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Útdráttur 

Hér á eftir verður farið yfir sex viðtöl sem tekin voru við starfsmenn Reykjarvíkurborgar hjá 

hverfastöðvum umhverfis- og skipulagssviðs. Viðtölin eru tekinn með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og túlkuð með innsýn úr félagssálfræði og stofnunnarrannsóknum.  

Helstu niðurstöður voru að viðmælendur hafa góða þjónustulund og njóta fjölbreytni og 

sjálfstæðis í vinnu. Viðmælendur upplifa samt stjórnendur mismunandi eftir hversu nálagt 

þeir eru, næstu stjórnendunum treysta viðmælendur mest á meðan stjórnendur ofar í 

stjórnunarkeðjunni eru ekki taldir vera upp á marga fiska. Vinnan hefur einnig tekið 

breytingum undanfarin ár, verkefni verða yfirgrips minni og verktakar fá meira og meira að 

gera af þeim verkum sem viðmælendur höfðu hér áðurfyrr.  

Sérstök athygli er síðan gefinn nýlegum breytingum sem hefur verið gerð á vinnustað 

viðmælenda. Breytingar hafa verið á ráðningum vinnustaðarins og svokölluð atvinnuátök 

notuð til þess að auka starfsmannafjölda en að mati viðmælenda þá eru þessar ráðningar 

falskar. Sameining bækistöðva olli því að svæði og verkamenn bækistöðva voru sameinuð, 

vísbendingar eru hinsvegar um að þörf var á meiri undirbúningi, þrátt fyrir margra ára 

aðdraganda að sameiningunni. Eftir sameininguna var síðan stofnaður nýr verkhópur ættlaður 

fötluðum og þroskaheftum. Þó viðmælendur hafi ekkert á móti þeirri hugmynd vakna 

alvarlegar spurningar í frásögn þeirra um ferlið og um ástæður þess að hópurinn var stofnaður. 
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1 Inngangur 

Hér á eftir verður skoðuð upplifun starfsmanna með viðtölum sem tekin voru við starfsmenn 

Reykjarvíkurborgar hjá hverfastöðvum umhverfis- og skipulagssviðs. Reynt verður að ná 

fram skoðunum starfsfólks sviðsins um þætti vinnunnar og sameiningu hverfastöðva sem fór 

fram snemma vors 2013. 

Viðtölin voru tekinn yfir sumarið í kjölfar sameiningarinnar, þau grípa því gæsina 

glóðvolga því tilfinningar viðmælenda koma vel fram. Ekki er leitast við því að svara neinum 

sérstökum fyrifram ákveðnum spurningum í viðtölunum heldur var spurningarlisti hafður til 

hliðsjónar ef á þyrfti að halda en í heildina er viðmælendum gefið frelsi til þess að beina 

niðurstöðum að því sem þeim finnst mikilvægt í stað þess að svara afmörkuðum spurningum 

höfundar. Niðurstöður þeirra verða síðan túlkaðar með innsýn úr félagssálfræði og 

stofnunnarrannsóknum til þess að fá innsýn þessa fræðigreina á vinnustaðinn eins og hann er 

og til að skoða vinnustaðinn í breytingar ferlinu.  

Viðtölin eru tekinn þegar miklar breytingar eru nýafstaðnar og koma því vel fram í þeim 

tilfinningar verkamanna varðandi þær, því ekki eru allar breytingarnar sem gerðar voru séðar 

jafn jákvæðum augum. Áherslur viðmælenda liggja einnig í fjölbreytni þeirra verkefna sem 

þeir leysa af hendir og ef þeirri fjölbreytni er ógnað missir vinnan mikið af sínum sjarma. 

Fram koma viðhorf undirmanna til stjórnenda og stjórnunarhátta þeirra með innsýn inn í 

hvernig Reykjarvíkurborg sem stofnun lítur út  þegar horft er á hana að neðan.  
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2 Framkvæmd rannsóknar 

2.1 Eigindlegar og meigindlegar rannsóknaraðferðir  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir er önnur megin rannsóknaraðferðin í félagsfræðilegum 

rannsóknum hin er meigindlegar rannsóknaraðferðir. Markmið megindlegra aðferða er að 

skoða stór úrtök til að geta sagt eitthvað um heildina, með tölum, töflum og línuritum 

grundvallaðar í tölfræði. Eigindlegar aðferðir skoða frekar fáa einstaklinga og geta þess vegna 

ekki komið með stórar ályktanir um raunveruleikann. Þeir fáu sem eru skoðaðir gefa hins 

vegar nákvæmnari og dýpri mynd af upplifunarheim sínum heldur en tölfræðin getur sýnt. 

Eigindlegar aðferðir byggja á aðleiðslu (e. inductive), í því fellst að fyrst er gögnum safnað 

sem unnið er með, síðan er hægt að leggja fram kenningu um efnið með túlkun samkvæmt 

grunduðum aðferðum. Eigindlegar aðferðir nálgast efnið ekki út frá því að hægt sé að skoða 

félagsleg fyrirbæri nema í réttu samhengi og þannig sé hin klassíska vísindalega aðferð um 

hlutleysi, sem er svo mikilvæg fyrir meigindlegu aðferðirnar, ómöguleg. Aðferðin gerir 

félagsfræðingum kleyft að skoða einstaklinga í sínu náttúrulega umhverfi þar sem 

rannsakandinn er alltaf meðvitaður um hvernig hann getur haft áhrif á þátttakendur. 

Rannsakandinn sjálfur er mælitækið í eignindlegum rannsóknum, þar sem hann gefur atvikum 

meiningu eftir hvernig áhrif aðstæður hafa á hann (Esterberg, 2002). 

Aðleiðsla kemst þannig að niðurstöðu „frá botninum“. Þessi aðferð er mikilvæg vegna þess 

að hún er opin fyrir nýjum skilningi. Fyrst er safnað miklu af nákvæmum gögnum, næst eru 

þau grandskoðuð, síðan kóðuð og sannreynd. Kóðunin leiðir af sér flokkun sem farið er eftir, 

sviðið er síðan þrengt til þess að eyða út endurtekningum og uppi stöndum við með 

einhverskonar skipulag eða módel sem niðurstöðu. (Bogdan & Taylor, 1998) 

Einn helsti styrkur eigindlegra aðferða er að þær gera þér kleift að fá dýpri svör við þeim 

spurningum sem spurt er, opnar spurningar stuðla að því að einstaklingurinn lýsi upplifun 

sinni með sínum eigin orðum til þess að sýna fram á hvaða merkingu hann setur í atburði og 

þannig fæst betri mynd af upplifun þeirra af raunveruleikanum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Þessar hugmyndir byggjast á heimspekilegum hugleiðingum um raunveruleikann. 

Raunveruleikinn er ekki bara einn og endanlegur, við upplifum öll mismunandi veruleika eftir 

túlkun okkar á því sem gerist í kringum okkur. Eigindlegar aðferðir leggja ekki mat á þennan 

veruleika, þær reyna aðeins að lýsa þeim veruleika frá sjónarhorni viðfangsefnisins með 

kenningum eins og natúralisma, fyrirbærafræði, táknbundnum samskiptakenningum og svo 

framvegis. (Esterberg, 2002).  
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Djúpviðtöl eru algeng gerð eigindlegra aðferða. Viðtölin eru sveigjanleg þótt þau styðjist 

við spurningarlista þar sem þau fylgja honum ekki of ítarlega vegna þess að rannsakandinn 

þarf að hlusta vel á svör viðmælenda til þess að geta leyft sjónarmiðum hans að koma fram til 

þess að fylgja eftir þeim hugmyndum sem skipta máli fyrir rannsóknina. Viðtalið er þannig 

mótað af þeim sem það er tekið við, þetta er nauðsynlegt til að svara þeim spurningum sem 

leitað er eftir. Aðferðin hentar einnig vel til að koma fram skoðunum þeirra hópa sem hafa 

litla eða enga rödd í samfélaginu. Þetta hefur verið notað til þess að lýsa konum og 

samkynhneigðum í þeim tilgangi að styrkja félagsímynd þeirra (Esterberg, 2002).  

Takmarkanir eigindlegra aðferða liggja samt í styrkleikjum þeirra. Þar sem unnið er með 

svo fáa einstaklinga þá hafa þær ekkert alhæfingargildi fyrir stærri hópa. Einnig getur öflun 

gagna og túlkun þeirra verið breytileg eftir rannsakenda, sömu aðstæður geta skilað 

mismunandi niðurstöðum eftir því hver framkvæmir rannsóknina vegna mismunandi áherslna. 

Þannig færst aldrei fullkomin rannsókn vegna mannlegra mistaka (Bogdan & Taylor, 1998). 

Ein nálgunin innan meigindlegra aðferða er sú sem telst til mótunarkenninga (e. social 

constructionism) og kenninga um táknrænar samskiptaaðferðir (e. symbolic interactionism). 

Táknrænar samskiptaaðferðir byggjast í stuttu máli á þremur grundvallar forsendum. Sú fyrsta 

er að fólk bregst við aðstæðum eða atburðum eftir því hvernig meiningu hlutirnir hafa fyrir 

það, önnur er að sú meining sé mótuð með félagslegum samskiptum og að lokum þá er sú 

meining sköpuð og breytt með túlkun. Meining hlutanna er sem sagt ekki innbyggð í þá 

heldur er hún sköpuð með mannlegum samskiptum og að sama skapi er engin meining bak 

við hlutina nema með túlkun. Þessi aðferð fjallar þess vegna um að skoða hvernig meining 

hlutanna er sköpuð í gegnum mannleg samskipti og er valin vegna þess hversu góðar 

eigindlegar aðferðir eru í að kafa inn í upplifunarheim annarra (Esterberg, 2002).  

Viðmælendur eiga helst ekki að þekkja rannsakenda og sumir vilja jafnvel meina að ef þú 

þekkir stað of vel þá getir þú ekki séð neitt nýtt í honum sem þú sást ekki áður. Rannsakandi á 

að sjá heim viðtalenda og vera sjálfur rannsóknartækið. Ef kunningjaskapur er fyrir hendi gæti 

tapast fersk innsýn í orðanotkunn og uppbyggingu veruleika viðkomandi sem táknrænar 

samskiptaaðferðir snúast um. Þannig gæti túlkun á niðurstöðum frekar komið út frá skilningi 

rannsakendans sjálfs á efninu frekar en þeirra sem viðtalið er tekið við (Esterberg, 2002). 

Gera verður einnig grein fyrir hugsanlegum vanköntum eigindlegra rannsóknaraðferða. 

Þær get safnað of miklum gögnum af einni tegund, það gæti hallað niðurstöðu í tiltekna átt og 

þar með skekkt útkomu rannsóknarinnar. Fyrstu kynni gætu vegið þyngra en þau seinni, 

mynstur gætu þess vegna virst hulin ef allt er ekki tekið með í myndina. Eigindlegar 
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rannsóknir geta stundum tengt viss mynstur saman sem eru ótengd, aðeins vegna þess að þau 

gerðust á sama tíma. Upplýsingar sem eru notaðar í þeim geta einnig verið óvissar eða 

ósamræmanlegar, nótur geta verið gerðar illa eða viðtöl ekki tekin við réttu aðilana 

(Esterberg, 2002). 

Áreiðanleiki eigindlegra rannsókna er ekki sá sami og meigindlegra rannsókna. Í 

eigindlegum rannsóknum fellst hann í því að hafa frásagnir jafn nákvæmar og alhliða og þær 

geta orðið. Áreiðanleiki er þannig aukinn með góðum nótum, með teimi rannsakenda sem 

framkvæmir og fer yfir þær, að fá þátttakendur til þess að fara yfir minnisblöð til þess að fá 

þeirra innsýn, notkun upptökutækja, notkun tilvitnanna og lýsinga beinnt frá viðkomandi og 

leit að gögnum sem eru ekki samstiga. Ytra réttmæti snýst um að geta alhæft með 

rannsókninni líkt og í meigindlegum rannsóknum, en í eigindlegum rannsóknum er 

alhæfanleiki ekki partur af markmiðum þeirra, vægi þeirrar gagnrýni minnkar að því leyti 

(Bogdan & Taylor, 1998). 

Eigindleg aðferð var valin bæði vegna stærðar vinnustaðarins og talið var að hún gæti lýst 

reynslu hópsins betur en meigindlegu aðferðirnar hefðu gert.  

 

2.2 Stofnunnarrannsóknir  

Til er sér fræðigrein sem skoðar stofnanir og uppbyggingu þeirra (e. organisation studies). 

Þetta er ekki afmarkað fag með lokuð landamæri heldur teygir hún anga sína í margar 

fræðigreinar þar með talið félagsfræði, sálfræði, hagfræði og stjórnmálafræði (Thompson & 

McHugh, 2002). 

Kenningar og starfshættir hafa þróast í kringum hugmyndir Max Weber um skrifræðið í 

byrjun síðustu aldar. Verkaskiptingin sem varð á þeim tíma leiddi af sér nauðsynina hjá 

stofnunum að staðla hegðun verkafólks og skipuleggja uppbyggingu stofnunarinnar í kringum 

það. Hugmyndir um nútímavæðingu ríktu eftir seinni heimstyrjöld þar sem búist var við að 

rökhyggjan myndi ýta öðru til hliðar og eftir væri aðeins fjöldaframleiðsla og neysluhyggja 

sem væri miðstýrt af hagkerfinu og ríkinu. Biggart sagði að þarna mundu vinna 

tilfinningalausir gráir menn sem aðeins lifðu í vananum. Með aukinni þekkingu um fyrirtæki 

sem flóknar stofnanir, spratt sú nauðsyn fram að flokka þau betur en hafði verið gert, því fyrri 

skilgreiningar höfðu verið hannaðar til þess að stöðva spurningar sem spurt var frekar en að 

svara þeim. Stofnanir miðla á milli einstaklinga og samfélagsins. Einstaklingur sem vinnur hjá 

fyrirtæki verður fyrir áhrifum af stjórnháttum þess. Stofnanir hafa meiri pólitísk og 

efnahagsleg völd en einstaklingarnir sem þær samanstanda af (Thompson & McHugh, 2002). 
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Hefðbundna skilgreiningin á stofnunum er að þær séu skipulagðar einingar sem einkennist 

af skipulagi og samræmdum aðgerðum til þess að ná vissum markmiðum. Þannig nær 

skilgreiningin jöfnum höndum utanum fyrirtæki, skóla og opinberar stofnanir, fjölskyldur og 

lausleg teymi einstaklinga. Þessi skilgreining blandar samt saman svo ólíkum hlutum að erfitt 

er að fá heildstæða mynd um hvernig við eigum að rannsaka þessar stofnanir. Á endanum er 

ekki hægt að aðskilja að öllu leyti fyrirtæki og aðrar vinnustofnanir, hlutar opinbera geirans 

hafa til dæmis alltaf verið inni í markaðsumhverfi og hefur þeim farið fjölgandi með tímanum 

(Thompson & McHugh, 2002). 

Nauðsynlegt er að skoða hvaða tilgang stofnun hefur, hann er oft að finna í markmiðum 

þess, markmiðum sem er náð með samvinnu stofnunarinnar og einstaklinga innan hennar. 

Þessi markmið stýra stefnu stofnanna. Þær verða samt fyrir áhrifum frá umhverfinu sem valda 

breytingum á stefnu þeirra eða markmiðum, utanaðkomandi áhrif geta einnig myndað núning 

á milli hagsmuna stofnunar og þeirra sem vinna þar. Undirdeildir stofnunar gætu einnig 

eignast sitt eigið líf með sínum eigin markmiðum, það getur valdið dreifingu ábyrgðar eða 

tilfærslu markmiða. Hluthafar flækja einnig hagsmuni innan stofnana sem leiða okkur oft í að 

útskýra tengsl með fjölhyggju, ef of mikið er einblínt á þau. Því mun fyrirtæki sem ætlar að 

hagnast öllum sem koma að því (hluthöfum, viðskiptavinum, starfsmönnum og samfélaginu 

sjálfu) líklegast eftir að fórna hagsmunum eins fyrir hagsmuni annars (Thompson & McHugh, 

2002).  

Sífellt er verið að móta stofnanir af efnahags-, samfélagslegum- og pólítískum þáttum. 

Stofnanir eru ekki lokuð kerfi sem eru til í einhverju tómarúmi heldur lifandi einingar sem 

geta breyst með verkefnum sínum og breytingum í ytra umhverfinu. Stofnanir þurfa þess 

vegna að vera mótanlegar og breytanlegar (Thompson & McHugh, 2002).  

Breytingar innan stofnanna þurfa að vera samkvæmt tiltekinni forskrift. Nauðsyn er á að 

vitneskja sé á þörfinni fyrir breytingunni, hugsanlegar aðgerðir geta þá verið íhugaðar og 

metnar áður en ákvörðun er tekin. Vandamál geta samt komið upp eins og viðnám við 

breytingum, lítill stöðugleiki þess sem á að breyta, mikið stress, rangar áherslur í 

breytingunum, átök og töpun skriðþunga. Breytingar geta einnig verið gerðar af tveimur 

ástæðum. Til þess að breyta stefnu eða rekstri. Samkvæmt Beckhard þarf breytingaráætlunin 

einnig að innihalda markmiðasetningu fyrir og eftir breytingarnar, greining núverandi ástands 

miðað við þessi markmið, skilgreiningu breytinganna og framvæmd þeirra og að lokum 

áætlun fyrir breytingum í ljósi þess sem gæti haft áhrif á breytingarnar. (Armstrong, 2003)  
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Til eru ýmsir stílar sem hafa verið greindir hjá stjórnendum stofnanna. Sá fyrsti var 

drottnunarforustustíllinn (e. autocratic leadership), þar sem stjórnandinn stórnar atburðum 

persónulega í gegnum reglumynduð sambönd. Annar stíll kallast lýðræðislegir stjórnarhættir 

(e. democratic leadership) sem einkennist af samvinnu og samstarfi, hann færir sig frá 

hefðinni um skyldu og notfærir sér frekar samhæfingu til þess að ná árangri. Þriðji stíllinn er 

afskiptaleysisstefna (e. laissez-faire) og hefur hann verið skoðaður minna en hinir tveir vegna 

þess að honum er lýst sem þeim stíl þar sem stjórnandi tekur ekki til sín þá ábyrgð sem það að 

vera stjórnandi felur í sér. Velgengni stíla fer mestmegnis eftir aðstæðum, lýðræðislegir 

stjórnarhættir eru almennt vinsælli, drottnunarforustan er hins vegar ásættanleg þegar 

aðstæður eru hættulegar. Þessir tveir stílar hafa síðan verið brotnir upp frekar í fjórar týpur: 

leiðbeinandi-, árangursbundinn-, styðjandi- og þáttakandi stjórnunarfar. Samheldinn 

verkhópur, sérstaklega þegar kemur að sérhæfðum verkum, gæti samt frekar viljað meira 

sjálfstæði til vinnu svo stjórnendur sem fylgja afskiptaleysisstefnunni farnast betur þar 

(Thompson & McHugh, 2002). 

 

2.3 Félagssálfræði 

Sjálfið tekur sér mörg form. Við höfum núverandi sjálf (e. actual self) sem endurspeglar 

hvernig við erum núna, við höfum hið tilvalda sjálf (e. ideal self) sem er hvernig við myndum 

vilja vera og við höfum „ætti að vera“ sjálfið (e. ought self) sem stendur fyrir einkenni sem 

aðrir einstaklingar trúa að hann ætti að hafa. Það kemur því frá þriðja aðila, oft grundað í 

hugsjónum um skyldu eða ábyrgð (Crisp & Turner, 2011).  

Þegar misræmi verður á milli þessara mismunandi gerða sjálfa bregðumst við á 

mismunandi hátt. Misræmi á núverandi og tilvalsins sjálfs leiðir til þess að við upplifum skort 

á jákvæðum útkomum eins og sorg eða vonsvikni. Misræmi á milli núverandi og „ætti að 

vera“ sjálfs fyllir okkur hinsvegar af neikvæðni sem leiðir til uppnáms tilfinninga, eins og 

reiði, ótta eða kvíða (Crisp & Turner, 2011). 

Sjálfið hefur oftast verið tengt við eitthvað sem einstaklingarnir hafa einir, það sem geri þá 

einstaka. Nokkrar kenningar hafa hinsvegar verið gerðar um hvernig hópar geta haft 

sameiginleg sjálf og áhrif þess á einstaklinga innan hópsins. Félagslega sjálfsmyndakenningin 

(e. social identity theory) skiptir sjálfinu á milli persónulegra sjálfsmynda sem þú átt sjálfur 

og félagslegra sjálfsmynda sem endurspegla breiðari hugmyndir þeirra hópa sem við 

tilheyrum. Hvaða sjálf við styðjumst við fer síðan eftir því hvaða hlutar félagslega og 



12 

 

persónulega sjálfsmynda eru virkust á hverju tímabili, það er síðan ákveðið af samhengi 

(Crisp & Turner, 2011).  

Hugmyndin um okkar eigið sjálf hefur hvetjandi eða letjandi áhrif á hvernig við hegðum 

okkur þar sem hún ákveður hvort okkur langar til þess að líða vel eða illa varðandi eitthvað í 

fari okkar. Fyrst þurfum við að kanna hver við séum til þess að vita hvar við stöndum, þar 

berum við saman framistöðu einstaklings við framistöðu annarra og metum sjálfið út frá því. 

Næst leitumst við eftir að staðfesta það sem við höfum lært, jafnvel þó við sjáum okkur í 

neikvæðu ljósi. Í þriðja lagi leitum við síðan eftir upplýsingum sem sýna okkur í jákvæðu 

ljósi. Við beitum ýmsum aðferðum í leit að þessu þriðja skrefi (Crisp & Turner, 2011).  

Ef okkur finnst persónulega sjálfinu ábótavant, reynum við að bæta það og styrkja jákvæðu 

þættina í því til þess að vega á móti neikvæðninni. Við höllumst einnig frekar að því að nota 

staðhæfingar sem lýsa okkur á jákvæðan hátt, einnig munum við frekar eftir jákvæðum 

þáttum þegar kemur að okkur sjálfum frekar en þeim neikvæðu. Hins vegar þegar félagslega 

sjálfið er meira áberandi þá innlimum við þá eiginleika sem við tengjum við hópinn. Þess 

vegna er mikilvægt fyrir einstakling í hópi að almennt álit á hópnum sé gott, því eru meðlimir 

hópa hvattir til þess að halda uppi jákvæðri ímynd af hópnum, oft með því að bera þá á 

hagstæðan hátt saman við meðlimi annarra hópa. Þetta gæti einnig útskýrt mismunun innhópa 

á kostnað úthópa, þar sem þessi tengsl eru ekki til staðar fyrir úthópinn. Auðvelt er fyrir 

einstaklinga innan hópa með háa stöðu innan samfélagsins að taka til sín þá jákvæðni, en hvað 

með hópa sem hafa ekki góðan orðstýr eða lága samfélagslega stöðu? Þeir gætu reynt að 

hækka sína eigin stöðu til samanburðar, þeir gætu borið hópana saman á annan hátt sem 

upphefur þeirra hóp frekar, eða einstaklingar gætu hundsað hópinn og þar með útilokað hann 

fyrir sér vegna erfiðrar stöðu (Crisp & Turner, 2011). 

Þegar kemur að mótun hegðunar er kenning sem segir að ef við uppgötvum að við hegðum 

okkur andstætt viðhorfum okkar, upplifum við óþægindi, svokallað vitsmunalegt misræmi (e. 

cognitive dissonance). Það getur leitt okkur til þess að breyta hegðun okkar til þess að hún 

passi við viðhorfin eða við gætum mótað viðhorfin til að þau verði samrýmanleg við 

hegðunina. Við leitumst eftir að forðast þetta misræmi eða leysa úr því eins fljótt og unnt er.  

Þrír þættir hafa áhrif á hvort vitsmunalegt misræmi á sér stað. Réttlæting, val og andleg 

fjárfesting. Ef við getum réttlætt hegðun er hún ólíkleg til þess að breyta viðhorfum okkar. Ef 

við erum neydd til einhvers hefur það lítil áhrif á viðhorf þar sem við vildum ekki gera það í 

upphafi. Að lokum; því meiri tíma sem við eyðum í eitthvað, þeim mun sterkari sem 

tilfinningar okkar eru varðandi eitthvað og þeim mun meira sem við höfum lagt í eitthvað (e. 
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invested) þeim mun nær er það sjálfinu. Hegðun sem við getum ekki rökfært, höfðum frjálsan 

vilja um og inniheldur viðhorf sem eru okkur mikilvæg, er þess vegna líkleg til að valda 

vitsmunalegu misræmi. Þeim mun öflugra sem misræmið er því meiri líkur eru á að það gæti 

breytt sjálfinu eða hegðun (Crisp & Turner, 2011). 

Einstaklingur sem upplifir sig sem hluta af hópi getur einnig stillt öðrum hópi á móti sínum 

eigin. Sálfræðilega myndin af stöðunni verður þess vegna „við“ og „hinir“, ef tengslin þar á 

milli eru slæm er frekar horft á „hina“ með slæmum augum miðað við „okkur“. Til eru 

nokkrar kenningar sem útskýra þetta fyrirbæri, aðeins verður ein þeirra nefnd hér. Doise lýsti 

því að samanþjöppun í eða innan hópa leiddi til meiri mismunar á milli hópa, þetta er kallað 

módel fyrir aðgreiningu flokka (e. category differentiation model), jafnvel þó skilgreiningin 

sem aðgreinir hópana sé merkingarlaus. Trúin verður því sú að allir þeir sem eru flokkaðir í 

annan hópinn hafi eitthvað sameiginlegt og þeir sem eru ekki partur af honum hafi það ekki 

(Crisp & Turner, 2011).  

Stungið hefur verið upp á nokkrum aðferðum til þess að minnka fordóma á milli þessara 

tveggja hópa. Þar á meðal að minnka ímyndaða fjarlægð á milli þeirra. Sambandstilgátan (e. 

contact hypothesis) segir að samskipti á milli einstaklinga innan hópanna gæti slegið á 

fordómana, jafnvel þó aðeins einn einstaklingur úr viðkomandi hópum hafi samskipti sín á 

milli. Fyrst þurfa stofnanir sem stuðla að jafnrétti að vera fyrir hendi. Næst þurfa hóparnir að 

hittast á jafnréttisgrundvelli, ef annar hópurinn hefur lakari stöðu stuðlar það að neikvæðum 

staðalmyndum og þá verður valdajafnvægi á milli hópanna einhliða. Hóparnir tveir þurfa 

einnig að vinna að einhverju sameiginlegu markmiði og ef samvinnan gengur vel þá minnka 

fordómarnir því meira. Mismunur á milli hópanna þarf hins vegar að koma fram í 

gagnkvæmum samskiptum, að fela hann dregur úr vægi samskiptanna. Sýnt hefur þó verið 

fram á að kvíði til samskipta á milli hópa hefur miðlandi áhrif á bæði fordóma og ímyndaðan 

mun á milli hópanna, ef annar hópurinn hefur lakari stöðu or kvíðir þess vegna að hitta hinn 

hópinn mun sá fyrri upplifa meiri fordóma gagnvært þeim seinni á sama tíma og þeir ímynda 

sér meiri mun á milli þeirra heldur en raun ber vitni (Crisp & Turner, 2011).  

 

2.4 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun hófst 31. maí síðastliðinn og var þá fyrsta viðtalið framkvæmt og reynt að fá 

starfsmenn til þess að svara spurningakönnun. Á þeim tíma höfðu þó margir á viðkomandi 

vinnustað farið heim, svo reynt var frekar síðar. Viðtölin höfðu verið kynnt þó nokkuð áður 

en gagnasöfnun hófst og á sama tíma var leitað eftir sjálfboðaliðum til þátttöku. Lengd 
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viðtalanna voru frá 55 mínútum til 1 klukkustunda og 35 mínútna þó var eitt 45 mínútur. 

Viðtölin voru tekinn upp með diktafóni sem fenginn var að láni hjá þjónustuborðinu í Gimli. 

Eftir viðtölin var upptakan flutt yfir á tölvu þar sem þau voru skrifuð upp að hluta til sama dag 

og lokið við þau næstu daga. Skrifaðar nótur voru 16 til 27 blaðsíður sem var unnið með og 

þemagreint með opinni- og markvissri kóðun. 

Nóturnar eru nákvæm lýsing á því sem fór fram í viðtölum eins vel og ég get lýst því. Þeim 

hefur verið breytt vegna persónuverndar þátttakenda svo ekki sé hægt að rekja hver 

viðkomandi sé, en þær breytingar hafa ekki áhrif á niðurstöður vegna þess að verið er að 

skoða einstaklinginn í félagslegu samhengi en ekki persónulíf eða einkamál hans. 

Opin hálf stuðluð aðferð var notuð við viðtölin. Þar sem spurningarlistinn er aðeins til þess 

að halda spyrjenda og viðmælenda á réttu spori. Þannig er viðmælendum gefið frelsi til þess 

að koma því fram sem þeim finnst skipta máli varðandi efnið. Viðtölin fylgdu listanum mis 

vel, og eftir því sem viðtölin stóðu lengur þurfti minni stuðning við listann. Stysta viðtalið var 

jafn langt og spurningalistinn sem stuðst var við. Þrátt fyrir að það gefur viðtalið innsýn í 

upplifunarheim viðkomandi og hans skilgreiningar á vinnunni. 

Flest viðtölin fóru fram inni í matsal viðkomandi bækistöðvar en eitt í þjóðarbókhlöðunni, 

þar sem þann daginn var talið heppilegra að vera annar staðar vegna umgangs á bækistöðinni. 

Öll viðtölin fóru einnig fram eftir vinnutíma þannig að enginn var inni í matsal í viðtölunum. 

Nokkur voru þó trufluð af ýmsum ástæðum en ekki þannig að það hafi haft áhrif á 

viðtalendur.  

Á sama tíma og ég kynnti rannsóknina um hádegisleitið nefndi ég skoðanakönnunina og 

bað fólk að gefa sér smá tíma í að svara henni. Heildar fjöldi svarenda var 16. Vegna þessa 

litla fjölda svarenda er ekki hægt að bera saman hópa innan svarenda, en svör verða notuð til 

þess að bera þennan vinnustað saman við þá innan SFR. Unnið var með niðurstöður hennar í 

SPSS til þess að fá fylgni svara, tíðnistöflur og meðaltöl til samanburðar.  

 

2.5 Þátttakendur 

Fyrst var rannsóknin kynnt fyrir yfirmanni sviðsins innan Reykjavíkurborgar sem benti á 

rekstrarstjóra viðkomandi bækistöðvar, hjá þeim var síðan fengið leyfi til þess að athafnast á 

svæðinu. Á sama tíma var spurt hverjum þeir mundu mæla með í viðtöl þar sem miðað var við 

sem mesta starfsreynslu og aldur í starfi, næst var rannsóknin kynnt í grófum dráttum á 

bækistöðvunum tveimur um hádegisbilið og beðið um sjálfboðaliða til þess að taka þátt í 
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rannsókninni. Síðan var leitað til þeirra sem rekstrarstjórarnir höfðu mælt með og höfðu ekki 

verið viðstaddir kynninguna og þeir spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni. Viðtalendur voru þannig valdir með markvissu úrtaki (e. purposeful sampling) 

sem miðar á einstaklinga sem mundu nýtast ransókninni best (Bogdan & Taylor, 1998). 

Móttökur voru almennt góðar og byggðist val mitt á þátttakendum á nokkrum þáttum. Í 

fyrsta lagi vildi ég fá sem breiðasta mynd af því hvernig upplifunin hafði verið í 

bækistöðvunum fyrir sameiningu. Þess vegna var reynt að grípa að minnsta kosti einn 

starfsmann úr hverri bækistöð fyrir sameiningu þeirra, þær voru áður fjórar og eru nú tvær. 

Þátttakendur þurftu einnig að hafa sem mesta starfsreynslu, sem á þessum vinnustað helst 

reynsla oft í hendur við að vera flokkstjóri. Fyrir valinu voru því sex flokkstjórar af öllum 

bækistöðvum. Starfsaldur þeirra var á bilinnu 2 til 38 ár.  

Hugsanleg vandkvæði við þetta val er að rekstrarstjóri mæli frekar með flokkstjórum sem 

gefa frekar jákvæðari frásagnir, séu á einhvern hátt hlutdrægir og að sjónarhorn annarra hópa 

en flokkstjóra komi ekki nægilega vel fram, til dæmis starfsmanna sem ekki voru viðstaddir 

eða annarra hópa innan vinnustaðarins.  

Einnig þarf ég að gera hér grein fyrir að þar sem ég hafði unnið á einni af þessum fjórum 

bækistöðvum þá var val viðmælenda af þeirri bækistöð af skornum skammti þar sem mælt er 

á móti kunningjaskap við viðmælendur. Þeir sem höfðu unnið þar í lengri tíma þekkti ég vel 

og aðeins tveir komu til greina sem viðmælendur, annar þeirra var í fríi á þessum tíma. Þegar 

sá síðasti var spurður hvort hann vildi taka þátt var hann í fyrstu hikandi en samþykkti það 

viku seinna. Hefði hann ekki gert það þá hefði ekki fengist sjónarhorn þeirrar bækistöðvar 

sem ég hafði verið á og hefði það minnkað réttmæti rannsóknarinnar að mínu mati. 

 

2.6 Eigin afstaða  

Hér geri ég grein fyrir mínum eigin gildum til þess að reyna að aðskilja hvað í viðtölunum er 

minn eiginn reynsluheimur og hvað er þeirra. Þetta er mikilvægt fyrir eigindlegar aðferðir 

vegna þess að styrkleiki þeirra, ólíkt megindlegum aðferðunum, liggur í að gera sér grein fyrir 

hvar rannsakandinn stendur þannig að hægt sé að taka tillit til þess þegar niðurstöður eru 

túlkaðar. Það er vegna þess að áherslur hans geta auðvitað litað rannsóknina.  

Ég hafði unnið á einni bækistöðinni í þrjá vetur og þekki þess vegna flesta starfsmenn sem 

þaðan koma mjög vel. Á þeim tíma voru margs kyns verk unnin og lærði ég alltaf eitthvað 

nýtt, þar sem verkefnin voru svo fjölbreytileg. Áður en ég hætti hafði ég verið hækkaður í tign 
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í sérhæfðan starfsmann og sumarflokkstjóra tvö síðustu sumrin. Áður en ég hætti fjölgaði 

aðeins starfsfólkinu og náði ég ekki að kynnast þeim öllum.  

Ein af minni upplifun frá þeim tíma var sú gjá sem var á milli þeirra sem eru að vinna á 

þessum bækistöðvum „á plani“ og þeirra stjórnenda sem eru ofar í goggunarröðinni innan 

borgarinnar, sviðstjórar og svo framvegis. Þetta var ein kveikjan að þessari rannsókn.  

Ég varð fyrir miklum áhrifum í vinnunni af þeim sem starfað höfðu þar lengi og sögðu þeir 

margar sögur af því hvernig vinnan hafði breyst með tímanum, áður fyrr hefðu þeir verið að 

malbika heilu göturnar en nú væri það eina sem þeir gerðu að fara með viðgerðarefni í holur, 

verkin eru svipuð en einhvern veginn miklu minni nú. Öll þessi stærri verk eru nú framkvæmd 

af verktökum. Tilfinning mín fyrir þessu var því að það væri verið að kæfa bæjarvinnuna, 

verkin verða minni og léttvægari, eðli vinnunnar snýst frá því að breyta hlutum eða gera 

eitthvað nýtt, í að halda þeim við og viðhalda óbreyttu ástandi. Fyrir marga hafði hún þess 

vegna staðnað. Sú þróun fannst mér ekki góð og vildi ég skoða hana í stærra samhengi með 

allar bækistöðvarnar í huga.  

Þar að auki hafði mikið verið talað um sameiningu bækistöðvanna á meðan ég var í vinnu. 

Seinna breyttist umræðan í að sameina svið (framkvæmda- og umhverfissvið). Skilaboðin 

sem gefin voru um sameininguna voru þó mjög óljós allan þann tíma sem ég vann þarna, þetta 

átti að gerast um áramótin, nei, bíða til sumars, nei næstu áramót, og svo framvegis alltaf var 

verið að fresta sameiningunni. Þegar kom svo að því að gera þessa rannsókn komst ég að því 

að þessi sameining var að eiga sér stað á sama tíma og ég spurðist fyrir um samþykki frá 

yfirmönnum. Ákveðið var þess vegna að leggja áheyrslu á hana þar sem hún átti sér svo langa 

forsögu og mundi án efa vera mikilvægur hlutur fyrir starfsmenn þar sem hún var svo nærri 

þeim. Einnig var ég nokkuð forvitinn um hvernig sameiningin hefði gengið. Breytingar af 

þessari stærðargráðu geta samt falið í sér alls konar minni breytingar sem ekki koma fram í 

skipulagsriti eða bókhaldi, en starfsmenn finna sárt fyrir, upplifa mismunun eða jafnvel 

óánægju. Því var svo vissulega nauðsynlegt að gefa sameiningunni sess í spurningum.  

Samhliða rannsókninni verð ég einnig vinnandi á einni bækistöðinni. Vegna þess að 

sameiningin hefur gengið í gegn þá verð ég bæði í vinnu með fyrri samstarfsmönnum og þeim 

sem þeir voru sameinaðir við. Þess vegna verð ég í samskiptum við nokkra af þeim sem 

viðtölin voru tekin við og gæti skilningur minn dýpkað fyrir vikið. Þó tek ég fram að ég greini 

viðtölin auðvitað aðeins eins og þau koma fyrir, ekki með einhverju nýju sjónarhorni sem ég 

öðlaðist með því að vinna þar í sumar. Hægt hefði verið að notað tækifærið og gera 
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vettvangsrannsókn, en vegna tímaskorts og til þess að afmarka rannsóknina var það ekki 

möguleiki.  

Að lokum, þrátt fyrir að ég hafi verið að vinna með sumum viðmælendum þá tel ég að 

tengslin við þá væru ekki nægilega djúp til þess að hafa áhrif á samskipti og hefðu þess vegna 

ekki virkileg áhrif á gæði eða niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

2.7 Tengsl við þátttakendur 

Tengsl við þátttakendur voru mismikil. Sumir þekktu mig ekkert en flestir könnuðust eitthvað 

við mig, þó ég þekkti engan af viðmælendum vel. Það getur bæði verið veikleiki og styrkleiki. 

Vegna þess að þeir þekkja mig betur eða ég þekki betur inn á málefni þeirra en aðrir, þá get ég 

verið með betri innsýn í þeirra reynsluheim en margir aðrir. Hins vegar tapast sjónarhorn þess 

sem er að horfa á þetta í fyrsta sinn, og ef annar aðili framkvæmdi svipaða rannsókn gæti 

hann séð hluti sem kæmu ekki fram hjá mér. Kunningskapurinn var í raun viss fórn, þar sem 

lagt er af stað með ákveðnar fyrirfram gefnar hugmyndir en í staðinn er talið að dýpra innsæi 

fáist í heim viðmælenda. Þetta getur samt haft áhrif á gæði viðtala eða verið til þess að 

þrengja túlkun (Esterberg, 2002).  

Vegna þess að rannsakandi hefur unnið með þeim áður og vinnur enn meira með sumum 

þeirra í sumar, hafi það getað leitt til þess að viðmælendur væru tregir að tala um vissa hluti 

tengda vinnunni. Það væri þeir hugsanlega ekki í viðtali við einhvern ókunnugan sem þeir 

koma ekki til með að sjá meira. Aftur á móti gæti einnig það gagnstæða verið raunin, að þeir 

treysti frekar rannsakanda sem hafi unnið með þeim. Þetta atriði gæti því haft áhrif á gæði 

rannsóknarinnar. 

Rannsakandi telur að enginn önnur leið hafi verið til þess að skoða þetta viðfangsefni út frá 

þessum sjónarhóli. Annað hefði fórnað meiru að mati höfundar, innsýnin er nauðsynleg í 

efnið og með því fylgir kunningjaskapurinn vegna smæðar vinnustaðarins. Hefði þeirri 

bækistöð sem hann vann á verið sleppt, þá væri verið að draga kerfisbundið úr réttmæti 

rannsóknarinnar með því að útiloka um það bil fjórðung mannskapsins.  

Gætt var að siðareglum í hvívetna. Í upphafi viðtala var þátttakendum gerð grein fyrir að 

gætt yrði að fullum trúnaði í hvívetna. Upptökum var einnig eytt eftir meðhöndlun. Þannig er 

stuðlað að persónuvernd einstaklingsins til að rannsóknin komi ekki niður á honum. Upplýst 

samþykki var fengið í byrjun viðtals með undirskrift á trúnaðarskjali og þátttakendum var gert 

ljóst að þeir gætu hætt hvenær sem þeir vildu. Einnig er notast við leyninöfn þannig að ekkert 
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í gögnunum gæti bent til þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Smæð vinnustaðarins gerir 

nafnleynd þó nær ómögulega og verður því sérstaklega hugað að því að gefa ekki upp eitthvað 

í rannsókninni sem er rekjanlegt til einstaklinga.  

 

2.8 Gagnagreining  

Í gagnagreiningu var notast við opna kóðun, markvissa kóðun og túlkun á þemum.  

Opin kóðun er þegar viðtalið er skoðað til þess að komast að því hvað er að gerast, hvað 

kemur fram í viðtalinu. Mikilvægt að vera meðvitaður um sínar eigin hugmyndir til þess að 

reyna að ýta þeim til hliðar og skoða hvað viðmælandinn er sjálfur að segja. Þessi aðferð gerir 

okkur kleift að verða vör við helstu þemu sem koma fram í textanum og gefur betri mynd af 

samhengi innan textans (Esterberg, 2002).  

Markviss kóðun er greining á helstu þemu textans með opinni kóðun. Þá er farið aftur yfir 

textann með sérstök þemu í huga til þess að finna öll þau tilvik um það þema sem kemur fyrir 

í textanum. Þetta skref er nauðsynlegt til þess að kafa dýpra í efni textans og finna hvar 

tiltekið þema kemur fram og hvar ekki, hvort það sé eitthvað sérstakt samhengi sem það 

kemur alltaf upp í eða álíka. Markviss kóðun getur fundið fleiri tilvik um tiltekin þemu en 

fundin voru með opinni kóðun vegna þess að fólk notar kannski mismunandi orð til að lýsa 

sama hlutnum eða samkvæmt samhengi má túlka orð öðruvísi (Esterberg, 2002). 

Greining gagna kemur frá rannsakenda og tilfinningum hans fyrir efninu. Þess vegna eru 

mismunandi leiðir til að greina þemu í staðinn fyrir eina heilaga reglu sem segir til um það, 

þetta er á sama tíma styrkleiki og veikleiki rannsóknaraðferðarinnar. Vegna þess að þannig 

getur rannsakandi kafað dýpra í efnið en túlkun efnis getur farið eftir áherslum rannsakenda 

og mótast þannig af þeim.  

 

2.9 Helstu siðferðilegu þættir sem ber að hafa í huga 

Fullur trúnaður var kynntur í upphafi. Þátttakandi rannsóknarinnar verður því ekki augljós og 

ber fyrir fjöldanum. Einnig verður upptökunum eytt eftir greiningu og nótum með kóðun 

þeirra nokkuð seinna. 

Upplýst samþykki var fengið í upphafi viðtals. Samþykkisblað var undirritað af báðum 

aðilum og fylgir óundirritað afrit af því sem var notað í upphafi viðtals til að sýna að 

rannsakandi hafi verið meðvitaður um þessa þætti. 
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Þátttakandi fékk einnig að vita í upphafi viðtals að hann gæti hætt hvenær sem hann vildi í 

viðtalinu. 

Gætt var að nafnleynd fyrir viðmælendur og þá sem nefndir eru með því að notast við 

gerfinöfn til þess að ekki sé hægt að rekja orð til viðmælanda eða þeirra sem hann talar um. 

Gætt var að þessum þáttum og önnur mál áttu ekki við í þessari rannsókn. 
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3 Niðurstöður 

Þeir vinnustaðir sem um ræðir eru hverfisstöðvar nefndar eftir þeim götum sem þær liggja 

við. Hverfisstöðvarnar sjá um viðhald og umhirðu borgarlands, áður var hverfisstöð aðeins 

fyrir það hverfi sem hún var staðsett í en með tímanum hefur umráðasvæði þeirra stækkað. 

Hverfastöðvum er einnig skipt í tvennt, það sem var garðyrkjan fyrri sameiningu og það sem 

var Framkvæmdarsvið (áður Gatnamáladeild), aðeins verður hér rætt um starfsmenn 

Framkvæmdarsviðs. Núverandi hverfastöðvar standa á Njarðargötu og Jafnaseli. Að auki er 

ein á Kjalanesi sem kemur ekki fram hér. Verkefni þessa hverfasstöðva er allt frá því að tína 

rusl á miðeyjum vega til lagfæringa eða endurgerða á leikvöllum sem eru inn á 

borgarlandinnu og öllu sem viðkemur því, þeir gætu jafnvel lent í því að skipta um götuvita. 

Á hverri bækistöð eru um það bil 4 til 9 hópar þó þeir geti orðið fleiri eða færri eftir atvikum, 

í hverjum hóp eru flokkstjórar sem keyra flokkabílana og oftast 1 til 4 verkamenn sem hann 

hefur í þau ýmsu verkefni sem þeir leysa af hendi. Allur gangur er þó á fólksfjölda enda fer 

það eftir atvikum, líkamlega erfið vinna undir berum himni hefur áhrif á fjölda veikindadaga 

og eftir að vinna þannig vinnu lengi eru margir búnir í skrokknum, sem kallar á frekari 

notkunn veikindadaga, einnig geta menn meiðst í vinnu sem aftur hefur áhrif á 

starfsmannafjölda bækistöðva. Það sem stjórnar vinnustaðnum mest er árstíðin og breytast 

verkefni með þeim. Á haustin falla laufin af trjánum og stýflar það niðurföll, þá sópa þeir af 

niðurfallsristunum eða reyna að losa viðkomandi stýflu. Á veturnar snjóar og traktorar frá 

öðrum deildum borgarinnar ryðja göngustíga, tækin komast samt ekki í tröppur sem þarf að 

handmoka, salta þarf einnig aðkomu að leikskólum og skóla sem hverfisstöðvarnar hafa séð 

um. Á sumrin fjölgar mikið á hverfisstöðvum þar sem skólakrakkar og unglingar yfir 17 eru 

ráðnir vegna grasslátturs, um það bil 50 voru ráðnir á hvora stöðina fyrir sig þetta árið og 

hefur sú tala farið minnkandi undanfarin ár. Fyrir utan þessa árstíðabundnu vinnu eru einnig 

störf sem þarf að leysa af hendi allann ársins hring, svo sem ruslatínsla, almennt viðhald á 

leiksvæðum eða losun ruslastampa víðsvegar um borgina. Þetta er þó ekki tæmandi listi af því 

sem gert er og gæti það seinnt verið. 

Þemun sem komu fram er skipt tvennt. Þau sem tengjast vinnunni sjálfri eða þeim sem 

hana stunda og síðan þeirri yfirstjórn sem er í vinnunni. Mörkin þar á milli þeirra geta verið 

óljós, en hins vegar má skipta þeim niður og verður það gert eftir viðfangsefni. Það sem var 

næst vinnunni var sú þjónustulund sem ég fann fyrir hjá þeim sem ég tók viðtöl við. Þeir 

lögðu mikinn metnað í vinnunna og það sem þeir gera í henni. Vinnan sjálf kemur nokkuð 

fyrir og þá aðalega í fjölbreytileikanum sem fylgir henni, þó andstæðan „dauði tíminn“ sé 
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einnig nefnd. Umræðan um „kjarnann“ er eitt af því stæðsta sem ég tók úr viðtölunum, 

áhyggjur voru af því að væri verið að skipta út kjarnanum í vinnunni fyrir atvinnuleysingja og 

verktaka. Umræðuna um yfirstjórnina er gott að byrja með næstu yfirmönnum sem eru næstir 

hinni dags daglegu vinnu, þeir eru vel liðnir en aðra sögu er að segja um þá sem eru lengra 

uppi í stjórnunarkeðjunni og margt kemur í ljós varðandi upplifun viðmælenda af þessu 

batteríi sem er Reykjarvíkurborg. Sameining bækistöðva varð ekki til þess að breyta vinnunni 

eðlislega séð og viðmælendur sögðu hana hafa gengið ágætlega upp þó aðdragandinn hafi 

verið of langur og óljós. Sérsveitin fannst mér einnig þurfa sinn eigin kafla vegna sérstöðu 

hennar í kjölfar sameiningarinnar. Að lokum nefni ég einnig niðurstöður 

skoðanakönnunarinnar sem gerð var. Ítrekað er að öllum nöfnum sem vitnað er í hafa verið 

breytt. 

 

3.1 Þjónustulund starfsmanna 

Eitt af því fyrsta sem kom fram á yfirborðið við kóðun á viðtölunum var þjónustulund þeirra 

sem talað var við. Hún var það mikil að hún kom á óvart. Þeir voru jafnvel tilbúnir að fara 

framhjá því sem þeir töldu heftandi regluverk til þess að þjónusta bogarana. Brynjólfur lýsir 

því best í sögu af gömlum manni sem bað um stærri niðurfallsrist í götuna sína, þegar 

Brynjólfur spyr hvort megi ekki setja stærri ristarhólk niður er honum sagt að bíða vegna þess 

að óvíst sé að borgin eigi götuna, það þyrfti þess vegna að skoða þetta sérstaklega. Hann var 

ekki sáttur, honum fannst eiga að vera stór rist þarna vegna þess hversu mikið vatn flæddi 

þangað þegar rigndi. Hann fór því og setti niður ristina með orðunum: „Ég er farinn, þú getur 

bara skoðað þetta sjálfur“  

Ekki voru allir svo róttækir í vinnunni og tengdist það mikið skilgreiningu þeirra á því sem 

vinnan snérist um, til dæmis þá talaði Brynjólfur um hverfasstöðvarnar sem 

þjónustumiðstöðvar og annar, Hafsteinn, tók fram að vinnan snérist um þjónustu við íbúa. 

Fyrir Hafstein var hins vegar aðalmálið að þjónustan sé hugsanlega ekki nægilega mikil, ein 

ástæða gæti verið vegna þess að verkamennirnir komast einfaldlega ekki yfir allt þetta svæði. 

Guðfinnur lýsir vinnunni hinsvegar sem „bara, halda í horfinu“, sem sagt að halda 

borginni við, í fínu ástandi. Þetta viðhorf fær hann af þeirri vinnu sem hann er látinn í, hann 

langar að vinna fjölbreyttari vinnu og er vonsvikin með það sem hann er látinn gera. Vinnan 

sem menn eru í endurspeglast í viðhofum þeirra til hennar og þar sem hann hefur reynslu af 

svipaðri vinnu með fjölbreyttari verkefnum en hann fær hjá borginni finnst honum mikið 

vanta upp á. 
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„…mér [er] alveg sama, bara, á bara vera stór rist hérna. É.. ég bara náði barí stórt niðurfall uppá 

Höfða. Settettanna ég get sagtér ég sagði bara við sjálfan mig. Þetta bruðl og þetta rugl hjá 

Reykjavíkurborg. Búið að vera.. þessi gamli maður.. langaði í.. [pása] langaðí einn hólk.. [hallaði 

sér nær] hann átti það sko sannalega skilið, ha..“ 

Brynjólfur 

„Starfið er.. er í rauninni.. númer 1,2 og 3 þjónusta. Við íbúa þessa hverfis … Bara reyna að standa 

sig sko.. ég hef mjög gaman af samskiptum við borgarana sko, og reyni yfirleitt að gera aðeins 

meira en ég á að gera. Ef ég kemst upp meða *brosir*“ 

 „…ég óttast það dáldið að þetta gangekki upp. Ég heldað.. þetta sé orðið.. of stórt. [pása] 

Breiðholtið er stærsta hverfi Reykjavíkur. Það er stærren næsstæðsta, næststæðsti bær Íslands, sem 

er Kópavogurinn. og.. ég hef ekki orðið var við það sko, að það sé bara einn bæjarverkstjóri í 

Kópavogi sem sjái um allt þar, og svo sjái þrír flokkabílar, ég held það sé eitthvað meira.“ 

Hafsteinn 

„Mér fannst einhvern veginn meiri tilgangur í vinnunni þegar ég var [í svipaðri vinnu]. Það.. var 

sona meira.. konkrít vinna einhvern veginn.. að leggja lagnir og.. tenginní hús og sona.. meira 

fagvinna. …[stuttu seinna]… En.. já já.. sona.. vorum við já að gera við hérna.. girðingu.. girðing á 

eyju sko.. þaer ágætt að fá sona eitthvað annað.. sona öðruvísi verkefni.. það getur verið ógurlega 

þreytandi að vera bara hreinsa gras í sprungum og sona í kringum þessa.. klakka.. eða tína rusl.. 

dögum saman.“ 

Guðfinnur 

Þeir virðast leggja mikinn metnað í vinnunna og þeim er ekki sama um vinnunna. Of mikið 

af metnaði getur hins vegar haft slæmar afleiðingar í þessari vinnu. Friðrik lýsir upplifun sinni 

af vinnunni þegar skipt var um yfirmenn. Fyrri yfirmaðurinn, Magnús, fannst honum ekkert 

nema metnaðurinn sem hann kunni vel að meta en sá sem tók við var ekki eins 

metnaðarfullur. Þótt hann kunni vel við báða fannst honum vanta mikið upp á stjórnunar hætti 

þess sem tók við. Fyrir vikið missti Friðrik mikið af sínum eigin metnaði og segist ekki fá 

neitt úr vinnunni lengur. 

„…Hann [Magnús] var nú alveg að deyja úr metnaði kallinn *hlær* hann var að drepa mann með 

vinnu, og það var æðislegt sko…“ 

„Vá. Hvað það var mikill munur sko, fannst bara alltíeinu eins og sko bæjarvinnan.. hún væri sko 

bara búin.*hlær* E, þúst bara.. kláruðum við hana bara þegar Magnús var hérna bara. Í alvurunni 

þetta var alveg stór furðulegt. Alveg stór furðulegt. Og.. þeg þetta gerist sko.. ég sverða ég get 

viðurkennt þa. Minn metnaður einhvern veginn bara.. þúveist.. þa bara smávegis búið að naga og 
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éta hann niður einhvern veginn. Þegar maður séretta áhugaleysi í yfirmönnum.. þetta smitar útfrá 

sér sko.“ 

„Á maður að vera ánægður með þetta? Fara heim eftir vinnudaginn og líða eitthvað vel með 

sjálfan sig? Skiluru. Þa er bara útilokað. Sko útfrá vinnunni.. hann er ekki að gefa þér eitt eða neitt 

lengur..“ 

Friðrik 

 

3.2 Fjölbreytileikinn í vinnunni 

Vinnan er virkilega fjölbreytt sé henni lýst í fáum orðum. Oddur skipti henni niður eftir 

árstíðum þó hann segðist ekki hafa heildarmynd af þessu. Vinnan er víðtæk og af nógu að 

taka. 

 

„Má kannski kallokkur allt-mülig menn … veturna, þá náttlega fyrst og fremst að salta og sanda. 

Hálkueyða, moka, snjómokstri … vorin.. þá náttlega koma leikskólaþrifin sem koma, eru einusinni 

á ári held ég … haustið, tja, a það er náttlega, þaer auðvitað viðhald á opnum svæðum o svoleiðis, 

þaer allt á haustinn eða, eru-rauninni hvenær sem er … sumurin, þá hérna, malbikið eða eitthvað 

tilfallandi.. lyfta niðurföllum. Og náttlega grasslátturinn þó við séum með eitthvað mjög 

takmarkað í því, þaeru sumarkrakkarnir.. einhverjar hellulagnir og viðhald auðvitað.“ 

Oddur 

„Ég held ég sé með.. 70.. leikvelli í mínu hverfi. Sem ég þarf að skoða, fara yfir þrisvar á ári 

minstakosti. Þá tekur maður sona törn á þvi til að finna þessa gjaldaliði til að vinna eftir.“ 

Hafsteinn 

„Núna erum við mikið að hreinsa sona gras.. erum.. gangstéttum.. kringum klakka og sona.. ara.. 

hreinsun líka.. sona.. týna rusl.. og.. bara þetter viðhald.. gera við hellur.. og .. þökuleggja.. og.. og 

hén.. útsk.. aðeins .. steypa kantsteina“ 

Guðfinnur 

 

Hinsvegar koma tímar þar sem minna er að gera, helst á veturna, þegar allt er frosið og lítið 

hægt að gera. Sá tími hefur hlotið nafnið „dauði tíminn“. Sá dauði tími er slæmur fyrir 

starfsandann þegar hann kemur ekki frá verkefnastöðunni, heldur vegna ákvarðanna 

stjórnenda eins og hjá Þór og Friðrik. Þetta hefur minnkað þá ánægju sem þeir fá úr vinnunni, 

að horfa upp á aðra gera eitthvað sem þeir geta alveg en mega ekki gera. 
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„Það helst á veturnar sem, ég veit ekki hvort þú þekkir það en, þá er virðist sem þá er ekkert hægt 

að gera. og.. bæði.. alt á kafi í snjó eða frosið eða … sona láteyr uppúr áramótum svona framm á 

vorið.“ 

Hafsteinn 

„ … Þa bara, við máttum alls ekki gera neitt á essu tímabili.. því það var ekki til peningur fyrir 

neinu. Við sátum frekar, gerðum ekki neitt, og horðum á menn arna vera þrífa stampanna - af því 

það var svo ódýrt. Skiluru. Ég veit ekki alveg.. á hvaða basis þetta var.“ 

Þór 

„Því það er ekkert farið að nota okkur sko, þetter bara tittlingaskítur sko. Eins og þetta var hérna í 

vetur sko, mennir voru ekki að gera rassgat heilu og hálfu daganna sko. Þúst þetter bara fáránlegt 

sko. 

Friðrik 

 

3.3 Atvinnuátök og verktakar eða kjarninn  

Eitt af þeim áhyggjuefnum sem rannsakandi hafði haft af vinnunni kom vissulega fram. 

Áhyggjur varðandi þær breytingar á vinnunni sem höfðu orðið þegar byrjað var að flytja verk 

til verktaka, en þær höfðu samt tekið nýjan snúning með sífelldum atvinnuleysisátökum sem 

borgin hefur tekið upp. Tveir viðmælendur lýstu þessu sem spurningu sem borgin þyrfti að 

hugsa betur um.  

Spurningin var um hvort eigi að hafa og halda úti vel þjálfuðum kjarna, eitthvert teymi vel 

þjálfaðra starfsmanna sem getur farið í hvað sem er. Þetta var það sem margir töluðu um og 

höfðu töluverðar áhyggjur af. Vegna fækkandi verka væri nýir verkamenn ekki að bæta jafn 

miklu við sína þekkingu í vinnunni og vegna hækkandi aldur starfsmanna væri alltaf styttra í 

að sú þekking sem væri til staðar hyrfi. Annar möguleiki er að kaupa alla þjónustu sem hægt 

er frá verktökum eins og borginn hefur gert eða jafnvel sú nýjung sem borgin hefur tekið upp 

á að fá atvinnulausa tímabundið í starfið með svo kölluðum átaksverkefnum. 

Ég tek fram að mest var talað um þessi þrjú viðfangsefni, þannig að tilvitnanirnar eru ekki 

jafn langar né jafn margar og ég hefði viljað hafa þær til þess að passa upp á lengdina.  

 

Með þessum atvinnuátökum fannst viðmælendum jafnvel verið að plata fólk. Annað hvort 

þá sjálfa, Brynjólfur segir hvernig hann sér í gegnum þetta, eða atvinnuleysingjana sem koma 

í þessa vinnu og búast við einhverju áframhaldandi en margir þeirra eru settir aftur á 
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atvinnuleysisskrá, jafnvel þrátt fyrir að þeir séu frábærir starfskraftar. Nokkrir viðmælendur 

lýsa yfir óánægju með þetta. 

Einnig er vert að hugsa um þá sem koma í þessa vinnu af atvinnuleysisskrá. Þeirra upplifun 

kemur ekki fram hér, en Þór skilur áhyggjur þeirra og tekur vel saman hversvegna þeir eru oft 

óánægðir með að vinna þarna.  

„ ... en nú þarf borgin ekkert að auglýsa lengur.. hún bara sækir í atvinnutryggingasjóð.. og fær 

þrælanna þeirra.“ 

Oddur 

„…og mér finnst að Reykjavíkurborg, með mannaráðningar og allt það, er bara til háborinnar 

skammar með það. Eins og Lárus … og fleiri sem eru virkilega góðir … að. aðeir skulekki fá fast 

heldur er að vera ráða.. jú.. atvinnulausir eru líka fá. en þeir eru ráða sona falskt. uppá 6 mánuði og 

eru að gefa falkar vonir.“ 

„…hann á heima í hverfinnu, hann [Lárus] fær ekki fastráðningu. með góða mætingu og allt. …og 

eins og hann er sko bara, það var gaman að vinna meðonum og hann var so meðvitaður og maður 

finnur etta, meðvitaður hva maður er gera og hann var bara strax orðinn þátttakandi, þetta er bara 

orðið „once ofa time“ þetta er bara eins og að fá fimm í rétt í lottó.“ 

 „Nei, nei, núna sko, borginn er svo sniðug. Hún er að ráða fólk meða atvinnuleysistryggingu. 

Semerá atvinnuleysisbótum sem taka við vinnu og er atvinnutryggingarsjóður, hann er að borga 

launin. Borginn þarf ekki að borga nema örfáar krónur í viðbót, þá lækkar prósentuna hvað margir 

eru atvinnulausir í Reykjavík. Þetta er bara búið til, þetta er bara bölvað bull, þúst ég er bara 

verkamaður og kláraðekki [skóla] skylduna og sé í gegnumetta. Þeir þurfa að gera betur en þetta.“ 

Brynjólfur 

„Ég skil ekki alveg þennan [hugsunarhátt].. af því þetter borginn skiluru. Hvað hún er að spá í 

með.. þúst.. uppá framtíðar sýn sko.. þannig að.. ef þú erta hugsa útí.. þeir sem eru að koma þarna 

inn.. þetteru kannski menn sem hafa verið atvinnulausir í.. 2 ár.. 3 ár.. koma hérna. Þegar þeir sjá 

hvað þeir fá útborgað.. þá hugsa þeir sko.. „það er betra að vera atvinnulaus“.. því þú ert að tapa 

sko.. frítt í sund.. og frítt í strætó.. og hitt og þetta ... Þeir missa það alltsaman.. og eru kannski bara 

á launum sem ná ekki einusinni uppí.. atvinnuleysisbæturnar sko.. svo þegar þú tapar þessu, þá 

ertu sko bara kominn í mínus, þú þarft að byrja kannski á því að kaupa þér strætókort fyrir 

mánuðinn.. þá ertu kominn 70. þúsund kall.. þúst.. sem.. þúrt búnað.. sem þú fékkst frítt áður sko.. 

en ég skil etta fólk bara ósköp vel… lægstu launin eru bara.. alltof lá.“ 

Þór 

Breytingar á vinnunni vegna færslu verkefna til verktaka eru sérstaklega augljósar hjá þeim 

sem hafa unnið við þetta starf lengi, þar sem miklar breytingar hafa orðið á því. Talandi um 
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umfang vinnunnar og hvernig þeir voru með tvo fræsara sem voru sendir alla leiðinna til 

Akureyrar, þá lýsir Hafsteinn þeim viðhorfum sem voru hér áður fyrr um verktaka og þá sem 

unnu hjá bænum. Stórt atriði er einnig svokölluð vinavæðing: „vinir verktakanna“ sem eru í 

stjórnunarstöðum og eru kerfisbundið að setja verkefni í verktaka á ómálefnalegum 

forsendum. Dæmi eru einnig um að borgarstarfsmönnum hafi verið neitað um vinnu sem þeir 

hefðu getað unnið vegna þess að talið var ódýrara að láta verktaka vinna hana.  

„En.. vinir verktakana þeir.. urðu ofan á. innan borgarkerfisins. Nei, nei ég hef ekkert.. þó er það 

misjafnt eftir verktökum, en það var nú lenska hérna fyrir einhverjum árum síðan að við þurftum 

alltaf að fara á eftir þeim og laga til, og laga, og rétta af girðingar og soleiðis sem voru, maður varð 

sjóveikur þegar maður horði á þær. Því það var eitt sem Húgó sagði sko, sem mér fannst gott hjá 

honum.. sko verktakarnir þeir flýta sér, því þeir fá borgað bara fast gjald, við höfum ekkert nema 

tíma. Það er það sem við höfum nóg af, þess vegna getum við vandað hvert handtak.“ 

Hafsteinn 

„E þúst, veist nú hvernig þetta er búið að vera sko, búið að fækka.. henda svo mikið í verktaka og 

það rugl alltsaman.. ekkert verið að nýta okkur hérna…“ 

„Hefur ekki verið lengi sko ... finnst eiginlega alveg síðan, hvenar var þa, 2005! Þegar þetta 

breyttist í framkvæmdasvið eðeikkað. Þera Nikulás var sviðstjóri og.. hanna.. það.. rugl byrjaðallt 

saman sko, þá fóretta allt etta að fara eimmitt í verktaka.“ 

„maður er alveg að vera snar vittlaus á þessu sko … [það er hægt að] gera þessa hluti því það er 

eins og ég segi það kostar ekki neitt nema bara að mæta.. og redda þessu sko. Þúst.. nýta 

mannskapinn sko. Kannski bara orðið hálf kjánalegt. Nei í alvuru, þetter orðið hálf kjánalegt sko 

hvernig menn hanga hérna og gera ekki neitt. Og maður skilur ekki hvað.. á maður að vera 

ánægður með þetta? Fara heim eftir vinnudaginn og líða eitthvað vel með sjálfan sig?“ 

Friðrik 

„ ... þurftað endurnýja tengingar á klóaki þá.. þá sáum við um það sko.. að tengja.. semsagt 

verktakinn sem tóketta að sér hann mátti koma með lögnina heim að okkar.. og það urðu við að 

tengja sko. anni að.. það var gert bara tilþess að það væri.. gert alminnilega sko uppá stýflur og 

annað. Þetteru störf sem er búða taka af okkur “ 

„ … þetta er allt horfið. Það, öll þessi.. vinna.. hún.. endar bara í verktökum og reyndar kannski 

einhver.. einhver.. þarna niðurfrá.. sem er meira hlynntur því að, setjetta í verktaka … bara eins og 

stampar … þetter, auðveldasti þátturinn í sambandi við bæjarvinnunna … nei þá er það boðið út af 

hluta“ 

„Við erum að horfa á verktaka þvo hérna, stampana. Akkuru [getum] við ekki þvo etta? [spyr hann 

yfirmann] … "heirru Þór bara láta þig vita það.. þetter dáldið ódýrt sko." … etter vina væðingin 
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skiluru.. þanna var greinlilega. Við áttum græjurnar bara í etta, þurftekki að kaupa neitt skiluru. 

Það var enginn kostnaður. … Við sátum frekar, gerðum ekki neitt, og horðum á menn arna vera 

þrífa stampanna - af því það var svo ódýrt. … það getur vel verið að hann hafi verið með það í 

huganum að við værum bara alveg á fullu að vinna. Við að gerekki neitt.“ 

Þór 

„En það er hægt að out-source'a þetta þetta.. náttlega.. eftir einhverjum frjálshyggju línum.. eða 

kapítalisma.. alveg endalaust bara.. eins og Gísli var að gera.. hann var að reyna mæla kostnaðinn 

alveg oní saumanna á hinu og þessu, þannig það sé hægt að bjóða út kannski. Eða á að.. 

allaveganna áætla hvað væri sanngjarnt verð.. að láta verktaka vinna.“ 

Oddur 

Brynjólfur talar með eftirsjá um grassláttinn sem sumarstarfsmenn sinna vegna þess að 

hann hefur áhyggjur að ef sumarstarfsmennirnir eru ekki nægilega duglegir, þá gæti það 

endað hjá verktökum líka og fyrir vikið verði hætt að ráða unglinga í sumarstörfin eins og 

hefur verið gert hjá borginni.  

„ … þá verður þetta bara tekið, bara afskrifað. Þetta verður bara gefið verktaka, því þetta er eini 

vasapeningurinn hjá fullt af krökkum … því þetta er ekki eins og þegar ég var yngri og fullt um. 

Þú gast farið að vinna bara fjórtán ára.. þetta er búið allt. Öll þessi uppgrip og allt þetta er búið og 

það er langt síðan það var skiluru.“  

 

Hugmyndin um kjarnann kemur nokkrum sinnum fyrir. Einhver innri hringur innan 

vinnunnar, þeir þekkjast vel og hafa unnið lengi saman. Hann er hinsvegar hverfandi og 

þekking er að tapast. Þeir sem nefna hann eru allir sammála að mikilvægt sé að viðhalda 

þessum kjarna, að gera það ekki væri eitthvað skrítið. Hér vísa þeir í þá hæfni sem verður til á 

vinnustöðum og mótar þá sem koma nýir inn. 

 

„Ég, Hafsteinn og Aron. Við vorum allir svona, bara aftur í bílunum þegar við byrjuðum, en nú 

erum við þeir einu sem eftir eru skiluru af kjarnannum.“ 

Ég var bara svo ángður fyrir mig, og stákanna, starfsmennina sem eru hérna hjá borg, búnir að vera 

hér í hérna [bankar í borðið] svona lengi.. bara. Sjá bara framan í hvorn annan og allt þetta, búinn 

að vinna með Hafsteini sjá skeggið, sjá hvernig hann tekur í nefið, vita með hvorri hendinni hann 

skeinir sér.“ 

Brynjólfur 

„En maður sér bara hvernig hugarfarið er.. í sambandi við reksturinn á fyrirtækinnu, ættlaru að 

byggja upp einhvern kjarna sem þú ættlar að halda í skiluru, eða ættlaru bara alltaf að vera með 
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svona fólk [atvinnuleysingja] sko. Af því að kjarninn sem er, hann er alltaf að þynnast út. Ég veit 

það ekki, þetter skrítinn rekstur finnst mér sko. Á heillri Reykjarvíkurborg.“ 

Þór 

 

 

Að borgin sé ekki að viðhalda þessum kjarna finnst þeim hljóta að koma niður á þjónustu 

við borgarana. Enginn kemst virkilega inn í starfið á stuttum tíma. Þór bendir á að ef þetta 

væri gert í skrifstofuvinnu á höfuðstöðvum borgarinnar þá færi allt líklegast í klessu. Einnig 

gefur auga leið að það verður minna úr vinnu yfir daginn ef vegalengdin lengist á milli staða, 

ekki bara það heldur eru einnig verk frekar látin bíða í hverfum sem eru lengra í burtu. Það er 

frekar farið í þau verk sem eru nær bækistöðinni.  

Borgarbúum hefur líklega liðið eins, þar sem starfsmenn fréttu af því að ástæða þess að ein 

bækistöðin var ekki lögð niður eins og upphaflega var skipulagt var vegna íbúasamtakanna á 

svæðinu. 

 

„Ef við tökum bara hérna atvinnuleysingja sem geta tekið, hérna verið hérna, niðrá ráðhúsi [skipta 

út skrifstofufólki fyrir atvinnuleysingja] hvernig helduru að þetta væri. *ég hlæ* Ég bara.. og eins 

er með.. sem eru á Skúla, nei Borgatúni.. ef það væri sona.. meðetta í hálfan mánuð í vinnu í einu, 

eða mánuð skiluru. Það kæmist enginn inn í starfið“  

„Þjónustan kemur, minnkar þarna.. það þarf að vera. Við erum bara hér. Og það er fulltað gera hér, 

við erum bara í vinnu hér. Búið að segja mig hér í vinnu, svo kemur eitthvað, hringing, þá erum 

við í vinnu hér. Skiluru. Þá fer það og situr á hakannum, þar til að tilað.. þangaðtilað losnar 

mannskapur í það.“ 

Þór 

„[tíminn] er nefnlega ansi dýrmætur, og við vinnum, alltaf vinna styttri og styttri vinnudag, þá 

verður ekkert úr verki, þegar við erum bara á ferðinni.“ 

Brynjólfur 

„ ... þeir áttuðu sig ekki á sem vildu sameina.. eða leggja þetta niður hér. Hversu sterk íbúasamtök 

eru [hérna] [pása] sem lögðust mjög gegn essu og pólítísk, pólítíska hverfaráðið líka ... þannig að 

þegar þessi.. tillaga var svo logsins lagt fyrir þessa pólítíkusa við Ráðhúsið þá sögðu þeir bara Niet 

[áheyrsla]. Þessi stöð verður aldrei lögð niður.“ 

Hafsteinn 
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3.4 Stjórnun og yfirbygging 

Stjórnunin á vinnustaðnum og sú yfirbygging sem unnið er undir mótar einnig viðhorf til 

vinnunnar. Fólk er ánægt með næstu yfirmenn sem gerir vinnunna ánægjulegri og jafnvel 

eftirsóknavert að vera undir þeirra stjórn. Næstu yfirmönnum hefur verið skipt, róterað, á milli 

hverfasstöðva. Það leggst ekki vel í þá sem eru undir þeim. Enn undarlegra finnst þeim að við 

sameiningu bækistöðva hafi yfirmenn ekki fylgt verkamönnum á þeirri stöð sem lögð var 

niður, heldur var skipst á þeim. Þeir eru ekki með nefið ofaní hvers mans málum, en kallað er 

eftir meira aðhaldi þegar kemur að samstarfsverkamönnum viðmælenda. 

„Já, þa er hann Árni sagði, auðvitað þetta yrðu bestu kosturinn, eða eini kosturinn, eða besti 

kosturinn, viða fara á [þessa bækistöð] væru yfirmennirnir. Hehh. Já, yfirmennirnir komnir aftur.“  

Guðfinnur 

„[yfirmennirnir] eru ágætir.. og.. éger alveg hissa sko.. hvað.. hvað þeir eru.. ég væri búin að.. 

örugglega henda sko.. eikkeru skriffærum í hausinn á eikkerrum sko. Hehh hehh.“ 

Hafsteinn 

„Hann var róteraður. Uppettir til okkar … svo núna sko.. þá hélt hann að hann ætti að lenda hér. 

Nei. Þá átti hann að fara vestur í bæ og hann Egill, hélt hann ættlaði að fara vestur í bæ, en hann 

lendir hér. Og sona.. innst inni finnst mér eins og þeir vildu alveg bara þúst, Dóri villdi vera hér og 

Egill vesturfrá. Ég fattekki alveg af hverju það mátti ekki vera.. en þetter einhver fræði hlýtur að 

vera sem þeir beita viðetta.. þetta getur ekki verið .. baruppúr hugarórum einhvers.“ 

Þór 

„Það er eins og öllum sé anskotans sama … að það er enginn stjórnun og þar af leiðandi.. þá færðu 

hvorki skammir né hrós.“ 

„Ekki neitt.. þúst maður kemst upp með, í alvöru talað. Þúst.. færð eitthvað smáverkefni hérna.. 

sem tekur hálftíma. Þú getur látið það duga yfir daginn sko. Ef maður er ekki .. þúst.. ef maður fer 

ekki til yfirmanna og bara "heirðu ég er búinn" .. þúst.. þeir halda stundum að það taki bara allan 

daginn eða eitthvað sko.“ 

Friðrik 

Efri yfirmenn virðast hafa haft mestmegnis neikvæð áhrif á þá sem þurftu að hafa 

samskipti við þá, mikið var talað um þá eins og vanti mikið upp á hæfileika þeirra til 

mannlegra samskipta. Hafsteinn sem leysti af sinn næsta yfirmann tímabundið áður finnst 

vaðið yfir sig þegar nýr yfirmaður var ráðinn til viðbótar. Honum finnst samráð hefði átt að 

hafa við sig og er ekki sáttur. Hann var vanur að hagræða sumarfríi sínu til þess að það henti 

yfirmanni en hann tók það skýrt fram að hann hefði ekki gert það þetta árið. Vinnu þeirra 
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hefur einnig verið stjórnað af yfirmönnum ofar í stjórnkeðjunni heldur en af þeirra næstu 

yfirmönnum, sem dæmi þá var Brynjólfur beðinn um að vinna verk öðruvísi vegna þess að 

yfirmaður úr Borgartúninu vildi hafa það öðruvísi, ákvörðun sem Brynjólfur var ósammála. 

„Ég verð að segja alveg eins og er. En hann.. í mínum augum.. hann er einhver lélegasti stjórnandi 

sem ég hef nokkurntímann haft. Ég er ekki að ljúga því*hlæjandi* “ 

„Ég verð bara að segja alveg eins og er en sem betur fer er ég laus við hann. Það er mikill léttir. 

Haa. Eitt af því besta sem skeði fyrir mig viða að koma hérna uppettir, varað hafa hann ekki fyrir 

augunum á mér maður. Ég var orðinn alveg skemmdur í augunum. *hlær* “ 

„Þetteru bara mínum augum, eretta bara kjáni. Ef ég á að segja alveg eins og er. Maður sem getur 

ekki tekið á móti nokkrum einasta sko, uu.. starfsmanni nema vera með einhvern helvítis fíflagang 

á meðan þú ert að ræða viðann. Sama hvaða mál það er.“ 

Þór 

„Jáaa maður. Þetta.. það naumaðþví... ekki hátt marga aðilla þar sko.. þúst. tómir bölvaðir 

vitleisingar sko. Já eimmit sko.. þegar mar er að farútí er ekkað já. Hva á maður að segja, þemaður 

kvartar undan verkefna skorti, skorti sko.. og þetta talar bara útúr rassgatinu á sér. Maður fær bara 

ekkert. Já.. tala, so þúst. Politically correct. Jú á að fara bæta. Bara sama tuggan alltaf, á að fara 

bæta við. Er allt að koma, alltaf endalaust að koma. Búið að vera í mörg ár sko. Einhver fleiri 

verkefni og so gerist ekki neitt. Séretta allt far í verktakanna. A þúst.. jáaaa þúst, ég hef ekki mikið 

álit á þeim. Á þessum toppum sko.“ 

Friðrik 

„Ég var hafður að fífli. Í þrjú og hálft ár, með því að vera altaf að láta mig hérna leysa alltaf af. Og 

svo þegar að settur var maður í stöðuna sem ég var í, eða var afleysinga maður í. Þá fermaður að 

skoða dæmið bíddu.. það komið köttur í ból bjarnar … það aldrei verið talað við mig umetta, það 

kannski eitt af því sem mér finnst vera undarlegur stjórnunar stíll hjá fólki semað er í sona háum 

stöðum, að það talar ekki við fólk sko. Þannig að það getur látið gerjast eikkað sem er alveg óþarfi 

að gerjist, með því að vera hreinskilin strax við menn, þá átta menn sig á stöðu sinni. Þannig að ég 

get ekki svarað þessu alminnilega, fyrr en farið er að líða á sumarið, eða hvurt að ég sé þá endilega 

viljugur til að láta halda áfram að hafa mig að fífli“ 

Hafsteinn 

„Þegar búð að ákveðeikkað [áheyrsla] þá.. erstundum so erfitt að fá breyta því. Aðþví að Kári - 

hann [áheyrsla] vill. Nú var ég að smíða gula girðingu … en þegar Kára finnst þetta so ljótt, hann 

vill girðinguna sína svarta, og með þessum skáhalla.. [sýnir] alveg hrikaleg og svört, og maður 

hugsar ljót og hvít. En Kári. Og þá spurði [bækistöðvarstjóri hans] er hægt að breyta hinni af því 

að: Kári?“  

Brynjólfur 
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Nátengt þeim er Borgartúnið, höfuðstöðvar Reykjavikur, ekki er mikil ástæða til þess að 

fara þangað dags daglega en þegar þangað er komið fannst þeim þeir ekki passa þangað inn. 

Þeir upplifðu sig óvelkomna vegna þeirra viðhorfs sem þeir fundu þar fyrir. Friðrik lýsti þessu 

sem „við og þeir“ þegar við töluðum aðeins saman eftir viðtalið, sem sýnir hversu aðskildir 

þeir upplifa sig frá höfuðstöðvunum. Ekki ýtir það undir gott viðhorf þeirra að þeim er skipað 

að mæta á fundi sem eiga að klárast rétt áður en þeir eiga að fara heim úr vinnunni, en geta 

byrja seinnt og gætu þess vegna dregist á langinn.  

„Maður nennir ekki að fara þarna … þetter eins of Fort Nox sko.. þurfa hringja, vera niðri og 

þvílíkt vesen að koma þarna upp ef maður vill spjalla við einhvern sko… þetta [átti] allt standa 

voðalega opið þar. En þú upplifir það ekki svoleiðis. Nei, engan vegin, koma niður, koma niður 

nákvæm deila á þig hver þú ert og þa hvað þú átt að gera þarna niðri. Þarna í andyrinnu og þá þarf 

að hringja upp og maður era vera samþykktur til að komast inn og þetter voðalega eitthvað. Uff. 

Eitthvað já.. ekki mjög huggulegt sko. Mjög óheimilislegt eitthvað. Maður er ekkert alveg að 

upplifa sig sem eikkern sko.. jafningja eða eitthvað þessa liðs þarna uppfrá.“ 

Friðrik 

„ … so ættlaðég einusinni að tala við launagjaldkerann. O bað stelpuna [um] símanúmerð hennar 

semvarénna á símanum … þásaggðún hún mættekki gefa mér númerið. Hún megekki gefa 

númerið hjá gjaldkerannum hjá Reykjavíkurborg. Það á að sendenni tölvupóst, ég sagði viðanna 

éværi eikki á tölvu. Ég værekki tölvutengdur. "en ég mábara ekki gefaþér númreið hjáenni" … ha.. 

þettereins og þegar maður fera að hittetta skrípalið þarna niðurfrá.. þáþarfta fá kort niðri … nei 

pældíessu. Þetter eins og bara hjá skattinum. Þú færð kort. Tilað geta farið upp. En þetta geturlíka, 

þaer alltaf hægt að segja so fá vinnufrið skiluru. Þúst það alltaf hægt að afsaka sig eikkernveginn.“  

„ … svo þegar við erum kallaðir á fundi … þá er hann kannski klukkan eitt, til klukkan 3, við 

hættum 20 mín, yfir. Eða þá að hann er kl. 8 á mornanna 10 min í átta, við mætumhérna hálf átta. 

… þá þegar liðið að koma þar korter yfir, og við erum búnir að bíða eins og bjánar. … enda heyrði 

ég frá einni vinkonu að lið arna niðurfrá, sko, hvernig þa lítur á [okkur]. Það gerir sér ekki grein 

fyrir.. þau eru enn „etta bæjarkallarnir“ og allt þetta“ 

Brynjólfur 

Ýmsar geðþóttaákvarðanir stjórnenda komu einnig fram í viðtölunum. Þær hafa sumar haft 

sérlega slæm áhrif á vinnumóralinn. Sumir virðast hafa forgang í flokkstjórastöður yfir aðra 

sem hafa unnið lengur og eru í raun að sinna þeirri stöðu. Stjórnunarkeðjan innan borgarinnar 

virðist einnig hafa verið brotinn, efri yfirmenn hringja beint í suma verkamenn og fara í 

leiðinni framhjá millistjórnendum. Eins og Þór lýsir þessu þá hafði viðkomandi upplifað það 

eins og hann gæti varla neitað þessu. Þetta er ekki einsdæmi því Þór hafi verið sendur í verk 

og sagt að hann mætti taka allan þann mannskap sem hann vildi af bækistöðvarstjóra 
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viðkomandi svæðis, en Þór var ekki sammála slíkri aðferð. Þór nefnir einnig að tekið hafi 

verið á vandamálum innan vinnunnar með því að senda viðkomandi á aðra bækistöð, 

vandamálinu er þannig sópað undir teppið þar sem yfirmaður þarf ekki að umgangast 

viðkomandi lengur, þrátt fyrir að undirliggjandi vandamál sem olli því að verkamaðurinn var 

færður í starfi sé óbreytt.  

„ … einsog núna með Flóka sem er núna að tæma ruslastampana … hann er bara á 

sérhæfðumlaunum hann er ekki settur á flokkstjóralaun. Svo voru menn hjáonum uppá Höfða sem 

Gústaf ræður bara hægri vinstri, bara eftir hon, hans geðþótta ef ég má notaso orð. Einsoég lýt á 

þa. Þetter bara gera flokkstjórar einn tveir og þr. einn tveir og bingó.“ 

Brynjólfur 

„Núer hún svo yfirmáta stressuð að hún soldið mikið í sambandi við.. náttlega.. þennan geira 

semsagt sem, er .. kosinn sko, og hún hefur þá bara.. núna.. beint samband við.. Árna. Ég sagði 

viðann að ég mundi aldrei samþykkja það .. aldrei nokkurntíman sko. Hann bara þorði ekki að taka 

á því sko. „hvað á ég að gera?“ „bara segjenni þa að þú viljir þetta ekki, þetta getur bara farið í 

gegnum Ingimar, hann er yfirmaður“. “  

„Já. Þarna er verið að hoppa yfir hlekk sko.. semað .. ég er alveg vissum að.. efa yrði gert við þau.. 

skiluru.. þau mundu ekki, þeim mundi ekki líka það.“ 

„Það er nákvæmlega sama þegar hún sagði mér að ég geti tekið allan mannskap sem ég vildi. 

Bara.. Ingimar kæmi það ekki við. Og ég sagði Ingimari kemur það við, hann er yfirmaður. 

Þannigað .. er soleiðis þurfti ég ekkert að geretta aftur sko. Þá ættlaði ég að geretta. Þá hafði ég 

aðra meiningu í því heldur en hún sjálf sko. 

„ … hann er hættur núna, hann var ekkert lengi þarna vesturfrá .. það var náttlega .. og kannski.. 

það sem þeir vildu skiluru.. en það var soldið einkennilegt að leysa *flissandi* alltaf vandamálinn 

með því að .. heyrðu fáum bara [Þór] hingað og [hinn] fer vestureftir þá sjáum við hann ekkert 

skiluru. … mér finnst það alltaf vera gert hérna.“ 

Þór 

 Í vinnunni gilda einnig vissar reglur sem borgin hefur sett sér sjálf. Stjórnendur virðast 

hinsvegar ekki duglegir að fara eftir þeim. Brynjólfur gagnrýndi meðal annars að 

sumarstarfsmenn væru ekki í hlífðarfatnaði eins og öryggisreglur segðu til um. Þá var hann 

spurður af hverju hann væri ekki ánægður með þetta eins og það sé, hann svarar að hann hafi 

verið að gagnrýna að ekki væri farið eftir settum reglum og þess vegna sé spurningin fáránleg. 

Starfsmönnum finnst yfirmenn þeirra ekki hafa neinn áhuga á að taka á leiðindum sem geta 

komið upp í vinnunni. Þeir hafa jafnvel gefist upp á að reyna að tala um það í þar tilgerðum 



33 

 

starfsmannaviðtölum, í fyrsta lagi vegna þess að vilji yfirmanna sé ekki til staðar og í öðru 

lagi vegna þess að viðtölin séu ekki reglulegur viðburður. Viðmælandinn sem hafði unnið 

styðst hafði til dæmis aldrei farið í starfsmannaviðtal síðan hann byrjaði og hann hafði hann 

verið vinnandi þarna í um tvö ár. 

„ … ég gafst upp á þessu kjaftæði … Já af því að ég var ekki ánagður með eitt tildæmis. Þegar við 

erum að fara yfir þessa öryggislista og ég var að benda á eitthvað.. svo er farið yfir, svo er farið 

yfirða áður en þeir sendetta einhverjum, og sagt „bíddu af hverju ertu ekki ánagður með þetta?“ Af 

hverju? Ég þarf ekki að gefa neinar skýringar! Það þarf bara að laga hlutina. Ég hélt að.. sko 

skiluru hvað ég á við? Svo ég á ekki að svaressu, og þeir bara, nenntu ekki að vera, eee. Þúst. Ég 

nennti ekki að vera... mér finnst bara gaman skiluru, ef ég er að vinna eitthvað verk, og ef ég er 

ekki ánægður meðða.. ha.. þá ættlast ég ekki til að einhver annar sé ánægður meða. Þannig hef ég 

reynt að vinna mína vinnu.“ 

Brynjólfur 

„ … þannig ég sé.. engan tilgang með þessu.. nema bara til að fá kleinuna sko [færð kleinur þegar 

þú ferð í starfsmannaviðtöl]. Nei í alvuru. Vegna þess að þetter bara.. þetter alltaf sama. Þúveist.. 

þú færð ekkert að ræða eitthvað sko.. þetter bara.. eins og yfirmaðurinn bara.. hann, „eigum við 

ekki bara að hafa þetta svona“.. ha.. þetta skilar engu. Það tala allir ummetta hérna. Ef þú ættlar 

eitthva að fara ræðum eitthvað … það er ekkert í boði. … [eins og] samskiptavandamál milli 

eitthvað, þúst, þetter bara hummað af sér. Yfirmenn hafa engan áhuga á að fara takeitthvað á sona, 

soleiðis málum. 

Friðrik 

Fram kom að skráning vinnutíma eru einnig mikilvægur þáttur í vinnunni, þegar ákveðið 

verk er unnið þarf að skrifa númer fyrir verkinu og þannig er haldið utan um bókhaldið. 

Nokkrir hlutir flækja samt það einfalda kerfi. Hvað ef enginn vinna er framkvæmd? Eða röng 

númer eru skrifuð? Þór og Brynjólfur nefndu það sérstaklega að halda ætti einhvers konar 

húsfund eða minna fólk á mikilvægi vinnunnar og það að skrifa hana rétt því það varðar 

fjármálin. Orð Odds lýsa vel viðhorfi gagnvart þessari skráningu, fólk horfir á þetta sem 

einhvers konar skáldskap eða feluleik.  

Það viðhorf hefur samt haft áhrif á vinnunna þó menn virðast ekki átta sig á því beint. Nýr 

hópur hefur verið stofnaður til þess að tæma grænu ruslatunnurnar sem hanga á ljósastaurum 

út um allan bæ, svokallaður stampahópur, stampar voru eitt þeirra verka sem mikið var 

„skáldað“ á. Þetta minnkar fjölbreytileikann í vinnunni fyrir alla, aðeins einn hópur er með 

stampana og þeir gera ekkert annað. 
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„Ég er yfirleitt sko,. bara vill klára það sem maður fer í. Til þess að.. eins og tilþess með þetta, 

afþví þetter trygginarmál. Og þá er hægt að ganga frá því bara beint sko. Afþví að þeir þurfa borga 

tímana mína, þeir þurfa að borga tímanna hjá strákunum. Þannig að.. en það er kannski ekki allir 

sem .. leggja þann skilning í sko.. hlutinna.“  

Þór 

„ … og svo þarf að skrifa alltaf, á einhvern gjaldalið, á einhver verk … þar. Alltaf einhver felu 

leikur.. eða.. skáldskapur. Ætletta sé.. hægt að orða það ekkert örðuvísi held ég“ 

Oddur 

„[Áður] þá var bara eitt blað, menn voru bara, með kannski sama gjalda liðinn alla vikuna, menn 

fóru kannski stampa á mánudegi. Þá vaar bara skrifað stampa allan daginn … þá skipti þetta 

kannski ekki neinu máli. Áðurfyrr. En þegar menn voru farnir að spekúlera í því, hvað fer mikið í 

stampa … og hvað fer mikið í þetta og hitt.. þá náttlega skiptir máli, á hvað þú ert að skrifa 

hlutina.“ 

Þór 

„ … koma náttlega dauðir tímar hjá okkur. Þá spurning hvað má skrifa á, og þa greinilega verið 

skrifað dáldið mikið á stampalosun. Fólkið hefur orðið ansi dýrt.“ 

„þae nefnilega einmitt eitt sem ég mundi ekkert sértaklega hrifinn af, ef maður væri settur í einhver 

verkefni, og það væru alltaf sömu verkefnin. Þaer hluti af sjarmanum viðetta starf, að fara úr einu í 

annað eftir þörfum. Og.. tilbreytingin við það semsagt. Þaer ekkert endilega allt skemtilegt, þú 

getur verið að týna rusl í einhverja klukkutíma ... meina.. þaer alltí lagi samt, altílagi að gera það, 

og gera so eitthvað annað á eftir, eða daginn eftir. Tilbreytingin er bara eitthvað sem skiptir máli 

finnst mér.“ 

Oddur 

„Það er kominn sértakur flokkur, sem sér um stampanna, í báðum hverfunum. Þannig að maður 

þarf ekkert að hugsa um þá lengur. Ég .. fanstetta .. sona.. hálfgert tómarúm fyrst.“ 

Guðfinnur 

En það sem kemur frá stjórnendum er ekki alslæmt. Þór nefnir tvö þannig dæmi. 

Yfirmaður sendi í öðru tilvikinu þroskaheftann verkamann í Mími, til þess að hann gæti lært 

kennitöluna sína. Sú breyting hafi verið mikil upphefð fyrir viðkomandi. Annar var beðinn 

um að keyra bíl, líkt og flokkstjóri gerir, og við það „fannst honum vera treyst“. Þór lýsti 

þeirri jákvæðni sem kæmi af þessum ákvörðunum og væri mjög gott að menn upplifi þetta. 

Mér finnst það nú alveg meiriháttar sko. Þúst hann er búnað vera læra að skrifa nafnið sitt.. og læra 

kennitöluna sína.. þetter maður sem er [gamall]. Þetter náttlega svakaleg föttlun. Og.. en þa var.. 

mér fannst það mjög fallegt … Það finnst mér náttlega alveg meiriháttar sko. Það hefði mátt gera 
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það við fleiri skiluru … Þannig að hann var.. gat farið að.. hérna.. stimpla sig inn. Í tölvunni 

skiluru, sem að var.. ofsalega mikil .. upphefð fyrir hann. 

Þór 

 

3.5  Sameiningin  

Sameiningin kemur sterkt inn á fjölbreytileikann í vinnunni. Almenn samstaða var um að hún 

hefði gengið ágætlega upp og vinnan hafi ekki breyst eðlislega séð, en vankantar hafi samt 

verið á undirbúningnum. Klósettaðstaða væri ekki nægilega stór og of skammur fyrirvari hafi 

verið frá því að bækistöð fékk að vita að hún væri að sameinast og að allir voru sendir 

þangað. Eitt kom samt sterkt fram, að í aðdraganda sameiningarinnar hafi allt ferlið verið of 

óljóst allan tímann. „Eitt Ef“ eins og Brynjólfur lýsti því.  

 [breytingar á vinnu?] „Ekki grunndvallar vinnan sko. Við förum ennþá með klípur, tökum slyttnar 

rólur heim og þúst, þetter þannig rútína, þetter sama draslið úti sem við erum að laga, sem var fyrir 

10, 20 árum.“ 

Hafsteinn 

„ … [sameiningin er] búða liggja í loftinnu lengi.. ég hélt þa yrði bara ekkert úressu, hehh. … “ 

„Það var.. mjög stuttur fyrirvari sko. Mjög stuttur. Ég heldetta hafi verið hvítasunna. Ég var 

eitthvað veikur .. þanna einn dag eða eitthvað.. ég bara mætti á [fyrrverandi bækistöð]. Afþví að ég 

vissi ekki betur, ég vissi ekki að það væri búið að sameina. Þá kom í ljós að ég átti að fara á [aðra 

bækistöð].. það er.. enginn fyrirvari fyrir mig.“ 

Guðfinnur 

„Þetta er búið að vera eitt Ef frá því þetta byrjaði. Þetterbúið að vera eitt ef öll þessi ári, öll 4 árin, 

og það var líka ef. Ef þeir kæmu. EF. Þetter búið að vera eitt ef, þúst. Þavar talað.. EF .. þetter búið 

að vera eitt Ef. 

Brynjólfur 

Fannst starfsmönnum ástæða til þess að sameina? Skoðanir voru skiptar á því hjá 

viðmælendum. Vegna þess að þeim fannst þeir vera svo fáir voru þeir ánægðir með að væri 

verið að sameina bækistöðvarnar, sameiningin var þar með aðgerð til þess að safna kröftum. 

Þeir voru þó ósáttir við hana og bentu á að þó þeim fjölgi þá stækki svæðið sem þeir þurfi að 

sjá um til muna, bækistöðarnar rúmi varla allan þennan mannskap, fjarlægðir lengist á milli 

staða og þar með gæti dregið úr þjónustunni, þjónustu sem er það margþætt að ekki sé hægt 

að meta hana til fjár. 
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„ … Þa mætti geretta aðeins betri aðstöðu hérna .. fyrir.. sko.. starfsfólkið.. verkamennina þá.. 

eitthvað bara. Auka aðeins húsrými hérna, þa má til dæmis vera.. nei .. ég.. nei.. ja .. það bara má 

ekki. Það má ekki gera mikið fyrir okkur hérna og sko .. vera.. tvöfalda mannskapinn.. og í raun og 

veru án þess að stækka .. bækistöðina. Þaer þúst.. þaer eitthvað neikvætt viða.. við vitum að þetter 

eiginlega sprungið utanaf okkur hérna sko.“ 

Oddur 

„Mér finst þetta soldið vera.. aftur til fortíðar.. að fara miðstýra borginni frá einhverjum 

hverfastöðum … Ég heldetta sé flóknara en svo … Það getur velverið að þetta sé eitthvað ódýrara. 

en bætir það þjónustunna við borgaranna? Er ekki hægt að mæla það í krónum og aurum … 

Hvernig á að mæa flokkabílinn sem keyrir um hverfið og týnir upp rusl eða lagar brottnar 

girðingar eða setur malbik í brotholu eða eitthvað soleiðis? Þú getur aldrei fengið neina verktaka til 

að vinna soleiðis.. hann mundekki.. sko.. þaer bara ekki mælingar hæft.“ 

Hafsteinn 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort hafi verið haldinn heildstæður fundur til þess að 

kynna sameininguna eða hvort þeir hefðu fengið tækifæri að koma sínum eigin skoðunum á 

framfæri eru svör neikvæð. Aðeins Hafsteinn nefndi að haldinn hafi verið fundur með þeim 

skýra tilgangi að kynna sameininguna „ … en þá var samt sem áður.. þá voru tvö þrjú Ef í 

gangi, og maður búnað heyra svo mörg Ef að.. ma bara.. við bara horðum á hvorn annan og 

brostum.“ Einnig sagðist hann hafa notað tækifæri í grillveislu sem haldin var og dregið einn 

efri yfirmanninn afsíðis og tjáð sig um skoðun sína á sameiningunni: „Hehh, hélt ég yrði 

rekinn, hehh.“  

Aðrir nefndu óljósar hugmyndir um sparnað. Að selja ætti lóðir og spara í rekstri. Þeir sjá 

hins vegar að lóðir hafa ekki verið seldar og í staðinn var bætt auka yfirmanni á báðar 

hverfastöðvarnar. Hugsanlegt er samt að önnur lóðin verði seld. Oddur lýsir upplifun sinni af 

þeirri hugmynd.  

„Við erum of cheep tilað vera á venjulegri lóð í Reykjavík. Hvað það segir um starfið? Ég veit það 

ekki. En hénna.. aa.. skilst að við eigum að flytja eins langt vestur og hægt er í Reykjavík, semst.. á 

mörkum sjávar og strandar. Hólmaslóð eða eitthvað.. Keilugranda, ég veit það ekki.“ 

Oddur 

 

3.6 Sérsveitin 

Ein breytingin þó hún hafi ekki verið stór þegar horft er yfir allar þær breytingar sem hafa 

orðið við sameininguna, er mest áberandi í viðtölunum. Fyrir utan stampahópinn var 
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myndaður einn hópur í viðbót, sem verður hér kallaður „sérsveitin“. Þetta er hópur þar sem 

allir fyrir utan flokkstjórann eru fatlaðir eða þroskaheftir. Allir þeir sem voru settir í þennan 

hóp hafa verið vinnandi hjá borginni nokkuð lengi, sumir lengur en viðmælendur mínir. Þessir 

menn voru á öllum bækistöðvum, einn eða tveir, og nú var þeim smalað saman í einn hóp á 

einni bækistöð. Upplifun þeirra sem rætt var við er mestmegnis sú sama. Það getur verið erfitt 

að vinna með þá, en þeir hafa verið lengi og unnið alla þá vinnu sem bauðst. Þeir voru því 

partur af hópnum. Flutningur þeirra hefur þess vegna haft áhrif á menn.  

„ … að þessir tveir, þeir eru búnir að ver hjá borginni, frá því ég byrjaði að vinna, í tugi ára. Þeir 

hafa farið öll verk. Þegar það vantaði að malbika, moka snjó, öllum veðrum, þeir voru hérna í 

góðærinu og alltetta.“ 

Brynjólfur 

Þegar kemur að stofnun þessa hópar var fólk ekki mikið á móti hugmyndinni sjálfri, hún 

hafi meira að segja verið reynd áður. En aðra sögu er að segja af hvernig hún var framkvæmd. 

Tveir starfsmenn voru fluttir á milli stöðva og var því lýst sem hreppaflutningum eða að verið 

væri að taka þá úr rúmum sínum um miðja nótt þar sem þeir fengu engan fyrirvara. Einn dag 

hafi einfaldlega einstaklingur sem þeir höfðu aldrei séð mætt og sagt við þá að þeir ættu að 

koma með honum, frásagnir voru óljósar um hvort þetta hafi verið samdægurs eða daginn 

áður en þær lýsa hins vegar viðbrögðum þeirra. Þetta kom þeim á óvart eins og það hafi ekki 

verið rætt við þá.  

 

„ … Nema það jú, þessa.. föttluðu einstaklinga sem hafa nú fylgt bækistöðvum. Setja þá alla í 

sama hópinn. Ég tek bara ofannaf fyrir manninnum sem er flokkstjóri þar. … Ég prófaði þetta í 3 

ár að vera með [þá] … Ég var satt að segja, orðinn full saddur, af því, þannig að það er ekkert allra 

að stjórna þessu. … þeir eru nú farnar gamlast. Sumir þeirra, eru orðnir bara, útslitnir. [Þeir] hafa 

verið viljugir starfsmenn og undir leiðsögn góðs verkstjóra þá hafa þeir geta unnið, og jafnvel 

unnið meira heldur en margir aðrir. … þú verður bara átta þig á því þeir búnir að vera 25, 30 ár 

hérna. … Þeir slitna eins og við hinir sem eigum svo að hafa hausinn í lagi. Þó maður geti nú efast 

um það sona stundum *snýtir sér*“ 

Hafsteinn 

 „Þeir.. það var bara farið með þá.. þeir voru bara sendir með hreppafluttningum liggur við.. vildu 

samt vera hjá okkur.. það var enn ein hagræðingin ... alla í sama hóp.. ætli það ekki.“ 

Guðfinnur 



38 

 

„Já þú ættlar ekkert að fara.. *andvarp* *bankar í borðið* *ræskir sig*.. æsa mig upp með það ha.. 

*stokkaði spilastokk sem hann var með í höndunum* .. nauðungaflutningana.“ 

„þagetur verið, so, getur verið eitthvað sem tengist fasisma, eða nasisma, en so gæti það verið 

eitthvað.. mjög, uppfullt af.. mannelsku líka. Þa fer eftirþví hvoru meginn þú stendur við línuna. … 

[en] ég héltetta væri sko.. andstætt.. mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar.“ 

„Strax eftir banka hrun, þá.. var gengið á, að mér fannst.. tilþess að spara peninga fyrir borgina. Að 

gengið á fatlað.. fólk.. hér.. á vegum borgarinnar hérna. Eða.. öryrkja. Þannig segja.. og þeir.. 

hvattir tilþessað.. vera enn meiri öryrkjar.“ 

„*hækkaði röddina, var búinn að vera tala mjög lágt* VEGNA ÞESS LÍKA .. veitekki hvortað.. 

já.. ég verð bara að segjaþa. EF. Það á að fjarlægja einhverja héðan, fim, með skömmum fyrirvara.. 

ég bara.. laumast að segja fyrirvaralaust. [pása] Taka úr rúmi sínu um miðja nótt. Af hverju bara 

þessa tvo? Af hverju ekki einhverja fleiri, sem að mér finnst að ætti að fara þá líka? *segir þetta 

brosandi*“ 

„ … mér þótti þetta óvirðing viðessa.. tvo starfsmenn. Sema eru.. örirkjar. … en hénna.. alveg mátt 

.. ræða viðþa og kynna þetta fyrir þeim. Kannski hefur það verið gert, en .. þeir létu eins og þetta 

kæmi þeim á óvart allaveganna.“ 

Oddur 

Þór hefur einnig áhyggjur af að ekki sé tekið mikið tillit til þeirra sem er troðið saman í 

þennan hóp. Þeir séu allir mismunandi og því þurfi að koma fram við þá á mismunandi hátt.  

„ … eins og hann sagði við mig sko „veistu ég er ekki.. sona.. eins og þeir“ sko.. ef að menn finna 

það.. skiluru. þá á maður ekki að vera. Þá finnur hann það. Að hann er ekki sona eins og þeir. Þá 

þarf maður lík að taka tillit til þess. … Þó svo að þetta fólk sé sona eins og það er. Þá þarf að koma 

fram við það á ákveðinn hátt. Þú bara setur ekki alla undir sama hattin vegna þess þeir eru ekki 

allir eins.“  

Þór 

Hér hefði skoðun annarra á þessu viðfangsefni mögulega endað, en vegna reynslu minnar á 

einni bækistöðinni vissi ég af tveimur einstaklingum sem höfðu ekki verið sendir í þennan 

hóp. Jafnvel þá þurfti ég að tala við einn viðmælendann aftur vegna þess að ég mundi ekki 

eftir þeim í viðtalinu. Aðspurður svaraði hann að hann vissi ekki hvað hafði orðið um 

viðkomandi einstaklinga, þeir væru bara enn á sama stað. Á bækistöð þar sem búið var að 

leggja niður alla okkar starfsemi.  
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3.7 Skoðanakönnun 

Svarendur könnunarinnar voru 16 svo túlkun á niðurstöðum er takmörkuð. 

Enginn af þeim sem svöruðu voru ósammála því að næsti yfirmaður væri sanngjarn, að 

þeir hefðu svigrúm til útréttinga í vinnunni eða að starfsöryggi væri gott. Nær allir voru 

sammála því að andrúmsloftið væri gott og að þeim liði vel í starfi. Aðeins tveir sögðu launin 

sanngjörn og þrír af svarendum treystu efri yfirmönnum. Spurningarnar um sameininguna 

sýndu að flestum fannst staðið nokkuð eða mjög illa að sameiningunni. Þegar var spurt um 

hvernig hún hafi samt gengið var mest um hlutlaus svör, hugsanleg ástæða var að hún hafi 

verið of nýlega yfirstaðin. Af þeim sem tóku afstöðu sögðu fimm að sameiningin hafi gengið 

nokkuð eða mjög vel á meðan tveir sögðu hana hafa gengið illa, aðeins einn af þeim sjö sem 

tóku afstöðu hafði sterka skoðun á því. 

Af þeim sem tóku þátt var meirihluti sem höfðu ekki færst í starfi við sameininguna og eru 

þess vegna vinnandi á sömu bækistöð og áður. Meðal starfsaldur þáttakenda var 11,56 ár. 

Verstu einkunn fá þess vegna launin og bestu fær það svigrúm sem þeir hafa til þess að 

útrétta í vinnutímanum. 

Tafla 1 sýnir meðaltöl svara eftir að þeim hefur verið snúið við þannig að hærri tala tákni 

betri einkunn. 

 

Tafla 1 

  Meðaltöl 

Samskipti eru opin og gott andrúmsloft er meðal samstarfsfólks míns 3,44 

Á heildina litið líður mér vel í starfi mínu 3,50 

Launin eru sanngjörn 2,25 

Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk 4,00 

Ég ber fullt traust til annarra yfirmanna borgarinnar 2,81 

Ég hef svigrúm til að útrétta í vinnutímanum þegar nauðsyn krefur  4,44 

Starfsöryggi er gott 3,94 

Hversu vel finnst þér staðið hafa verið að sameiningunni? 2,63 

Hversu vel finnst þér sameiningin hafa gengið? 3,25 

 

 

Þessar niðurstöður eru nokkuð sambærilegar við kannanir SFR en allir flokkar í þessari 

rannsókn sýna lægri meðaltöl en kannanir SFR. Oft munar þó nokkru á einkunnum, sem dæmi 

fær starfsandi hjá SFR 4,14 árið 2013 á meðan svarendur mínir gefa honum að meðaltali 

aðeins 3,44 þegar við höfum snúið skalanum við til þess að fá sambærilega tölu (SFR, 2013). 
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Vankantar við þessa skoðunarkönnun komu strax fram og það var í fyrsta hópnum sem ég 

lagði hana fyrir að þá heyrði ég tvo einstaklinga tala saman um eina spurninguna og þeir 

túlkuðu hana á annan hátt en ég hefði haldið. Spurningin var um starfsöryggi, annar þeirra 

hafði verið öryggisfulltrúi í vinnunni og var þess vegna með öryggisatriði á vinnustað á 

hreinu. Starfsöryggi í spurningunni miðaðist hins vegar við hversu öruggur ertu með að halda 

vinnunni, ekki hversu öruggur ertu varðandi slys í vinnunni. Sá misskilningur gæti hafa 

endurtekið sig sem orsaki að þessi spurning komi verr út en hún er í raunveruleikanum. 

Þrátt fyrir lítið úrtak fannst þó marktæk fylgni á milli svara. Þeim sem fannst næsti 

yfirmaður sanngjarn sögðust frekar líða betur í vinnunni, treysta efri yfirmönnum og upplifa 

að þeir hefðu frelsi til þess að útrétta í vinnuni. Að auki upplifðu þeir sem höfðu svigrúm til 

að útrétta í vinnunni betra andrúmsloft á vinnustaðnum. Þeir sem sögðust líða vel í vinnu og 

upplifðu gott andrúmsloft sögðust einnig treysta efri yfirmönnum meira.  
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4 Umræða 

Fyrsta þemað sem kom fram, um þjónustulund, sýnir vel að ekki er um að ræða gráa 

tilfinningalausa verkamenn eins og Biggart hafði áhyggjur af. Það verður hins vegar 

vitsmunalegt misræmi á milli þeirra eigin tilfinninga og hugmynda um hvernig vinnan ætti að 

vera þegar þeir upplifa sig ekki í jafn gefandi verkum og þeim finnst þeir geta sinnt í 

vinnunni. Þeir eru til í að tína rusl og gera eitthvað aukalega fyrir borgarbúa, en við það að 

tína rusl dag eftir dag eða stara á verktaka gera eitthvað sem þeim finnst að þeir eigi að gera, 

vegna þess að það er búið að banna þeim það, þá verður til mikið misræmi sem hefur djúp 

áhrif á þá vegna þess hversu mikinn metnað þeir setja í starf sitt.  

Þegar horft er á stjórnunarstíla yfirmanna viðtalenda er greinilegt að næstu yfirmenn og 

yfirmenn þeirra notast við mismunandi stíla. Næstu yfirmenn virðast fara meira eftir 

afskiptaleysisstefnunni þar sem verkamenn virðast geta notað allan daginn í fá fljótunnin 

verkefni, nefnt var að sá stíll passaði best við samheldna verkhópa sem vilja sjálfstæði til 

vinnu. Fjölbreytileikinn í vinnunni er eftirsóknarverður og innann þess hafa flokkstjórarnir 

sjálfstæði til verka, sérhæfingin er þó ekki mikil þar sem þeir sjá sig sem „allt-mülig menn“. 

Fyrir þeim mun vinnan annað hvort ganga útfrá þessum fjölhæfa kjarna eða sérhæfingu 

verktakanna og þar passa hinir atvinnulausu hvergi inn. Verkamennirnir sækjast því eftir 

sjálfstæði í vinnu en hér virðist einnig of mikið af því hafa bitnað á hópímyndinni. Kannski 

eru því efri yfirmenn að reyna að bæta það upp með drottnunarforustustílnum, að skipta sér 

beint að verkum sem unnin eru (gul eða svört girðing) eða þegar hoppað er yfir hlekki í 

stjórnunarkeðjunni. Þær aðferðir leggjast ekki vel í menn og hefur sú hegðun skemmt mikið 

af þeim samskiptum sem eiga sér stað á milli efri yfirmanna og verkamanna. Einnig má benda 

á að lítið virðist vera um lýðræðislega stjórnunarhætti, þann stíl sem reynst hefur best í 

fjölbreyttum aðstæðum.  

Samanborið við þetta er athyglisvert að munurinn sem kom fram í skoðanakönnuninni á 

trausti til efri yfirmanna og næstu yfirmanna. Þar munaði yfir einum heilum í svörun. 

Afskiptalitlum stjórnendum er því treyst betur, þangað til þarf að taka á einhverjum 

leiðindum. Einnig getur það komið ver út fyrir þá verkamenn sem hafa mikinn metnað í 

starfinu, þeim líður eins og yfirmönnum sé alveg sama. 

Annað sem skoðanakönnunin vísar til er meðal starfsaldur þeirra sem tóku þátt. Hann var 

rúm 11 ár. Þegar við skoðum síðan starfsaldur viðmælenda sem var allt upp í 38 ár verður 

ljóst að margir einstaklingar eiga harla langt eftir í vinnunni. Áhyggjur viðmælenda um 

þekkinguna sem gæti horfið er því raunveruleg.  



42 

 

Gjáin á milli Borgartúnsins og verkamanna verður greinilegri þegar orð viðmælenda eru 

skoðuð út frá félagssálfræðinni. Í fyrsta lagi eru þetta tveir vinnustaðir og eru samskipti þeirra 

á milli í eðli sínu ójöfn. Upplifun viðmælenda af samskiptum þar á milli bæta ekki úr skák, 

sem bendir á að mikill kvíði geti verið til staðar fyrir frekari samskiptum. Þegar það fer saman 

með breytingunum sem hafa orðið með sameiningu hverfastöðva, þar sem verkamönnunum er 

pakkað saman fleiri á færri staði, verður módel Doise að veruleika um aðgreiningu flokka. 

Hún ýtir undir misræmi þessara vinnustaða. Verkamenn geta því ekki séð sig sem jafna 

Borgartúninu, í staðinn verður Borgartúnið, Fort Nox, fullt af hálfvitum fyrir verkamenn og 

verkamenn verða „þessir bæjarkallar“ fyrir þá sem vinna í Borgartúninu. Sambandstilgátan 

gefur okkur eina leið til þess að bæta úr þessu, ólíklegt er hins vegar að hún dugi ein og sér 

vegna stöðunnar sem hóparnir hafa tekið gagnvært hverjum öðrum. Stuðla þarf þannig að 

samvinnu stofnuninnar og þeirra einstaklinga sem hjá henni vinna. Í staðinn virðist hugsunin 

vera að hverfastöðvar hafi sína eigin hagsmuni sem eru ósamrýmanlegir við hagsmuni 

Borgartúnsins. En þarf svo að vera? 

Þar sem vani virðist vera fyrir að senda menn á aðrar bækistöðvar vegna einhverra leiðinda 

verðum við að horfa á myndun sérsveitarinnar með vissu hornauga. Viðmælendur sögðu þá 

ekki hafa fengið neinn fyrirvara og ítreka að þar sem þeir eru allir mismunandi þarf að koma 

fram við þá á mismunandi hátt. Merkilegt er að þeir sem unnu með þeim svo lengi hafi ekki 

fengið tæmandi skýringu á stofnun þessa flokks. Enn merkilegra er að hópur sem var 

skapaður með þeirri yfirskrift að sjá um alla þá sem eru „öðruvísi“ skuli ekki innihalda alla þá 

sem voru það. Kannski var það manngæskan vegna þess að þeir eru jú allir mismunandi, en þá 

vaknar önnur spurning sem vart er að íhuga: Af hverju bara þessir? Tvö svör gætu hugsanlega 

verið við þessu, ekki var hugsað mikið um þetta atriði eða þetta hafi verið geðþóttaákvörðun. 

Hvort hljómar betur? 

 Ef farið hefur verið eftir plani Beckhards um breytingaráætlun með markmiðasetningu þá 

hefur það verið gert af ásettu ráði, til þess að ná einhverju markmiði. Þau markmið eru hins 

vegar ekki augljós fyrir viðmælendum. Þar kemur aftur upp óöryggið sem fólk fann fyrir í 

sameiningunni, þeir vita ekki hver markmiðin eru sem verið er að sækjast eftir. Þeirra 

markmið sem nefnd hafa verið eru til dæmis þjónusta við íbúa og sumir sjá ekki hvernig 

sameining hverfasstöðva getur stuðlað að því, það hafi frekar verið afturhvarf til fortíðar 

heldur en framför. Aðrir segja samhæfinguna sem verði með sameiningunni geta bætt 

þjónustuna, en þeir bæta þó við að, jú, svæðið sem þeir sjái um hafi stækkað í leiðinni. Hvort 
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það verður er ekki hægt að skoða almennilega fyrr en menn hafa fengið tíma til þess að vinna 

úr öllum þessum breytingum.  

Umræðan um kjarnann virðist vera eitt tilvalda sjálfið hjá viðmælendum. Þannig finnst 

þeim vinnan frekar eiga að vera í stað þess að notast við svona mikið af verktökum og 

einstaklinga úr atvinnuleysisátökum. Þetta er sköpun sjálfs út frá samanburði á framistöðu og 

atvinnuháttum þess sem var borið saman við það sem er nú. Þeir velja það sem þeim finnst 

vera jákvæðari ímynd og leita að sönnunum fyrir því. Því ef þeir gerðu það ekki væri þeirra 

persónulega sjálf í hættu. Hætta væri á að þeir myndu lenda í vitsmunalegu misræmi. Annað 

hvort gefa þeir upp á bátinn þá hugmynd um hvernig vinnan ætti að vera eða þeir hætta að 

tengja sjálfið úr vinnunni sínu persónulega sjálfi. Þeir upplifa vinnuna á jákvæðan hátt, hún er 

þess vegna viss upphafning fyrir þá. Báðir valmöguleikar eru því neikvæðir og ekki er inn í 

þeim valmöguleikum möguleiki á að bjarga því sem má bjarga, að vega upp á móti 

neikvæðninni með einhverju öðru sem jákvætt er. Þess vegna er þetta svona mikið mál fyrir 

þá, þess vegna ræða þeir mikilvægi þess jafn mikið og þeir gerðu, þess vegna er mikilvægt að 

skoða þessa þróun vel áður en hún neyðir verkamenn til þess að velja á milli þessara valkosta. 

Afleiðing misræmis á milli þessa sjálfa var vonsvikni, ekki þarf að skoða nema nokkrar 

tilvitnanir í Friðrik til þess að sjá að hún er svo vissulega til staðar.  

Þessu umræða gæti einnig verið kominn til vegna núnings hagsmuna, breytingar hafi verið 

gerðar fyrir einhverja hagsmuni innan Reykjavíkurborgar og fórnar það hagsmunum 

starfsmanna. Hagsmunir starfsmanna er sú vinna sem unnin er, hún fer þó síminnkandi vegna 

tilfærslu verka til verktaka. Einnig er hugsanlegt að þeir upplifi minni gildi í vinnunni eða 

vinnustaðnum ef starfið er útþynnt með atvinnulausum, einhverjum sem hafa ekkert fjárfest í 

fyrirtækinu ef svo má að orði komast. Þeir hafa lagt vinnu sína í þetta og stendur því alls ekki 

á sama. Er verið að fórna hagsmunum þeirra fyrir hagsmuni fjárfesta, þeirra sem borga skatta, 

eða fyrir hagsmuni samfélagsins, eða til að minnka atvinnuleysi? Eins og oft þegar kemur að 

hinu opinbera þá eru mörkin þar á milli óljós. Er markmiðið að spara eða að þjónusta? Eitt er 

víst, töluvert auðveldara hlýtur að vera að mæla kostnað frekar en þjónustu. 

Að lokum þegar hugsað eru um sparnað með því að banna vinnu, þá hlýtur upplifun 

verkamanna að breytast af vinnunni. Viðkomandi gæti upplifað vitsmunalegt misræmi milli 

þessa atferla. Annað hvort leysist það með því að viðkomandi finnur sér eitthvað að gera og 

fer því á móti skipunum, sem kemur út í feluleik og skáldskap í bókhaldi, eða þá að 

viðkomandi samþykkir þá breytingu á vinnunni og fer þá starfið að snúast um að vinna ekki, 

þá gerir fólk ekkert heilu og hálfu daganna.   
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5 Samantekt og lokaorð 

Hér hefur verið farið yfir upplifun starfsmanna á hverfastöðum Reykjarvíkurborgar af ýmsum 

þáttum innan vinnunar. 

Þeir sem talað var við eru metnaðarfullir og hafa góða þjónustulund í þessu fjölbreytta 

starfi. Breytingar hafa samt orðið á vinnunni, sameining hverfastöðva hefur ekki haft mikil 

áhrif á þá en aðrar breytingar hafa staðið þeim nærri. Þar á meðal stofnun sértækra hópa innan 

vinnunnar, flutningur verkefna í verktaka og ráðningar atvinnulausra í stuttann tíma í senn í 

svokölluðum atvinnuátökum. Þær breytingar sjá þeir ekki aðeins sem skaðlega starfinu heldur 

einnig þeirra eigin ímynd af vinnunni sem gæti haft slæm áhrif á þá sjálfa.  

Sérsveitin er nýjasta breytingin og er greinilegt að þeir eru ekki sáttir við framkvæmd 

hennar, þó þeir hafi kannski lítið á móti hugmyndinni sjálfri. 

Yfirbygging vinnustaðarins hefur einnig haft slæm áhrif á viðmælendur, næstu 

yfirmönnum er hugsanlega sama, efri yfirmenn eru bara með fíflagang og stjórnsemi og ekki 

upplifa þeir sig sem jafningja þeirra sem vinna á höfuðstöðvum borgarinnar þegar þangað er 

komið.  

Þrátt fyrir það halda þeir áfram að tína rusl og sinna sínum verkum. Því í eðli sínu er þetta 

sama starfið og það var fyrir 20 árum. Verkefni eru minni en þau voru en kjarninn í starfinu 

hellst óbreyttur. Óvíst er þó hversu lengi starfsmannakjarninn verður óbreyttur, því þeir eru að 

eldast og með þeim hverfur kunnátta sem er ekki er verið að endurnýja.   

Vinnan virðist því ættla að halda áfram og mun hún líklega gera það jafn lengi og 

grundvöllurinn í henni hellst. Fyrir suma er hann ekki sá sami og kemur þá upp vonsvikni í 

mönnum. En ef það viðhorf verður ríkjandi hjá verkamönnum mun þessi vinna missa allann 

þann sjarma sem hún felur í sér nú. Hvort það gerist mun tíminn leiða í ljós, en til þess að 

sporna við því þarf að benda á hvaða áhrif þessi þróun hefur haft. Þróunin hefur því verið 

tekinn hér sem viðfangsefni og gerð grein á einni hlið þess. Skoða þarf samt aðrar hliðar þess, 

hver eru rök stjórnenda? Hvað segja yfirmenn bækistöðvanna sem eru næstir 

verkamönnunum? Sérstaka áheyrslu verður samt að leggja á sérsveitina, þegar kemur að 

þessháttar einstaklingum er þörf á að leggja ekki of hart að þeim og þarf að horfa vel á allar 

hliðar málsins, ekki síst þá siðferðilegu.  

Að lokum bendi ég á hagsmuni þeirra sem standa að málum. Eins og ég hef gert grein fyrir 

kem ég úr hópi verkamanna og koma hagsmunir þeirra því vel fram hér. Hverjir eru 

hagsmunir sérsveitarinnar og hvernig verndum við þá sem best? Hverjir eru hagsmunir 

borgarbúa þegar kemur að þeirri þjónustu sem þeir fá? Hverjir eru síðan hagsmunir þínir að 
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þessu máli, kæri lesandi, og hvernig mundir þú forgangsraða þeim atriðum sem hafa verið 

talinn upp hér? 

 

 

.  
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Viðauki 1 - Samþykktarblað 

Háskóli Íslands 

Félagsvísindadeild 

BA Ritgerðarefni 

Vormisseri 2013 

 

Rannsakandi: 

Benedikt Birgisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða 

gefin gervinöfn og gætt verður sérstaklega að því að gefa ekki upp persónurekjanlegar 

upplýsingar. Persónugreinanlegum upplýsingum verður eytt að lokinni afritun gagna. 

Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. 

 

 

 

 

__________________________ 

Benedikt Birgisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í rannsókn Benedikts 

Birgissonar. 

 

 

 

 

____________________________ 

Undirskrift og dagsetning 
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Viðauki 2 – Skoðana könnun 

Hvað hefuru unnið lengi hjá borginni?  ____ ár 

 - Hefurðu unnið við eitthvað svipað áður en þú byrjaðir hjá borginni?  

  Ef svo, við hvað?  _________________________________________ 

 

Á hvaða bækistöð varstu á fyrir sameiningu?   _______________________________ 

Á hvaða bækistöð ertu á núna?  _______________________________ 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi spurningum? 

 

Samskipti eru opin og gott andrúmsloft er meðal samstarfsfólks míns 

Mjög sammála  –  Nokkuð sammála  –  Hvorki né  –  Nokkuð ósammála  – Mjög ósammála 

Á heildina litið líður mér vel í starfi mínu 

Mjög sammála  –  Nokkuð sammála  –  Hvorki né  –  Nokkuð ósammála  – Mjög ósammála 

Launin eru sanngjörn 

Mjög sammála  –  Nokkuð sammála  –  Hvorki né  –  Nokkuð ósammála  – Mjög ósammála 

Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk 

Mjög sammála  –  Nokkuð sammála  –  Hvorki né  –  Nokkuð ósammála  – Mjög ósammála 

Ég ber fullt traust til annarra yfirmanna borgarinnar 

Mjög sammála  –  Nokkuð sammála  –  Hvorki né  –  Nokkuð ósammála  – Mjög ósammála 

Ég hef svigrúm til að útrétta í vinnutímanum þegar nauðsyn krefur (t.d. banki eða 

læknir) 

Mjög sammála  –  Nokkuð sammála  –  Hvorki né  –  Nokkuð ósammála  – Mjög ósammála 

Starfsöryggi er gott 

Mjög sammála  –  Nokkuð sammála  –  Hvorki né  –  Nokkuð ósammála  – Mjög ósammála  

 

Hversu vel finnst þér staðið hafa verið að sameiningunni? 

Mjög vel   -   Nokkuð vel   -   Hvorki né   -   Nokkuð illa   -   Mjög illa 

 

Hversu vel finnst þér sameiningin hafa gengið? 

Mjög vel   -   Nokkuð vel   -   Hvorki né   -   Nokkuð illa   -   Mjög illa 

 

Er eitthvað varðandi hana sem hefði mátt bæta? 

 

  Hvað? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Viðauki 3 - Spurningalykill 

Byrja á að kynna mig og lofa nafnleynd. Frelsi þeirra til að sleppa spurningum og hætta hvenar sem er. 

enginn mun sjá þetta nema ég.  

 

Hversu gamall ertu? 

Hvaðan kemur þú? bænum/landsbyggðinni og hversu langt fórst þú í skólakerfinu? 

ertu giftur, í sambúð eða einhleypur?  

Hversu lengi hefur þú unnið hjá borginni? Hefur eitthvað breyst frá því þú byrjaðir? 

 

Getur þú skilgreint starfið fyrir mig? hvað vinnan snýst um og það sem þú gerir í vinnunni? Hvað eru 

þið margir í hóp? Hafið þið altaf verið saman? Hvernig eru svæðin sem þið vinnið í? Sömu og áður 

eða öðruvísi? 

Hvað er það góða við vinnuna/hver er gulrótin í þessari vinnu? Hvað mundirðu segja að væri það 

versta?  

Er vinnan stöðluð? Fastmótuð.  

Hvernig eru samskipti þín við næstu yfirmenn? Sýna þeir vinnunni þinni mikin áhuga? 

Finnst þér mannskapurinn vel nýttur? Hvernig mundirðu lýsa samstarfsmönnum?  

Heyrirðu eitthvað í hærri yfirmönnum þá?  

Hvað með þá sem vinna niðrá borgartúni, hefurðu talað við þau? hver er þín reynsla af þeim? hefur ný 

stjórn hegðað sér öðruvísi?  

Dauður tími – er hann algengur? Hversvegna? Hvað er hægt að gera – er til peningur? 

Hversu heildstæð er stjórnunin? 

Hvaða reglur gilda í vinnuni?  Hversu vel mundirðu segja að þeim reglum sem eru í gyldi er fylgt?  

óþarfa reglur sem flækjast fyrir? Hefur eitthvað breyst við flutningin? 

Hefur þú fundið fyrir sameiningu sviðanna í þinni vinnu? Heldur þú að hún eigi eftir að hafa áhrif á 

vinnuna þína í framtíðinni? hvað með þjónustu? 

Hvenær heyrðirðu fyrst af sameiningunni? hefur þetta verið lengi í pípunum? Hver var niðurstaðan? 

Hversu mikinn fyrirvara fenguð þið?  

Hvaða ástæða var gefinn fyrir sameiningunni? Hefur yfirstjórnin gert eitthvað til að gera hana 

auðþolanlegri? 

Er mórallinn sá sami? breyttist vinnuandinn? Hvað finnst samstarfsmönnum þínum um sameininguna? 

Hvernig finnst þér að yfirmenn þínir hafi tekið í breytingarnar?  
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Hafa hópar breyst, eða verið myndaðir í kjölfar sameiningunnar?  

Finnst þér þú hafa lakari, betri eða sömu kjör í vinnunni eftir sameiningu bækistöðvanna? 

(styttri/lengri vegalengd í vinnuna? meira/minna vesen að fara á milli staða etc.) 

 

Heldur þú að sameiningin breyti vinnunni eitthvað? (hvernig er vinnan fyrir/eftir breytingar) 

Heldur þú að sameining bækistöðva hafi áhrif á þjónustu? Hvernig? betri/verri/sama 

 

Hefur eitthvað verið ábótavant í þessum breytingum? Hvað hefur farið vel - hvað illa 

Hvað hefði mátt gera til þess að bæta úr því? 

Fyrir utan því sem fylgdi sameiningunni, hefur verið einhver hreyfing á mannskap/ fólk að hætta, 

strangari ráðningar, fatlaðir.  

Fenguð þið að tjá ykkur um breytingarnar? hugmyndir eða mótmæla. Ef þú gerðir það fanst þér vera 

tekið tillit til þíns álits um þessar breytingar? Breytti það einhverju? 

Talaðir þú við yfirmenn um sameininguna, til að koma þinni skoðun á henni fram? 

 

Hvernig hefðir þú viljað standa að þessari sameiningu ef þú værir sá sem skipulagði hlutina? Mundir 

þú hafa hana yfir höfuð? Hverju mundir þú breyta? 

Að þínu mati hver er framtíð bæjarvinnunnar? Mundirðu telja það líklegt að þú fengir þér annað starf 

ef það væri í boði? 

 

Hvað með starfsmannaviðtöl, hafa þau verið notuð eða eitthvað svipað? 


