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Útdráttur 

Ánægjumælingar í Reykjavíkurborg hafa síðustu ár leitt í ljós að úthverfabúar mælast 

óánægðari með þjónustu borgarinnar á heildina litið, samanborið við íbúa í hverfum nær 

miðbæ. Hér er leitast við að svara því hvað veldur þessum ánægjumun. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna hlutverk ýmissa bakgrunnsbreyta við að útskýra ástæður 

mismikillar þjónustuánægju milli hverfa. Áhrif staðsetningar, stjórnmálaskoðana, pólitísks 

trausts og búsetulengdar á ánægju með þjónustu eru tekin sérstaklega til athugunar. Eins er 

gerð tilraun til að meta hvort raunverulegur munur sé á þjónustu eftir hverfum, með tilliti til 

innri tölulegra mælikvarða. Skoðuð eru fjölbreyttari gögn en áður hafa verið nýtt í þessum 

tilgangi, má þar nefna gagnasöfn frá kosningarannsóknum og þjónustukönnunum 

Reykjavíkurborgar og óbirt gögn frá Hagstofu Íslands. Helstu niðurstöður eru þær að 

pólitískar skoðanir íbúa virðast hafa mótandi áhrif á ánægju þeirra með þjónustu borgarinnar. 

Íbúaánægja virðist ekki tengd auknum fjárútlátum í hverfi eða búsetulengd íbúa. Mikilvægt er 

að borgaryfirvöld séu meðvituð um pólitísk áhrif á íbúaánægju áður en ráðist er í 

stefnumótun og aðgerðir á grundvelli þjónustukannana. Tækifæri eru fólgin í því að borgin 

móti innri tölulega árangursmælikvarða þjónustu sem setja má í samhengi við 

ánægjumælingar íbúanna. Þannig er mögulegt að meta þjónustugæði borgarinnar með 

nákvæmari hætti en nú er gert.  
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Abstract 

In the past years, citizen satisfaction surveys in Reykjavik have revealed that residents in the 

suburban areas of the city appear to be less satisfied with overall local government services 

compared to those living closer to the city center. 

The goal of this thesis is to investigate what may cause this difference. A wide variety of 

archival and survey data, in addition to unpublished data from Statistics Iceland, is employed 

to examine the role of residential location, political views, political trust, and length of 

residence in determining satisfaction with city services. Furthermore, an attempt is made to 

use service performance measures supplied by the city officials in order to evaluate 

objectively if difference in local government services occurs across neighborhoods. The main 

finding of the thesis is that being in political alignment with the current majority of the city 

council is the strongest predictor of satisfaction with local government services. Length of 

residency and objective spending indicators do not seem to be reliable predictors of 

satisfaction. The results implicate the importance of developing clear objective service 

performance measures to use alongside service satisfaction surveys.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands og 

er metin til 30 eininga. Haustið 2014 stundaði ég starfsnám hjá umhverfis- og skipulagssviði 

Reykjavíkurborgar en segja má að áhuginn á eðli ánægjumælinga sé sprottinn frá þeim 

störfum. Þar var mitt helsta verkefni að halda utan um tvenns konar þjónustukannanir á 

sviðinu. Önnur þeirra var þjónustukönnun til íbúa og hin var til viðskiptavina sem höfðu verið í 

samskiptum við sviðið. Kannanirnar voru framkvæmdar af Capacent. Við greiningu á 

niðurstöðum íbúakönnunarinnar vakti það athygli mína að úthverfin virtust í mörgum tilfellum 

vera óánægðari heldur en íbúar í hverfum nær miðbæ. Til þess að kanna hvort þessi 

tilhneiging hefði birst í fleiri könnunum fékk ég aðgang að sveitarfélagakönnunum 

Reykjavíkur síðustu ára hjá skjalasafni borgarinnar en sveitarfélagakönnunin hefur verið lögð 

fyrir í stærstu sveitarfélögum landsins síðustu árin. Ekki hefur verið spurt sömu spurninga á 

hverju ári, en frá árinu 2009 til 2014 hefur verið könnuð ánægja íbúa með þjónustu 

borgarinnar á heildina litið, eftir hverfum. Í ljós kom að íbúar úthverfanna virtust almennt vera 

óánægðari með þjónustuna á heildina litið en íbúar í hverfum nær miðbæ. Þetta vakti áhuga 

minn á að komast að því hvaða þættir skýrðu þennan ánægjumun, hvort munurinn lægi í 

félagslegum, hagfræðilegum eða pólitískum þáttum, eða hvort raunverulegur munur væri 

einfaldlega til staðar. Í kjölfarið varð þessi rannsókn til. 

Leiðbeinandi minn var Dr. Hulda Þórisdóttir og færi ég henni bestu þakkir fyrir 

vandaða leiðsögn og góða hvatningu við vinnslu ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka starfsfólki 

á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar fyrir liðlegheit og aðgang að ýmsum 

gögnum. Að lokum þakka ég fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning á meðan skrifunum 

stóð og systur minni fyrir vandaðan yfirlestur. Ekki síst fær kærastinn sérstakar þakkir fyrir 

ómælt umburðarlyndi, góðar ábendingar og mikinn stuðning við vinnslu ritgerðarinnar. 
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1 Inngangur 

Síðustu ár hefur færst í aukana að ánægja íbúa með þjónustu sveitarfélaga sé mæld með 

þjónustukönnunum. Þjónustukannanir hafa þótt gagnlegar við að greina hvar veikleikar og 

styrkleikar í þjónustunni liggja og í framhaldinu hafa niðurstöðurnar nýst við stefnumótun og 

forgangsröðun verkefna. Þar sem slíkar kannanir gegna víða mikilvægu hlutverki hjá 

sveitarfélögum er grundvallaratriði að skilja niðurstöður þeirra og hvað liggur þeim að baki. 

Ekki er hægt að ná fullum skilningi á niðurstöðum þjónustukannana öðruvísi en að setja þær 

í samhengi við þá þætti sem hafa áhrif á mat íbúa á þjónustu. Mat íbúa á almennri ánægju 

með þjónustu sveitarfélaga verður fyrir áhrifum af ýmsum þáttum eins og væntingum, 

mismunandi matsferlum, tengslum við nærumhverfi og stjórnmálaskoðunum.1 Ef íbúar styðja 

ríkjandi meirihluta eru þeir til að mynda ánægðari með þjónustuna og bera meira traust til 

sveitarfélaga heldur en þeir sem styðja minnihlutann.2 Sýnt hefur verið fram á þetta samband 

meðal íslenskra sveitarfélaga en greint verður nánar frá því hér á eftir.3 Þetta samband hefur 

þó ekki verið athugað eftir hverfum innan tiltekinna sveitarfélaga, sem má að mestu rekja til 

þess að upplýsingar um pólitíska afstöðu fólks eftir hverfum eru af skornum skammti.  

Í stærri sveitarfélögum og borgum víða um heim hafa niðurstöður ánægjumælinga verið 

greindar eftir hverfum en á Íslandi hefur það eingöngu verið gert í Reykjavík. Þegar 

niðurstöður þjónustukannana eru greindar niður á hverfi er mikilvægt að bera kennsl á hvað 

er líkt og ólíkt með hverfunum. Í Reykjavík hafa miðlæg hverfi til að mynda mælst vinsælli til 

búsetu en úthverfin,4 meðalatvinnutekjur hafa mælst hærri miðsvæðis en í úthverfum5 og 

fasteignaverð hefur farið hækkandi því nær sem dregur miðbæ. 6  Þá hefur hverfiskennd 

mælst meiri í hverfunum miðsvæðis í borginni heldur en í úthverfunum.7 Úthverfin eru yngri 

en þau sem liggja miðlægar og við uppbyggingu úthverfanna á sjötta og sjöunda áratug 

síðustu aldar voru þau jafnframt nokkuð einangruð frá annarri starfsemi í borginni sem varð 

                                                 
1
 Brian Stipak, „Citizen Satisfaction With Urban Services: Potential Misuse as a Performance 
Indicator,“ Public Administration Review 39, nr. 1 (1979): 48-49. 

2
 Sören Holmberg, „Down and Down We Go: Political Trust in Sweden,“ í Critical Citizens: Global 
Support for Demogratic Government, ritstj. Pippa Norris, (New York: Oxford University Press Inc., 
1999), 117-118. 

3
 Gunnar Helgi Kristinsson, Hin mörgu andlit lýðræðis: Þátttaka og vald á sveitarstjórnarstiginu, 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014), 168. 

4
 Landráð sf, Könnun á húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa 2013, (Reykjavík: Landráð sf, 2013), 6. 

5
 KB Banki, Sérefni um fasteignamarkaðinn: Höfuðborgin í öndvegi, (Reykjavík: Kaupþing 
greiningardeild, 2006), 16. 

6
 Sama heimild, 19-22. 

7
 Ævar Þórólfsson, Vilborg Helga Harðardóttir og Friðrik H. Jónsson, Lífsskoðanir Reykvíkinga: 
Samanburður á hverfum og breytingar milli ára, (Reykjavík: Félagsvísindastofnun, 2000), 29-30. 



  

 

10 

til þess að opinber þjónusta var þar af skornari skammti.8 Því má velta fyrir sér hvort það eigi 

að einhverju leyti við enn þann dag í dag. 

Í þjónustukönnun Reykjavíkurborgar frá árinu 2014 reyndust úthverfabúar heldur 

óánægðari með þjónustu borgarinnar í sínu hverfi á heildina litið samanborið við íbúa í 

hverfum nær miðborginni.9 Í framhaldinu lögðu borgaryfirvöld áherslu á að niðurstöðurnar 

yrðu nýttar sem vegvísir að því að bæta þjónustu í ánægjuminni hverfum.10 Áður en ráðist er 

í stefnumótun og aðgerðir á grundvelli þjónustukannana er þó rík ástæða til að kanna þá 

þætti sem hafa áhrif á ánægjumat íbúa með þjónustu sveitarfélaga.  

Rannsóknarspurningin sem hér verður leitast við að svara er hvað skýri mun á ánægju 

íbúa í úthverfum og miðlægari hverfum með þjónustu borgarinnar á heildina litið. Markmið 

rannsóknarinnar er að sýna dreifingu í ánægju íbúa með þjónustu borgarinnar á heildina litið 

og hlutverk ýmissa bakgrunnsbreyta við að útskýra hvers vegna ánægja með almenna 

opinbera þjónustu er mismunandi eftir hverfum. Sú þjónusta sem tekin er fyrir í þessari 

rannsókn er ekki flokkuð eftir málaflokkum heldur er hún almenns eðlis (e. universal services) 

og snertir alla borgarbúa með einhverjum hætti. Sýnt hefur verið fram á að þegar fólk metur 

ánægju með þjónustu heildstætt eru því sýnilegir þættir í borgarlandinu (e. streetscene 

services) efst í huga.11  

Þessi rannsókn er nokkurs konar sporgöngurannsókn á hinu lítt rannsakaða sviði 

borgarstjórnmála (e. urban politics) á Íslandi þar sem sérstaklega er hugað að hverfum 

borgarinnar. Til þess að varpa ljósi á rannsóknarefnið verða áhrif staðsetningar, 

stjórnmálaskoðana, pólitísks trausts og búsetulengdar á ánægju með þjónustu tekin 

sérstaklega til athugunar. Þá verður jafnframt gerð tilraun til að meta hvort raunverulegur 

munur geti verið á þjónustu eftir hverfum. Tekist verður á við rannsóknarspurninguna með 

því að skoða fjölbreyttari gögn en áður hafa verið nýtt á þessu sviði. Má þar nefna gagnasöfn 

frá þjónustukönnunum Reykjavíkurborgar og kosningarannsóknum. Þar að auki verða nýtt 

óbirt gögn frá Hagstofu Íslands. Rannsóknin er því gagnlegt tól þegar kemur að því að greina 

niðurstöður þjónustukannana og skilja áhrifavalda mismunandi íbúaánægju með nákvæmari 

hætti en áður hefur verið gert.  

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Á eftir þessum fyrsta kafla er í öðrum kafla fjallað um skrif 

fræðimanna og rannsóknir á ánægju íbúa með þjónustu sveitarfélaga. Í þriðja kafla verður 

skýrt nánar frá hverfum Reykjavíkurborgar, hvað er ólíkt með þeim og greint verður frá því 

                                                 
8
 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur: Borgin 1940-1990, fyrri hluti, (Reykjavík: Prentsmiðjan 
Oddi hf., 1998), 254. 

9
 Capacent Gallup, Þjónusta í hverfum Reykjavíkur 2014 (Reykjavík: Capacent Gallup, 2015), 38. 

10
 Reykjavíkurborg, „Mikill áhugi fyrir hraðri uppbyggingu í Úlfarsárdal,“ reykjavik.is, 17. apríl 2015, 
http://reykjavik.is/frettir/mikill-ahugi-fyrir-hradri-uppbyggingu-i-ulfarsardal (sótt 18. ágúst 2015).  

11
LGA research, What Drives Public Satisfaction with Local Government? (London: Local Government 
Association, 2004), 5. 



  

 

11 

hvernig ánægja með þjónustu borgarinnar á heildina litið er mismunandi eftir hverfum. 

Köflum fjögur til sjö er skipt upp eftir tilgátum þar sem farið verður í aðferðarfræði, 

niðurstöður og umræður hverrar tilgátu fyrir sig en þær verða kynntar til leiks í fræðilega 

kaflanum. Í áttunda kafla eru svo lokaorðin þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru teknar 

saman og greint frá þýðingu þeirra. Einnig verður vikið að takmörkum rannsóknarinnar og 

ákjósanlegum næstu skrefum. 
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2 Fræðileg nálgun og fyrri rannsóknir 

Hér á eftir verður fjallað um ánægju íbúa með almenna þjónustu sveitarfélaga í fræðilegu 

samhengi. Farið verður yfir stöðu þekkingar á því sviði en sérstök áhersla verður lögð á 

viðfangsefnið út frá borgarhverfum. Í þessu samhengi verða áhrifaþættir ánægju með 

þjónustu teknir til umfjöllunar, þar á meðal pólitískt traust, hverfiskennd og 

stjórnmálaskoðanir. Eins verður vikið að árangursmælikvörðum sveitarfélaga, bæði ánægju- 

og afkastamælingum. En fyrst skal líta stuttlega yfir fræðasvið borgarstjórnmálanna.   

2.1 Borgarstjórnmál  

Í borgarstjórnmálum (e. urban politics) er fjarlægðin á milli hvort sem er kjósenda og kjörinna 

stjórnmálamanna eða á milli embættismanna og viðskiptavina (e. clients) yfirleitt tiltölulega 

lítil, sem verður til þess að íbúar tengja oft frekar við borgarstjórnmálin heldur en 

landspólitíkina.12 Rannsóknarsvið borgarstjórnmála er almennt ekki skilgreint með hliðsjón af 

ákveðnum kenningum, heldur eftir stjórnstigi þeirra, sveitarstjórnarstiginu. Þetta hefur orðið til 

þess að gera borgarstjórnmál að sérlega þverfaglegu rannsóknarsviði. Vettvangur 

borgarstjórnmála er víðfeðmur þar sem litið er meðal annars til áhrifaþátta stefnumótunar á 

sveitarstjórnarstiginu, hvað skýri mismunandi lifnaðarhætti í ólíkum hverfum borga eða 

mismunandi áherslur við stefnumótun deiliskipulags. Þó borgarstjórnmálin tengist náið 

stjórnmálafræðinni sækja þau einnig margt til félagsfræði, hagfræði og landfræði.13 

Einn hluti landfræði sem teygir stundum anga sína til borgarstjórnmála er 

mannvistarlandfræði (e. human geography) sem hefur litið til staðbundinna málefna (e. local 

matters) og sett þau í víðara samhengi, oft hnattrænt. 14  Segja má að samtvinnun 

stjórnmálafræði og landfræði sé algengari en margir gera sér grein fyrir. Sú pólitíska eining 

sem borgarar tilheyra nær venjulega yfir tiltekið svæði og eru þeir því þegnar afmarkaðs 

landrýmis. Þá er einnig það nærsamfélag sem borgarar taka þátt í dagsdaglega bundið við 

tiltekna landfræðilega afmörkun. Það að vera borgari er því að tilheyra ákveðnu samfélagi 

bæði í félagslegum og staðbundnum skilningi.15 Því er ekki úr vegi að líta til samspilsins þar á 

milli, það er hins landfræðilega og félagslega en eins og áður segir eru borgarhverfi þær 

landfræðilegu einingar sem gegna lykilhlutverki í þessari rannsókn. 

                                                 
12

 Jon Pierre, The Politics of Urban Governance (London: Palgrave Macmillan, 2011), 2. 
13

 Sama heimild, 3. 
14

 Philip Crang, „Local-global,“ í Introducing Human Geographies, 3. útg., ritstj. Paul Cloke, Philip 
Crang og Mark Goodwin, (New York: Routledge, 2014), 8. 

15
 Mark Goodwin, „Citizenship and Governance,“ í Introducing Human Geographies, 3. útg., ritstj. Paul 
Cloke, Philip Crang og Mark Goodwin, (New York: Routledge, 2014), 569. 
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2.1.1 Borgarhverfi 

Borgarhverfi (e. neighborhood), hér eftir kallað hverfi, hefur verið skilgreint sem röðun eða 

þyrping heimila og umhverfi þeirra, hvort sem um ræðir félagslegt, hagfræðilegt, pólitískt eða 

efnislegt umhverfi.16 Oft er litið á hverfi sem nálægasta vettvanginn fyrir pólitíska þátttöku 

íbúa en fræðimenn allt frá Tocqueville hafa lagt áherslu á mikilvægi lítilla og afmarkaðra 

eininga fyrir stjórnmálaþátttöku.17 Þar af leiðandi hafa hverfi verið talin gegna mikilvægu 

hlutverki sem vettvangur íbúa til að tryggja sín borgaralegu réttindi og koma á framfæri 

kröfum sínum, hugðarefnum og athugasemdum um nærsamfélagið. Þá hafa 

stjórnmálaflokkar, borgarstjórnir og frjáls félagasamtök meðal annars nýtt hverfi til að ná til 

borgaranna og skipuleggja pólitísk verkefni.18 

Þau Martin Horak og Talja Blokland skipta hverfarannsóknum innan fræðasamfélagsins í 

þrjá meginflokka. Í fyrsta lagi eru það rannsóknir sem leggja áherslu á hverfin sem vettvang 

tækifæra, það er hvernig félagsleg og hagfræðileg einkenni hverfa geta haft áhrif á tækifæri 

til pólitískrar þátttöku. Í öðru lagi eru það rannsóknir sem líta á hverfi sem vettvang fyrir 

stefnumörkun eða inngrip, til dæmis að virkja íbúa í hverfisráðum eða í kringum ákveðin 

málefni. Í þriðja lagi nefna þau rannsóknir á því hvernig íbúar koma saman til að verja sína 

sameiginlegu hagsmuni og ráðast til dæmis í verkefni að eigin frumkvæði, eins og 

nágrannavörslu. Síðasti flokkurinn vísar jafnframt til þess hvaða áhrif hverfaskipting hefur 

bæði á borgarsamfélag og byggðarmynstur á heildina litið.19 Segja má að þessi rannsókn 

tilheyri bæði fyrsta og síðasta flokknum samkvæmt skilgreiningu þeirra Horak og Blokland því 

fjallað verður um hlutverk bæði félagslegra og pólitískra grunnbreyta við að útskýra 

mismunandi ánægju eftir hverfum Reykjavíkurborgar.  

2.1.2 Stjórnmálaskoðanir eftir hverfum 

Stórborgarstjórnmál (e. big city politics) hafa verið nokkuð algengt rannsóknarefni í 

Bandaríkjunum síðustu áratugi en töluvert minna hefur farið fyrir rannsóknum sem tekið hafa 

sérstaklega fyrir pólitískt umhverfi hverfanna. 20  Bent hefur verið á mikilvægi þess að 

fræðasamfélagið greini frekar sambandið á milli landfræðilegrar staðsetningar, til dæmis 

hverfa, og stjórnmálaskoðana en sýnt hefur verið fram á að fólk sækist í að vera umkringt 

                                                 
16

 Truman Asa Hartshorn, Interpreting the City, 2. útg. (Ottawa: John Wiley & Sins, Inc., 1992), 247. 
17

 Alexis De Tocqueville, Democracy in America, ritstj. og þýðendur: Harvey C. Mansfield og Delba 
Winthrop, (Chicago: The University of Chicago Press, 2000), Ixxvi – Ixxvii. 

18
 Martin Horak og Talja Blokland. „Neighborhoods and Civic Practice,“ í The Oxford Handbook of 
Urban Politics, ritstj. Karen Mossberger, Susan E. Clarke og Peter John, 254-272, (New York: Oxford 
University Press, 2012), 254. 

19
 Sama heimild, 255. 

20
 Eric Oliver, „Suburban Politics,“ í The Oxford Handbook of Urban Politics, ritstj. Karen Mossberger, 
Susan E. Clarke og Peter John, 607-623, (New York: Oxford University Press, 2012), 608-609. 
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skoðanasystkinum sínum þegar kemur að meðal annars menningu og pólitískum gildum.21 

Þær rannsóknir sem hafa fjallað um sambandið á milli landfræðilegrar staðsetningar og 

pólitískra gilda hafa fyrst og fremst lagt áherslu á samanburð milli ríkja og stærri sýslna en 

minna hefur verið greint eftir borgarhverfum.22   

Juliet F. Gainsborough hefur þó rannsakað nokkuð muninn á borgum og úthverfum 

Bandaríkjanna með tilliti til bakgrunnsbreyta og stjórnmálaskoðana íbúanna.23 Hún komst 

óvænt að því að samband var á milli stjórnmálaskoðana og þess að búa, eða að velja að 

búa, í úthverfum. Meðal annars virtust íbúar í úthverfum vera mótfallnari auknum 

ríkisútgjöldum heldur en íbúar í miðborginni. Niðurstöðurnar bentu til þess að í úthverfunum 

væri meiri andspyrna gegn auknum ríkisumsvifum heldur en í miðborginni. Juliet komst 

einnig að því að íbúar í úthverfum voru líklegri til að samsama sig við og kjósa repúblikana, 

jafnvel eftir að búið var að leiðrétta fyrir félagshagfræðilega þætti á borð við menntun og 

tekjur. Juliet telur þetta ekki vera vísbendingu um að þeir sem flytji í úthverfin verði sjálfkrafa 

að repúblikönum, miklu fremur að Repúblikanaflokkurinn hafi á síðustu áratugum mögulega 

veitt úthverfunum og málefnum þeirra meiri athygli en Demókrataflokkurinn. 24 Eric Oliver 

bendir hins vegar á að rannsóknir á úthverfum séu af svo skornum skammti að alhæfingagildi 

þeirra sé verulega takmarkað.25 

Eric Oliver segir enn fremur að við vitum nánast ekkert um það hvernig fólk kýs í 

staðbundnum- eða sveitarstjórnarkosningum (e. local elections) þar sem næstum öll okkar 

vitneskja um kosningahegðun fólks byggir á rannsóknum sem varða landspólitíkina.26 Þetta 

sé nokkuð sérstakt þar sem nálægð fólks við sveitarstjórnarstigið ætti að vera meiri og 

aðkoma þeirra að pólitísku lífi því áhrifaríkari.27 Ef litið er til landfræðilegrar staðsetningar og 

stjórnmálaskoðana Íslandi má segja að þær upplýsingar séu bundnar við sveitarfélög og 

kjördæmi. Í Reykjavík eru niðurstöður sveitarstjórnarkosninga til að mynda ekki greindar 

niður á hverfi og ekki hefur sérstaklega verið aflað upplýsinga um stjórnmálaskoðanir íbúa 

eftir hverfum með reglubundnum hætti. Þar sem rannsóknir á borgarstjórnmálum og 

mismunandi kosningahegðun milli hverfa eru af svo skornum skammti hefur verið kallað eftir 

frekari athugunum á því sviði síðustu ár.28 Þessi rannsókn er því kærkomið framlag til þess 

þar sem hér verður litið bæði til kosningahegðunar og staðsetningar íbúa á vinstri-hægri 

skalanum eftir hverfum.  

                                                 
21

 Rodden, Jonathan, „The Geographic Distribution of Political Preferences,“ Annual Review of 

Political Science 13 (2010): 321-340.  
22

 Eric Oliver, „Suburban Politics,“ í The Oxford Handbook of Urban Politics, 618. 
23

 Juliet F. Gainsborough, Fenced Off: The Suburbanization of American Politics, (Georgetown 
University Press, 2001). 

24
 Sama heimild, 76-77, 103. 

25
 Eric Oliver, „Suburban Politics,“ í The Oxford Handbook of Urban Politics, 608-609. 

26
 Sama heimild, 618. 

27
 Leo W. Jeffres, David Atkin og Kimberly A. Neuendorf, „A Model Linking Community Activity and 
Communication With Political Attitudes and Involvement in Neighborhoods,“ Political 
Communication, 19 (2002): 387-388. 

28
 Eric Oliver, „Suburban Politics,“ í The Oxford Handbook of Urban Politics, 619-621. 
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2.2 Mat á opinberri þjónustu  

Þar sem þessari rannsókn er ætlað að skýra muninn á ánægju með þjónustu 

Reykjavíkurborgar eftir hverfum er nauðsynlegt að líta til þess hvaðan ánægjan er upprunnin 

en ýmsir þættir hafa áhrif á mat íbúa í þjónustukönnunum. Ákveðnar aðferðafræðilegar 

flækjur fylgja athugunum á ánægju íbúa með þjónustu sem rekja má í raun til þess að úrtök 

íbúa samsvara ekki tilraunahópum á rannsóknarstofu sem fá tilviljunarkennt úthlutað 

mismunandi þjónustustigum í ólíkum svæðum borgarinnar. Íbúar úr ólíkum svæðum borga 

eru oft ólíkir á ýmsa vegu, til dæmis þegar kemur að tekjum eða þjóðfélagslegri stöðu. Slíkir 

einstaklingsbundnir þættir geta haft áhrif á ánægju íbúanna með þjónustu, óháð því hversu 

hátt eða gott þjónustustigið raunverulega er. Þannig geta íbúar á tilteknu svæði eða hverfi 

haft hærri væntingar til þjónustu sveitarfélaga heldur en íbúar á öðru svæði sem verður til 

þess að þeir láta í ljós minni ánægju með sama magn þjónustu heldur en aðrir íbúar. 

Samanburður á ánægju hverfa með þjónustu sveitarfélaga getur því leitt í ljós skoðanamun 

sem byggist í raun á öðrum þáttum en eiginlegri ánægju með þjónustu.29 

Íbúar geta einnig átt erfitt með að meta þjónustu með hlutlausum hætti.30 Íbúar veita 

ólíkum þjónustuþáttum mismikla athygli sem kemur þó almennt ekki í veg fyrir að þeir séu 

reiðubúnir að tjá skoðanir sínar á þeim. Mat fólks á heildaránægju með þjónustu 

sveitarfélaga verður því fyrir áhrifum af margvíslegum þáttum eins og mismunandi 

matsferlum, skilningsmun og væntingum. Þetta flækjustig gerir það að verkum að ekki er 

endilega samhengi á milli huglægs eða einstaklingsbundins mats og raunverulegra afkasta 

við þjónustuveitingu.31 Þó einstaklingsbundið mat íbúa í einu hverfi sé hærra en mat íbúa í 

öðru er því ekki þar með sagt að raunveruleg afköst sveitarfélagsins við þjónustuveitingu séu 

hærri. Vikið verður nánar að þessum áhrifaþáttum og skekkjum við mat á þjónustu hér á eftir 

ásamt umfjöllun um innri og ytri árangursmælikvarða.  

2.2.1 Innri og ytri árangursmælikvarðar 

Grundvallarhugmynd árangursmælikvarða (e. performance measurements) er að þróa skýrar 

mælingar á framkvæmd verkefna til þess að meta hvernig stofnanir og sveitarfélög standa 

sig. Markmið árangursmælinga er að bera kennsl á hvað gangi vel og illa og hvað þurfi að 

bæta en þær eru jafnframt taldar ýta undir góða stjórnun, ábyrgð og betri vinnubrögð. Í 

viðskiptafræðum er því oft haldið fram að matskvarðarnir ættu að vera magnbundnir (e. 
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quantitative) og að byggjast á fyrirfram settum markmiðum í samræmi við víðtæka áætlun.32 

Magnbundnir mælikvarðar eru almennt viðteknir sem áreiðanlegar vísbendingar um gæði 

þjónustu. 33  Samkvæmt fræðum árangursstjórnunar er gerður greinarmunur á nokkrum 

mælikvörðum. Þeir eru aðföng (e. input), afköst (e. output), hagkvæmni/skilvirkni (e. 

efficiencies) og útkoma (e. outcome). Allir þessir þættir bera með sér að þá þarf að mæla 

innan veggja stjórnkerfisins, fyrir utan útkomuna sem er í sumum tilfellum einnig metin með 

ytri greiningu, oftast þjónustukönnunum. 34  

Misjafnar skoðanir hafa þó verið um gagnsemi þjónustukannana sem árangursmælikvarða 

og telja sumir að notagildi þessarar aðferðar skorti fræðileg rök.35 Stjórnmálafræðingarnir 

Jeffrey L. Brudney og Robert E. England lögðu áherslu á mikilvægi þess að meta bæði 

„harða“ (kostnað) og „mjúka“ (ánægju íbúa) árangursmælikvarða en umfjöllun um þessar 

tvær gerðir árangursmælikvarða vöktu nokkra athygli innan stjórnsýslufræðanna á níunda 

áratug síðustu aldar, þá hvað helst í Bandaríkjunum.36 Sumir fræðimenn halda því fram að 

lítil sem engin fylgni sé á milli þessara þátta þar sem upplifun íbúanna er á einstaklingsstiginu 

á meðan tölfræðilegar staðreyndir ná yfir heildina. Aðrir eru ósammála og halda því fram að 

þegar viðeigandi og afmarkaðar upplýsingar séu bornar saman, geti fylgnin á milli hins 

hlutlæga og huglæga verið nokkuð sterk. Enn aðrir hafa bent á að hlutlægir mælikvarðar séu 

varhugaverðir þar sem allar vísbendingar um árangur og gæði verkefna eða þjónustuþátta 

séu félagslega mótaðar.37  

 Nokkuð þekkt er rannsókn þeirra Karin Brown og Philip B. Coulter frá árinu 1983 á 

sambandinu á milli hins mjúka og harða árangursmats en þau rannsökuðu ánægju íbúa með 

lögregluþjónustu eftir hverfum. Ályktun þeirra var sú að aukin gæði eða tíðni þjónustu myndi 

að öllum líkindum ekki hafa í för með sér neinar breytingar á ánægjustigi íbúanna. Fjölgun 

eftirlitsferða lögreglunnar geti skilað sér í aukinni ánægju (meira öryggi) í einu hverfi en minni 

ánægju í öðru (aukið áreiti). Það færi í rauninni eftir íbúasamsetningunni og 

bakgrunnsþáttum íbúanna hvort yrði ofan á.38 Þessu skylt má nefna að fjölgun tilkynninga um 

glæpi eða lögbrot til lögreglunnar gætu íbúar túlkað sem ógn við öryggi sitt sem hefði í för 

með sér minni ánægju með þjónustuna. Aftur á móti gæti fjölgun tilkynninga verið litin 
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34
 Sama heimild, 613. 

35
 Keith Dowding og Richard Feiock, „Intralocal Competition and Cooperation,“ í The Oxford Handbook 
of Urban Politics, ritstj. Karen Mossberger, Susan E. Clarke og Peter John, 29-50, (New York: Oxford 
University Press, 2012), 32. 
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jákvæðum augum af lögregluyfirvöldum þar sem það gæfi til kynna aukna tiltrú og traust til 

lögreglunnar.39 Þetta hafa þau Janet M. Kelly og David Swindell kallað matsskekkjuna sem á 

sér stað þegar mat íbúa á gæðum eða ánægju með þjónustu stangast á við innri 

árangursmælikvarða eða hlutlægar vísbendingar um þjónustugæði. 40  Fræðimenn um 

viðhorfskannanir telja margir að þessi matsskekkja sé algeng þegar íbúar hafa ekki 

persónulega reynslu af tiltekinni þjónustu.41 Þar sem aukin gæði eða tíðni þjónustu virðast 

ekki alltaf skila sér í aukinni ánægju íbúanna vekur það upp spurningar um hvort og þá 

hvernig skuli nýta niðurstöður þjónustukannana við stefnumótun. 

Þau Kelly og Swindell hafa kannað töluvert þessa mjúku og hörðu mælikvarða þjónustu. 

Þau hafa komist að þeirri niðurstöðu að þó svo að íbúar annars vegar og borgarstarfsmenn 

eða stjórnendur hins vegar meti ekki sama hlutinn sé ekki útilokað að bera mælikvarðana 

saman. Þau halda því fram að mikilvægt sé að gera greinarmun á þessum tveimur 

mælivíddum þjónustugæða til að setja niðurstöður þjónustukannana í samhengi við tölulega 

mælikvarða sem sé mikilvægt hjálpargagn við greiningu og stefnumótun.42 Í þessu samhengi 

nefna þau viðhald gatna sem dæmi. Þar sé hagkvæmni metin sem heildarfjármagn (e. total 

capital) og rekstrarkostnaður á hverja malbikaða mílu í hverfi. Aðföng séu framkvæmd og 

viðhald gatna á hvern íbúa og að lokum séu afköst hlutfall götulengdar (í mílum) í 

fullnægjandi ástandi. Útkoman væri svo metin í þjónustukönnuninni með spurningu til íbúa 

um gæði gatna. Þau Kelly og Swindell leggja áherslu á að ekki sé nauðsynlegt að íbúinn sé 

upplýstur um áðurnefnda innri mælikvarða á þjónustugæðum gatna til þess að honum sé 

fært að meta ytri þættina.43  

2.2.2 Íbúar sem viðskiptavinir 

Ánægjumælingarnar og umfjöllun um gagnsemi þeirra tók á sig nýja mynd í kringum árið 

1990 með nýskipan í opinberum rekstri (e. New Public Management), NPM hér eftir, sem var 

með áhrifamestu umbótahreyfingum í opinberri stjórnsýslu um miðjan áttunda áratug síðustu 

aldar. Sú hugmynd að yfirvöld ættu að einblína á íbúa sem viðskiptavini var ein 

meginhugmynd stefnunnar.44 Segja má að langtímamarkmið stefnunnar hafi verið að koma á 

betri opinberri þjónustuveitingu sem kostaði minna, hefði viðskiptavininn í fyrirrúmi og 

stuðlaði að aukinni íbúaánægju. 45  Þeir Osborne og Gaebler voru sterkir talsmenn 
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hugmyndarinnar um íbúa sem viðskiptavini sem þekkt var undir nafninu stjórnháttabyltingin 

(e. the reinventing government revolution) sem var í raun einn angi af NPM.46 Þeir lögðu 

áherslu á að nýta árangursmælingar til að hámarka skilvirkni þjónustuveitingar með því að 

leita eftir endurgjöf út á við. Það mætti gera með þjónustukönnunum sem myndu auka 

meðvitund og skilning íbúa og um leið ánægju þeirra með opinbera þjónustu.47 

Stjórnháttabyltingin svokallaða var þó víða gagnrýnd af fræðimönnum fyrir að geta ekki 

sýnt fram á að hún hefði gildi íbúanna að leiðarljósi við veitingu opinberrar þjónustu, meðal 

annars á þeim rökum að þegar komið sé fram við borgara eingöngu á þeirri forsendu að þeir 

séu viðskiptavinir séu þeir sviptir þátttökurétti sínum og skyldum.48 Stefnan hefur eins verið 

gagnrýnd fyrir að líta á framkvæmd opinberrar þjónustu sem einfaldlega tæknilegt 

úrlausnaratriði. Hagkvæmnin hafi verið látin ráða ferð á meðan litið hafi verið framhjá 

mikilvægum áhrifaþáttum eins og að meta opinbera þjónustu út frá bæði siðferðilegu og 

pólitísku samhengi.49  

Í dag er þó víðast hvar viðurkennt að sveitarfélög og þjónusta þeirra tengist íbúum með 

allt öðrum hætti heldur en einkafyrirtæki í viðskiptaumhverfi. Innan sveitarfélaga eru íbúar 

bæði í hlutverki neytenda og kjósenda. Sveitarfélög þjónusta alla íbúa sveitarfélagsins sem 

sumir eru beinir „viðskiptavinir“ með því að nýta til dæmis bókasöfn og skólaþjónustu en þó 

margir nýti sér ekki beina þjónustu sem þessa, snertir þjónusta í víðari skilningi alla íbúa 

sveitarfélagsins. Með þjónustu í víðari skilningi er átt við almenna þjónustu (e. universal 

services) sveitarfélaga sem eru þeir þjónustuþættir sem snerta alla íbúa sveitarfélaga eins og 

til dæmis hreinsun gatna og gönguleiða, grassláttur, umhirða og fleira.50 Þannig tengjast 

sveitarfélög íbúum sínum með ólíkum hætti, eftir því hvort um ræðir afmarkaða eða almenna 

þjónustuþætti. Eins og vikið hefur verið að verður í þessari rannsókn greind ánægja með 

þjónustu á heildina litið, það er almenn þjónusta sem snertir alla borgarbúa. 

2.2.3 Ánægjumælingar og áhrifaþættir  

Í rannsóknum á ánægju með þjónustu hafa væntingar leikið stórt hlutverk síðustu ár. Í þeim 

rannsóknum hefur væntingalíkanið (e. expectancy disconfirmation model) einkum verið 

ráðandi en Gregg G. Van Ryzin var með þeim fyrstu til að heimfæra það yfir á ánægju íbúa 
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með þjónustu sveitarfélaga.51 Líkanið gerir ráð fyrir því að því að fólk hafi fyrirfram ákveðnar 

skoðanir á ánægju. Skoðunin stjórnist ekki einungis af gæðum þjónustunnar sjálfrar heldur af 

ákveðnu ferli þar sem íbúar bera þá þjónustu sem þeir raunverulega fá saman við fyrirfram 

ákveðnar væntingar þeirra til þjónustunnar.52 Víða hafa prófanir stutt við líkanið að mestu 

leyti, bæði hjá þjónustu ríkis og sveitarfélaga.53 

Það sem tengist væntingum nokkuð er skekkjan um eignun þjónustu (e. attribution error) 

sem felst í því að íbúar hafi oft misjafnar hugmyndir um það hvaða þjónustuþættir séu á 

vegum yfirvalda og hverjir ekki.54 Rannsóknir hafa sýnt fram á að margir borgarbúar átta sig 

ekki á því hvaða þjónustuaðilar veita þeim tiltekna þjónustuliði eða hvort þjónustan komi frá 

hinu opinbera, sveitarfélögum eða einkaaðilum. 55  Þannig geti íbúar talið að ákveðnir 

þjónustuþættir séu á vegum borgarinnar sem séu það hins vegar ekki, og öfugt. Samkvæmt 

Kelly og Swindell er mesta hættan á eignun þjónustu þar sem óstabílar borgarstjórnir eru við 

völd.56 

Einn stærsti áhrifaþáttur á væntingar íbúa til yfirvalda eru fjölmiðlar. Innrömmun (e. 

framing) fjölmiðla á opinberum málefnum mótar að mörgu leyti væntingar íbúa og þar með 

ánægju þeirra með þjónustuna.57 Samkvæmt Charles T. Goodsell eiga fjölmiðlar stóran þátt í 

því að skapa hina menningarlegu mýtu (e. cultural myth) um að stjórnvöldum mistakist eða 

standi sig almennt illa.58 Þetta hefur Inglehart kallað kenninguna um síðefnishyggju (e. post-

materialism) en hann telur að áhrif hennar á yngri kynslóðir eftir iðnbyltinguna hafi orðið til 

þess að minnka almennt stuðning og traust til yfirvalda.59 Það verði svo til þess að ánægjan 

með opinbera þjónustu verður minni.60  

Russel J. Dalton hefur tekið í svipaðan streng en hann hefur haldið því fram að nýr 

tíðarandi hafi skapast með breyttum gildum og pólitískum væntingum fólks sem valdi meiri 
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tortryggni í garð yfirvalda.61 Þótt tíðarandinn sé þess eðlis að það teljist viðtekið að láta í ljós 

neikvæð viðhorf til stjórnvalda er talið að íbúar líti þó persónulega ekki neikvæðum augum til 

stjórnvalda.62 Þessi þróun er talin hafa orðið til þess að víðtækt orðaðar spurningar um 

almennt viðhorf til opinbera geirans eða opinbera þjónustu á heildina litið fá yfirleitt 

neikvæðari niðurstöðu heldur en ánægjuspurningar um afmarkaða þjónustuþætti.63  

2.2.4 Tengsl við nærsamfélag  

Því sterkari tengsl sem íbúar telja sig hafa við sveitarfélagið sitt, því ánægðari eru þeir með 

þjónustu þess. Tengslin byggjast að miklu leyti á þátttöku innan sveitarfélagsins sem hefur 

bent til þess að virk þátttaka íbúa sé einn þeirra lykilþátta sem ákvarðar ánægju íbúanna með 

þjónustuna. 64  Eins og vikið hefur verið að hefur minni ánægja með þjónustu í 

Reykjavíkurborg miðað við önnur sveitarfélög meðal annars verið rakin til þess að samband 

borgarinnar við íbúana sé ekki eins náið þar sem stjórnsýslan er flóknari, stofnanir fleiri og 

boðleiðirnar lengri.65  

Sýnt hefur verið fram á að breytur eins og aldur, menntun, fjöldi barna á heimili, aldur 

barna og hjúskaparstaða hafa áhrif á tengsl fólks við sitt nærsamfélag. Sú breyta sem hefur 

þó almennt verið talin hafa einna mest áhrif á tengsl íbúa við sitt nærsamfélag er dvalarlengd 

íbúanna í því. Með lengri dvöl hefur þannig félagsleg og tilfinningaleg tenging íbúa við 

nærsamfélagið aukist.66 

Íbúar í stöðugum hverfum virðast vera ánægðari með þjónustu á heildina litið heldur en 

íbúar hverfa með meiri íbúaveltu. Í bandarískri rannsókn þar sem greind voru áhrif tekna, 

dvalarlengdar í hverfi, kynþáttar, og aldurs á ánægju með opinbera þjónustu á heildina litið, 

reyndist dvalarlengdin hafa mesta skýringargildið.67 Með aukinni dvalarlengd í hverfi eykst 

þannig ánægja með þjónustuna sem bendir til þess að þjónustan standi frekar undir 

væntingum íbúa í hverfum með minni íbúaveltu.  
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Séu þessar rannsóknir á tengslum íbúa við nærsamfélagið settar í samhengi við 

niðurstöður ánægjumælinga Reykjavíkurbúa eftir hverfum vaknar sú spurning hvort íbúar í 

úthverfum hafi ekki myndað eins sterk tengsl við hverfið sitt og íbúar nær miðbæ. 

Úthverfabúar hafi búið skemur í sínu hverfi sem hafi orðið til þess að þeir hafi síður myndað 

tengsl við sitt nærsamfélag heldur en íbúar í hverfum nær miðbæ og séu því óánægðari með 

þjónustu borgarinnar á heildina litið. Að framansögðu verður sett fram eftirfarandi tilgáta: 

 

Tilgáta 1: Úthverfabúar hafa búið skemur í sínu hverfi heldur en íbúar nær miðbæ. 

 

2.3 Traust og lögmæti 

Fulltrúalýðræði gerir þá kröfu að sveitarstjórnir njóti trausts og stuðnings íbúa sinna til þess 

að geta talist lögmætar. Nokkur óeining hefur verið um það hvernig best sé að mæla lögmæti 

en það hefur verið gert með trausti til stjórnvalda. Þannig er hugtakið lögmæti náskylt 

trausti.68 Kenneth Newton heldur því fram að pólitískt traust, ásamt frelsi og jöfnuði, séu 

mikilvæg skilyrði fyrir lýðræði og lögmæti stjórnvalda. Lítið traust gefi til kynna að eitthvað í 

stjórnmálakerfinu virki ekki sem skyldi, hvort sem það eru stjórnmálamenn eða stofnanir. 

Frammistaðan kunni að vera léleg eða væntingarnar séu of miklar, en hvort sem það er þá 

segi lítið traust okkur að eitthvað sé ekki í lagi.69 

Lengi hafa fræðimenn, allt frá Locke og Tocqueville til Putnam, lagt áherslu á mikilvægi 

trausts í borgaralegu samfélagi. 70  Ein ástæðan fyrir áhuga fræðimanna á trausti er 

lykilhlutverk hugtaksins í kenningunni um félagsauð (e. social capital theory) sem notið hefur 

mikillar athygli síðustu áratugi. Segja má að seint á tíunda áratugnum hafi fræðimenn 

enduruppgötvað mikilvægi ákveðins bræðralags fyrir lýðræðið sem í dag er kallað 

félagsauður eða traust. 71 Deilt hefur verið um hugtakið traust frá örófi alda, raunar svo mikið 

að sumir hafa haldið því fram að réttast væri að hætta að nota það. Fræðimenn hafa ekki 

verið sammála um skilgreininguna, hvernig skuli mæla það og eins hvernig það skeri sig frá 

öðrum svipuðum hugtökum líkt og virðing og samstaða.72  

Þrátt fyrir þessa óeiningu um hugtakið, virðist fólk sem svarar spurningum í 

viðhorfskönnum um traust, almennt telja sig vera nokkuð vel með á nótunum þegar kemur að 

hugtakinu.73 Mælingar á alþjóðavísu hafa almennt sýnt fram á að pólitískt traust er nátengt 

ánægju með opinbera þjónustu. Þannig hefur traust og ánægja með þjónustu yfirleitt fylgt 
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svipuðum línum.74 Það er því ekki úr vegi að líta yfir kenningar og fyrri rannsóknir sem varða 

pólitískt traust og áhrifaþætti þess. 

2.3.1 Ólíkar gerðir trausts 

Mikilvægt er að gera greinarmun á annars vegar félagslegu trausti (e. social trust) og hins 

vegar pólitísku trausti (e. political trust). Félagslegt traust vísar til trausts manna á milli sem 

byggist á trú fólks um að aðrir muni ekki af ásettu ráði eða af fúsum vilja gera þeim illt.75 

Pólitískt traust vísar hins vegar til trausts á stjórnmálamönnum, stofnunum eða yfirvöldum.76 

Almennt hafa rannsóknir á trausti bent til þess að ólíkar orsakir liggi að baki annars vegar 

félagslegu og hins vegar pólitísku trausti. Félagslegt traust byggist meðal annars á fyrstu 

kynnum við annað fólk á meðan pólitískt traust verður til með óbeinum hætti og oft í gegnum 

fjölmiðla.77 Það sem hefur hingað til hvað best útskýrt félagslegt traust eru félagslegar breytur 

eins og kyn, tekjur, menntun og staða á vinnumarkaði. Þær breytur sem hins vegar tengjast 

sterklega pólitísku trausti eru pólitískir þættir eins og stuðningur við ráðandi stjórnmálaflokk, 

þjóðarstolt, vinstri-hægri kvarðinn og stjórnmálaáhugi. Engu að síður virðast ríki sem búa yfir 

miklu félagslegu trausti hafa tilhneigingu til að búa einnig yfir töluverðu pólitísku trausti.78 Eins 

eru stjórnvöld sem njóta mikils trausts líkleg til að ýta undir samvinnu og myndun félagslegs 

trausts.79 Hér verður þó lögð megináhersla á pólitískt traust og verður því gerð frekari skil hér 

á eftir.  

2.3.2 Pólitískt traust 

Pólitískt traust hefur verið vinsælt rannsóknarefni, ekki síst vegna hnignunar á trausti 

almennings til stjórnvalda í hér um bil öllum lýðræðisríkjum síðustu ár.80 Engu að síður liggur 
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eðli og tilurð pólitísks trausts ekki skýrt fyrir og það sama má segja um samband þess við 

aðra þætti.81 Mæling á trausti getur oft á tíðum reynst vandasamt verkefni þar sem misjafnt 

getur verið eftir einstaklingum hvernig þeir meta traust sitt til stjórnvalda. Það getur ýmist 

verið út frá liðinni reynslu, núlíðandi stund eða væntingum til framtíðarinnar.82 Þá eru einnig 

hlutverk, reglur og reynsla til langs tíma mikilvægir áhrifaþættir.83  

Víða, meðal annars í Bandaríkjunum og Kanada, hafa kannanir sýnt að íbúar hafa 

tilhneigingu til að treysta bæði fylkisstjórn og sveitarstjórn (e. state and local government) 

meira heldur en alríkisstjórninni.84 Niðurstöðurnar hafa þannig gefið til kynna að traust til 

stjórnvalda fari eftir því hversu nálæg stjórnvöld eru íbúunum. Traustið sé meira eftir því sem 

stjórnvöldin standi íbúum nær.85 Þá getur traust á faglegri hæfni opinberra starfsmanna eða 

stjórnmálamanna einnig haft áhrif á traust til stjórnvalda. Tiltekinn leiðtogi, hvort sem hann er 

stjórnmálamaður eða embættismaður, getur byggt upp útbreitt traust hjá ákveðnum hópum.86  

Niðurstöður rannsókna á trausti hafa bent til þess að lýðfræðilegir þættir eins og menntun, 

tekjur og aldur tengist oft pólitísku trausti. 87 Þá hafa sumar kannanir einnig bent til þess að 

kyn hafi áhrif þar sem konur séu hliðhollari opinbera geiranum og styðji hann í meira mæli en 

karlar. Þar af leiðandi hefur því stundum verið haldið fram að konur treysti stjórnvöldum 

meira en karlar.88 Hvað varðar menntun er yfirleitt gengið út frá því að með meiri menntun 

fylgi meiri þekking á stjórnkerfinu, menntað fólk geti gert greinarmun á ólíkum þáttum þess og 

skilji hvernig opinber þjónusta er skipulögð og framkvæmd sem verði til þess að efla pólitískt 

traust fólks.89  

Niðurstöður norskrar rannsóknar á trausti til stjórnvalda rímuðu vel við fyrri rannsóknir og 

áðurnefnda áhrifaþætti. Lýðfræðilegir þættir eins og menntun, aldur og starfssvið höfðu áhrif 

á traust til stjórnvalda þar sem menntaðri íbúar treystu stjórnvöldum almennt betur og eldra 
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fólk sýndi stjórnvöldum almennt meira traust en yngra. Áhugaverðustu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þó þær að breytur sem tengjast stjórnmálamenningu höfðu sterkustu 

heildaráhrifin á traust til stjórnvalda, sterkari en bæði félagslegir- og lýðfræðilegir þættir. Þær 

breytur sem mældu stjórnmálamenninguna voru ánægja með virkni lýðræðisins í Noregi, 

hversu mikilvæg stjórnmál eru í lífi viðkomandi, almennur áhugi á stjórnmálum, félagsaðild í 

stjórnmálaflokk og að lokum staðsetning á hinum pólitíska vinstri-hægri kvarða. Þá báru þeir 

íbúar sem tóku virkari þátt í stjórnmálalífinu almennt meira traust til opinberra stofnana en 

hinir sem ekki voru eins virkir.90  

Eins og gefur að skilja er víða fylgni á milli pólitísks trausts og pólitískra breyta, ekki síst 

vinstri-hægri kvarðans en almennt eru hægrisinnaðir líklegri til að sýna minna pólitískt traust 

þegar vinstriflokkar eru við stjórnvölinn, og öfugt.91 Sýnt hefur verið fram á að vinstri-hægri 

kvarðinn skipti í sjálfu sér ekki meginmáli. Meira máli skipti hvort fólk standi nær flokkunum 

sem sitja við stjórnvölinn eða ekki.92 Þetta hefur stundum verið kallað heimaliðs-tilgátan (e. 

‘Home Team’ hypothesis). Hún gefur til kynna að pólitískt traust sé flokkslínubundið og verði 

fyrir áhrifum af því hvaða flokkur eða flokkar eru við stjórn. Traust aukist á meðal þeirra sem 

kosið hafa þann flokk eða þá flokka sem eru við stjórn en minnki á meðal þeirra sem kusu 

flokka í stjórnarandstöðu. 93  Sören Holmberg, prófessor í stjórnmálafræði við 

Gautaborgarháskóla, hefur sýnt fram á að pólitískt traust sé næmt fyrir pólitískum breytingum 

til skamms tíma eins og niðurstöðum kosninga en hins vegar kunni heimaliðs-tilgátan að 

skipta minna máli þegar kemur að því að útskýra minnkun á trausti til langs tíma.94   

Í takt við niðurstöður erlendra rannsókna, er á Íslandi sterkt og tölfræðilega marktækt 

samband á milli almennrar ánægju með þjónustu sveitarfélaga og trausts til sveitarstjórna.95 

Þá er jafnframt skýrt samband á milli trausts íbúa til sveitarstjórnar og stuðnings við ríkjandi 

meirihluta. 96  Þó sýnt hafi verið fram á að heimaliðs-tilgátan eigi við á meðal íslenskra 

sveitarfélaga hefur það þó ekki verið kannað með tilliti til landfræðilegrar staðsetningar 

íbúanna innan sveitarfélaganna, þar á meðal Reykjavíkur.  

Eins og komið hefur fram hafa mælingar á alþjóðavísu sýnt fram á að ánægja með 

opinbera þjónustu er nátengd pólitísku trausti. Því meira pólitískt traust, því meiri ánægja.97 
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Þar sem minni ánægja með þjónustu borgarinnar á heildina litið hefur mælst hjá 

úthverfabúum er við hæfi að velta því upp hvort þeir treysti síður borgarstjórninni en íbúar 

nær miðbæ. Það er í samræmi við heimaliðs-tilgátuna en andstæðan væri þá sú að 

úthverfabúar treysti öllum stjórnvöldum almennt minna en miðbæjarbúarnir. Samkvæmt 

heimaliðs-tilgátunni ættu úthverfabúar þó ekki að treysta stjórnvöldum almennt eða 

ríkisstjórninni minna en íbúar nær miðbæ þar sem þeir flokkar sem eru í minnihluta 

borgarstjórnar eru við stjórnvölinn í landspólitíkinni. Ef framangreindar rannsóknir á pólitísku 

trausti eru settar í samhengi við ólíkt ánægjustig úthverfabúa og miðborgarbúa í Reykjavík er 

við hæfi að setja fram eftirfarandi tilgátur um það hvers vegna þjónustuánægjan á heildina 

litið er meiri í hverfum nær miðbæ heldur en í úthverfunum: 

 

Tilgáta 2: Í hverfum nær miðbæ eru fleiri kjósendur flokkanna í núverandi borgarstjórn heldur 

en í úthverfunum. 

 

Í samræmi við heimaliðs-tilgátuna er ekki gert ráð fyrir að úthverfabúar treysti stjórnvöldum 

almennt minna en íbúar nær miðbæ, heldur að þeir treysti borgarstjórninni minna. 

 

Tilgáta 3: Íbúar í úthverfunum treysta síður borgarstjórninni heldur en íbúar í hverfum nær 

miðbæ, það á hins vegar ekki við um ríkisstjórnina eða stjórnvöld almennt. 

 

2.4 Íslenskar rannsóknir  

Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði, hefur hvað mest kannað ánægju með 

þjónustu íslenskra sveitarfélaga og traust til þeirra en bók hans Staðbundin stjórnmál var 

fyrsta almenna fræðiritið um sveitarstjórnarmál sem gefið var út á íslensku.98 Í ritinu greinir 

hann meðal annars frá niðurstöðum rannsóknar frá árinu 2000 á ánægju íbúa með þjónustu 

sveitarfélaga á Íslandi. Samkvæmt niðurstöðunum voru fjórir meginþættir sem skýrðu 

mismunandi ánægju íbúa sveitarfélaganna með þjónustuna.99 

Í fyrsta lagi virtist há félags- og efnahagsleg staða íbúanna ásamt nálægð við Reykjavík 

hafa jákvæð áhrif á ánægju. Í öðru lagi var bein fylgni á milli styrks meirihlutans í 

sveitarstjórnum og ánægju en styrkur meirihlutans hafði áhrif á rekstrarstöðuna sem aftur 
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hafði áhrif á ánægjuna. Í þriðja lagi voru fjárhagur og rekstrarlegir þættir mikilvægur 

skýringarþáttur í því af hverju íbúar sveitarfélaga voru mis-ánægðir með þjónustu 

sveitarfélaga sinna. Í fjórða lagi virtust íbúar í sveitarfélögum með háan félagsauð vera 

ánægðari með þjónustuna.100 Þar að auki tengdist ánægjan aldri þar sem eldri íbúar voru 

töluvert ánægðari með þjónustu sveitarfélaganna en þeir yngri.101 

Þegar kom að stjórnmálaáhuga voru þeir sem höfðu mjög mikinn eða mikinn áhuga á 

stjórnmálum töluvert ánægðari með þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið heldur en þeir 

sem höfðu lítinn áhuga, sem er í takt við niðurstöður erlendra rannsókna. Áhugasömustu 

íbúarnir, og þar með þeir ánægðustu með þjónustuna, voru meðlimir stjórnmálaflokka í minni 

sveitarfélögunum. Þeir höfðu jafnframt mesta þekkingu á sveitarstjórnarmálum og trú á að 

geta haft áhrif á þau. Þeir sem höfðu minnstan áhuga á sveitarstjórnarmálum komu hins 

vegar úr fjölmennum sveitarfélögum, voru óflokksbundnir og höfðu bæði litla þekkingu á 

sveitarstjórnarmálum og litla og trú á getu sinni til að hafa áhrif. Í ljósi þessa nefnir Gunnar 

Helgi að sveitarstjórnarkerfið í dag hamli þátttöku fjölmennasta hópsins, það er 

óflokksbundinna í fjölmennum sveitarfélögum á meðan það styðji við þátttökutækifæri 

fámenna hópsins sem eru flokksbundnir íbúar í fámennum sveitarfélögum.102 

Reykjavík hefur verið undir landsmeðaltali hvað varðar ánægju íbúa með þjónustu 

sveitarfélagsins, þrátt fyrir að nágrannasveitarfélögin séu iðulega vel fyrir ofan meðaltalið.103 

Samkvæmt Gunnari Helga fylgja stærð sveitarfélagsins ýmsir ókostir sem önnur sveitarfélög 

búa ekki við, þó svo að þjónustustigið sé hærra en í flestum öðrum sveitarfélögum. Má þar 

nefna að samband þess við íbúana er ekki eins náið og annars staðar þar sem boðleiðirnar 

eru lengri, stjórnsýslan flóknari og stofnanir fleiri en í öðrum sveitarfélögum. Þar af leiðandi 

finnst Reykvíkingum þeir ekki geta haft áhrif sem verður til þess að þeir eru ekki eins ánægðir 

með sveitarfélagið sitt og íbúar í öðrum sveitarfélögum.104  
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3 Reykjavíkurborg, hverfin og þjónustuánægja 

Þar sem meginmarkmið þessarar rannsóknar er að greina hlutverk ýmissa bakgrunnsbreyta 

við að útskýra hvers vegna ánægja með þjónustu borgarinnar á heildina litið er mismunandi 

eftir hverfum verður hér sagt nánar frá sjálfum hverfunum og hvað greinir þau að. Eins verður 

fjallað um hvernig ánægja með þjónustu dreifist á milli hverfa.  

  

Reykjavíkurborg hefur verið skipt upp í hverfi með mismunandi hætti í gegnum tíðina. 

Almenn hverfaskipting borgarinnar sem notast er við í dag í aðalskipulagi og hverfisskipulagi 

er niður í tíu borgarhluta. 105  Borginni hefur líka verið skipt í pósthverfi, kirkjusóknir og 

grunnskólahverfi. Samkvæmt dr. Bjarna Reynarssyni skipulagsfræðingi, sem hefur 

rannsakað og skrifað mikið um skipulags- og byggðamál í Reykjavík, skynja flestir 

                                                 
105

 Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, (Reykjavík: Crymogea, 2013), 215; 
Reykjavíkurborg, „Ný skipulagsáætlun fyrir hverfi Reykjavíkur,“ Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar, http://hverfisskipulag.is/ (sótt 29. ágúst 2015). 

Mynd 1: Þjónustuhverfi Reykjavíkurborgar. Vesturbær, Miðborg/Hlíðar, Laugardalur/Háaleiti/Bústaðir, 

Breiðholt, Árbær/Grafarholt/Úlfarsárdalur og Grafarvogur/Kjalarnes. 
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Reykvíkingar hverfaskiptingu borgarinnar út frá nafnakerfi gatnanna. Sem dæmi má nefna 

Melahverfi, Hlíðahverfi, Bakkahverfi og fleiri. 106  Allt frá 1970 hefur verið stuðst við 

hverfaskiptingu grunnskólahverfanna, bæði af Hagstofunni og í árbók Reykjavíkur sem hefur 

að geyma ýmsar tölulegar upplýsingar um borgina. Samkvæmt Bjarna eru þessi mörk 

grunnskólahverfanna hins vegar ekki svo heppileg í rannsóknum á lýðfræðilegum breytingum 

þar sem mörkin hafa stöðugt verið að breytast. Með tilkomu þjónustumiðstöðvanna árið 2003 

var ákveðið að taka upp nýja skiptingu borgarinnar niður í borgarhluta eftir 

þjónustumiðstöðvunum sem í dag eru sex talsins. 107  Í þessari rannsókn er stuðst við 

skiptingu þjónustumiðstöðvanna sem sjá má á mynd 1.  

 

3.1 Uppbygging hverfanna 

Elsta byggð Reykjavíkur er í miðborginni en ásamt henni flokkast Vesturbær sem elsta hverfi 

borgarinnar. Á fimmta og sjötta áratugnum varð mikil fólksfjölgun í Reykjavík sem varð til 

þess að byggðin þandist út og ný hverfi risu hvert af öðru. Við lok heimsstyrjaldarinnar seinni 

fjölgaði fólki jafnt og þétt í Hlíðahverfi og í byrjun sjöunda áratugarins byggist Háaleitishverfi. 

Árbæjar- og Breiðholtshverfi byggðust svo að mestu á árunum 1965-1975.108 Uppbygging í 

nýjasta hverfinu, Grafarvogi, hófst svo árið 1983, eða eftir að Reykjavíkurborg hafði eignast 

landsvæðið.109 Uppbyggingin í Grafarvogshverfi var komin vel af stað árið 1990 en það var 

töluvert afmarkað frá annarri byggð.110  

Úthverfin voru yfirleitt einangruð frá miðbænum, vel afmörkuð og líktust nokkuð þorpum. Á 

þessum tíma var uppbygging úthverfa algeng víða um heim en úthverfi Reykjavíkurborgar 

voru þó ekki að fullu sambærileg þar sem ýmislegt virtist vanta, þá sérstaklega þjónustuna en 

hún var ekki talin fullnægjandi og af skornari skammti heldur en í miðbænum.111 Á fimmta og 

sjötta áratugnum bentu margir úthverfabúar á þessa misskiptingu og í kjölfarið braust út 

nokkur óánægja í úthverfum með bæjaryfirvöld, en ekki hjá íbúum innan Hringbrautar.112 Þar 

sem nokkuð var um einangrun úthverfanna frá annarri starfsemi í borginni voru þau að sumu 

leyti farin að líkjast svokölluðum „svefnbæjum“.113  

                                                 
106

 Bjarni Reynarsson, Lífsgæði og borgarumhverfi: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgarbragur, 
(Reykjavík: Landráð sf, 2010), 42. 

107
 Sama heimild, 42-43. 

108
 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur: Borgin 1940-1990, fyrri hluti, (Reykjavík: 

Prentsmiðjan Oddi hf., 1998), 224-226. 
109

 Reykjavíkurborg, „Staðahverfi,“ Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024: Skýringargögn, gögn í 
skipulagssjá, óútgefin gögn.  

110
 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur: Borgin 1940-1990, fyrri hluti, 275. 

111
 Sama heimild, 229-231. 

112
 Sama heimild, 232. 

113
 Sama heimild, 254. 
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3.1.1 Verslun og þjónusta 

Ef litið er til verslunarþjónustu má segja að þróun hverfisverslunar í Reykjavík hafi beðið 

hnekki síðustu áratugi sem má að mörgu leyti rekja til áherslu á dreifðari byggð og aukna 

notkun einkabílsins. Þetta varð til þess að dagvöruverslunum fækkaði í borginni á sama tíma 

og keðjubúðum og stórmörkuðum fór fjölgandi, oft fjarri þéttri íbúabyggð.114 Þessi þróun 

stuðlaði að því að hlutur miðborgarinnar minnkaði síðustu áratugi en hverfin miðsvæðis í 

borginni eru engu að síður öflugustu verslunarhverfin.115 Miðbæjarhverfin eru einnig ríkari af 

ýmsum opinberum þjónustustofnunum heldur en úthverfin. Sem dæmi má nefna að uppúr 

2010 fór að bera nokkuð á því í Grafarvogi að þjónustustofnanir af ýmsu tagi lokuðu útibúum 

sínum, má þar nefna banka, lögreglustöð, vínbúð, Sorpu og pósthús. Íbúar voru margir 

undrandi yfir þessari þróun og vonsviknir þar sem margir höfðu valið að búa í hverfinu, 

einmitt vegna nærþjónustunnar og smæð hverfisins.116  

3.1.2 Húsnæðis- og búsetuóskir 

Árið 2013 var gerð könnun á húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa. Nokkur munur reyndist 

vera á búsetu og búsetuóskum Reykvíkinga eftir hverfum. Miðborgin og hverfin umhverfis 

hana voru vinsælust þar sem hlutfallslega flestir kusu að búa í miðborginni og í eldri hverfum 

vestan við Elliðaár. Miðað við hlutfall íbúa virtust úthverfin, þá helst Breiðholt og Grafarvogur, 

hins vegar ekki njóta mikilla vinsælda. Engu að síður kusu hlutfallslega flestir að búa áfram í 

sama hverfi. Þar var hæsta hlutfallið í Vesturbænum eða 84% en lægsta hlutfallið í Breiðholti 

eða 53%.117 Í könnuninni voru íbúar látnir meta þá þætti sem þóttu vera mikilvægir við val á 

hverfi og máttu velja allt að fimm kosti. Flestir völdu friðsælt/kyrrlátt hverfi, eða 61% og um 

58% töldu mestu máli skipta að stutt væri í verslun og þjónustu. Þriðji vinsælasti þátturinn 

voru góðir leik- og grunnskólar sem um 38% íbúa töldu skipta máli.118 Niðurstöður voru 

nokkuð mismunandi eftir aldri íbúanna. Um fjórðungur svarenda á aldrinum 18 til 29 ára kaus 

að búa í miðborginni en hjá fólki á miðjum aldri, 30 til 49 ára, var Laugardalurinn til að mynda 

vinsælastur. Búsetuóskir Reykvíkinga reyndust jafnframt mismunandi eftir félagshópum. 

Þannig jukust til dæmis vinsældir eldri hverfa með auknum tekjum.119  

Í samhengi við búsetu íbúa er athyglisvert að líta til búsetuvals pólitískra fulltrúa 

borgarinnar. Ekki hafa allir úthverfabúar verið sannfærðir um að úthverfin njóti jafn mikillar 

athygli hjá borgarstjórninni og miðborgin, þar sem meirihluti borgarfulltrúa hefur síðustu ár 
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 Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, (Reykjavík: Crymogea, 2013), 169. 
115

 Reykjavíkurborg, Verslun á höfuðborgarsvæðinu: Velta smásöluverslunar í Reykjavík og á 
höfuðborgarsvæðinu eftir hverfum, (Reykjavík: Þróunarsvið í Ráðhúsi, 2001), 25. 

116
 Vísir, „Engin Sorpa, banki, vínbúð eða póstur,“ Vísir.is, 8. desember 2012, http://www.visir.is/engin-

sorpa,-banki,-vinbud-eda-postur/article/2012712079953 (Sótt 28. ágúst 2015).   
117

 Landráð sf, Könnun á húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa 2013, (Reykjavík: Landráð sf, 2013), 6. 
118

 Sama heimild, 8-9. 
119

 Sama heimild, 7. 
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verið búsettur miðsvæðis. Það vakti nokkra athygli um og eftir síðustu 

borgarstjórnarkosningar að 50% frambjóðenda í sex efstu sætum þeirra flokka sem buðu 

fram til borgarstjórnar voru staðsettir í miðborginni, eða póstnúmeri 101, þar sem um 13% 

íbúa borgarinnar búa.120 Sitjandi borgarstjórn hefur verið kölluð „miðborgarstjórn“ þar sem níu 

af fimmtán borgarfulltrúum í borgarstjórn koma úr póstnúmeri 101. Þrír fulltrúar eru búsettir í 

Hlíðunum og tveir í Vesturbænum. Aðeins einn borgarfulltrúi kemur úr úthverfi sem er 

Breiðholt.121 Þessi ójafna skipting hefur vakið upp spurningar hjá úthverfabúum um það hvort 

borgarstjórnin þjóni í raun hagsmunum allra borgarbúa.122 

3.1.3 Tekjur og fasteignaverð 

Meðalatvinnutekjur hafa verið hærri í hverfum nær miðborginni heldur en í úthverfunum.123 

Þessi tilhneiging hefur haldist í hendur við fasteignaverðið en á höfuðborgarsvæðinu fer 

fasteignaverð almennt lækkandi með aukinni fjarlægð frá miðbæ Reykjavíkur. Þá er byggð 

almennt þéttari því nær sem dregur miðbænum þar sem lóðaverð er almennt hátt. 124 

Fasteignaverðið hefur þó ekki alltaf verið með þessum hætti en samkvæmt upplýsingum 

Fasteignamats ríkisins og greiningardeildar Kaupþings hefur verðlína (meðalfermetraverð) 

fjölbýlishúsa miðað við fjarlægð frá miðpunkti (Austurvelli) tekið nokkrum breytingum frá árinu 

1990. Árið 1990 var verðlínan lárétt og raunar nokkuð upphallandi þar sem húsnæði 

miðsvæðis í borginni var almennt ódýrara en í úthverfunum, öfugt við það sem við þekkjum í 

dag.125 Verðmunur á milli ódýrustu og dýrustu hverfanna jókst mikið á þensluárunum fyrir 

hrun. Munurinn minnkaði þó töluvert í kjölfar hrunsins, eða á árunum 2008 til 2011. Árin þar á 

eftir breikkaði verðbilið milli hverfa hins vegar mjög og hefur farið vaxandi. Á árinu 2013 var 

hæsta fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu til að mynda 336 þúsund krónur í miðborg 

Reykjavíkur. Miðlægu hverfin í borginni eins og Hagar, Melar, Lönd, Grandar og Hlíðar fylgja 

svo þar fast á eftir.126  
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 Kristinn Steinn Traustason, „Hvaðan koma þeir sem við eigum að kjósa?“ Vísir, 16. apríl 2014, 
http://www.visir.is/hvadan-koma-their-sem-vid-eigum-ad-kjosa-/article/2014704169917# (sótt 31. 
ágúst 2015).  
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124

 KB Banki, Sérefni um fasteignamarkaðinn: Höfuðborgin í öndvegi, 19-22. 
125

 Sama heimild, 22. 
126

 Hagsjá – Fasteignamarkaður, „Enn breikkar verðbilið milli hverfa,“ Hagfræðideild Landsbankans, 5. 
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3.1.4 Námsárangur 

Ef litið er til námsárangurs grunnskólanema í Reykjavík þá er á heildina litið almennt ekki 

mikill munur eftir hverfum. Í PISA (e. Programme for International Student Assessment) 

könnun á síðasta ári dreifðust til að mynda þeir skólar sem komu vel út nokkuð jafnt á hverfi. 

Má þar nefna hverfin Laugardal/Háaleiti/Bústaði/, Grafarvog og Miðborg/Hlíðar. Í Grafarvogi 

og Laugardal/Háleiti/Bústöðum var þó einnig að finna skóla sem komu ekki eins vel út.127 

Námsárangur úr samræmdum prófum síðustu ár er einnig nokkuð svipaður eftir hverfum en 

einna helst má merkja lakari árangur skóla í Breiðholti.128 Talið er að þetta megi að einhverju 

leyti rekja til þess að þar er hæsta hlutfall nemenda af erlendu bergi brotið.129 Hæsta hlutfall 

innflytjenda í hverfum borgarinnar árið 2014 var í Efra-Breiðholti, eða 25,6%. Þar á eftir 

kemur Austurbær með 18,9% innflytjenda. Minnsta hlutfallið var svo í Úlfarsárdal, Fossvogi, 

Norðlingaholti og Grafarholti-vestra, sem var á bilinu 3-4%. Fyrir utan þetta hæsta hlutfall 

innflytjenda í Breiðholti virðist almennt ekki vera hægt að greina ákveðið mynstur í 

staðsetningu innflytjenda eftir úthverfum og hverfum nær miðbæ. Það hverfi sem hefur hæsta 

hlutfall innflytjenda er vissulega úthverfi en í öðru sæti kemur Austurbær sem liggur 

miðsvæðis.130  

3.1.5 Lífsgildi 

Ef litið er meira inn á við, eða á gildi og skoðanir íbúanna eftir hverfum, þá hefur verið leitt í 

ljós að lífsgildi íbúa eru nokkuð mismunandi eftir hverfum. Lífsgildakannanir hafa verið lagðar 

fyrir Íslendinga frá árinu 1984. Meðal annars hefur verið spurt um viðhorf til stjórn- og 

þjóðfélagsmála, vinnu, fjölskyldu, lífshátta og lífskjara. Við úrvinnslu á lífsgildakönnun frá 

árinu 1999 gerði Félagsvísindastofnun athugun, að beiðni Reykjavíkurborgar, á því hvort 

munur væri á lífsskoðunum fólks eftir borgarhlutum Reykjavíkur. Borginni var skipt í fjóra 

hverfahópa; Vesturbæ, Austurbæ, Breiðholt/Árbæ og svo Grafarvog. 131  Í samantekt var 

sérstaklega lögð áhersla á þau einkenni sem greindu hverfi frá öðrum hverfum. Í 

Vesturbænum virtust íbúar almennt frekar frjálslyndir og höfðu þeir töluvert minni fordóma 

fyrir minnihlutahópum en borgarbúar í öðrum hverfum. Þá höfðu þeir einnig óhefðbundnari 
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viðhorf til hlutverka kvenna og karla. Trúmál virtust ekki skipta þá miklu máli og þó laun hafi 

verið mikilvægur þáttur í afstöðu þeirra til vinnu, þá voru þeir mun minna efnishyggjusinnaðir 

en aðrir borgarbúar. 132  Íbúar í Austurbænum höfðu nokkuð neikvæðari afstöðu til 

minnihlutahópa en aðrir, voru síður frjálslyndir þegar kom að siðferðismálum og höfðu 

hefðbundnari viðhorf til hlutverka kynjanna en Vesturbæingar. Austurbæingar töldu það vera 

skyldu hvers manns að vinna, þó þeir hafi ekki hugsað mikið út í vinnuskilyrði, mikilvægi 

starfs kosti þess og laun. 

Íbúar í Breiðholti og Árbæ voru nokkuð fordómalitlir en þeim stóð þó ekki á sama um að 

innflytjendur sóttu hér mikið í vinnu. Þeir voru trúræknari en íbúar í öðrum hverfum og þeir 

virtust ekki mjög frjálslyndir þegar kom að siðferðisspurningum um einkalíf fólks. Hvað varðar 

vinnu þá virtust Breiðhyltingar og Árbæingar vera minna fyrir að störfin væru krefjandi, heldur 

skiptu launin mestu máli. Þá voru þeir ekki eins virkir í félagsstörfum og Austurbæingar. 

Grafarvogsbúar voru líkt og Breiðhyltingar og Árbæingar almennt fordómalitlir þó þeim stæði 

ekki á sama um að innflytjendur kæmu hingað til vinnu í miklu mæli. Þá virtist efnishyggja 

vera meira ráðandi hjá Grafarvogsbúum og mátu þeir störf eftir launum, eftir því hversu 

örugga ráðningu þau bjóði upp á og hversu krefjandi þau eru. Þeir töldu því ekki að vinna 

ætti vinnunnar vegna eins og Austurbæingar en viðhorf þeirra til hlutverka karla og kvenna 

voru frekar hefðbundin. Þegar kom að hverfiskennd virtust Vesturbæingar töluvert tengdari 

sínu hverfi heldur en Breiðhyltingar, Árbæingar og Grafarvogsbúar. Austurbæingar virtust líka 

hafa nokkra hverfiskennd. Grafarvogsbúar höfðu litla hverfiskennd en Breiðhyltingar og 

Árbæingar virtust frekar samsama sig við landið sem heild, frekar en sitt eigið hverfi.133  

3.2 Staða þjónustuveitingar 

Reykjavíkurborg þjónustar borgarbúa á ýmsan hátt í gegnum ólíkar gáttir. Sum þjónusta er 

veitt í hverfum borgarinnar og þjónustumiðstöðvum en auk þess gegnir miðlæg, rafræn 

þjónusta stóru hlutverki sem fram fer í gegnum þjónustuver Reykjavíkurborgar. Segja má að 

hverfisbundin þjónusta í Reykjavík reki uppruna sinn til laga um reynslusveitarfélög nr. 

82/1994 en markmið laganna er meðal annars að gera sveitarfélögum kleift að „. . . [L]aga 

stjórnsýslu þeirra betur að staðbundnum aðstæðum, að bæta þjónustu við íbúana og nýta 

betur fjármagn hins opinbera.“134 

Svokölluð stjórnkerfisnefnd var stofnuð árið 2002 en hlutverk hennar var að endurskoða 

stjórnkerfi Reykjavíkurborgar með hliðsjón af stefnu borgarinnar um hverfistengda þjónustu 

og íbúalýðræði. Nefndin lagði til að lögð yrði aukin áhersla á hverfabundna þjónustu með 

                                                 
132

 Ævar Þórólfsson, Vilborg Helga Harðardóttir og Friðrik H. Jónsson, Lífsskoðanir Reykvíkinga: 
Samanburður á hverfum og breytingar milli ára, 29. 

133
 Sama heimild, 29-30. 

134
 Lög um reynslusveitarfélög nr. 82/1994. 
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þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar. Taldi nefndin að helstu kostirnir við 

þjónustumiðstöðvar væri heildstæðari þjónusta við borgarbúa, ímynd hverfanna og 

hverfavitund myndi styrkjast og stuðlað væri að auknum hvata til að veita borgarbúum betri 

þjónustu.135  

Árið 2003 samþykkti borgarráð að stofna þjónustumiðstöðvar í hverfum borgarinnar sem 

urðu sex talsins. Í upphafi var þeim ætlað töluvert víðtækt hlutverk en í dag sinna þær hér um 

bil eingöngu félagslegum úrræðum fyrir íbúa.136 Þó svo að þjónustumiðstöðvar hafi aukið 

nokkuð á hagkvæmni virðist þjónustumiðstöðvalíkanið hins vegar ekki hafa náð góðum 

árangri við að stuðla að jafnræði í þjónustuveitingu. Í skýrslu um þróun þjónustumiðstöðva 

Reykjavíkurborgar frá árinu 2010 kemur til að mynda fram að starfsmenn þeirra upplifi 

ákveðið stefnuleysi hjá pólitískum fulltrúum þegar kemur að þjónustumiðstöðvunum og 

málefnum þeirra.137 

Samráðshópur um þjónustu var stofnaður í desember 2008 en hann hafði það hlutverk að 

efla samráð um þjónustumál á milli stofnana og sviða borgarinnar, bæta og samhæfa 

þjónustu gagnvart íbúunum og tryggja framkvæmd þjónustustefnu borgarinnar. Þessi aukna 

samvinna í þjónustumálum þótti mikilvæg eftir að yfirumsjón þjónustumála í borginni var flutt 

af fagsviði (þjónustu- og rekstrarsviði) yfir á fagskrifstofu í Ráðhúsinu árið 2007. Umboð 

þessa samráðshóps til að beita sér fyrir úrbótum virðist hins vegar hafa verið lítið. Árið 2012 

tók svo skrifstofa þjónustu og reksturs við hlutverki Þjónustuskrifstofu Ráðhúss en umboð 

hennar til að móta þjónustu borgarinnar var lítið þar sem hún hafði enga aðkomu að 

heildarstefnumörkun í þeim málum.138 

Þann 18. febrúar 2015 stofnaði borgarstjórinn í Reykjavík starfshóp um þjónustuveitingu 

Reykjavíkurborgar en hlutverk hans var að kortleggja þjónustu borgarinnar og varpa fram 

mögulegum leiðum og aðferðafræði við þjónustuveitingu.139 Samkvæmt niðurstöðum hópsins 

er stefnumótun um þjónustu borgarinnar að hluta óljós. Þjónusta til íbúa fari að mestu fram 

án miðlægrar stefnumótunar og eftirfylgni. Ekki sé að finna nein sameiginleg markmið eða 

heildarmynd sem varða þjónustuveitingu þar sem þjónustustefna hefur ekki verið mörkuð. 

Þjónustuveitingin miðist ekki við þarfir íbúa heldur frekar við skipulag fagsviðanna. Þá segir 

jafnframt að það gæti ósamræmis í þjónustuveitingunni, bæði á milli sviða og hverfa. Á 

                                                 
135 Reykjavíkurborg, Starfshópur um þjónustuveitingu Reykjavíkurborgar: Skýrsla og niðurstöður, (20. 

júní 2015, óútgefin gögn), 11. 
136

 Sama heimild, 25. 
137

 Margrét Þorvaldsdóttir og Sveinn Máni Jóhannesson, Þróun og nýsköpun: Þjónustumiðstöðvar 
Reykjavíkurborgar 2005-2010 (Reykjavík: Nýsköpunarsjóður námsmanna, 2010), 66-67. 

138 Reykjavíkurborg, Starfshópur um þjónustuveitingu Reykjavíkurborgar: Skýrsla og niðurstöður,13. 
139

 Dagur B. Eggertsson, Erindisbréf: Starfshópur um þjónustuveitingu Reykjavíkurborgar, (Reykjavík: 
18. febrúar, 2015). 
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meðal úrbótatækifæra nefnir hópurinn meðal annars reglulegar þjónustukannanir og verulega 

aukningu á rafrænni þjónustu og upplýsinga- og samskiptatækni.140  

3.3 Dreifing ánægju eftir hverfum 

Í árslok 2014 framkvæmdi Capacent gallup þjónustukönnun fyrir Reykjavíkurborg en 

markmið hennar var að kanna viðhorf íbúa til þjónustu borgarinnar eftir hverfum. 141 Í 

viðhorfahópi Capacent eru Íslendingar 18 ára og eldri og eru spurningar í 

sveitarfélagakönnunum sendar út á íslensku. Í könnuninni frá 2014 var meðal annars spurt: 

„Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu Reykjavíkurborgar í þínu hverfi á 

heildina litið, bæði út frá reynslu þinni og áliti?“ Ánægjan var mæld frá 1 (mjög óánægður) 

upp í 5 (mjög ánægður). Niðurstöðurnar gáfu til kynna að úthverfin væru heldur óánægðari 

með þjónustuna á heildina litið heldur en hverfin nær miðbæ. Eftir að hafa fengið aðgang að 

gagnasafni könnunarinnar var munurinn milli hverfa athugaður nánar. Marktækur munur 

reyndist á ánægju íbúa eftir hverfum, F(5, 932) = 3,53, p < 0,05. Líkt og sjá má í töflu 1 voru 

íbúar í Miðborg/Hlíðum ánægðastir með þjónustu borgarinnar, með meðaltalsánægju 3,73 

sem var marktækt hærri en ánægja íbúa í Árbæ/Grafarholti/Úlfarsárdal og 

Grafarvogi/Kjalarnesi sem voru með meðaltalsánægju 3,32 og 3,36. 

 

Eins og vikið var að hér framar er markmið rannsóknarinnar að sýna hlutverk 

bakgrunnsbreyta við að útskýra hvers vegna ánægja með almenna opinbera þjónustu er 

mismunandi eftir hverfum. Sú þjónusta sem tekin er fyrir í þessari rannsókn er því ekki 

flokkuð eftir afmörkuðum málaflokkum (til dæmis skóla- eða öldrunarþjónusta) heldur er hún 

almenns eðlis (e. universal services) og snertir alla borgarbúa, 18 ára og eldri, með 

einhverjum hætti. Dæmi um almenna þjónustu er til dæmis hreinsun gatna, gönguleiða, 

grassláttur umhirða og fleira.142 Sýnt hefur verið fram á að þegar fólk metur ánægju með 

                                                 
140

 Reykjavíkurborg, Starfshópur um þjónustuveitingu Reykjavíkurborgar: Skýrsla og niðurstöður, (20. 
júní 2015, óútgefin gögn), 3 og 25. 

141
 Capacent Gallup, Þjónusta í hverfum Reykjavíkur 2014, 1-2. 

142
 Local Government Association, Customer satisfaction with local services (London: National 

Consumer Council, 2007), 2-3. 

Vesturbær Miðborg/  

Hlíðar

Laugardalur/ 

Háaleiti/      

Bústaðir

Breiðholt Árbær/   

Grafarholt/ 

Úlfarsárdalur

Grafarvogur/

Kjalarnes

Marktekt 

(F)

3,55 3,73 3,54 3,56 3,32 3,36 3,53*

(0,93)a+ (0,84)a (0,92)abc (0,91)abcd (0,93)acde (0,99)acde

* p < 0,005

+ Ekki er marktækur munur milli hverfa sem hafa sama bókstafinn

Tafla 1: Meðaltal ánægju íbúa með Þjónustu Reykjavíkurborgar í hverfi á heildina litið. Staðalfrávik í sviga. 
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Vesturbær Miðborg/  

Hlíðar

Laugardalur/ 

Háaleiti/      

Bústaðir

Breiðholt Árbær/   

Grafarholt/ 

Úlfarsárdalur

Grafarvogur/K

jalarnes

Marktekt (F)

1. Ánægja með þjónustu 

sorphirðunnar (n=571) 5,19 (1,04) 5,42 (1,02) 5,27 (1,17) 4,98 (1,09) 5,29 (1,08) 5,13 (1,09) 1,83

2. Ánægja með opin svæði 

(n=640) 4,64 (1,28)ab 4,93 (1,12)a 4,78 (1,10)a 4,67 (1,34)a 4,13 (1,17)c 4,21 (1,23)bc
7,60***

3. Ánægja með umhirðu og 

almenna hreinsun (n=643) 4,25 (1,36)a 4,24 (1,19)a 3,99 (1,40)a 4,07 (1,21)a 3,69 (1,30)a 3,90 (1,35)a
2,81*

4. Ánægja með hreinsun á 

veggjakroti (n=556) 3,97 (1,50) 3,86 (1,44) 3,93 (1,46) 4,05 (1,22) 4,05 (1,40) 4,02 (1,44) 0,24

5. Ánægja með hreinsun á 

ruslastömpum (n=599) 4,14 (1,39)a 4,33 (1,40)a 4,01 (1,62)a 4,11 (1,25)a 3,79 (1,61)a 3,72 (1,36)a
2,56*

6. Ánægja með hreinsun á 

lausu rusli (n=619) 3,60 (1,50)a 3,88 (1,35)a 3,31 (1,43)a 3,48 (1,27)a 3,18 (1,46)a 3,20 (1,28)a
3,75**

7. Ánægja með 

vetrarþjónustu (n=622) 4,43 (1,35) 4,37 (1,35) 4,38 (1,40) 4,18 (1,37) 4,03 (1,42) 4,10 (1,40) 1,48

* p < 0,005; ** p  < 0,001; *** p  < 0,001

+ Ekki er marktækur munur milli hverfa sem hafa sama bókstafinn

1. Ef þú hugsar til síðustu 12 mánaða, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu á heildina litið með þjónustu starfsfólks sorphirðunnar?

2. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þau opnu svæði í Reykjavík sem þú heimsækir (svo sem garða og leiksvæði)?

3. Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með umhirðu og almenna hreinsun borgarstarfsmanna í þínu hverfi?

4. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með hreinsun borgarstarfsmanna í þínu hverfi þegar kemur að eftirfarandi: Veggjakroti?

5. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með hreinsun borgarstarfsmanna í þínu hverfi þegar kemur að eftirfarandi: Ruslastömpum?

6. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með hreinsun borgarstarfsmanna í þínu hverfi þegar kemur að eftirfarandi: Lausu rusli?

7. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með vetrarþjónustu starfsmanna Reykjavíkurborgar í þínu hverfi?

Tafla 2: Meðaltöl ánægju íbúa með þjónustu eftir hverfum. Staðalfrávik í sviga. 

þjónustu á heildina litið eru því sýnilegir þættir (e. streetscene services) sem þessir efst í 

huga.143  

Í október 2014 framkvæmdi Capacent gallup þjónustukönnun að beiðni umhverfis- og 

skipulagssviðs Reykjavíkurborgar en markmið hennar var að greina ánægju íbúa með 

rekstur og umhirðu borgarlands og sorphirðu í víðum skilningi. Þá var könnuninni ætlað að 

gefa upplýsingar sem aukið gætu ánægju Reykvíkinga með veitta þjónustu. Um var að ræða 

netkönnun sem framkvæmd var á tímabilinu 9. til 20. október 2014.144  Í töflu 2 má sjá 

meðaltöl ánægju í þeim spurningum sem voru almenns eðlis og snerta alla borgarbúa. 

Ánægjan var á skalanum 1 til 7 þar sem 1 var alfarið ónægður og 7 var alfarið ánægður.  

 Ekki reyndist marktækur munur á milli hverfa þegar kom að ánægju íbúa með þjónustu 

sorphirðunnar, með hreinsun á veggjakroti og með vetrarþjónustu. Í öllum þeim spurningum 

sem sýndu marktækan mun milli hverfa voru Árbær/Grafarholt/Úlfarsárdalur og 

Grafarvogur/Kjalarnes með lægsta meðaltalið (sjá myndir 2 til 5). Í flestum spurningum var 

miðborg/Hlíðar hins vegar með hæsta meðaltalið. Heilt á litið má sjá að íbúar í hverfum nær 

miðbæ voru almennt ánægðari með þjónustuna heldur en íbúar í úthverfunum.  

 

                                                 
143

 LGA research, What Drives Public Satisfaction with Local Government? 5. 
144

 Capacent Gallup, Reykjavíkurborg – Umhverfissvið: Þjónustukönnun meðal einstaklinga 
(Reykjavík: Capacent Gallup, 2014), 4. 
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Sveitarfélagakönnunin hefur verið lögð fyrir í Reykjavík og öðrum stærstu sveitarfélögum 

landsins síðustu árin. Frá árinu 2009 til 2014 hefur eftirfarandi spurning verið borin upp í 

Reykjavík: „Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu Reykjavíkurborgar á 

heildina litið, bæði út frá reynslu þinni og áliti?“ Fengið var leyfi hjá Reykjavíkurborg og 

Capacent til að birta niðurstöður fyrir áðurnefnda spurningu eftir hverfum, árin 2009 til 2014. 

Þær má sjá á mynd 6. 
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hverfi þegar kemur að lausu rusli? 

Mynd 6: Meðaltal ánægju með þjónustu Reykjavíkurborgar á heildina litið á bilinu 1-5 í 

sveitarfélagakönnunum á vegum Capacent Gallup árin 2009-2014. 
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Eins og sjá má á mynd 6 er eftirtektarvert að ánægja íbúa með þjónustu borgarinnar virðist 

hafa minnkað í öllum hverfum frá árinu 2009 til 2010. Munur á ánægju á milli hverfa er 

marktækur öll árin fyrir utan árið 2009 og 2011 en munurinn er hvað mestur árið 2012.145 

Heilt á litið bendir þetta til þess að síðustu ár hafi úthverfin verið undir meðallagi í ánægju en 

þau ár sem marktækur munur mældist á milli hverfa reyndist ánægjan í úthverfum 

(Árbæ/Grafarholti, Breiðholti og Grafarvogi/Kjalarnesi) vera fyrir neðan meðaltalið (sjá mynd 

6).  

Eins og áður segir verður hér leitast við að svara því hvað skýri þennan mun á ánægju 

íbúa með almenna þjónustu í úthverfum og miðlægari hverfum með þjónustu borgarinnar á 

heildina litið. Eins og rakið hefur verið hefur ánægjumunurinn birst í þremur gerðum 

þjónustukannana, það er í þjónustukönnun í hverfum borgarinnar frá árinu 2014, 

þjónustukönnun umhverfis- og skipulagssviðs frá 2014 og í sveitarfélagakönnunum frá árinu 

2009 til 2014. 

 

3.4 Tilgátur um ástæður ánægjumunar  

Hér verða stuttlega teknar saman þær tilgátur sem greint hefur verið frá hér að framan. Eins 

og fjallað hefur verið um hafa þjónustukannanir leitt í ljós að úthverfabúar virðast óánægðari 

með þjónustu borgarinnar á heildina litið heldur en þeir sem búsettir eru nær miðbæ.146 Til 

þess að leitast við að skýra muninn á ánægju með þjónustuna eru í ljósi fyrri rannsókna á 

þessu sviði, einkum erlendra, settar fram fjórar tilgátur sem hafa það að markmiði að skýra 

hvers vegna ánægjan er minni í úthverfunum heldur en í hverfum nær miðbæ. 

Sýnt hefur verið fram á að dvalarlengd íbúa í sveitarfélagi hefur einna mest áhrif á tengsl 

þeirra við sitt nærsamfélag.147 Því nánari sem tengslin eru, því ánægðari eru íbúar með 

þjónustu sveitarfélagsins.148  

 

Tilgáta 1: Úthverfabúar hafa búið skemur í sínu hverfi heldur en íbúar í hverfum nær miðbæ.  

 

Sýnt hefur verið fram á að ánægja íbúa með þjónustu sveitarfélaga sé meiri á meðal þeirra 

sem kosið hafa flokk sem situr í meirihluta í borgarstjórnar.149  

                                                 
145 Ekki er vitað nákvæmlega hvar munurinn liggur, þ.e. á milli hvaða hverfa er marktækur munur þar 

sem ekki fékkst aðgangur á hrágögnum.  
146

 Capacent Gallup, Reykjavíkurborg: Þjónustukönnun sveitarfélaga, nóvember 2013, 33; Capacent 
Gallup, Þjónusta í hverfum Reykjavíkur 2014 , 38. 

147
 Gene L. Theodori, „Exploring the Association Between Length of Residence and Community 

Attachment: A Research Note,“ 107-122 og John D. Kasarda og Morris Janowitz, „Community 
Attachment in Mass Society,“ American Sociological Review 39 (1974): 328-339. 

148
 Don Scott og Peter Vitartas, „The role of involvement and attachment in satisfaction with local 

government services,“ International Journal of Public Sector Management, árg. 21, nr. 1 (2008): 45-
57. 
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Tilgáta 2: Í hverfum nær miðbæ eru fleiri kjósendur flokkanna í borgarstjórn heldur en í 

úthverfunum. 

 

Samkvæmt heimaliðs-tilgátunni er pólitískt traust flokkslínubundið og beintengt ánægju með 

opinbera þjónustu.150 Þar sem minni ánægja á heildina litið með þjónustu borgarinnar hefur 

verið ríkjandi hjá úthverfabúum er viðeigandi að athuga hvort þeir treysti síður 

borgarstjórninni en íbúar nær miðbæ. Það er í samræmi við heimaliðs-tilgátuna en 

andstæðan væri þá sú að úthverfabúar treysti öllum stjórnvöldum minna en miðbæjarbúarnir. 

Í takt við heimaliðs-tilgátuna ættu úthverfabúar þó ekki að treysta stjórnvöldum almennt eða 

ríkisstjórninni minna þar sem flokkarnir sem eru í minnihluta borgarstjórnar eru við 

stjórnvölinn í landspólitíkinni. Þannig er því hafnað að úthverfabúar treysti öllum gerðum 

stjórnvalda verr, heldur sé vantraustið bundið við borgarstjórnina á þeim tíma sem könnunin 

var gerð.  

 

Tilgáta 3: Íbúar í úthverfunum treysta síður borgarstjórninni heldur en íbúar í hverfum nær 

miðbæ, það á hins vegar ekki við um ríkisstjórnina eða stjórnvöld almennt. 

 

Við uppbyggingu úthverfanna var þjónusta borgarinnar í þeim af skornari skammti en í 

miðborginni. 151  Nýleg kortlagning á þjónustuveitingu borgarinnar leiddi í ljós að nokkurs 

ósamræmis gætti í þjónustuveitingu á milli hverfa. Því er óhjákvæmilegt að setja að lokum 

fram tilgátu þess efnis að úthverfin hafi raunverulega mætt afgangi hjá borginni sem skýri 

minni ánægju úthverfabúanna með þjónustuna. Prófun þessarar síðustu tilgátu er á sama 

tíma nokkurs konar ytri árangursmæling.  

 

Tilgáta 4: Úthverfin hafa raunverulega búið við minni þjónustu hjá borginni.  

                                                                                                                                                      
149

 Sören Holmberg, „Down and Down We Go: Political Trust in Sweden,“ í Critical Citizens: Global 
Support for Demogratic Government, 117-118. 

150
 Jarl K. Kampen, Steven Van De Walle og Geert Bouckaert, „Assessing the Relation Between 

Satisfaction with Public Service Delivery and Trust in Government. The Impact of the Predisposition 
of Citizens Toward Government on Evaluations of It’s Performance,“ 387-404; Tom Christensen og 
Per Lægreid, „Trust in Government: The relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, 
and Demography,“ 505. 

151
 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur: Borgin 1940-1990, fyrri hluti, (Reykjavík: 

Prentsmiðjan Oddi hf., 1998), 229-231. 
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4 Tilgáta 1: Nýbúar 

Eins og vikið hefur verið að er búsetulengd íbúa í sveitarfélagi talin hafa einna mest áhrif á 

tengsl íbúa við nærsamfélag sitt en sýnt hefur verið fram á að því nánari sem tengslin eru, 

því ánægðara verður fólk með þjónustuna.152 Þar af leiðandi var sett fram sú tilgáta að 

úthverfabúar hafi búið skemur í sínu hverfi heldur en íbúar í hverfum nær miðbæ.  

4.1 Aðferð 

Til þess að prófa tilgátuna með skýrum hætti hefði verið ákjósanlegast að greina 

meðalbúsetulengd íbúa í hverju hverfi fyrir sig. Þau gögn eru hins vegar ekki gefin upp og var 

tilgátan því prófuð með því að greina hlutfall nýbúa af heildarfjölda, 18 ára og eldri, í hverfum 

á árunum 2004 til 2014. Nýbúar eru hér þeir sem flytja í tiltekið hverfi á hverju ári. Gögnin yfir 

nýbúa í hverfum voru fengin frá Hagstofu Íslands og yfirlit yfir íbúafjölda í hverfum var sótt á 

heimasíðu Hagstofunnar. 153  Gerðir voru tvenns konar útreikningar á hlutfalli nýrra íbúa. 

Annars vegar hlutfall nýrra íbúa í hverfi, 18 ára og eldri, af heildarfjölda í hverfi á hverju ári. 

Inni í þeim útreikningi eru allir íbúar sem flutt hafa í nýtt hverfi á tilteknu ári, það er úr öðrum 

hverfum Reykjavíkur, úr nágrannasveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, af landsbyggðinni 

eða frá útlöndum. Hins vegar var reiknað hlutfall nýrra Reykvíkinga, 18 ára og eldri, af 

heildarfjölda í hverfi á hverju ári. Inni í þeim útreikningum eru því ekki þeir íbúar sem fluttu 

innan Reykjavíkur, það er á milli hverfa.  

4.2 Niðurstöður og umræða 

Hlutfall nýbúa af heildaríbúafjölda í hverju hverfi á árunum 2004 til 2014 má sjá í töflu 3. Eins 

og sjá má helst hlutfall nýbúa af íbúafjölda nokkuð jafnt í öllum hverfum. Helst má greina 

nokkuð hærra hlutfall í Árbæ og Grafarholti á árunum 2004 til 2005, sem er um það leyti sem 

hverfið fer að byggjast upp. Að meðaltali er hæsta meðaltal nýbúa í miðbæ/Hlíðum en lægsta 

meðaltalið er í Grafarvogi/Kjalarnesi.  

                                                 
152

 Gene L. Theodori, „Exploring the Association Between Length of Residence and Community 
Attachment: A Research Note,“ 107-122 og John D. Kasarda og Morris Janowitz, „Community 
Attachment in Mass Society,“ American Sociological Review 39 (1974): 328-339. 

153
 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi í Reykjavík eftir hverfum, kyni og aldri 1998-2015,“ Talnaefni, 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=
MAN03301%26ti=Mannfj%F6ldi+%ED+Reykjav%EDk+eftir+hverfum%2C+kyni+og+aldri+1998%2D2
015%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnarhverfi/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi (sótt 21. 
júní 2015). 
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Í töflu 4 er greint hlutfall aðeins þeirra íbúa sem flutt hafa í hverfi Reykjavíkurborgar erlendis 

frá, af landsbyggðinni eða frá öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, á tilteknu ári. 

Þarna eru því ekki þeir sem flust hafa innan borgarinnar. Eins og sjá má hefur hlutfall nýrra 

Reykvíkinga í hverfum verið mjög jafnt, bæði á milli ára og á milli hverfa á árunum 2004 til 

2014. Líkt og í töflu 3 er hæsta hlutfall nýrra Reykvíkinga í miðbæ/Hlíðum en lægst í 

Grafarvogi/Kjalarnesi. Þarna má einnig greina eilítið hærra hlutfall í Árbæ og Grafarholti árin 

2004 og 2005. Að öðru leyti er hlutfall nýbúa mjög jafnt, eða yfirleitt á bilinu 6-10%.  

 

Þó sýnt hafi verið fram á að búsetulengd íbúa í hverfi hafi einna mest áhrif á tengsl þeirra við 

hverfið sitt hafa tengsl íbúa við sitt nærsamfélag verið metin með fleiri leiðum. Í könnun 

Félagsvísindastofnunar um lífsskoðanir Reykvíkinga frá árinu 2000 var átthagatryggð 

Reykvíkinga til að mynda greind eftir því hvort íbúar samsömuðu sig helst við (1) 

Borg/byggðarlag, (2) Landið/landsfjórðung eða (3) Evrópu/heiminn. 154  Þar mældust 

Vesturbæingar og Austurbæingar töluvert tengdari sínu nærumhverfi (borg/byggðarlagi) 

heldur en Árbæingar, Breiðhyltingar og Grafarvogsbúar sem virtust samsama sig við landið 

sem heild frekar en við borgina sína eða byggðarlag. 155  Þessi greining 

Félagsvísindastofnunar rennir stoðum undir þá tilgátu að íbúar í úthverfunum séu ekki eins 

tengdir hverfinu sínu og íbúar nær miðbæ. Hafa ber þó í huga að þessar rannsóknir eru ekki 

fyllilega samanburðarhæfar. Lífsgildakönnunin tekur fyrir áttahagatryggð Reykvíkinga við 

                                                 
154

 Ævar Þórólfsson, Vilborg Helga Harðardóttir og Friðrik H. Jónsson, Lífsskoðanir Reykvíkinga: 
Samanburður á hverfum og breytingar milli ára, 36. 

155
 Sama heimild, 29-30. 

Hverfi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meðaltal

Vesturbær 17% 17% 16% 18% 18% 16% 15% 15% 16% 16% 16% 16%

Miðbær/Hlíðar 20% 19% 19% 21% 24% 20% 19% 18% 17% 20% 20% 20%

Laugard./Háaleiti/Búst. 14% 13% 13% 16% 15% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14%

Grafarvogur/Kjalarnes 15% 15% 14% 15% 12% 10% 10% 11% 10% 11% 11% 12%

Breiðholt 15% 15% 14% 15% 14% 12% 11% 11% 12% 13% 12% 13%

Árbær/Grafarh. 27% 22% 19% 20% 14% 12% 13% 13% 13% 13% 14% 16%

Tafla 3: Hlutfall nýbúa af heildarfjölda íbúa í hverfi, 18 ára og eldri. 

Hverfi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meðaltal

Vesturbær 8% 9% 8% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 9% 8% 9%

Miðbær/Hlíðar 9% 10% 11% 12% 15% 11% 11% 9% 9% 11% 11% 11%

Laugard./Háaleiti/Búst. 6% 6% 7% 8% 9% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7%

Grafarvogur/Kjalarnes 6% 7% 8% 8% 7% 5% 5% 6% 5% 5% 6% 6%

Breiðholt 7% 7% 8% 9% 9% 6% 6% 6% 7% 7% 6% 7%

Árbær/Grafarh. 10% 9% 8% 9% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7%

Tafla 4: Hlutfall nýrra Reykvíkinga af fjölda í hverfi, 18 ára og eldri. 
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borgina í heild sinni á meðan hér er miðað við tengingu við sjálf hverfin. Eins er 

lífsgildakönnunin frá árinu 2000 en hér er tekið fyrir tímabilið 2004 til 2014.  

Að framansögðu er tilgátu þrjú hafnað. Úthverfabúar virðast ekki hafa búið skemur í 

sínu hverfi heldur en íbúar nær miðbæ. Raunar hefur hlutfall nýbúa í hverfum borgarinnar 

síðustu tíu árin verið mjög jafnt, þá sérstaklega hlutfall nýrra Reykvíkinga. Minni ánægju 

úthverfabúa með þjónustu borgarinnar virðist því ekki vera hægt að rekja til minni tengsla 

þeirra við sitt nærsamfélag, þegar tengsl eru mæld með dvalarlengd í hverfi.  Annars konar 

mælingar virðast þó benda til þess að tengsl úthverfabúanna við borgina í heild sinni séu 

minni. Þannig hafa úthverfabúar síður samsamað sig við borgina heldur en miðbæjarbúarnir 

og fjarlægðin frá stjórnsýslunni er meiri. Þá getur ójöfn skipting borgarfulltrúa milli hverfa haft 

þau áhrif að úthverfabúar upplifi minni tengingu við borgina þar sem aðeins einn borgarfulltrúi 

kemur úr úthverfi en allir hinir, eða tólf af fimmtán, eru búsettir í miðbæ, Hlíðum og Vesturbæ.  

Hér skal hafa í huga að ekki er um nákvæman mælikvarða að ræða þar sem ekki var 

unnt að mæla bein áhrif tengsla eða búsetulengdar á ánægjuna. Til þess að kanna nánar 

áhrif búsetulengdar íbúa í hverfi á ánægju er lagt til að í þjónustukönnunum hjá 

Reykjavíkurborg verði framvegis spurt að búsetulengd þátttakenda í hverfi, en þannig má 

setja búsetulengdina í beint samhengi við ánægjuna.  
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5 Tilgáta 2: Miðborgarstjórnin 

Eins og fram kom í fræðilegu umfjölluninni, hefur verið sýnt fram á að ánægja íbúa með 

þjónustu sveitarfélaga er meiri á meðal þeirra sem kosið hafa þá stjórnmálaflokka sem sitja 

við stjórnvölinn heldur en þeirra sem kosið hafa flokka í minnihluta.156 Þar sem úthverfabúar í 

Reykjavík eru óánægðari með þjónustu borgarinnar á heildina litið heldur en íbúar í hverfum 

nær miðbæ er því sett fram sú tilgáta að í hverfunum nær miðbæ séu fleiri kjósendur 

flokkanna sem mynda meirihlutann í borgarstjórn heldur en í úthverfunum. 

5.1 Aðferð 

Til þess að varpa ljósi á það hvort fleiri kjósendur flokkanna í borgarstjórn séu búsettir nær 

miðbænum heldur en í úthverfunum var notast við gögn úr rannsókn sem unnin var fyrir 

innanríkisráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga og ber heitið 

Sveitarstjórnarkosningar 2014: Hverjar eru ástæður dræmrar kjörsóknar? Markmið 

rannsóknarinnar var að greina ástæður dræmrar kjörsóknar í sveitarstjórnarkosningunum 

2014 og var framkvæmd af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Gagnaöflun fór fram á 

tímabilinu 9. júlí til 2. september 2014.157  

Í fyrsta lagi var skoðað eftir hverfum hvort íbúar hefðu í síðustu borgarstjórnarkosningum 

kosið flokk sem situr nú í meirihluta eða minnihluta borgarstjórnar. Hverfaskiptingin var í 

eftirfarandi sex hverfi: Vesturbær, Miðborg/Hlíðar, Laugardalur/Háaleiti/Bústaðir, Breiðholt, 

Árbær/Grafarholt og Grafarvogur/Kjalarnes. Spurning 2, sem tiltók hvaða flokka eða lista 

viðkomandi hefði kosið í síðustu borgarstjórnarkosningum, var endurkóðuð þar sem flokkar í 

borgarstjórn fengu gildið 1 (Samfylking, Björt framtíð, Vinstri grænir og Píratar) en hinir fengu 

gildið 0 (Framsókn og Sjálfstæðisflokkur). Þó svo að fleiri flokkar hafi verið í framboði voru 

hér aðeins stærstu flokkarnir teknir til umfjöllunar vegna þess hve fáir þátttakendur eru að 

baki hverjum hinna smærri flokka. Notast var við krosstöflu eða kí-kvaðrat (e. Chi-square) og 

marktekt á fylgismun minni- og meirihlutaflokka var fengin með því að reikna 95% 

öryggismörk á fylgi miðað við úrtaksstærð. Úrtaksstærð í könnuninni var 987 og úrtak í hverju 

hverfi á bilinu 136 til 246 einstaklingar.  

Þótt oft geti verið bæði vanda- og varasamt að staðsetja stjórnmálaflokka eftir vinstri-

hægri skalanum má þó segja að nú sé hjá borginni vinstri-meirihluti. Þar af leiðandi var 
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 Sören Holmberg, „Down and Down We Go: Political Trust in Sweden, 117-118; Gunnar Helgi 
Kristinsson, Hin mörgu andlit lýðræðis: Þátttaka og vald á sveitarstjórnarstiginu, 168-169. 
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 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Sveitarstjórnarkosningar 2014: Hverjar eru ástæður 

dræmrar kjörsóknar? (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014). 
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ákveðið að meta hvort fylgi vinstri-meirihlutans og hægri-minnihlutans eftir hverfum haldist að 

einhverju leyti í hendur við hlutfall hægri- og vinstrisinnaðra eftir hverfum. Þá hefur einnig 

verið sýnt fram á, eins og vikið var að hér að framar, að almennt eru hægrisinnaðir líklegri til 

að sýna minna pólitískt traust, og vera óánægðari með opinbera þjónustu, þegar 

vinstriflokkar eru við stjórnvölinn, og öfugt.158 Þar af leiðandi var stjórnmálaafstaða í hverfum 

metin nánar með því að greina staðsetningu íbúa á vinstri-hægri kvarðanum eftir áðurnefndri 

skiptingu í sex hverfi. Við mat á þessu var notast við gögn úr Íslensku kosningarannsókninni 

frá árinu 2013. Kosningarannsóknin hefur verið framkvæmd eftir hverjar Alþingiskosningar frá 

árinu 1983 en helsta rannsóknarefni hennar er stjórnmála- og kosningahegðun íslenskra 

kjósenda.159 Notast var við breytuna „lrscale“ sem mældi staðsetningu svarenda á hægri-

vinstri skalanum þar sem 0 var lengst til vinstri og 10 var lengst til hægri. Notast var við 

dreifigreiningu til að reikna marktekt á meðaltalsstaðsetningu á vinstri-hægri ásnum eftir 

hverfum. Í kjölfarið var breytan lrscale endurkóðuð niður í þrjá hópa, eða vinstri (0-4), miðju 

(5) og hægri (6-10) og notast við krosstöflu/kí-kvaðrat (Chi-square) greiningu. 

5.2 Niðurstöður og umræða 

5.2.1 Stjórnarflokkar 

Marktækt samband var á milli hverfis og hvort íbúar þess höfðu í síðustu 

sveitastjórnarkosningum kosið flokk sem myndar núverandi meirihluta eða minnihluta í 

borgarstjórn X2 (5, 987) = 46,805, p < 0,05. Cramer’s V var 0,218 og sambandið því miðlungi 

sterkt.  

 

Á mynd 7 má sjá að nokkuð afgerandi munur var á kjósendum í úthverfum og hverfum nær 

miðbæ á því hvort flokkar í minnihluta- eða meirihluta voru kosnir í síðustu 

borgarstjórnarkosningum. Flokkarnir sem mynda meirihluta í borgarstjórn (Samfylking, Björt 

framtíð, Vinstri græn og Píratar) virðast hafa sótt mest af sínu fylgi í hverfin við miðbæ en 

minna í úthverfin. Til að mynda voru um 82% Vesturbæinga sem kusu flokka sem mynduðu 

meirihluta borgarstjórnar en aðeins 18% kusu flokka í minnihluta (Framsóknarflokk og 

Sjálfstæðisflokk).160 Í úthverfunum var munurinn ekki eins afgerandi. Ekki var marktækur 

munur á fylgi minni- og meirihlutaflokka í Grafarvogi/Kjalarnesi miðað við 95% öryggismörk 
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 Kenneth Newton, „Social and Political Trust in Established Democracies,“ í Critical Citizens: Global 
Support for Demogratic Government, 185-186. 

159
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, „Íslenska kosningarannsóknin,“ Gagnagátt 

Félagsvísindastofnunar, http://fel.hi.is/islenska_kosningarannsoknin (sótt 20. júní 2015).  
160 Niðurstöður borgarstjórnarkosninganna 2014 voru á þá leið að meirihlutaflokkarnir fengu 61,78% 

fylgi og minnihlutaflokkarnir fengu 36,41% fylgi. Sjá: RÚV, „Meirihlutinn féll í Reykjavík,“ Rúv, 1. júní 

2014, http://www.ruv.is/frett/meirihlutinn-fell-i-reykjavik (sótt 15. október 2015).  
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Mynd 7: Niðurstöður spurningar um hvaða flokka íbúar kusu í borgarstjórnarkosningum 2014, 

endurkóðuð í annars vegar minnihlutaflokk og hins vegar meirihlutaflokk. Línurnar við enda súlanna 

tákna staðalvillu miðað við 95% öryggismörk.   

og miðað við 90% öryggismörk í Breiðholti. Niðurstöðurnar benda til að minnihlutaflokkarnir í 

borgarstjórn (Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur) sæki mest sitt fylgi til úthverfanna og 

meirihlutaflokkarnir til hverfanna nær miðbæ.  

Segja má að þessar niðurstöður séu í miklu samræmi við tilgátu 2. Í hverfunum nær 

miðbæ eru fleiri kjósendur flokkanna í borgarstjórn heldur en í úthverfunum, sem sést vel á 

mynd 6. Það hvað íbúar kusu í síðustu borgarstjórnarkosningum fylgir því að mestu leyti 

sömu línum og ánægja með þjónustu borgarinnar á heildina litið. Ánægjan og fylgi 

meirihlutans virðist fara vaxandi því nær sem dregur miðbænum. Ánægjan var almennt meiri 

í miðborg/Hlíðum og Vesturbæ. Í þessum hverfum er fylgi meirihlutaflokkanna jafnframt mest, 

eða 82% í miðborg/Hlíðum og 78% í Vesturbæ. Í Árbæ/Grafarholti og í Grafarvogi/Kjalarnesi 

var hins vegar fylgi meirihlutaflokkanna sem og ánægjan með þjónustuna almennt minnst. 

5.2.2 Staðsetning á vinstri-hægri 

Í töflu 5 má sjá niðurstöður á meðaltölum svarenda á vinstri-hægri skalanum, þar sem 0 er 

lengst til vinstri og 10 lengst til hægri. Eins og sjá má var miðborg-Hlíðar eina hverfið þar sem 

meðaltalið var vinstra megin við miðju, með meðaltalið 4,59. Það hverfi sem hafði hæsta 

meðaltalið og var því mest til hægri var Árbær/Grafarholt/Úlfarsárdalur með meðaltalið 5,88. 

Heilt á litið var þó ekki mikill munur á meðaltölum eftir hverfum. Marktækur munur var á 

meðaltali íbúa í Miðborg/Hlíðum og öllum öðrum hverfum, fyrir utan Vesturbæ. Það gefur til 

kynna að íbúar í miðborg/Hlíðum séu marktækt vinstrisinnaðri heldur en úthverfabúar.  

 

N = 987 
p < 0.05 
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Eftir dreifigreiningu var hægri-vinstri breytan endurkóðuð í þrjá hópa, eins og greint hefur 

verið frá, til þess að greina nánar frá staðsetningu íbúa, það er hvort hún var í miðjunni eða 

hægra eða vinstra megin við hana. Niðurstaða úr kí-kvaðrat prófi fyrir staðsetningu íbúa á 

vinstri-hægri kvarðanum eftir hverfum var X2(10, 462) = 33,237, p < 0,05. Miðlungs styrkur 

var á milli breytanna þar sem fylgnistuðullinn Cramer’s V var 0,19.  Á mynd 8 má sjá útfærslu 

á krosstöflu þar sem staðsetning Reykvíkinga á vinstri-hægri kvarðanum er greind eftir 

hverfum. Þó flestir staðsetji sig nálægt miðjunni, líkt og sjá má í töflu 5, þá vekur athygli að 

mun meiri dreifing virðist vera í stjórnmálaskoðunum meðal íbúa Vesturbæjar en til dæmis 

hjá íbúum Breiðholts, eins og sjá má á mynd 8. Til samræmis við það þá er Breiðholt það 

hverfi sem virðist hafa hæsta hlutfall fólks sem staðsetur sig á miðju stjórnmálarófsins eða 

34%, en Vesturbærinn það hverfi sem hefur lægst hlutfall miðjumanna með 12%. 

Ef mynd 8 er sett í samhengi við fylgi meiri- og minnihlutaflokka í síðustu 

borgarstjórnarkosningum eftir hverfum má sjá að fylgi vinstri-meirihlutans helst í hendur við 

staðsetningu Reykvíkinga á vinstri-hægri kvarðanum. Íbúar í miðborg/Hlíðum og 

Vesturbænum mælast vinstrisinnaðastir og í þeim hverfum var fylgi meirihlutaflokkanna 

jafnframt mest.  

Vesturbær Miðborg/  

Hlíðar

Laugardalur/ 

Háaleiti/      

Bústaðir

Breiðholt Árbær/   

Grafarholt/ 

Úlfarsárdalur

Grafarvogur/

Kjalarnes

Marktekt 

(F)

5,43 4,59 5,54 5,51 5,88 5,63 4,64***

(2,25)ab+ (2,13)a (2,03)b (2,00)b (1,93)b (2,03)b

* p < 0,005; ** p  < 0,001; *** p  < 0,001

+ Ekki er marktækur munur milli hverfa sem hafa sama bókstafinn

Tafla 5: Staðsetning Reykvíkinga á vinstri-hægri skalanum (0-10) eftir hverfum. 

Mynd 8: Staðsetning Reykjavíkurbúa á vinstri-hægri kvarðanum árið 2013. 
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Þessar niðurstöður ríma nokkuð við niðurstöður Juliet F. Gainsborough en hún hefur kannað 

muninn á stjórnmálaskoðunum íbúa í borgum og úthverfum Bandaríkjanna. Eins og fjallað 

var um hér að framan bentu niðurstöður hennar til þess að í úthverfunum væri meiri 

andspyrna gegn auknum ríkisumsvifum heldur en í miðborginni og að úthverfabúar væru 

líklegri til að kjósa repúblikana heldur en íbúar nær miðbæ.161 Þannig væru hægrisinnaðir 

frekar í úthverfunum heldur en í hverfum nær miðbænum. Hér skal hafa í huga að ólíkt 

flestum evrópskum borgum er í Bandaríkjunum algengt að fátækrahverfi séu staðsett 

miðsvæðis í borgum (e. inner city eða ghetto) þar sem fátækir blökkumenn eru hvað 

fjölmennastir.162 Íbúar í úthverfum voru engu að síður líklegri til að samsama sig við og kjósa 

repúblikana jafnvel eftir að búið var að taka tillit til félags- og hagræðilegra breyta á borð við 

tekjur og menntun. 163  Þó svo að repúblikanir í Bandaríkjunum teljist almennt töluvert 

róttækari hægrimenn heldur en þeir Íslendingar sem staðsetja sig hægra megin við miðju má 

engu að síður greina þarna svipað mynstur. Hægrimenn virðast sækja meira í úthverfin á 

meðan vinstrimenn kjósa frekar miðbæinn.  

Heilt yfir gefa þessar niðurstöður á prófun tilgátu 2 til kynna að pólitískar grunnbreytur 

þjóni mikilvægu hlutverki við að útskýra mismunandi ánægju íbúa eftir hverfum. Eins og vikið 

var að í fræðilega hlutanum hafa rannsóknir á sambandi landræðilegrar staðsetningar íbúa 

og pólitískra gilda fyrst og fremst lagt áherslu á samanburð ríkja og stærri sýslna.164 Þessar 

niðurstöður eru því kærkomin viðbót við rannsóknir á sambandi landfræðilegrar staðsetningar 

íbúa og pólitískra gilda en þær gefa til kynna að sambandið geti einnig átt við um minni 

einingar, það er að segja hverfi innan tiltekinnar borgar, jafnvel fámennrar borgar líkt og 

Reykjavíkur. 

Þessar niðurstöður styðja jafnframt að nokkru leyti við heimaliðs-tilgátuna sem gefur til 

kynna að pólitískt traust (og þar með ánægja með þjónustu) verði fyrir áhrifum af því hvaða 

flokkur eða flokkar eru við stjórn. Traustið/ánægjan aukist á meðal þeirra sem styðja 

stjórnarflokkanna en minnki á meðal þeirra íbúa sem kusu flokka í stjórnarandstöðu.165 

Traust íbúa til sveitarstjórnar og stjórnvalda eftir hverfum, verður kannað í næstu tilgátu, en 

hún mun að varpa skýrara ljósi á heimaliðs-tilgátuna. 

                                                 
161

 Juliet F. Gainsborough, Fenced Off: The Suburbanization of American Politics, (Georgetown 
University Press, 2001). 

162
 Loϊc Wacquant, „Class, Ethnicity, and State in the Making of Marginality: Revisiting Territories of 

Urban Relegation,“ í Territories of Poverty: Rethinking North and South, ritstj. Ananya Roy og Emma 

Shaw Crane, (Athens: University of Georgia Press, 2015), 248. 
163

 Juliet F. Gainsborough, Fenced Off: The Suburbanization of American Politics, 76-77, 103. 
164

 Eric Oliver, „Suburban Politics,“ í The Oxford Handbook of Urban Politics, 618. 
165

 Sören Holmberg, „Down and Down We Go: Political Trust in Sweden,“ 117-118. 
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6 Tilgáta 3: Traust til borgarstjórnar  

Samkvæmt heimaliðs-tilgátunni er pólitískt traust flokkslínubundið, það er meira á meðal 

þeirra íbúa sem kosið hafa flokka í stjórnarmeirihluta en minna á meðal þeirra sem kosið 

hafa flokka í minnihluta.166 Þá er pólitískt traust beintengt ánægju með opinbera þjónustu.167 

Þar sem úthverfabúar hafa mælst óánægðari með þjónustu borgarinnar á heildina litið heldur 

en íbúar nær miðbæ er því við hæfi að meta hvort traust þeirra til borgarstjórnar sé minna en 

hjá íbúum nær miðbæ. Samkvæmt heimaliðs-tilgátunni ættu úthverfabúar þó ekki að bera 

minna traust til yfirvalda af öllum toga, og því ekki til ríkisstjórnarinnar þar sem þeir flokkar 

sem mynda minnahluta borgastjórnar sitja aftur á móti saman í ríkisstjórn, það er 

Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Tilgáta þrjú er því á þá leið að íbúar í 

úthverfunum treysti síður borgarstjórninni heldur en íbúar í hverfum nær miðbæ, það eigi hins 

vegar ekki við um ríkisstjórnina.  

6.1 Aðferð 

Framkvæmd var tvennskonar aðhvarfsgreining til að meta traust íbúa til stjórnvalda, það er 

annars vegar traust til sveitarstjórnar og hins vegar traust til ríkis eða stjórnvalda almennt. 

6.1.1 Traust til sveitastjórnar  

Til að meta traust til sveitarstjórnar var notast við gögn úr áðurnefndri rannsókn um ástæður 

dræmrar kjörsóknar í sveitarstjórnarkosningum 2014 frá Félagsvísindastofnun.168 Þar sem 

gögn rannsóknarinnar náðu til kjósenda um allt land, var gagnasafnið hreinsað og aðeins 

unnið með niðurstöður sem snúa að Reykjavíkurborg. Notast var við spurninguna: „Berð þú 

mjög mikið traust til sveitarstjórnar í þínu sveitarfélagi, frekar mikið traust, frekar lítið traust 

eða mjög lítið traust?“ Svarkvarðinn var á bilinu 1 (mjög lítið traust) til 5 (mjög mikið traust). 

Heildarfjöldi svara við spurningunni voru 1498 talsins en eftir að hafa kannað áhrif sjö 

frumbreyta stóðu eftir 679 nothæf svör vegna brottfalls á einni eða fleirum spurningum. 

Frumbreyturnar voru hverfi, kyn, aldur, stjórnmálaþátttaka, menntun, stjórnmálaáhugi og að 

                                                 
166

 Sören Holmberg, „Down and Down We Go: Political Trust in Sweden,“ 117-118. 
167

 Jarl K. Kampen, Steven Van De Walle og Geert Bouckaert, „Assessing the Relation Between 
Satisfaction with Public Service Delivery and Trust in Government. The Impact of the Predisposition 
of Citizens Toward Government on Evaluations of It’s Performance,“ 387-404; Tom Christensen og 
Per Lægreid, „Trust in Government: The relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, 
and Demography,“ 505. 

168
 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Sveitarstjórnarkosningar 2014: Hverjar eru ástæður 

dræmrar kjörsóknar? (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014). 
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lokum breyta sem tiltók hvort viðkomandi hefði í síðustu borgarstjórnarkosningum kosið flokk 

sem sitji í meiri- eða minnihluta borgarstjórnar.  

Þegar kom að hverfis-breytunni var prófuð aðhvarfsgreining fyrir þrjár gerðir af 

hverfabreytu. Í fyrsta lagi (1) Miðborg og (2) Öll hin hverfin. Í öðru lagi var prófuð (1) Miðborg, 

(2) Millihverfi og (3) Úthverfi – með tveimur vísibreytum. Í þriðja lagi var reiknuð samfelld 

breyta þar sem gildi fyrir hvert sex hverfanna var kílómetrafjöldi frá miðbæ (Lækjargötu). 

Enginn afgerandi munur var á niðurstöðum eftir því hvers konar hverfabreyta var notuð og 

var því ákveðið að nota samfelldu breytuna, það er hverfi eftir kílómetrum frá Lækjargötu. 

Upplýsinga um kílómetrafjölda hverfa frá Lækjargötu var aflað hjá landupplýsingakerfi 

Reykjavíkurborgar (LUKR), sjá mynd 9.° 

 

 

Stjórnmálaþátttaka var önnur frumbreyta sem notast var við en sýnt hefur verið fram á að 

breytur sem tengjast stjórnmálamenningu hafa sterk áhrif á traust til stjórnvalda.169 Breytan 

var samsett úr sjö spurningum sem hljóðuðu á þessa leið: „Hefur þú gert eitt eða fleira af 

eftirtöldu á síðastliðnum fimm árum: (sp.1): Tekið þátt í mótmælum eða kröfugöngu?, (sp. 2): 

Verið virk(ur) í einhvers konar samtökum sem hafa það að markmiði að beita sér fyrir 

                                                 
169

 Tom Christensen og Per Lægreid, „Trust in Government: The relative Importance of Service 
Satisfaction, Political Factors, and Demography,“ 487, 497, 505-506. 

Mynd 9: Fjarlægðir hverfa frá miðbæ (Lækjartorgi) í metrum. 
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tilteknum málefnum á sviði þjóðfélagsmála?, (sp. 3): Haft samband við stjórnmálamann 

persónulega, í því skyni að hafa áhrif á þjóðfélagsmál?, (sp. 4): Skrifað grein um 

þjóðfélagsmál í dagblað eða tímarit, (sp. 5): Haldið úti eigin „blogg“ síðu á internetinu þar 

sem þú tjáir þig um þjóðfélagsmál?, (sp. 6): Tjáð þig reglulega um þjóðfélagsmál á 

samfélagsmiðlum, (sp. 7): Skrifað undir undirskriftarlista? Breytan sem mældi 

stjórnmálaþátttöku gat tekið gildi frá 1 til 7, allt eftir því hvað mörg atriði áttu við viðkomandi.  

Áhugi á stjórnmálum var mældur með sameinuðu spurningunni: „Telur þú þig hafa/Hefur 

þú mjög mikinn áhuga á stjórnmálum, mikinn áhuga, nokkurn áhuga, lítinn áhuga, eða hefur 

þú engan áhuga á stjórnmálum?“ Svarkvarðinn var frá 1 (engan áhuga) upp í 5 (mjög mikinn 

áhuga). Síðasta meginfrumbreytan var hin áðurnefnda endurkóðaða kosningabreyta sem 

sem fékk gildið 1 ef viðkomandi hafði kosið flokk sem situr í borgarstjórn (Samfylkingu, Bjarta 

framtíð, Vinstri græna eða Pírata), en gildið 0 ef viðkomandi hafði kosið flokk sem ekki situr í 

borgarstjórn (Framsókn eða Sjálfstæðisflokk). Bakgrunnsbreyturnar sem litið var til voru: kyn 

(0 = karl, 1 = kona), aldursár (samfelld breyta) og menntun (1 = grunnskólanám, 2 = verklegt 

nám á framhaldsskólastigi, 3 = bóklegt nám á framhaldsskólastigi og 4 = háskólanám).  

6.1.2 Traust til stjórnvalda almennt 

Til að meta traust til stjórnvalda almennt, var notast við gögn úr íslensku 

kosningarannsókninni frá árinu 2013. 170  Þar sem allir Íslendingar voru í úrtaki fyrir 

rannsóknina var gagnasafnið hreinsað svo að eftir stóðu aðeins upplýsingar um 

Reykjavíkurborg. Reiknuð var aðhvarfsgreining fyrir spurninguna: „Finnst þér 

stjórnmálamönnum yfirleitt vera treystandi, finnst þér mörgum þeirra vera treystandi, er 

sumum treystandi, fáum eða kannski engum?“ Svarkvarðinn var 1 = engum, 2 = fáum, 3 = 

sumum, 4 = Mörgum, 5 = Yfirleitt. Þó svo að þessi spurning feli ekki í sér traust til ríkis með 

berum orðum, þá má ætla að almennt traust til stjórnmálamanna liggi mjög nálægt almennu 

trausti til stjórnvalda. Eins kom þessi spurning tiltölulega snemma fyrir í könnuninni en 

spurningin á undan snéri að áhuga á stjórnmálum. Þá miðar könnunin sérstaklega að 

Alþingiskosningum en ekki sveitarstjórnarstiginu sem ætti enn fremur að ýta undir það að 

þátttakendur hafi verið með traust til ríkisvaldsins og stjórnmálamanna þess í huga þegar 

þessi spurning var borin upp, en ekki til sveitarstjórnarstigsins. Þar að auki hefur verið sýnt 

fram á að fólk hefur tilhneigingu til að hugsa um stjórnmálamenn þegar það metur traust sitt 

til stjórnvalda.171  

                                                 
170

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, „Íslenska kosningarannsóknin,“ Gagnagátt 
Félagsvísindastofnunar, http://fel.hi.is/islenska_kosningarannsoknin (sótt 20. júní 2015). 
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 David Zussman, „Government Service to the Public: Public Perceptions,“ Optimum 22, nr. 4 (1991-
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Heildarfjöldi svara við spurningunni var 531 talsins en eftir stóðu 329 nothæf svör eftir að 

hafa kannað áhrif sex frumbreyta. Leitast var eftir því að nota álíka frumbreytur og í fyrri 

aðhvarfsgreiningunni en þar sem ekki er um að ræða sama gagnasafn reyndist ekki 

mögulegt að tilgreina stjórnmálaþátttöku. Frumbreyturnar sem notast var við voru hverfi, kyn, 

fæðingarár, menntun, áhugi á stjórnmálum og kosningabreyta sem tiltók hvort viðkomandi 

hefði í síðustu Alþingiskosningum (2013) kosið flokk sem situr í ríkisstjórn eða 

stjórnarandstöðu. 

Líkt og í fyrri aðhvarfsgreiningunni var í hverfabreytunni notast við kílómetrafjölda 

hverfanna frá miðbæ (Lækjargötu). Áhugi á stjórnmálum var mældur með spurningunni: 

„Telur þú þig hafa mjög mikinn áhuga á stjórnmálum, mikinn áhuga, nokkurn áhuga, lítinn 

áhuga, eða hefur þú engan áhuga á stjórnmálum?“ Svarkvarðinn var frá 1 (engan áhuga) 

upp í 5 (mjög mikinn áhuga). Að lokum var kosningabreytan sem fékk gildið 1 ef viðkomandi 

hafði kosið flokk sem situr í ríkisstjórn (Sjálfstæðisflokk eða Framsóknarflokk), en gildið 0 ef 

viðkomandi hafði kosið flokk sem situr í stjórnarandstöðu (Vinstrihreyfinguna – grænt 

framboð, Bjarta framtíð eða Pírata).  

Bakgrunnsbreyturnar sem horft var til voru: kyn (0 = karl, 1 = kona), aldursár (samfelld 

breyta) og menntun (1 = Grunnskólanámi ólokið, 2 = Grunnskólanámi lokið, 3 = 

Framhaldsskólastigi ólokið,  4 = Framhaldsskólastigi lokið/bóknám, 5 = Iðnmenntun lokið, 6 = 

Háskólamenntun ólokið og 7 = Háskólamenntun lokið).  

 

6.2 Niðurstöður og umræða 

6.2.1 Traust til sveitastjórnar 

Notast var við þriggja þrepa fjölbreytuaðhvarfsgreiningu til þess að greina skýringarþætti 

trausts íbúa til sveitarstjórnar. Í fyrsta þrepinu var aðeins hverfabreytan. Í öðru þrepi voru 

teknar inn bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur, stjórnmálaþátttaka, menntun og áhugi á 

stjórnmálum. Að lokum var svo í síðasta þrepinu tekin inn frumbreytan meiri- eða 

minnihlutaflokkur (það er hvort íbúar kusu flokk sem situr í meirihluta eða minnihluta 

borgarstjórnar).  
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Skýringargildi fyrsta þrepsins, það er hverfanna og fjarlægð þeirra frá miðbæ, var einungis 

2,6%. Líkanið var þó marktækt þar sem hallastuðullinn fyrir hverfi var b = -,065, St.v. = 0,00, 

p < 0,001, eins og sjá má í töflu 6. Það gefur til kynna að því nær miðbænum sem íbúar eru 

búsettir, því meira traust beri þeir til borgarstjórnar.  

 

Í öðru þrepi voru breyturnar kyn, fæðingarár, stjórnmálaþátttaka, menntun og áhugi á 

stjórnmálum settar inn í fjölbreytuaðhvarfsgreininguna. Marktækir hallastuðlar voru fyrir 

hverfi, fæðingarár, stjórnmálaþátttöku og menntun, en ekki kyn og áhuga á stjórnmálum. 

Breytan fæðingarár hafði marktækan hallastuðul, b = ,006, St.v. = 0,003, p < 0,05, sem sýnir 

fram á jákvæða fylgni við traust til sveitarstjórnar. Það bendir til þess að því yngri sem íbúar 

eru (það er því hærra sem fæðingarár þeirra er), því líklegri séu þeir til að treysta 

borgarstjórninni.  

Jákvæður hallastuðull var fyrir stjórnmálaþátttöku, eða b = 0,072, St.v. = 0,036, p < 0,05. 

Það felur í sér að því virkari sem íbúar voru á pólitíska sviðinu síðastliðin fimm ár, til dæmis 

að taka þátt í mótmælum, hafa samband við stjórnmálamenn, skrifa um þjóðfélagsmál og tjá 

sig um þau á samfélagsmiðlunum, því líklegri eru þeir til að treysta borgarstjórninni. Þessar 

niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir þar sem sýnt hefur verið fram á að þeir sem taka 

virkari þátt í stjórnmálalífinu sýna almennt meira pólitískt traust en þeir sem ekki eru eins 

virkir.172  

 Einnig var jákvætt samband á milli menntunar og trausts, b = 0,098, St.v. = 0,039, p < 

0,05, sem þýðir að því meiri menntun sem íbúar búa yfir, því líklegri eru þeir til að treysta 

borgarstjórninni. Breyturnar í þrepi tvö skýra samanlagt um 5,8% í dreifingu á trausti íbúa til 

                                                 
172

 Tom Christensen og Per Lægreid, „Trust in Government: The relative Importance of Service 
Satisfaction, Political Factors, and Demography,“ 487, 497, 505-506. 

Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3

Frumbreytur B (St.v.) B (St.v.) B (St.v.)

Hverfi -,065 (,015)*** -,039 (,016)* -,008 (,014)

Kyn ,051 (,084) -,030 (,072)

Fæðingarár ,006 (,003)* ,002 (,002)

Stjórnmálaþátttaka ,072 (,036)* ,041 (,031)

Menntun ,098 (,039)* ,055 (,033)

Áhugi á stjórnmálum ,072 (,043) ,044 (,037)

Meiri- eða minnihlutaflokkur 1,351 (,085)***

Skýringarhlutfall (R sq.) ,026 ,058 ,314

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001                                      

Tafla 6: Hallastuðlar og staðalvillur (í sviga) í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu þar sem metið er 

skýringargildi frumbreyta í dreifingu breytunnar traust til sveitarstjórnar 
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borgarstjórnar. Niðurstöður úr þessu þrepi eru í takt við fyrri rannsóknir um að bæði 

lýðfræðilegir- og félagslegir þættir líkt og aldur, menntun og stjórnmálaþátttaka hafi áhrif á 

pólitískt traust.173  Það sem hér er frábrugðið er aldurinn, en sýnt hefur verið fram á að eldra 

fólk sýni stjórnvöldum meira traust en yngra.174 Í þrepi tvö virðist þessu hins vegar öfugt farið. 

Það er þó mikilvægt að undirstrika að áhrif aldurs eru ekki lengur marktæk í þrepi þrjú, þegar 

búið er að leiðrétta fyrir það hvort íbúar kusu flokk í minnihluta eða meirihluta borgarstjórnar. 

Það skýrist af því að sterkt samband er á milli aldurs og hvað íbúar kusu, yngri íbúar virðast 

hafa kosið flokkana sem náðu kjöri og þar af leiðandi bera eldri íbúar minna traust til 

borgarstjórnar. 

Í þriðja og síðasta þrepinu eru allar breytur aðhvarfsgreiningarinnar. Þegar meginbreytan -  

það hvort íbúar kusu flokk sem situr í meiri- eða minnihluta borgarstjórnar - er sett inn, verður 

skýrð dreifni líkansins heil 31,4%. Það sem vekur sérstaklega athygli er að þegar leiðrétt er 

fyrir þessa breytu, sem er marktæk, b = 1,351, St.v. = 0,085, p < 0,01, fellur sambandið á 

milli trausts og allra þeirra breyta sem höfðu marktækan hallastuðul í líkani tvö. Líkan þrjú 

hefur því rúmlega fimm sinnum meira skýringargildi heldur en líkan tvö gaf til kynna. Þessar 

niðurstöður fela í sér að þeir íbúar sem kusu stjórnmálaflokk sem situr í meirihluta 

borgarstjórnar (það er Samfylkingu, Bjarta framtíð, Vinstri græn eða Pírata) eru töluvert 

líklegri til að bera meira traust til borgarstjórnar en þeir sem kusu flokka sem sitja í minnihluta 

borgarstjórnar (Framsóknarflokk eða Sjálfstæðisflokk). Samkvæmt þessum niðurstöðum er 

það því ekki staðsetning íbúa eftir hverfum sem hér hefur áhrif né heldur bakgrunnsbreytur 

eða þátttaka í stjórnmálum, heldur má greina ákveðin miðlunaráhrif af því hvaða flokk fólk 

kaus þar sem fleiri hægrimenn eru í úthverfunum og fleiri vinstrimenn í hverfum nær miðbæ. 

6.2.2 Traust til stjórnvalda almennt  

Eins og fjallað er um í aðferðakaflanum var einnig leitast við að mæla traust til stjórnvalda 

almennt eða ríkisstjórnar með því að greina traust Reykjavíkurbúa til stjórnmálamanna, eftir 

hverfum. Til að meta sambandið þar á milli var framkvæmd þriggja þrepa 

fjölbreytuaðhvarfsgreining sambærileg þeirri hér að framan. Líkt og í fyrri 

aðhvarfsgreiningunni var í fyrsta þrepinu aðeins hverfabreytan. Í þrepi tvö voru teknar inn 

breyturnar kyn, fæðingarár, menntun og áhugi á stjórnmálum. Í síðasta þrepinu var svo tekin 

inn kosningabreytan, það er hvort íbúar kusu í síðustu Alþingiskosningum flokk sem situr í 

stjórn eða stjórnarandstöðu. 
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 Kenneth Newton, „Social and Political Trust in Established Democracies,“ í Critical Citizens: Global 
Support for Demogratic Government, 180; Tom Christensen og Per Lægreid, „Trust in Government: 
The relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography,“ 487, 497, 505-
506. 
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 Tom Christensen og Per Lægreid, „Trust in Government: The relative Importance of Service 

Satisfaction, Political Factors, and Demography,“ 487, 497, 505-506. 
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Eins og sjá má í töflu 7 sýndi niðurstaða greiningarinnar í fyrsta þrepinu 0,8% skýringargildi 

en hún reyndist ekki hafa marktækan hallastuðul fyrir hverfin, b = -0,25, St.v. = 0,016, p > 

0,115. Þannig virðast hverfin ekkert skýra í dreifingu á trausti íbúa til stjórnmálamanna. 

 

Í öðru þrepi reyndust breyturnar menntun og áhugi á stjórnmálum hafa marktækan 

hallastuðul en ekki kyn og fæðingarár. Hallastuðull menntunar var jákvæður, b = 0,061, St.v. 

= 0,25, p < 0,05, sem sýnir fram á jákvæða fylgni við traust til stjórnmálamanna. Það bendir 

til þess að því hærra menntunarstig sem íbúar búa yfir, því líklegri eru þeir til að treysta 

stjórnmálamönnum. Eins var jákvæður hallastuðull fyrir áhuga á stjórnmálum, b = 0,198, St.v. 

= 0,048, p < 0,05, sem gefur til kynna að því meiri áhuga sem íbúar hafa á stjórnmálum, því 

líklegri eru þeir til þess að bera meira traust til stjórnmálamanna. Skýrð dreifni í þrepi tvö er 

9,0%. 

Þegar kosningabreytan er sett inn í þriðja þrepinu, þ.e. hvort íbúar kusu flokk sem situr í 

stjórn eða stjórnarandstöðu, verður skýrð dreifni líkansins 11,1%. Áfram haldast þær 

marktækar með jákvæðan hallastuðul breyturnar menntun, b = 0,061, St.v. = 0,025, p < 0,05 

og áhugi á stjórnmálum, b = 0,198, St.v. = 0,048, p < 0,001, til viðbótar við kosningabreytuna 

í þrepi þrjú, b = 0,241, St.v. = p < 0,01, sem sýnir fram á jákvætt samband á milli þess hvort 

íbúar kusu flokk sem situr í ríkisstjórn eða stjórnarandstöðu og þess hversu mikið traust þeir 

bera til stjórnmálamanna. Niðurstöðurnar benda til þess að þeir íbúar sem kusu 

stjórnmálaflokk sem situr í ríkisstjórn eru líklegri til að bera meira traust til stjórnmálamanna 

en þeir sem kusu flokka sem sitja í stjórnarandstöðu. 

Þó svo að íbúar úthverfanna treysti borgarstjórninni marktækt minna en íbúar nær miðbæ, 

eins og sjá má í fyrri aðhvarfsgreiningunni, þá virðist pólitískt vantraust úthverfanna þegar 

kemur að borgarstjórnmálum ekki ná til stjórnmála í víðara samhengi, sem er í takt við tilgátu 

þrjú. Það má líklega rekja til þess að í ríkisstjórn situr hægri-stjórn Sjálfstæðisflokks og 

Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3

Frumbreytur B (St.v.) B (St.v.) B (St.v.)

Hverfi -,025 (,016) -,002 (,016) -,008 (,016)

Kyn -,029 (,088) ,003 (,088)

Fæðingarár -,001 (,003) -,001 (,003)

Menntun ,061 (,025)* ,062 (,025)*

Áhugi á stjórnmálum ,198 (,048)* ,203 (,048)***

Stjórn eða stjórnarandstaða ,241 (,088)**

Skýringarhlutfall (R sq.) ,008 ,090 ,111

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001                                      

Tafla 7: Hallastuðlar og staðalvillur (í sviga) í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu þar sem metið er 

skýringargildi frumbreyta í dreifingu breytunnar traust til stjórnmálamanna. 
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Framsóknar, það er ríkisstjórn þeirra flokka sem virðast sækja mest sitt fylgi til úthverfanna. 

Þessir flokkar eru hins vegar í stjórnarandstöðu í borgarstjórnmálunum. Niðurstöðurnar gefa 

einnig til kynna að minni ánægju úthverfabúanna sé ekki að rekja til þess að þeir hafi almennt 

neikvæðara viðhorf til stjórnvalda.    

Í takt við fyrri rannsóknir virðist traust til sveitarstjórnar ekki skýrast af dæmigerðum 

bakgrunnsbreytum, það er hagfræðilegum eða félagslegum þáttum, heldur fyrst og fremst af 

því hvort íbúar kusu flokk sem myndar meirihluta eða minnihluta í borgarstjórn. 175 

Niðurstöðurnar eru því í takt við áðurnefnda heimaliðs-tilgátu sem gefur til kynna að pólitískt 

traust sé flokkslínubundið. Traustið er meira á meðal þeirra sem kosið hafa þá flokka sem 

séu í stjórnarmeirihluta en minna á meðal þeirra sem sem kusu flokka í minnihluta.176  
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 Kenneth Newton, „Social and Political Trust in Established Democracies,“ í Critical Citizens: Global 
Support for Demogratic Government, 181-183. 

176
 Sören Holmberg, „Down and Down We Go: Political Trust in Sweden,“ í Critical Citizens: Global 

Support for Demogratic Government, 117-118. 
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7 Tilgáta 4: Raunverulegur munur 

Þar sem umfjöllunarefni rannsóknarinnar er að leggja mat á það hvað skýri ánægjumun íbúa 

í úthverfum og miðlægari hverfum með þjónustu Reykjavíkurborgar er óhjákvæmilegt að líta 

til þess hvort munur á þjónustu eftir hverfum geti raunverulega verið til staðar. Sérstaklega í 

ljósi þess að úthverfin eru yngri en þau sem staðsett eru nær miðbænum og var þjónusta í 

þeim af nokkuð skornari skammti við uppbyggingu hverfanna, eins og fjallað hefur verið 

um.177  Spurningin er hvort það eigi að einhverju leyti við enn þann dag í dag. Síðustu 

tilgátunni var því ætlað að skoða innri mælikvarða á þjónustuveitingu eftir hverfum og þannig 

kortleggja hvort úthverfin hafi raunverulega mætt afgangi þegar kemur að þjónustu 

borgarinnar. Þar að auki hefur almennt verið litið á magnbundna mælikvarða sem 

áreiðanlegar vísbendingar um gæði þjónustu.178 Þá hefur einnig verið lögð áhersla á að setja 

niðurstöður þjónustukannana í samhengi við tölulega mælikvarða.179  

7.1 Aðferð 

Nokkuð vandasamt reyndist að mæla tilgátuna með skilmerkilegum hætti þar sem tölulegar 

upplýsingar um þjónustuþætti eftir hverfum eru af mjög skornum skammti hjá 

Reykjavíkurborg. Í innri endurskoðun Reykjavíkurborgar frá árinu 2012 er þessi skortur á 

tölulegum upplýsingum og sýnileika þeirra gagnrýndur. Þar segir meðal annars í ábendingum 

um stöðu árangursstjórnunar að formleg stefnumörkun verði að liggja fyrir, það er aðferðir við 

að mæla árangur reglulega og hvernig skuli gera hann sýnilegan. Bent er á mikilvægi 

fyrirfram skilgreindra mælinga svo hægt sé að meta hvort stefnumörkun á tilteknum sviðum 

eða málaflokkum hafi náð fram að ganga.180  Þá segir í ábendingum frá árinu 2013: „Koma 

þarf á sameiginlegu utanumhaldi skilgreindra upplýsinga frá öllum fagsviðum og skrifstofum 

og styrkja miðlæga tölfræði og greiningarvinnu.“181 Í ábendingum frá árinu 2014 er ítrekað 
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 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur: Borgin 1940-1990, fyrri hluti, (Reykjavík: 
Prentsmiðjan Oddi hf., 1998), 229-231. 
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 Janet M. Kelly og David Swindell, „A Multiple-Indicator Approach to Municipal Service Evaluation: 

Correlating Performance Measurement and Citizen Satisfaction across Jurisdictions,“ 612. 
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 Sama heimild, 613-614. 
180

 Reykjavíkurborg, Mat á eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar, (Reykjavík: Innri endurskoðun, 2010), 

12. 

181
 Reykjavíkurborg, Mat á eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar, (Reykjavík: Innri endurskoðun, 2013), 
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enn frekar að formleg stefnumörkun um árangursstjórnun verði að liggja fyrir og að næstu 

skref í innleiðingu krefjist ákvörðunar borgarráðs.182  

Þar sem sundurliðaðir árangursmælikvarðar voru af skornum skammti voru fjárfestingar 

borgarinnar á árunum 2009 til 2014 kortlagðar eftir hverfum. Nálgast var yfirlit yfir 

fjárfestingarnar í eignasjóði umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Algengustu 

fjárfestingarnar voru vegna gatnamála, nýbygginga, ýmissa framkvæmda og fjárfestinga í 

skipulagseignum. Einnig má nefna íþróttaaðstöðu (til dæmis sparkvelli), viðbyggingar og 

framkvæmdir við leik- og grunnskóla og göngu- og hjólastíga. Framkvæmdir og 

útgjaldaflokkar sem þessir eiga það sameiginlegt að þeir eru yfirleitt sýnilegir íbúunum, en 

eins og greint hefur verið frá þá eru sýnilegir þættir (e. universal services) fólki efst í huga 

þegar það metur ánægju sína með opinbera þjónustu á heildina litið.183 Þar sem hér er gerð 

tilraun til að kryfja til mergjar ánægju með þjónustu í hverfi á heildina litið er því ekki úr vegi 

að líta til þess hvernig fjárfestingar sem þessar dreifðust á milli hverfa borgarinnar. 

Annars vegar var reiknað út hversu hátt hlutfall fjárfestinga hvert hverfi fékk á árunum 

2009 til 2014 og hins vegar hvernig upphæðir fjárfestinga eftir hverfum dreifðust á íbúa, þar 

sem fólksfjöldi íbúa í hverfum er misjafn. Ákjósanlegt hefði verið að reikna hlutfallið með 

hliðsjón af útsvarstekjum borgarinnar í hverju hverfi og fjölda útsvarsgreiðenda en hvergi er 

hægt að nálgast þær upplýsingar. Var því miðað við fjölda íbúa á starfsaldri, það er 18 ára og 

eldri. Þar sem fjárfestingar hjá borginni eru ekki alltaf flokkaðar eftir hverfum er ekki um að 

ræða hárnákvæmt yfirlit yfir fjárfestingar í hverfum. Yfirlit yfir sex ára tímabil ættu þó að gefa 

ákveðna vísbendingu um það hvernig dreifingu þeirra milli hverfa er háttað.  

7.2 Niðurstöður og umræða 

Í töflu 8 má sjá hlutfall fjárfestinga í hverfum á árunum 2009 til 2014 og eins meðaltal 

fjárfestinga í hverfi yfir það tímabil. Þar sem hverfin eru ólík, bæði hvað varðar stærð, 

íbúafjölda og aldur, er eðlilegt að hlutfall fjárfestinga sé mismunandi eftir hverfum. Eins og 

sést í töflu 8 er hlutfallið ýmist á bilinu 7-9% (Grafarvogur/Kjalarnes, Vesturbær og Breiðholt), 

eða á bilinu 21-28% (Laugardalur/Háaleiti/Bústaðir, Miðbær/Hlíðar og 

Árbær/Grafarholt/Úlfarsárdalur).  
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Í töflu 9 má sjá fjárfestingar á hvern íbúa í hverfi. Á stöku stað eru fjárfestingar á íbúa 

áberandi háar en mismunandi ástæður geta legið á bak við útlagana. Sem dæmi má nefna 

Vesturbæ árið 2012 þar sem fjárfestingar á íbúa eru yfir 100 þúsund krónur. Það skýrist að 

mestu leyti af kostnaðarsömum kaupum vegna skipulagseigna það ár. Í miðborg/Hlíðum er 

fjárfesting á íbúa einnig töluvert hærri árið 2014. Þar vegur hátt endurnýjun í miðborginni, 

hvað helst á Hverfisgötu og Frakkastíg en einnig umhverfis- og aðgengismál þar sem göngu- 

og hjólastígar eru hvað stærsti liðurinn.   

 

Þótt Árbær/Grafarholt/Úlfarsárdalur sé fámennasti hverfahópurinn af þeim sex sem hér eru 

greindir, er hlutfall fjárfestinga á íbúa þar að meðaltali hæst yfir árin 2009 til 2014. Þar hefur 

mikið að segja að hverfið hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár en á árunum 2009 til 

2011 fóru til að mynda háar upphæðir til nýbygginga grunnskóla (Sæmundarskóli og 

Norðlingaskóli) sem skýrir áberandi hátt hlutfall fjárfestinga í hverfinu á þeim árum. Meðaltal 

fjárfestinga á íbúa yfir þessi sex ár er hins vegar minnst í Breiðholti og í 

Grafarvogi/Kjalarnesi. Á árunum 2013 til 2014 hefur fjárfesting á íbúa þó aukist nokkuð í 

Grafarvogi/Kjalarnesi og er þá meira í takt hin hverfin en þá vega hvað hæst framkvæmdir á 

þjónustumiðstöðinni við Spöng.  

Hverfi 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Meðaltal 

fjárfestinga í hverfi

Vesturbær 4% 1% 4% 22% 10% 9% 8%

Miðbær/Hlíðar 31% 28% 27% 20% 25% 29% 27%

Laugard./Háaleiti/Búst. 24% 15% 11% 20% 28% 27% 21%

Breiðholt 13% 8% 6% 6% 7% 12% 9%

Árbær/Grafarh./Úlfarsárd. 26% 45% 47% 24% 13% 14% 28%

Grafarvogur/Kjalarnes 3% 3% 6% 7% 17% 9% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tafla 8: Hlutfall fjárfestinga í hverfi. 

Hverfi 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Meðaltal 

fjárfestinga á íbúa

Vesturbær 12.122 3.817 15.992 101.890 37.535 39.321 35.113

Miðbær/Hlíðar 78.344 85.014 90.518 71.448 75.708 97.792 83.138

Laugard./Háaleiti/Búst. 47.844 34.977 27.469 53.979 61.566 67.766 48.933

Breiðholt 34.056 24.661 19.609 21.054 20.087 41.695 26.860

Árbær/Grafarh./Úlfarsárd. 95.318 196.639 222.913 119.565 55.051 62.126 125.269

Grafarvogur/Kjalarnes 8.374 11.504 23.797 32.802 62.867 36.349 29.282

Tafla 9: Fjárfestingar í krónum á hvern íbúa í hverfi, 18 ára og eldri. 
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Þessari síðustu tilgátu var ætlað að líta til innri magnbundinna mælikvarða á þjónustuveitingu 

eftir hverfum og þannig kortleggja hvort úthverfin hafi raunverulega mætt afgangi þegar 

kemur að þjónustu borgarinnar. Ef litið er til meðaltals fjárfestinga á íbúa á árunum 2009 til 

2014 sýna niðurstöðurnar heilt á litið ekki fram á að úthverfin hafi almennt mætt afgangi hjá 

borginni. Ef litið er sérstaklega til ársins 2014, sem er helsta greiningarárið í þessari 

rannsókn, má þó sjá að áberandi hæsta upphæð fjárfestinga á íbúa er í miðbæ/Hlíðum, eða 

um 97 þúsund en lægsta upphæð fjárfestinga á íbúa er í úthverfinu Grafarvogi/Kjalarnesi, þar 

sem upphæðin er um 36 þúsund á íbúa. Það kemur nokkuð vel heim og saman við 

ánægjuna sem var mest í miðbæ/Hlíðum og hvað minnst í Grafarvogi/Kjalarnesi. Að öðru 

leyti virðist það almennt ekki vera tilhneigingin að úthverfin hafi mætt afgangi hjá borginni. 

Þar af leiðandi er tilgátu fjögur hafnað, almennt virðast úthverfin ekki fá úthlutað minni skerf 

fjárfestinga, samanborið við hverfin nær miðbæ. 

Séu þessar niðurstöður settar í samhengi við fræðin um ánægjumælingar og skekkjur má 

sérstaklega greina áhrif matsskekkjunnar (e. assessment error).184 Eins og vikið hefur verið 

að tengist matsskekkjan innri og ytri árangursmælikvörðum og á sér stað þegar ánægja íbúa 

með þjónustu og gæði hennar stangast á við innri árangursmælikvarða og hlutlægar 

vísbendingar um þjónustugæði.185 Ef fjárfestingar á íbúa árið 2014 eru settar í samhengi við 

ánægju íbúa með þjónustu Reykjavíkurborgar í hverfi á heildina litið sama ár má sjá að lítill 

samhljómur er á milli ánægju og fjárfestinga í hverfi.186 Niðurstöðurnar leiða því í ljós, í takt 

við matsskekkjuna, að íbúar virðast eiga erfitt með að meta þjónustu með hlutlausum 

hætti.187  Þannig virðist ekki vera samhengi á milli einstaklingsbundins mats íbúanna og 

raunverulegra afkasta borgarinnar við þjónustuveitingu. 188  Það er jafnframt í takt við 

niðurstöður þeirra Brown og Coulter en ályktun þeirra var á þá leið að aukin gæði eða tíðni 

þjónustu hefðu alla jafna ekki í för með sér breytingar á ánægju íbúanna.189  

Til þess að meta tengslin á milli einstaklingsmatsins og raunverulegra afkasta borgarinnar 

við þjónustuveitingu með nákvæmari hætti er mikilvægt að Reykjavíkurborg greini ítarlegar 

frá innri árangursmælikvörðum, líkt og innri endurskoðun hefur bent á síðan frá árinu 2010.190 

Með nákvæmari útlistun á innri árangursmælikvörðum mætti til dæmis greina viðhald gatna á 

eftirfarandi hátt: hagkvæmni væri metin sem heildarfjármagn (total capital) og 
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 Janet M. Kelly og David Swindell, „A Multiple-Indicator Approach to Municipal Service Evaluation: 
Correlating Performance Measurement and Citizen Satisfaction across Jurisdictions,“ 612. 
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 Sama heimild, 612-613. 
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 Capacent Gallup, Þjónusta í hverfum Reykjavíkur 2014, 38. 
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 Mark A. Glaser, „Local Government Performance Through the Eyes of Citizens,“ 49-66. 
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 Brian Stipak, „Citizen Satisfaction With Urban Services: Potential Misuse as a Performance 

Indicator,“ 48-49. 
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 Karin Brown og Philip B. Coulter, „Subjective and Objective Measures of Police Service Delivery, 
57. 

190 Reykjavíkurborg, Mat á eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar, (Reykjavík: Innri endurskoðun, 2014), 
18-20. 
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rekstrarkostnaður á hvern kílómetra í hverfi. Aðföng væru framkvæmd og viðhald gatna á 

hvern íbúa og afköstin væru hlutfall götulengdar í fullnægjandi ástandi. Útkoman yrði svo 

metin með þjónustukönnun til íbúa.191  

Þó að kostnaðartölur yfir fjárfestingar eftir hverfum, sem hér hafa verið greindar, nái ekki 

einar og sér fyllilega utan um innri mælikvarða árangursstjórnunar, eru þær þó einn 

mikilvægur mælikvarði á það hvernig sýnlegar fjárfestingar og útgjöld hafa dreifst á milli 

hverfa borgarinnar. Líkt og greint hefur verið frá er sýnileiki þjónustu einn stærsti 

áhrifaþátturinn við mat íbúa á ánægju með þjónustu sveitarfélaga á heildina litið (e. universal 

services).192 
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 Janet M. Kelly og David Swindell, „A Multiple-Indicator Approach to Municipal Service Evaluation: 
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8 Lokaorð 

Hér hefur verið leitast við að svara því hvað skýri ánægjumun Reykvíkinga eftir hverfum. 

Greint hefur verið frá hlutverki ýmissa bakgrunnsbreyta við að útskýra hvers vegna ánægja 

með almenna þjónustu er mismunandi eftir hverfum. Þar hafa áhrif pólitísks trausts, 

stjórnmálaskoðana, staðsetningar og tengsla við nærsamfélag sérstaklega verið tekin til 

athugunar auk þess sem leitast var við að setja niðurstöður þjónustukannana í samhengi við 

innri tölulega mælikvara. Í fræðasamfélaginu er vöntun á frekari rannsóknum á sambandinu 

milli landfræðilegrar staðsetningar og félagslegra og pólitískra gilda. Hér er um að ræða 

rannsókn á sviði borgarstjórnmála (e. urban politics) þar sem borgarhverfi eru í lykilhlutverki 

en hingað til hefur á því fræðasviði verið lögð lítil áhersla á greiningu eftir borgarhverfum. 

Niðurstöðurnar gefa tilefni til að aukið verði enn frekar við rannsóknir á þessu hverfastigi. 

Lagðar voru fram fjórar tilgátur um hvað kunni að skýra ánægjumun íbúa í hverfum 

borgarinnar. Í fyrsta lagi var sett fram sú tilgáta að minni ánægju úthverfabúanna megi rekja 

til þess að þeir hafi búið skemur í sínu hverfi en eins og hér var fjallað um hefur verið sýnt 

fram á að ánægja íbúa með þjónustu í sínu nærumhverfi eykst með lengri búsetulengd. Með 

lengri búsetu myndast nánari tengsl við nærsamfélagið sem hefur jákvæð áhrif á ánægju. 

Niðurstaðan var sú að úthverfabúar virðast ekki hafa búið skemur í sínu hverfi miðað við íbúa 

nær miðbæ. Veikleiki mælingarinnar fólst í því að ekki reyndist mögulegt að mæla 

búsetulengd með beinum hætti þar sem hvergi fást gefin upp gögn um búsetulengd íbúa og 

ekki hefur verið spurt um hana í þjónustukönnunum hjá borginni. Tilgátan var því prófuð með 

því að greina hlutfall nýfluttra íbúa (nýbúa) í hverfi af heildarfjölda á árunum 2004 til 2014 en 

gögnin gefa nokkuð góða mynd af því hversu hátt hlutfall íbúa hefur búið styðst í hverju hverfi 

fyrir sig, á tíu ára tímabili. Til þess að kanna áhrif búsetulengdar íbúa í hverfi á ánægju með 

þjónustu er lagt til að framvegis verði í þjónustukönnunum hjá borginni spurt að búsetulengd 

þátttakenda í hverfi. Með þeim hætti má setja búsetulengdina í beint samhengi við 

ánægjuna. Þó að búsetulengd hafi hvað mest áhrif á tengsl íbúa við sitt nærsamfélag er fleira 

sem getur haft áhrif á tengslin við hvort sem er hverfi eða borgina í heild. Þannig má vera að 

tengsl úthverfabúanna við borgina séu minni en miðbæjarbúanna þar sem úthverfabúar hafa 

meðal annars síður samsamað sig við borgina í heild heldur en miðbæjarbúar og fjarlægðin 

frá stjórnsýslunni er meiri. Þá kann að vera að ójöfn skipting borgarfulltrúa milli hverfa hafi 

þau áhrif að úthverfabúar upplifi minni tengingu og tengsl við borgina þar sem aðeins einn 

borgarfulltrúi kemur úr úthverfi. Þessir þættir geta orðið til þess að úthverfabúar upplifa minni 

tengsl við borgina í heild sinni sem skila sér í minni ánægju með þjónustu hennar.  
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Í öðru lagi var sett fram sú tilgáta að kjósendur flokkanna í meirihluta borgarstjórnar séu 

fleiri staðsettir í hverfum nær miðbæ heldur en í úthverfunum, þar sem ánægja íbúa með 

þjónustu sveitarfélaga er almennt meiri á meðal þeirra sem kosið hafa flokka í meirihluta 

borgarstjórnar. Niðurstöðurnar voru í miklu samræmi við tilgátuna, það er í hverfum nær 

miðbæ reyndust fleiri kjósendur flokkanna í meirihluta borgarstjórnar heldur en í 

úthverfunum. Stjórnmálaafstaða í hverfum var metin nánar með því að kortleggja 

staðsetningu íbúa á vinstri-hægri skalanum. Niðurstöðurnar bentu til þess að pólitískt 

landslag hverfanna einskorðist ekki einungis við þá tilteknu flokka sem eru í borgarpólitíkinni. 

Vinstri-hægri skalinn hefur þar líka áhrif, en í ljós kom að heilt á litið virðast hægrimenn sækja 

meira í úthverfin á meðan vinstrimenn kjósa frekar miðbæinn. Að nokkru leyti eru 

niðurstöðurnar í takt við svipaða bandaríska rannsókn sem benti til þess að úthverfabúar 

væru líklegri til að kjósa repúblikana heldur en íbúar nær miðbæ jafnvel eftir að búið var að 

taka tillit til efnahagslegrar stöðu og menntunar. Þó svo að repúblikanir séu vissulega töluvert 

róttækari hægrimenn heldur en flestir Íslendingar sem staðsetja sig hægra megin við miðju, 

má samt sem áður greina álíka mynstur, það er að vinstrimenn kjósi frekar miðbæinn en 

hægrimenn sæki meira í úthverfin. Þar sem rannsóknir á sambandi pólitískra gilda og 

landfræðilegrar staðsetningar íbúa hafa lagt megináherslu á samanburð ríkja og stærri 

sýslna eru þessar niðurstöður kærkomin viðbót við þær rannsóknir þar sem sýnt er fram á að 

sambandið geti einnig átt við um minni einingar, það er hverfi innan fámennrar borgar. 

Í þriðja lagi var lögð fram sú tilgáta að úthverfabúarnir treysti síður borgarstjórninni en 

íbúar í hverfum nær miðbæ, þeir treysti ríkisstjórninni eða stjórnvöldum almennt þó ekki 

minna. Niðurstaðan var í takt við tilgátuna. Úthverfabúar treystu borgarstjórninni marktækt 

minna en miðborgarbúarnir. Hins vegar treystu íbúar úthverfanna ríkisstjórn eða stjórnvöldum 

almennt ekkert minna en íbúarnir nær miðbæ. Pólitískt vantraust úthverfabúanna virðist 

þannig eiga við um borgarstjórnmálin en ekki landspólitíkina. Það má nær örugglega rekja til 

þess að þeir stjórnmálaflokkar sem sækja mest sitt fylgi í úthverfin (Sjálfstæðisflokkur og 

Framsóknarflokkur) sitja í ríkisstjórn en eru hinsvegar í stjórnarandstöðu í borgarpólitíkinni. 

Niðurstöðurnar eru því í takt við heimaliðs-tilgátuna (e. Home Team Hypothesis) sem gefur til 

kynna að traustið (og þar með ánægjan á heildina litið) sé meira hjá þeim íbúum sem kosið 

hafa flokka í meirihluta borgarstjórnar. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að pólitískar 

grunnbreytur þjóni mikilvægu hlutverki við að útskýra mismikla ánægju íbúa með þjónustu 

borgarinnar eftir hverfum. Helsti veikleikinn við mælinguna á tilgátu þrjú var að ekki reyndist 

mögulegt að nota eina og sama gagnasafnið þar sem traustbreyturnar tvær voru í sitthvoru 

gagnasafninu og ánægjumælingin í því þriðja. Styrkleikarnir voru þó þeir að kannanirnar voru 

framkvæmdar með stuttu millibili, eða á árunum 2013 og 2014 og um er að ræða sama 

úrtakshóp, það er Reykvíkinga 18 ára og eldri. Gott væri að prófa þessa tilgátu aftur, yfir 

lengra tímabil og þegar önnur borgarstjórn er við stjórnvölinn, þá sérstaklega hægri stjórn. 
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Það myndi hjálpa til við að meta stöðugleika þessara breyta við stjórnarskipti og varpa 

skýrara ljósi á heimaliðs-tilgátuna.  

Að lokum var í fjórða lagi gerð tilraun til að meta með innri tölulegum mælikvörðum hvort 

úthverfin hafi raunverulega mætt afgangi þegar kemur að þjónustuveitingu borgarinnar. 

Leitað var eftir upplýsingum um tölulega árangursmælikvarða á almennri þjónustu og 

sýnilegum þáttum í borgarlandinu. Vandasamt reyndist að meta tölulega mælikvarða með 

skilmerkilegum hætti þar sem lítið var um þá eftir hverfum. Þessi skortur á tölulegum 

upplýsingum um árangursmælikvarða og sýnileika þeirra hefur verið gagnrýndur af innri 

endurskoðun Reykjavíkurborgar frá árinu 2012. Þar sem sundurliðaðir árangursmælikvarðar 

voru af skornum skammti var notast við upplýsingar um fjárfestingar borgarinnar á árunum 

2009 til 2014 eftir hverfum. Þó ekki sé um fullkominn mælikvarða að ræða þá hafa 

framkvæmdir og útgjaldaflokkar sem þessir (til dæmis gatnamál, nýbyggingar, 

íþróttaaðstaða, viðbyggingar og framkvæmdir við leik- og grunnskóla og göngu- og 

hjólastígar) það sameiginlegt að þeir eru yfirleitt sýnilegir íbúunum en eins og áður segir eru 

íbúum sýnilegir þættir (e. streetscene services) efst í huga þegar þeir meta ánægju með 

þjónustu á heildina litið. Almennt sýndu fjárfestingarnar ekki fram á að úthverfin hafi mætt 

afgangi hjá borginni síðustu ár, samanborið við hverfin nær miðbæ. Í samræmi við 

matsskekkjuna (e. assessment error), sem á sér stað þegar ánægja íbúa stangast á við innri 

hlutlægar vísbendingar um þjónustugæði, gefa niðurstöðurnar til kynna að ekki sé samhengi 

á milli raunverulegra afkasta borgarinnar við þjónustuveitingu og einstaklingsbundins mats 

íbúanna.  

Þessi rannsókn greinir sig frá þeim sem á undan hafa komið um ástæður mismikillar 

ánægju eftir hverfum borga að því leytinu til að fyrri hverfarannsóknir hafa ekki tekið til greina 

pólitíska þáttinn og stjórnmálaskoðanir, það er áhrif þess hvað fólk kaus í síðustu 

sveitarstjórnarkosningum á ánægju. Þau áhrif hafa verið greind eftir stærri landsvæðum, til 

dæmis ríkjum og sveitarfélögum, en ekki eftir hverfum innan tiltekins sveitarfélags eða 

borgar, líkt og hér hefur verið gert. Sökum þess að pólitískar skoðanir íbúa virðast hafa 

mótandi áhrif á ánægju þeirra með þjónustu borgarinnar sýna niðurstöðurnar fram á 

mikilvægi þess að borgaryfirvöld átti sig á þessum pólitísku áhrifum þegar íbúar eru spurðir 

víðtækra spurninga um þjónustu borgarinnar. Þar sem að áhrifin eru undirliggjandi í svörum 

íbúa við þjónustukönnunum sveitarfélaga, má segja að þær lúti öðrum lögmálum en 

þjónustukannanir hjá fyrirtækjum. Til að greina þessi pólitísku áhrif í svörum íbúa mætti í 

framtíðinni spyrja í lok þjónustukannana hvað íbúar hafi kosið í síðustu 

borgarstjórnarkosningum. Fyrst og fremst ber þó að varast að spyrja víðtækra spurninga og 

draga ályktanir af þeim þar sem líklegra er að svörin við þeim mótist af pólitískri afstöðu 

íbúanna. Þar sem niðurstöðurnar benda einnig til þess að ekki sé samhengi á milli tölulegra 
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innri mælikvarða þjónustu og ánægju með hana vekur það upp spurningar um hvernig nýta 

skuli niðurstöður ánægjumælinga við stefnumörkun. Ef minni þjónustuánægja mælist í einu 

hverfi er ekki þar með sagt að auknar fjárveitingar eða meiri þjónusta skili sér í meiri ánægju. 

Þar sem tölulegar upplýsingar um þjónustuþætti eftir hverfum eru af skornum skammti væru 

næstu rökréttu skrefin að borgin setji sér skýra árangursmælikvarða eftir ólíkum 

þjónustuþáttum sem í framhaldinu yrðu settir í samhengi við ánægjumælingar íbúanna. 

Þannig má kortleggja þjónustugæði borgarinnar með nákvæmari hætti en áður hefur verið 

gert. Sú kortlagning getur því nýst sem mikilvægt hjálpargagn og vegvísir í átt að því að bæta 

þjónustu borgarinnar.  
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