hverfinu eða í tengslum við það. Fyrsta skrefið er að ráða verkefnastjóra og skipa starfshóp 

til að sinna þeim verkum sem heyra undir ímyndarmálin. Leggja ber áherslu á samstarf við 

íbúa, t.d. með því að vinna að stefnumótun með rýnihópum og kortleggja með þeim helstu 

stoðir hverfisins með sviðsmyndaaðferðinni (Winter og Szczepanek, 2009). Einnig þyrfti að 

miðla þekkingu til stjórnenda og lykilstarfsmanna stofnana og félagasamtaka um grunnatriði 

í kynningarmálum og samskiptum við fjölmiðla. Þannig mætti hvetja fólk til að miðla betur 

og oftar því sem vel er gert og ýta þannig undir stolt og ánægju hverfisbúa. 

 

Ljóst er að velferðarmálin eru fyrirferðarmikil og þeim ber að sinna vel. Það má þó 

ekki gleymast að fjölmörg tækifæri felast í að leggja meiri þunga í menningarmálin. Eins og 

úttekt Fjölmiðlavaktarinnar sýnir og vísað var til í inngangi er jákvæður fréttaflutningur 

einkum tengdur menningu og listum. Þar hefur Menningarmiðstöðin Gerðuberg afgerandi 

áhrif en óhætt er að segja að starfsemin hafi sett svip sinn á hverfið síðustu 30 árin. Á 

síðustu árum hefur einkum verið lögð áhersla á þrennt; barnamenningu, alþýðumenningu 

og fjölmenningu. Í samþykkt stofnunarinnar er kveðið svo á að Gerðuberg sé 

menningarmiðstöð Reykvíkinga en ekki er minnst sérstaklega á skyldur við hverfið sem slíkt 

og hefur starfsemin sætt ákveðinni gagnrýni fyrir það. Brugðist hefur verið við því á síðustu 
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misserum með fjölda alþýðlegra viðburða og einnig hefur verið lögð mikil áhersla á samstarf 

við íbúa af erlendum uppruna. Aðkoma menningarmiðstöðvarinnar að samstarfi um málefni 

hverfisins hefur aukist mjög, einkum eftir að hverfisverkefnið var sett á laggirnar. Boðið er 

upp á um 60-80 viðburði á ári hverju auk þess sem talsvert er um verkefni sem unnin eru 

þvert á sviðið. Starfsfólk menningarmiðstöðvarinnar býr yfir ákveðinni þekkingu og færni við 

að móta og koma á laggirnar nýjum verkefnum og koma þeim á framfæri. Með því að bæta 

við verkefnastjóra til að sinna sérstaklega menningartengdum samfélagsverkefnum með 

ungmennum innan hverfisins mætti lyfta grettistaki í ímyndarmálum hverfisins. Jafnframt 

mætti hugsa sér að kanna möguleika á að sækja um þróunarstyrk til Evrópusambandsins 

þegar búið væri að móta verkefnið.  

 

Í ljósi þeirrar niðurstöðu sem könnun meðal unglinganna sýnir mætti leggja 

megináherslu á tónlist, myndlist, dans og leiklist. Í því sambandi er spennandi að líta til 

Uppercut dansleikhússins í Kaupmannahöfn sem hefur í samstarfi við sveitarfélagið staðið 

að sérstöku samfélagsverkefni í þeim hluta borgarinnar þar sem hlutfall íbúa af erlendum 

uppruna er sérstaklega hátt. Reynslan er mjög góð enda hefur verkefnið hlotið fjárstyrk 

borgarinnar frá árinu 1999 (munnleg heimild, símaviðtal við Lone Nyhuus hjá Uppercut 

dansleikhúsinu, 17. apríl 2013). Hér í Efra-Breiðholti mætti hugsa sér að setja á laggirnar 

samfélagsverkefni í samvinnu við starfandi dans-, tónlistar- og / eða leiklistarskóla og eins 

mætti byggja á smiðju-módeli Gerðubergs og koma á fót menningartengdu 

frístundastarfsemi í Efra-Breiðholti fyrir 13-15 ára annars vegar og 16-25 hins vegar þar 

sem hluti af kostnaði væri niðurgreiddur. Kanna mætti tækifæri til að afla styrkja t.d. hjá 

Evrópusambandinu eða með því að búa til verkefni með norrænum samstarfsvinkli.  

 

 Í fjölmenningunni og/eða al-menningunni leynast einnig mörg tækifæri til að styrkja 

félagsauð hverfisins og mikilvægt er að borgin styðji við starfsemi þjóðafélaga og annarra 

fjölmenningartengdra samtaka svo að hin fjölmörgu ólíku þjóðarbrot í Efra-Breiðholti njóti 

jafnræðis á við innfædda Íslendinga. Fjölmenningin er sérstaða Efra-Breiðholtsins og hana 

ber að virða og stilla fram sem megin styrkleika hverfisins.  

 Það er trú mín að með því að ráðast í verkefni af þessu tagi megi bæta líðan 

ungmenna og styrkja sjálfsmynd þeirra. Auðvelt er að vekja jákvæða athygli á virkum og 

jákvæðum ungmennum og betri líðan þeirra skilar sér einnig inn á heimilin og inn í 

skólaumhverfi þeirra. Menningartengd verkefni eiga greiðan aðgang í fjölmiðla og því 

auðvelt að vekja athygli og skapa jákvæða ímynd á þeim vettvangi. 

 

 

 

7.  ÞAKKIR 

 

Ég vil fá að þakka sérstaklega öllum viðmælendum mínum; unglingum í 8. -10. bekkjum 

Fellaskóla og Hólabrekkuskóla ásamt kennurum og skólastjórnendum fyrir þátttöku í 

könnuninni. Einnig vil ég þakka verkefnastjórum Miðbergs, þeim Herdísi Snorradóttur, 

Kristrúnu Lilju Daðadóttur og Kára Sigurðssyni, Mariu Sastre íbúa í Efra-Breiðholti, Lone 

Nyhuus starfsmanni Uppercut Danseteater, Óskari Dýrmundi Ólafssyni hverfisstjóra og Jóni 

Gnarr borgarstjóra fyrir að veita mér viðtöl. Láru Sigríði Baldursdóttur, verkefnastjóra hjá 

Þjónustumiðstöð Breiðholts vil ég þakka fyrir veitta aðstoð við öflun tölfræðilegra gagna. 

Ingu Sigrúnu Þórarinsdóttur æskuvinkonu minni vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir aðstoð 

við úrvinnslu könnunar, uppbyggilega gagnrýni og prófarkalestur. Leiðbeinanda mínum, 

Hauki Inga Jónassyni vil ég þakka fyrir góðar ábendingar og hvatningu. Síðast en ekki síst 

vil ég þakka foreldrum, eiginmanni og börnum fyrir mikla þolinmæði og skilning á 

námstímanum.  
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VIÐAUKI 

 

Könnun meðal unglinga í 8. – 10. bekkjum Fellaskóla og Hólabrekkuskóla 

_________________________________________________________________ 

Kyn 

 Stelpa 

 Strákur 

 

Bekkur  

   8. 

bekkur 

   9. 

bekkur 

 10. 

bekkur 

 

Móðurmál 

 Móðurmál beggja foreldra er íslenska 

 Móðurmál annars foreldris er annað en íslenska 

 Móðurmál beggja foreldra er annað en íslenska 

 

Hversu lengi hefur þú verið búsett/ur á Íslandi? 

 Alla mína ævi 

 1-5 ár  

 1 ár eða minna 

 

Hvað gerir þú í frítíma þínum? Merktu við allt sem við á. 

Tónlist: 

 Klassísk tónlist 

 Popp- / rokktónlist 

 Jazztónlist 

 Þjóðlagatónlist (frá ýmsum löndum) 

 Söngur / kórstarf 

 Skólahljómsveit 

 

Dans: 

 Samkvæmisdans 

 Hip Hop / street dance  

 Jazzballett 
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 Klassískur ballett 

 Nútímadans 

 Þjóðdans (frá ýmsum löndum) 

 Afródans 

 Annað: 

 

Myndlist: 

 Almenn myndlistarnámskeið 

 Teikning 

 Málun 

 Leirmótun 

 Glerlist 

 Ljósmyndun 

 Graffití 

 

Leiklist: 

 Leiklistarnámskeið 

 Leiklist í skóla eða félagsmiðstöð 

 

Íþróttir: 

 Fótbolti 

 Handbolti 

 Körfubolti 

 Fimleikar 

 Parkour 

 Klifur 

 Tennis 

 Badminton 

 Borðtennis 

 Karate 

 Júdó 

 Taekwondo 

 Frjálsar íþróttir 

 Lyftingar / þjálfun í tækjasal 

 Skíði / Bretti 

 Listskautar 

 Íshokkí 

 Keila 

 Hjólabretti 

 

Frístundamiðstöðin Miðberg: 

 Já 

 Nei 
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Spilakassar: 

 Já 

 Nei 

 

Tölvuleikir / samfélagsmiðlar /netið: 

 Já 

 Nei 

 

Hanga með vinum: 

 Já 

 Nei 

 

Útileikir með vinum: 

 Já 

 Nei 

 

Finnst þér gott að vera unglingur í Efra-Breiðholti? 

Ef já, hvað er jákvætt við 

það? 

 

 

 

 

 

 

Ef nei, hvað er neikvætt 

við það? 

 

 

 

 

 

 

 

Hvernig finnst þér ímynd Efra-Breiðholtsins vera?  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Ert þú stolt/ur af því að búa í Efra-Breiðholti? 

Ef já, af hverju ertu mest 

stolt/ur?  

 

 

 

 

 

 

Ef nei, hvers vegna?  

 

 

 

 

 

 

Getur þú gert eitthvað til að bæta ímynd Efra-Breiðholtsins? 

Ef já, hvað getur þú gert til að bæta ímynd Efra-

Breiðholtsins? 

 

 

 

 

 

 

Ef nei, hvers vegna?  

 

 

 

 

 

 

Hverju myndir þú helst vilja taka þátt í af eftirfarandi listgreinum ef það stæði til 

boða og kostaði ekki mikið? 

Tónlist: 

 Klassísk tónlist 

 Popp- / rokktónlist 

 Jasstónlist 

 Þjóðlagatónlist (frá ýmsum löndum) 

 Söngur / kórstarf 

 Skólahljómsveit 

 

Dans: 

 Samkvæmisdans 

 Hip Hop / street dance  

 Jazzballett 

 Klassískur ballett 
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 Nútímadans 

 Þjóðdans (frá ýmsum löndum) 

 Afródans 

 Annað: 

 

Myndlist: 

 Almenn myndlistarnámskeið 

 Teikning 

 Málun 

 Leirmótun 

 Glerlist 

 Ljósmyndun 

 Graffití 

 

Leiklist: 

 Leiklistarnámskeið 

 Leiklist í skóla eða félagsmiðstöð 

 

Annað: 

 

 

Er mamma þín og / eða pabbi listamaður? 

 Ef já, hvers konar? 

 Nei 

 

 

 

Rannsakandi:  

Guðrún Dís Jónatansdóttir, 

meistaranemi í verkefnastjórnun við Háskólann í Reykjavík og  

forstöðumaður í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi 

Apríl 2013 

 

 

 

 

 


