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Útdráttur 

Flest fyrirtæki leggja mikið upp úr því að viðhalda jákvæðri ímynd. Ritgerð þessi fjallar 

um rannsókn á ímynd álversins í Straumsvík. Í fyrri hluta hennar er fjallað um álverið í 

Straumsvík, og fræðileg umfjöllun um ímynd, fyrirtækjaímynd, mælingar á ímynd og 

víddir ímyndar. Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um helstu niðurstöður höfundar. 

Markmið hennar var að afla upplýsinga meðal Hafnfirðinga á aldrinum 18-67 ára um 

hver ímynd álversins í Straumsvík er í þeirra hugum. Rannsóknin var unnin með 

blandaðri aðferð eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða. Niðurstöður 

eigindlegrar rannsóknar benda til þess að sú ímynd sem Hafnfirðingar hafi af álverinu sé 

að það sé tekjuaukandi, líkist ferlíki, sé öruggt, atvinnuskapandi og mengandi bæði hvað 

varðar sjón og umhverfi. Spurningalisti var lagður fyrir 500 manna slembiúrtak úr 

Þjóðskrá til að skoða þessi þætti sérstaklega en niðurstöður rannsóknarinnar í heild 

benda til þess að ímynd álversins sé frekar jákvæð og karlar eru jákvæðari gagnvart 

álverinu en konur.  
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1 Inngangur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er ímynd álversins í Straumsvík. Öll fyrirtæki hafa ákveðna 

ímynd og er hún tilkominn vegna margra samverkandi þátta. Fyrirtæki eru mismunandi 

og skynjar almenningur ímynd þeirra út frá mörgum ólíkum en tengdum víddum 

(Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson,2010). Fyrirtæki á borð við álver hafa 

gjarnan verið skilgreind með neikvæða  ímynd, þar um mengandi iðnað er að ræða. 

(Rannveig Ólafsdóttir, e.d.).  

1.1 Forsaga rannsóknarinnar 

Á árinum 2005 til 2012 bjó höfundur í Hafnarfirði í nýlegu hverfi nálægt álverinu í 

Straumsvík. Hverfið er í daglegu tali nefnt „Vellirnir“. Á þeim tíma er höfundur var 

búsettur á svæðinu varð hann oft var við skiptar skoðanir íbúa hvað varðar álverið í 

Straumsvík. Miklar deilur áttur sér stað innan bæjarins veturinn 2006 til 2007 vegna 

fyrirhugaðrar stækkurnar á álverinu. Úr varð að haldin var íbúakosning um nýtt 

deilskipulag sem fól í sér leyfi til stækkunar álversins í Straumsvík. Það var sama hvar 

borið var niður í Hafnarfirði dagana fyrir kosningar allsstaðar var áróður með eða á móti 

stækkun. Þann 31.mars 2007 fór íbúakosningin fram og var stækkunni hafnað. 

Haustið 2008 varð tíðrætt efnahagsrun hér á landi og frá þeim tíma hefur höfundur 

ekki fundið fyrir mikilli neikvæðni í garð álversins í Straumsvík á meðal vina og kunningja 

í Hafnarfirði eins og áberandi var 2006 og 2007. Langaði höfundi því að kanna frekar 

hver væri ímynd álversins í Straumsvík í dag þar sem áróður fyrir kosningar einkenndist 

einna helst af hugmyndum um náttúrurvernd annars vegar og hins vegar um fjármagns 

og tekjulind fyrir Hafnarfjarðarbæ.  

Rannsakanda er ekki kunnugt um að áður hafi verið gerðar rannsóknir á ímynd 

álversins í Straumsvík. En gerð hefur verið umfangsmikill rannsókna á viðhorfum 

bæjarbúa til atvinnumála í Hafnarfirði, auk viðhorfa íbúa til álversins í Straumsvík og 

framtíðar þess. Rannsóknin var unninn af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Rio 

Tinto Alcan og Hafnarfjarðarbæ (Morgunblaðið,2011).  
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1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga meðal Hafnfirðinga á aldrinum 18-67 

ára um hver ímynd álversins í Straumsvík er í þeirra hugum með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu að leiðarljósi: Hver er ímynd álversins í Straumsvík í hugum 

Hafnfirðinga á aldrinum 18-67 ára? 

Þar sem rannsóknin fjallar um ímynd var notast bæði við eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar við undirbúning 

rannsóknarinnar en þá voru tekin 10 viðtöl við einstaklinga í þýði til að ná fram þeim 

þáttum sem Hafnfirðingar tengja við álverið í Straumsvík. Megindlegar aðferðir voru 

notaðar í formi spurningakönnunar til að leggja mat á ímynd álversins í Straumsvík. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin er byggð í tveimur hlutum. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um álverið í 

Straumsvík og deilurnar sem verið hafa vegna staðsetningar þess og fyrirhugaðra 

stækkunaráforma. Einnig er fjallað um fræðilegt hugtök sem tengjast ímynd fyrirtækja, 

hvernig hún er skilgreind, hverjar eru víddir hennar og hvernig á að mæla hana.  

Síðari hluti ritgerðarinnar greinir frá framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum, 

gagnasöfnun og gagnagreiningu, að lokum er niðurstöður dregnar saman og fléttað 

saman við fræðilega umræðu.  
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2 Álverið í Straumsvík 

Álverið í Straumsvík hóf starfsemi sína árið 1969 en verksmiðjan var ekki formlega vígð 

fyrr en 1970. Í upphafi var framleiðslugeta hennar um 33.000 tonn á ári og verksmiðjan 

hefur verið stækkuð fjórum sinnum síðan og er framleiðslugetan í dag um 190.000 tonn 

á ári (Rio Tinto Alcan, e.d.).  

Hér á landi eru starfandi þrjú álver sem öll hafa lýst yfir áhuga á stækkun 

(Evrópuvaktin, 2011). Framleiðsla á áli er mengandi og orkufrekur iðnaður og ávallt er 

verið að leita leiða til að auka orkunýtinguna, auka framleiðni en á saman tíma draga úr 

mengun (Helena Sigurðardóttir,2009). Lengi hefur stóriðja verið umdeild á Íslandi og 

það sem mönnum greinir helst á um er hvar hún á að vera staðsett , hvaðan hún fær 

orku og hvernig staðið er að hollustu og umhverfisvernd. Um þessi atriði snúa flestar 

deilur á Íslandi sem tengjast stóriðju (Jónas Kristjánsson, 1997)1. 

Haustið 2006 og vorið 2007 áttu sér stað miklar umræður í Hafnarfirði vegna 

fyrirhugaðar stækkunar álversins í Straumsvík. Íbúar Hafnarfjarðarbæjar voru klofnir í 

afstöðu sinni, með eða á móti stækkun. 

Aðaltalsmenn á móti stækkun voru náttúruverndarsamtökin Sól í Straumi þeirra 

helstu rök á móti stækkun voru að: 

 Stækkun hefði í för með sér meiri loftmengun og sjónmengun. 

 Línumannvirki sem áformuð eru á útivistarsvæði Hafnfirðinga vegna 
stækkunar óásættanlegt.  

 Hafnfirðingar búi ekki við atvinnuleysi og störfum hafi fjölgað í Hafnarfirði um 
240 seinustu 7 ár án þess að álverið hafi stækkað (Ögmundur Jónsson,2006). 

 Straumsvíkursvæðið sé verðmætt byggingarsvæði sé litið til framtíðarinnar og 
ekki sé gert ráð fyrir krónu fyrir þá 10 ferkílómetra af byggingarlandi sem færu 
undir mengunarsvæði (Ögmundur Jónasson,2006).  

 

 

                                                       

1 Ekki er vitað til þess að nýlegri rannsókn hafi verið unnin á þessum þætti 
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Samtökin Hagur Hafnarfjarðar voru talsmenn stækkunar. Samkvæmt Inga B. Rútssyni 

(2007) eru rökin með stækkun helst þau að: 

 Fjárhagslegur ávinningur Hafnarfjarðar yrði mikill. Vel á annað þúsund 
Hafnfirðingar byggja afkomu sína af starfsemi álversins í dag. Hætta á því að 
ef að ef álverið fær ekki að stækka muni það hætta starfsemi í Straumsvík. 

 Mengun mun verða langt innan þeirra marka sem stjórnvöld setja og mun 
ekki með nokkru móti skaða eða skapa íbúum Hafnarfjarðar hættu.  

 Ef af stækkun verður munu raflínur og spennustöð í Vallahverfinu fara í jörðu.  

 Það eru ekki miklar líkur á því að íbúðabyggð muni rísa í framtíðinni þar sem 
álverið er.  

Þann 31.mars árið 2007 fóru fram íbúakosningar um stækkun álversins í Straumsvík 

og var stækkuninni hafnað. Alls greiddu 12.747 atkvæði í kosningunni, 6.294 eða 49,37% 

voru fylgjandi stækkun en 6.382 eða 50,06% voru á móti stækkun (Morgunblaðið, 2007). 

Rúmlega fjórum árum síðar vann Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands umfangsmikla 

rannsókn á viðhorfum bæjarbúa til atvinnumála í Hafnarfirði, auk viðhorfa íbúa til 

álversins í Straumsvík og framtíðar þess. Rannsóknin var unnin fyrir Rio Tinto Alcan og 

Hafnarfjarðarbæ (Morgunblaðið, 2011). Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að 

mikill meirihluti bæjarbúa telur það jákvætt fyrir Hafnarfjörð að álverið sé í 

bæjarfélaginu eða 75% á móti 10% og helsti ávinningur Hafnarfjarðarbæjar af álverinu 

séu aukin atvinnutækifæri og auknar tekjur í bæjarsjóð. Ríflega 45% svarenda töldu ekki 

vera nein neikvæð áhrif af álverinu en helstu neikvæðu áhrif álversins að mati íbúa er 

mengun. Þrír af hverju 4 bæjarbúum voru ánægðir með að unnið væri að 20% aukinni 

framleiðslugetu án þess þó að stækka álverið (Auður M. Leiknisdóttir,Guðbjörg A. 

Jónsdóttir og Guðlaug J. Sturludóttir,2011). 

Þegar spurt var um frekari stækkun á álverinu var rétt innan við helmingur bæjarbúa 

hlynntur stækkun álversins að uppfylltum ákveðnum skilyrðum er varða mengun- og 

umhverfisáhrif frekar en að fjölga störfum (Auður M. Leiknisdóttiro.fl.,2011).  

Það sem íbúar töldu helst til kosta við stækkun álversins er að það myndu skapast ný 

störf bæði meðan á uppbyggingu stæði og eftir stækkun. Hafnarfjarðarbær og 

Landsvirkjun fengju væntanlega meiri tekjur af rekstri álversins og það væri mjög slæmt 

ef álverið ákveði að hætta starfsemi sinni í Hafnarfirði ef það fengi ekki að stækka 

(Auður M. Leiknisdóttir o.fl.,2011). 
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Það sem íbúar töldu helstu rök á móti stækkun voru meiri mengun, núverandi álver 

væri sjónmengun og álverið er í miðri íbúabyggð. Einnig voru gagnrýndar 

mengunarmælingar álversins en íbúum finnst að þær eigi að fara fram af 

Umhverfisstofnun en ekki álverinu sjálfu. Íbúum fannst að Hafnarfjarðarbær ætti að 

huga meira að nýsköpun og umhverfisvænni atvinnu það væri ekki gott fyrir 

ferðaiðnaðinn að vera með mengandi iðnað (Auður M. Leiknisdóttir o.fl.,2011). 
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3 Ímynd 

Ímynd getur verið huglæg og jafnvel óljós, þar sem hún er byggð á mismikilli þekkingu 

einstaklinga (Davis,2002; Þórhallur Guðlaugsson og Elva Björk Erlingsdóttir,2009). 

Almenningur hefur ákveðnar hugmyndir um hvert fyrirtæki, gæði vörunnar, gæði 

þjónustu verð og o.fl. Hugmyndir almennings um fyrirtæki eru ekki alltaf réttar en þær 

hafa engu að síður áhrif á ákvarðanir þeirra (Barich og Kotler, 1991). 

Það er því mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að átta sig á ímynd sinni og skilgreina 

staðfærslu sína. Að skilja hvernig almenningur upplifir fyrirtækið, vörur og þjónustu 

þess(Keller, Apréria og Georgson,2008). Ímynd getur ekki verið heit eða kvöld frekar en 

góð eða slæm en hún getur aftur á móti verið jákvæð eða neikvæð (Þórhallur 

Guðlaugsson og Elva Björk Erlingsdóttir,2009). 

Samkvæmt Þórhalli Guðlaugsson og Elvu Björk Erlingsdóttur (bls.221,2009) er „ímynd 

sú mynd sem við höfum í huga okkar af einhverju, og er því raunveruleikinn eins og við 

þekkjum hann hverju sinni“. 

3.1 Skilgreining á ímynd 

Barich og Kotler (1991) skilgreina hugtakið ímynd eftirfarandi: 

„samansafn skoðana, hugmynda og trúar sem viðkomandi einstaklingur eða 
hópur hefur á ákveðnum hlut. Slíkur hlutur getur verið 
fyrirtæki,vara,vörumerki,staður eða persóna. Hugmyndin getur verið sönn 
eða röng, raunveruleg eða ímynduð.“ (Barich og Kotler,bls.95,1991;Margrét 
Sigurjónsdóttir og Þórhallur Guðlaugsson,bls.167,13.apríl, 2011) 

3.2 Víddir fyrirtækjaímyndar 

Fólk á það til að persónugera fyrirtæki og gefa þeim mannlega eiginleika því mótar 

skynjun almennings á fyrirtækinu ímynd þess (Spector, 1961). 

 Rannsóknir á ímynd verða að greina á milli 1) Ímynd fyrirtækis eða persónuleika 

og 2) Þá þætti sem voru til þess að fyrirtækið var talið „heiðarlegt“ eða „vinalegt“ 

(Spector, Aaron J, 1961). 

Samkvæmt Spetor (1961) þarf allavega sex víddir til að mæla fyrirtækjaímynd, 

þær eru: 
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 Virkni (Dynamic): Er þetta fyrirtæki frumkvöðull? Laðar það að sé athygli? er 
það sveiganlegt? er það virkt? setur það sér markmið og fylgir þeim? Svarið 
við þessum spurningum segir meira um ímynd fyrirtækisins en nokkur önnur 
vídd (Spector, Aaron J, 1961). 

 Samstarfsfús (Co-operative):Þessi vídd inniheldur persónu einkenni eins og er 
fyrirtækið vinalegt? Er það vel liðið?heldur það virðingu sinni? (Spector, Aaron 
J, 1961).  

 Viðskiptahættir (Business-wise): Hverjir eru viðskiptalegir eiginleikar þess? er 
fyrirtækið vel skipulagt?hefur það sannfæringakraft?o.fl. (Spector, Aaron J, 
1961). 

 Persónuleiki (Characther): Hverjir er persónueiginleikar fyrirtækisins? Er það 
heiðarlegt? Er það virt? Er það virðulegt? O.fl. (Spector, Aaron J, 1961). 

 Farsælt (Successfull): Þessi vídd inniheldur atriði sem tengjast fjármálahlið 
fyrirtækisins, sjálfstrausti þess o.fl. (Spector, Aaron J, 1961). 

 Hlédrægni (Withdrawn): Fáskiptið, leyndardómsfullt og varkátt fyrirtæki 
myndi skora hátt í þessari vídd. Þetta er veikasta víddin af sex í mælingu á 
ímynd en nauðsynleg til þess að hægt sé að meta fyrirtækið. (Spector, Aaron 
J, 1961). 

Hvaða vídd er mikilvægust hverju sinni fer eftir hvaða fyrirtæki er verið að skoða og 

hvaða þættir í ímynd þess skipta mestu máli (Spector, Aaron J, 1961). 

3.3 Fyrirtækjaímynd 

Einn af mikilvægustu þáttum fyrirtækis er ímynd þess. Það tekur langan tíma að byggja 

upp góða ímynd en örskamma stund að rústa henni (Kynning og markaður ehf, e.d.). Til 

að skapa sterka ímynd er mikilvægt að fyrirtækið eigi sér sterka, jákvæða og einstaka 

tengingu í huga almennings (Keller, Apréria og Georgson,2008). 

Eins og áður hefur komið fram hafa öll fyrirtæki tiltekna ímynd og er hún uppspretta 

margra þátta, fyrirtæki eru mismunandi og skynja einstaklingar ímynd þeirra út frá 

mörgum víddum. Hvernig einstaklingar skynja ímynd hvers og eins hefur síðan áhrif á 

hegðun hans og atferli (Þórhallur Guðlaugsson og Friðrik Eysteinsson, 2010). Samkvæmt 

Boga Þór Sigurson (1993) er ímynd fyrirtækja heildarálit allra neytenda á því „Þetta álit 

viðskiptaumhverfis er ekki alltaf rétt, eða er ekki eins og stjórnendur vilja hafa það, en 

hefur samt sem áður mikill áhrif á eftirspurn eftir vöru þess og þjónustu“ (Bogi Þór 

Siguroddson ,bls.211,1993). 

Til eru margar skilgreiningar á fyrirtækjaímynd og flestar byggja þær á tveimur 

þáttum, það er stafrænum (functional) og sálrænum (psychological) þáttum. Stafrænir 
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þættir fyrirtækja eru áþreifanlegir og auðvelt að mæla en sálrænu þættirnir er erfiðara 

að mæla þar sem þeir byggja á huglægu mati hvers og eins, tilfinningu og viðhorfi til 

fyrirtækisins (Apisit Chattananon, Meredith Lawley, Jirasek Trimetsoontorn, Numchai 

Supparerkchaisakul, Lackana Leelayouthayothin, 2007). Samkvæmt Chattananon o.fl.      

(2007) er fyrirtækjaímynd sú heildarmynd sem almenningur hefur í huga sér á fyrirtæki. 

Sú heildarmynd er samansafn skoðana, samskipta,hugmynda og trúar sem viðkomandi 

einstaklingur hefur á fyrirtæki. 

Samkvæmt Barich og Kotler (1991) hafa fyrirtæki ekki eina heldur margar „ímyndir“ 

það fer eftir því hvað þætti fyrirtækisins er verið að skoða hver útkoman er. Fyrirtæki 

verða að vera meðvituð um hvar ímynd þeirra er sterkust og hvar hún er veikust og 

grípa til aðgerða til að bæta ímyndina þar sem þess er þörf. Stundum þurfa fyrirtæki að 

bæta frammistöðu sína og stundum þurfa þau að koma því betur til skila til almennings 

fyrir hvað þau standa í raun, þ.e staðfærslu sinni.  

Sidney Levy kynnti til sögunnar hugtakið ímynd (image) árið 1955 og síðan hefur 

hugmyndafræðin á bak við ímynd verið notuð innan margra ólíkra fræðigreina. Í fyrsta 

lagi er það ímynd fyrirtækisins (corporate image) það er hvernig almenningur sér 

skipulagsheildina í heild sinni. Velvilja fyrirtækis gagnvart samfélaginu, starfsmönnum, 

viðskiptavinum og öðrum hagsmunaaðilum. Fyrirtæki geta haft sterka fyrirtækja ímynd 

því það er til fyrirmyndar í samfélaginu og styrkir mikið góð málefni. Það skilar sér hins 

vegar ekki endilega til viðskiptavina sérstaklega ef fyrirtæki eru ekki með sterka 

markaðsímynd, jafnvel þótt fyrirtæki séu dugleg að styrkja ýmis málefni fær það 

viðskiptavininn ekki til að horfa framhjá gæðum vörunnar og veikleikum í markaðsstarfi 

(Barich og Kotler,1991).  

Í öðru lagi er það ímynd vörunnar (product image) það er hvernig fólk upplifir og 

skynjar ákveðnar vörutegundir (Barich og Kotler,1991). 

Í þriðja lagi er það ímynd vörumerkis (brand image) það er hvernig fólk upplifir og 

skynjar ákveðið vörumerki og samkeppnisstöðu þess (Barich og Kotler,1991). 

Barich og Kotler (1991) kynna síðan til sögunnar fjórðu ímyndagerðina eða 

markaðsímynd (marketing image) fyrirtækis það er hvernig fólk upplifir og skynjar 

heildar markaðsstarf fyrirtækis og samval söluráða. Markaðsímynd fyrirtækis segir til um 

hvernig viðskiptavinir og almenningur meta ávinninginn meiri að eiga viðskipti við 
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ákveðið fyrirtæki frekar en samkeppnisaðilana. Fyrirtæki hafa sterka markaðsímynd ef 

viðskiptavinir telja sig fá mikið virði þegar þeir kaupa vöru þeirra eða þjónustu. 

Bæði markaðsímynd og fyrirtækjaímynd er ætlaða að hafa sem mest áhrif á hegðun 

allra viðeigandi markhópa (Barich og Kotler,1991). Markmiðið er að markaðsímynd 

fyrirtækis bæði hvetji viðskiptavini til að kaupa vöru og þjónustu fyrirtækisins og mæla 

með vöru og þjónustu við aðra. Góð fyrirtækjaímynd á vera mótsagnalaus og leitast við 

að hafa jákvæð áhrif á hagsmunaaðila fyrirtækisins svo sem almenning, kjósendur, 

viðskiptavini, hluthafa og stjórnvöld (Barich og Kotler,1991). 

Samkvæmt Barich og Kotler (1991) eru þættir fyrirtækja ímyndar eftirfarandi og hver 

þáttur inniheldur nokkur einkenni.  

 Samfélagsleg ábyrgð: Umhverfið, lífsgæði o.fl. 

 Framlög til góðgerðamála og styrkir. 

 Framkoma fyrirtækis við starfsmenn, laun og fríðindi. 

 Varan: Gæði, ending,stíll, frammistaða o.fl. 

 Samskipti: Auglýsingar, kynningar, símakannanir og póstur. 

 Verð: Listaverð, magnafsláttur, endurgreiðsla og skilmálar. 

 Stuðningur: Menntun, leiðbeiningar, þjálfun viðskiptavina og ráðgjöf. 

 Þjónusta,uppsetning, viðgerðarþjónusta og varahlutaþjónusta. 

 Dreifileiðir, staðsetning, þjónusta og starfshæfni. 

 Sölumenn, hæfni, kurteisi, trúverðugleiki, áreiðanleiki og viðbragð. 

 Viðskiptahættir, orðspor, nýsköpun, fjárhagslegur styrkur og gæði stjórnunar. 

Hvernig fyrirtæki sinna þessum þáttum skapar síðan heildarímynd fyrirtækisins í huga 

almennings (Barich og Kotler,1991). 

3.4 Mæling ímyndar 

Til er fjöldi fræðigreina sem lýsa mikilvægi ímyndar og reglulegri mælingu á henni en 

það fer ekki öllum saman um hvernig á að mæla hana. Samkvæmt Barich og Kotler 

(1991) er mikilvægt þegar mæla á ímynd fyrirtækis að ferlið sé framkvæmanlegt, 

viðráðanlegt í verði og endurtakanlegt. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að koma sér upp kerfi 

sem mælir viðhorf og ímynd og mismunandi skoðanir almennings. Samkvæmt Barich og 

Kotler (1991) væru aðalkostir slíks kerfis fyrir fyrirtæki þeir að fyrirtæki gætu komist 
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fljótt að því ef breytingar verða á ímynd þeirra, þeim í óhag og gripið til aðgerða áður en 

ímynd fyrirtækisins skaðast, fyrirtæki gætu fundið út á hvaða sviðum frammistaða þess 

væri ekki nógu góð og unnið í því að bæta þá þætti. Fyrirtækin geta séð hvar þau standa 

keppinautum sínum framar og nýtt sér þá styrkleika betur. Fyrirtæki geta síðan séð 

hvort að þær aðgerðir sem gripið hefur verið til, til að bæta ímynd þeirra hafi í raun 

skilað árangri.  

Til að geta mælt ímynd fyrirtækja er mjög mikilvægt að komast að því hver 

hugrenningatengsl almennings eru við fyrirtækið. Hvaða þættir það eru sem 

almenningur tengir við að heyra nafnið á vörumerkinu, sjá mynd af vörumerkinu o.fl.Til 

að finna þá grunnþætti sem skapa ímynd fyrirtækja er mjög gagnlegt að notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir (Keller,Apéria og Georgson,2008).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir er hluti af rannsóknarhefð sem byggist á 

fyrirbærafræði. Dæmi um aðferðir í anda hefðarinnar eru viðtöl, rýnihópar eða 

fókusgrúppur sem henta vel þegar mæla á ímynd. Þar er þá aðalega notast við opnar 

spurningar eða frjáls hugrenningatengsl (free association) en markmiðið með slíkri 

aðferð er að ná fram sem flestum þáttum er almenningur tengir við fyrirtækið. Hvað er 

jákvætt og neikvætt við fyrirtækið, hverjir eru styrkleikar og veikleikar þess, hver er 

sérstaða þess (Keller, Apréria og Georgson, 2008).  

Til að fá fram hvað almenningur telur jákvætt eða neikvætt við fyrirtækið er  notast 

við spurningar eins og: 

  Hvað líkar þér best við fyrirtækið? hverjar eru jákvæðar hliðar þess?eða hvað 
líkar þér ekki við fyrirtækið?hverjir eru ókostir þess? 

Til að fá fram styrkleika eða veikleika fyrirtækis er notast við spurningar eins og:  

 Hvað kemur fyrst upp í hugann þegar þú hugsar um fyritækið? hvaða þýðingu 
hefur fyrirtækið fyrir þér?  

Til þess að fá fram hvað einstaklingum finnst einstakt og sérstætt við fyrirtækið er 

notast við spurningar eins og: 

  Hvað finnst þér einstakt við fyrirtækið? hversu ólík er það öðrum 
fyrirtækjum? og að hvaða leiti er það eins?  

Þetta eru allt beinar en opnar spurningar sem eru til þess fallnar að ná fram sem 

flestum þáttum er almenningur tengir við fyrirtækið (Keller, Apréria og Georgson, 2008). 
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4 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var framkvæmd í tveimur hlutum. Til að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar var notast við bæði eigindlega- og megindlega rannsóknaraðferð. Fyrst 

voru tekinn viðtöl við 10 einstaklinga úr þýðinu, til að ná fram þeim þáttum sem 

Hafnfirðingar tengja við álverið í Straumsvík. Viðmælendur fengu spurninguna „hvað er 

það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar þú hugsar um álverið í Straumsvík?“. 

Niðurstöður viðtala voru skráð og þeir þættir sem 5 eða fleiri voru sammála um voru 

notaðir til að hanna fullyrðingarnar fyrir megindlega hluta rannsóknarinnar sem var í 

formi spurningalista, (sjá viðauka 1). Þeir þættir sem oftast komu fyrir voru „tekjur“, 

„ferlíki“, „öryggi“, „atvinna“, „mengun“ og „sjónmengun“. Þátttakendur tóku afstöðu til 

hvers þáttar fyrir sig á fimm stiga kvarða þar sem 1 táknar mjög sammála og 5 táknar 

mjög ósammála. Spurningalistinn var sendur í tölvupósti til þátttakenda eða svörin skráð 

jafnóðum í gegnum síma.  

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru Hafnfirðingar á aldrinum 16-67 ára búsettir í Hafnarfirði. Notast var 

við 500 manna slembiúrtak úr þjóðskrá sem fengið var hjá Ferli ehf. Úrtakið innihélt 250 

konur og 250 karla á aldrinum 18-67 ára. 

4.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar er í formi spurningalista (sjá viðauka 1). Spurningalistinn sem 

lagður var fyrir úrtakið inniheldur 12 spurningar. Hann skiptist í tvo hluta. Í fyrri 

hlutanum, spurningum 1-6, eru fullyrðingar sem eiga að mæla ímynd álversins. Þær eru 

niðurstöður úr eigindlegri rannsókn höfundar. Spurningarnar eru á raðkvarða frá 1-5 þar 

sem 1 stendur fyrir mjög sammála og 5 stendur fyrir mjög ósammála. Í seinni hlutanum, 

spurningum 7-12 er spurt um bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur, menntun, póstnúmer 

þátttakenda, hversu lengi þeir hafa búið í Hafnarfirði og ráðstöfunartekjur heimilis. 

Spurningarnar eru fjölvalsspurningar þar sem hægt er að velja einn svarmöguleika. 
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4.3 Framkvæmd/Úrvinnsla 

Á tímabilinu 25.08.12 - 31.08.12 var hringt í þátttakendur og þátttöku þeirra óskað. 

Reynt var tvisvar að ná í þátttakendur. Þeim var boðið að fá könnunina senda í 

tölvupósti, þ.e hlekk á hana eða að svara henni í gegnum síma. Þeir sem gáfu upp 

netföng sín fengu sendar tvær áminningar. Sú fyrri var send út þann 03.09.12 og sú 

seinni þann 06.09.12. Þann 09.09.12 var rannsókninni lokað og ekki hægt að svara henni 

frekar. 

Þegar gagnasöfnun var lokið voru gögnin færð í Excel og þau hreinsuð og síðan færð 

yfir í tölfræðiforritið SPSS. Við úrvinnslu þeirra var aðallega notast við útkomu tíðnitafla 

sem segir hversu oft einhver ákveðinn atburður gerist, en það kallast lýsandi tölfræði. Í 

SPSS voru framkvæmd t-próf tveggja óháðra úrtaka (independent-samples t-test) sem 

notuð voru til að bera saman meðaltöl bakgrunnsbreytanna „kyn“ og „hvert er 

póstnúmer þitt“. Notuð var dreifigreining (ANOVA) til að kanna mun á milli 

bakgrunnsbreyta með þrjá eða fleiri hópa eins og aldur, menntun, lengd búsetu og 

ráðstöfunartekjur. Eftir á próf (Post hoc) til að kanna muna á milli hópa og Tukey próf til 

að kanna á milli hvaða hópa munurinn væri. Einungis er talað um mun þegar hann 

reyndist marktækur miðað við 95% öryggismörk. 
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5 Helstu niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Alls náðist í 437 

Hafnfirðinga af þeim 500 sem voru í úrtakinu eða 87%. Flestir gáfu upp netföng sín og 

vildu fá könnunina senda með tölvupósti. Af þeim 437 sem haft var samband við 

svöruðu 332 könnunni eða tæp 76%, þar af voru 139 karlar eða 46% og 193 konur eða 

58% . Flestir sem svöruðu voru á aldrinum 26-33 ára eða 23%, búsettir á svæði 220. 

Flestir þátttakendur voru með Háskólagráðu á grunnstigi eða 38%, 48% voru með 

450.001 kr eða meira í ráðstöfunartekjur og 46% höfðu búið í Hafnarfirði í 20 ár eða 

meira 

Þegar skoðaðar voru fullyrðingarnar sex sem þátttakendur voru beðnir að taka 

afstöðu til eru helstu niðurstöður þessar. 

Í spurning 1 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er tekjuaukandi fyrir 

Hafnarfjarðabæ“. Alls voru 60% þátttakenda mjög sammála fullyrðingunni, 11% tóku 

ekki afstöðu til fullyrðingarinnar og karlar voru meira sammála henni en konur. 

Niðurstöður dreifigreiningar sýndu að munur var á milli hópa. Eftir á próf (Post-hoc) 

sýndi að munur var á milli bakgrunnsbreytanna „ hver er aldur þinn?“ og „hversu lengi 

hefurðu búið í Hafnarfirði?“. Þeir sem voru 42-49 ára voru meira sammála fyllyrðingunni 

en þeir sem voru 18-35 ára. Þeir sem höfðu búið í Hafnarfirði 20 ár eða meira voru 

meira sammála fullyrðingunni heldur en þeir sem höfðu búið í Hafnarfirði 10-15 ár. 

Í spurning 2 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er ferlíki“. Alls voru 30% 

mjög sammála fullyrðingunni, 22% tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar og konur voru 

meira sammála henni en karlar. Niðurstöður dreifigreiningar sýndu að munur var á milli 

hópa. Eftir á próf (Post-hoc) sýndi að munur var á milli hópa innan bakgrunnsbreytunnar 

„hversu lengi hefurðu búið í Hafnarfirði?“. Þeir sem búið höfðu í Hafnarfirði 1-5 ár voru 

meira sammála fullyrðingunni en þeir sem búið höfðu í 10-15 ár og 20 ár eða meira. 

Í spurning 3 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er öruggt“. Alls voru 21% 

mjög sammála fullyrðingunni, 30% tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar og karlar voru 

meira sammála henni en konur. Niðurstöður dreifigreiningar sýndu að munur var á milli 

hópa. Eftir á próf (Post-hoc) sýndi að munur var á milli bakgrunnsbreytanna „ hver er 
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aldur þinn?“ og „hversu lengi hefurðu búið í Hafnarfirði?“. Þeir sem voru á aldrinum 42-

49 ára voru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem voru, 18-25 ára og 34-41 ára. Þeir 

sem höfðu búið í Hafnarfirði 15-20 ár voru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem 

búið höfðu 1-5 ár eða 20 ár og meira. 

Í spurning 4 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er atvinnuskapandi fyrir 

Hafnfirðinga“. Alls voru 52% mjög sammála fullyrðingunni, 8% tóku ekki afstöðu til 

fullyrðingarinnar og karlar voru meira sammála en konur. Niðurstöður dreifigreiningar 

sýndu að munur var á milli hópa. Eftir á próf (Post-hoc) sýndi að munur var á milli hópa 

innan bakgrunnsbreytunnar „hversu lengi hefurðu búið í Hafnarfirði?“. Þeir sem búið 

höfðu í Hafnarfirði 15-20 ár voru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem búið höfðu í 

10-15 ár og 20 ár eða meira. 

Í spurning 5 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er mengandi“. Alls voru 

26% mjög sammála fullyrðingunni, 22% tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar og konur 

voru meira sammála henni en karlar. Niðurstöður dreifigreiningar sýndu að munur var á 

milli hópa. Eftir á próf (Post-hoc) sýndi að munur var á milli bakgrunnsbreytanna „ hver 

er aldur þinn?“ og „hversu lengi hefurðu búið í Hafnarfirði?“. Þeir sem voru á aldrinum 

34-41 ára eru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem eru 42-49 ára og 50-57 ára. Þeir 

sem voru búnir að búa 10-15 ár voru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem höfðu 

búið í 5-10 ár og 20 ár eða meira. 

Í spurning 6 var sett fram fullyrðingin „Álverið í straumsvík er sjónmengun“. Alls voru 

32% mjög sammála fullyrðingunni, 21% tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar og konur 

voru meira sammála henni en karlar. Einnig kom í ljós munur á milli afstöðu þátttakenda 

eftir póstnúmeri þeir sem búa í póstnúmeri 221 eru meira sammála fullyrðingunni en 

þeir sem búa í póstnúmeri 220. Niðurstöður dreifigreiningar sýndu að munur var á milli 

hópa. Eftir á próf (Post-hoc) sýndi að munur var á milli bakgrunnsbreytanna „ hver er 

aldur þinn?“, „hver er menntun þín?“ og „hversu lengi hefurðu búið í Hafnarfirði?“. þeir 

sem voru á aldrinum 34-41 ára eru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem voru 26-

33 ára og 58-67 ára. Þeir sem erum með Háskólagráðu á framhaldstigi eru meira 

sammála fullyrðingunni en þeir sem eru með  framhaldskólapróf . Þeir sem voru búnir 

að búa í Hafnarfirði í 10-15 ár voru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem höfðu 

búið í 5-10 ár og 20 ár eða meira. 
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5.1 Ítarlegar niðurstöður 

Eins og nafnið gefur til kynna eru hér kynntar ítarlegar niðurstöður rannsóknarinnar þar 

sem hverri spurningu er útlistað með mynd eða töflu og niðurstöður marktektarprófa 

skýrðar. 

5.1.1 Spurning 1 

Í spurningu 1 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er tekjuaukandi fyrir 

Hafnarfjarðabæ“. Á mynd 1 má sjá að um 60% svarenda eru mjög sammála, 27% eru 

frekar sammála, 2% eru frekar ósammála fullyrðingunni og 11% svarenda tóku ekki 

afstöðu til fullyrðingarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Framkvæmt var óháð t-próf til að kanna hvort munur væri á afstöðu kynjanna til 

fullyrðingarinnar „ Álverið í Straumsvík er tekjuaukandi fyrir Hafnarfjarðarbæ“. Fram 

kom marktækur munur þar sem karlar (M=1,40, SD=0,698) telja álverið í Straumsvík 

frekar tekjuaukandi fyrir Hafnarfjarðarbæ en konur [M=1,69. SD=0,827; t(330)=3,495, 

p<0,05]. 

Einnig sýndu niðurstöður dreifigreiningar mun á milli aldurshópa (p<0,05) varðandi 

fullyrðinguna [F(5,326)=3,087, p=0,010]. Eftir á próf (Post-hoc) þar sem notað var Tukey 

Mynd 1: Álverið í Straumsvík er tekjuaukandi fyrir Hafnarfjarðarbæ 
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sýndi að munurinn var á milli Hafnfirðinga á aldrinum 42-49 ára (M=1,34) sem voru 

meira sammála fullyrðingunni en Hafnfirðinga á aldrinum 18-25 ára (M=1,88).  

Niðurstöður dreifigreiningar sýndi einnig mun á milli hópa þegar skoðað er hversu 

lengi þátttakendur hafa búið í Hafnarfirði (p<0,05), [F(5,326)=3,702, p=0,003]. Eftir á 

próf (Post-hoc) þar sem notað var Tukey sýndi að munurinn var á milli þeirra sem búið 

höfðu í Hafnarfirði 20 ár eða meira (M=1,44) eru meira sammála fullyrðingunni heldur 

en þeir sem hafa búið í Hafnarfirði 10-15 ár (M=1,94). Ekki koma fram munur á milli 

annarra hópa. 

5.1.2 Spurning 2 

Í spurningu 2 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er ferlíki“. Á mynd 2 má sjá 

að um 30% svarenda eru mjög sammála, 20% frekar sammála, 20% frekar ósammála og 

8% eru mjög ósammála. 22% svarenda tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Mynd 2: Álverið í Straumsvík er ferlíki 

Framkvæmt var óháð t-próf til að kanna hvort munur væri á afstöðu kynjanna til 

fullyrðingarinnar „ Álverið í Straumsvík er ferlíki“. Fram kom marktækur munur þar sem 

konur (M=2,25, SD=1,187) eru meira sammála fullyrðingunni en karlar [M=2,97. 

SD=1,362; t(330)=-5,105, p<0,05]. Niðurstöður dreifigreiningar sýndu mun á milli hópa 

(p<0,05), [F(5,326)=7,170, p=0,000]. Eftir á próf (Post-hoc) þar sem notað var Tukey 

sýndi að munurinn var á milli þeirra sem búið höfðu í Hafnarfirði 1-5 ár (M=1,77), 10-15 

ár (M=2,39) og 20 ár eða meira (M=2,94). Ekki koma fram munur á milli annarra hópa. 
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5.1.3 Spurning 3  

Í spurningu 3 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er öruggt“. Á mynd 3 má sjá 

að um 21% svarenda eru mjög sammála, 31% frekar sammála fullyrðingunni og 15% eru 

frekar ósammála og 4% eru mjög ósammála. 30% svarenda tóku ekki afstöðu til 

fullyrðingarinnar. 

Mynd 3: Álverið í Straumsvík er öruggt 

Framkvæmt var óháð t-próf til að kanna hvort munur væri á afstöðu kynjanna til 

fullyrðingarinnar „ Álverið í Straumsvík er öruggt“. Fram kom marktækur munur þar sem 

karlar (M=2,05, SD=1,059) eru meira sammála fullyrðingunni en konur [M=2,83. 

SD=0,986; t(330)=6,928, p<0,05]. Einnig sýndu niðurstöður dreifigreiningar mun á milli 

hópa. Munur var á milli aldurshópa p<0,05. [F(5,326)=3,836, p=0,002]. Eftir á próf (Post-

hoc) þar sem notað var Tukey sýndi að munurinn var á milli þeirra sem voru á aldrinum 

42-49 ára (M=2,10), 18-25 ára (M=2,94) og 34-41 ára (M=2,74). Munur var á milli hópa 

(p<0,05) eftir því hversu lengi þátttakendur höfðu búið í Hafnarfirði [F(5,326)=4,395, 

p=0,001]. Þeir sem voru búnir að búa 1-5 ár (M=3,00) voru minna sammála 

fullyrðingunni en þeir sem höfðu búið í 15-20 ár (M=2,11) og 20 ár eða meira (M=2,33). 

Ekki koma fram munur á milli annarra hópa. 

5.1.4 Spurning 4 
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Í spurningu 4 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er atvinnuskapandi fyrir 

Hafnfirðinga“. Á mynd 4 má sjá að um 52% svarenda eru mjög sammála, 35% frekar 

sammála fullyrðingunni, 5% eru frekar ósammála. 8% svarenda tóku ekki afstöðu til 

fullyrðingarinnar. 

Mynd 4: Álverið í Straumsvík er atvinnuskapandi fyrir Hafnfirðinga 

Framkvæmt var óháð t-próf til að kanna hvort munur væri á afstöðu kynjanna til 

fullyrðingarinnar „ Álverið í Straumsvík er atvinnuskapandi fyrir Hafnfirðinga“. Fram kom 

marktækur munur þar sem karlar (M=1,53, SD=0,819) eru meira sammála fullyrðingunni 

en konur [M=1,77. SD=0,829; t(330)=2,611, p<0,05]. Einnig sýndu niðurstöður 

dreifigreiningar mun á milli hópa. Munur var á milli hópa (p<0,05) eftir því hversu lengi 

þátttakendur höfðu búið í Hafnarfirði [F(5,326)=5,894, p=0,000]. Þeir sem voru búnir að 

búa í 15-20 ár (M=1,33)  voru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem búið höfðu í 10-

15 ár (M=2,10) eða 20 ár (M=1,50) eða meira. Ekki koma fram munur á milli annarra 

hópa. 
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5.1.5 Spurning 5 

Í spurningu 5 var sett fram fullyrðingin „Álverið í Straumsvík er mengandi“. Á mynd 5 má 

sjá að um 26% svarenda eru mjög sammála, 29% eru frekar sammála fullyrðingunni, 

21% eru frekar ósammála og 2% eru mjög ósammála. 22% svarenda tóku ekki afstöðu til 

fullyrðingarinnar. 

Mynd 5: Álverið í Straumsvík er mengandi 

Framkvæmt var óháð t-próf til að kanna hvort munur væri á afstöðu kynjanna til 

fullyrðingarinnar „ Álverið í Straumsvík er mengandi“. Fram kom marktækur munur þar 

sem konur (M=2,22, SD=1,039) eru meira sammála fullyrðingunni en karlar [M=2,71. 

SD=1,217; t(330)=-3,938, p<0,05]. Einnig sýndu niðurstöður dreifigreiningar mun á milli 

hópa. Munur var á milli aldurshópa (p<0,05) varðandi fullyrðinguna [F(5,326)=4,150, 

p=0,001]. Þeir sem eru á aldrinum 34-41 ára (M=2,06) eru meira sammála fullyrðingunni 

en þeir sem eru 42-49 ára (M=2,84) og 50-57 ára (M=2,74). Munur var á milli hópa 

(p<0,05) eftir því hversu lengi þátttakendur höfðu búið í Hafnarfirði [F(5,326)=4,908, 

p=0,000]. Þeir sem voru búnir að búa 10-15 ár (M=1,98) voru meira sammála 

fullyrðingunni en þeir sem höfðu búið í 5-10 ár (M=2,14) og 20 ár eða meira (M=2,73). 

Ekki koma fram munur á milli annarra hópa. 

 



 

25 

5.1.6 Spurning 6 

Í spurningu 6 var sett fram fullyrðingin „Álverið í straumsvík er sjónmengun“. Á mynd 6 

má sjá að um 32% svarenda eru mjög sammála fullyrðingunni, 23% eru frekar sammála 

fullyrðingunni, 19% eru frekar ósammála og 4% eru mjög ósammála. 21% svarenda tóku 

ekki afstöðu til fullyrðingarinnar.  

Mynd 6: Álverið í Straumsvík er sjónmengun 

Framkvæmt var óháð t-próf til að kanna hvort munur væri á afstöðu kynjanna til 

fullyrðingarinnar „ Álverið í Straumsvík er sjónmengun“. Fram kom marktækur munur 

þar sem konur (M=2,10, SD=1,144) eru meira sammála fullyrðingunni en karlar [M=2,81. 

SD=1,243; t(330)=-5,415, p<0,05]. Einnig kom í ljós munur á milli afstöðu þátttakenda 

eftir póstnúmeri þeir sem búa í póstnúmeri 221 (M=2,26, SD=1,253) eru meira sammála 

fullyrðingunni en þeir sem búa í póstnúmeri 220 [M=2,53. SD=1,209; t(330)=1,964, 

p<0,05]. Niðurstöður dreifigreiningar mun á milli hópa. Munur var á milli aldurshópa 

(p<0,05) varðandi fullyrðinguna [F(5,326)=2,866, p=0,015]. þeir sem eru á aldrinum 34-

41 ára (M=1,94) eru meira sammála fullyrðingunni en þeir sem eru 26-33 ára (M=2,53) 

og 58-67 ára (M=2,65). Munur var á milli menntunar (p<0,05) varðandi fullyrðinguna 

[F(5,326)=2,728, p=0,029]. Þeir sem erum með Háskólagráðu á framhaldstigi (1,93) eru 

meira sammála fullyrðingunni en þeir sem eru með  framhaldskólapróf (M=2,54). Munur 

var á milli hópa (p<0,05) eftir því hversu lengi þátttakendur höfðu búið í Hafnarfirði 
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[F(5,326)=4,908, p=0,000]. Þeir sem voru búnir að búa 10-15 ár (M=1,98) voru meira 

sammála en þeir sem höfðu búið í 5-10 ár (M=2,14) og 20 ár eða meira (M=2,73). Ekki 

koma fram munur á milli annarra hópa. 

5.2 Bakgrunnspurningar 

Bakgrunnspurningar er 6 og eru þær útskýrðar hér nánar hver fyrir sig.  

5.2.1 Spurning 7 

Hvert er kyn þitt? 

Í spurningu 7 var spurt um kyn þátttakenda og var kynjahlutfallið nokkuð jafnt. Alls 

svöruðu 193 konur könnuninni eða 58% og 139 karlar eða 46%. Það er ekki mikill munur 

á milli kynja sem útskýrist væntanlega af því að kynjahlutfall úrtaksins var nokkuð jafnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7:Kyn 
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5.2.2 Spurning 8 

Hver er aldur þinn? 

Í spurningu 8 var spurt út í aldur þátttakenda og þeim skipt niður í sex aldursflokka eins 

og sjá má í töflu 1, en þar er þátttakendum skipt niður eftir aldri og kyni. Flestir sem 

svöruðu könnunni voru á aldrinum 26-33 ára eða 23%, 21% voru á aldrinum 34-41 ára, 

19% voru á aldrinum 42-49 ára, 14% voru á aldrinum 50-57 ára og 13% á aldrinum 58-67 

ára. Fæstir þátttakendur voru á aldrinum 18-25 ára eða 10%. Nokkur munur er á milli 

aldurshópa hvað varðar þátttöku þeirra, líklegt er að aldurshópurinn 18-25 ára hafi ekki 

mikinn áhuga á málefninu og því ekki gefið sér tíma til að svara könnunni. 

Tafla 1: Aldur og kyn 

Aldur Kvenkyn Karlkyn Alls % 

18-25 22 12 34 10% 

26-33 50 26 76 23% 

34-41 36 32 68 21% 

42-49 33 29 62 19% 

50-57 22 24 46 14% 

58-67 28 16 44 13% 

 

5.2.3 Spurning 9 

Hvert er póstnúmer þitt? 

Í spurningu 9 voru þátttakendur spurðir út í búsetu innan Hafnarfjarðar. Í töflu 2 má sjá 

skiptingu þátttakenda eftir búsetu innan Hafnarfjarðar og eftir kyni. Skipting 

þátttakenda eftir póstnúmeri er nokkuð jöfn , 52% þeirra sem svöruðu búa í póstnúmeri 

220 og 48% búa í póstnúmeri 221. Í póstnúmeri 220 svörðuðu alls 95 konur og 76 karlar. 

Í póstnúmeri 221 svöruðu alls 98 konur og 63 karlar. Úrtakið skiptist nokkuð jafnt niður 

á milli póstnúmera því kemur ekki á óvart jöfn skipting þátttakenda. 

Tafla 2: Póstnúmer og kyn 

Póstnúmer Kvenkyn Karlkyn Alls % 

220 95 76 171 52% 

221 98 63 161 48% 
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5.2.4 Spurning 10 

Hver er menntun þín? 

Í spurningu 10 var spurt um menntun þátttakenda. Í töflu 3 má sjá skiptingu þáttakenda 

eftir menntun og kyni. Flestir þátttakendur voru með háskólagráðu á grunnstigi eða 38% 

þátttakenda, 35% þátttakenda voru með framhaldsskólapróf, 14% þátttakenda voru 

með háskólagráðu á framhaldsstigi, 11% þátttakenda voru með grunnskólapróf og 2% 

þátttakenda voru með enga eða annarskonar menntun. 

Tafla 3: Menntun og kyn 

Menntun Kvenkyn Karlkyn Alls % 

Grunnskólapróf 
 

24 12 36 11% 

Framhaldsskólapróf (t.d menntaskóli/iðnskóli) 
 

50 67 117 35% 

Háskólagráða á grunnstigi (t.d B.A.,B.S.o.s.frv.) 
 

87 40 127 38% 

Háskólagráða á framhaldsstigi (t.d M.A., 
M.S.,o.s.frv.) 

30 16 46 14% 

Annað 
 

2 4 6 2% 

5.2.5 Spurning 11 

Hversu lengi hefurðu búið í Hafnarfirði? 

Í spurningu 11 var spurt um hversu lengi þátttakendur höfðu búið í Hafnarfirði. Í töflu 4 

má sjá skiptingu þátttakenda eftir hversu lengi þeir hafa búið í Hafnarfirði og eftir kyni. 

Flestir þátttakendur höfðu búið í Hafnarfirði í 20 ár eða meira eða 46%. Alls höfðu 2% 

þátttakenda búið í Hafnarfirði minna en 1 ár, 8% þátttakenda hafði búið í Hafnarfirði í 1-

5 ár, 21% þátttakenda í 5-10 ár og 8% þátttakenda í 15-20 ár. 

Tafla 4: Lengd búsetu og kyn 

Lengd búsetu Kvenkyn Karlkyn Alls % 

Minna en 1 ár 2 4 6 2% 

1-5 ár 20 6 26 8% 

5-10 ár 43 27 70 21% 

10-15 ár 27 22 49 15% 

15-20 ár 13 14 27 8% 

20 ár eða meira 88 66 152 46% 
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5.2.6 Spurning 12 

Hverjar eru ráðstöfunartekjur heimilisins á mánuði? 

Í spurningu 12 var spurt um ráðstöfunartekjur heimilis. Í töflu 5 má sjá hvernig 

ráðstöfunartekjur heimils eru og kyn þátttakenda. Flestir þátttakenda eða 44% voru 

með tekjur yfir 450.000 kr, 28% þátttakenda voru með tekjur á bilinu 350.001-450.000 

kr, 19% þátttakenda voru með tekjur á bilinu 250.001-350.000 kr og 10% þátttakenda 

voru með tekjur á bilinu 150.000-250.000 kr. 

Tafla 5: Tekjur og kyn 

Tekjur Kvenkyn Karlkyn Alls % 

150.000-250.000 17 11 28 8% 

250.001-350.000 40 13 53 16% 

350.001-450.000 51 41 92 28% 

450.001 eða meira 85 74 159 48% 
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6 Takmarkanir 

Takmarkanir við rannsóknina voru helst þær að erfitt var að fá aðgang að úrtaki sem 

innihélt tölvupóstföng. Leitaði rannsakandi til Þjóðskrár Íslands, Hagstofu Íslands, 

Advania, Capacent, Hafnarfjarðarbæjar og álversins í Straumsvík eftir aðstoð til að 

komast í gagnasafn. Rannsakandi fann einungis eitt fyrirtæki sem var tilbúið að aðstoða 

hann gegn greiðslu upp á 83.000 kr. Reyndi rannsakandi þá að fá styrk hjá álverinu í 

Straumsvík til að kaupa gögnin en var neitað á þeim forsendum að nýlega væri búið að 

ráðast í fyrrnefnda rannsókn í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ á viðhorfi til álversins í 

Straumsvík, umhverfis- og atvinnumála í Hafnarfirði. En ef rannsókn höfundar leiddi 

eitthvað nýtt í ljós væru þeir tilbúnir til að skoða það.   

Aðrar takmarkanir við rannsóknarinnar voru þær að ekki náðist í allt úrtakið og ekki 

svöruðu nema 332 af þeim 437 sem náðist í eða tæp 76%. Betra hefði verið að hafa 

úrtakið stærra til að fá marktækari niðurstöðu. Alls búa 17.029 manns í Hafnarfirði á 

aldrinum 18-67 ára og ljóst er að einungis var talað við lítinn hluta þýðisins (Hagstofa 

Íslands,2012). 
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7 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna ímynd álversins í Straumsvík í hugum 

Hafnfirðinga á aldrinum 18-67 ára. Álverið í Straumsvík hefur verið mikið í fjölmiðlum 

undanfarinn ár vegna fyrirhugaðar stækkunar. Og þrátt fyrir vilja Hafnfirðinga er 

stækkun álversins í fullu gangi (Morgunblaðið, 2011). Eins og fram kemur í niðurstöðum 

þessara rannsóknar sem og þeim kenningum og rannsóknum sem að áður hefur verið 

vísað til er ímynd álversins í straumsvík frekar jákvæð. Karlar eru jákvæðari en konur og 

þeir sem eldri eru, eru jákvæðari en þeir sem yngri eru. Þeir sem búa á svæði 220 eru 

jákvæðari en þeir sem búa á svæði 211, enda er stór hluti svæðis 221 „Vallahverfið“ 

nálægt álverinu og að mati margra of nálægt. Fyrirtækja og markaðs ímynd álversins í 

Straumsvík er góð, álverið leggur mikið af góðum málefnum lið og  má þar t.d nefna 

íþróttastarf barna í Hafnarfirði. Fyrirtækið gerir vel við starfsmenn og er talinn góður 

vinnustaður. Samkvæmt viðhorfsrannsókn Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands er 

viðhorf hafnfirðinga til álversins nokkuð gott og það myndi bæta ímynd álversins ef 

unnið yrði enn frekar í mengunar og umhverfismálum. Byggja verður upp traust á milli 

Hafnfirðinga og álversins í Straumsvík, til að mynda halda Hafnfirðingum vel upplýstum 

um framgögnu álversins og láta Umhverfisstofun sjá um mælingar á mengun til að íbúar 

treysti niðurstöðum mælinga. Skapa þarf vissu meðal Hafnfirðinga að ef álverið stækki 

muni það ekki skaða eða ógna heilsu þeirra. Einnig þarf auka virði af frekari stækkun að 

vera Hafnfirðingum ljós, hverjar eru áætlaðar tekjur bæjarins af stækkun og hvernig 

mun það bæta hag íbúa. Íbúar í Vallahverfinu vilja fá háspennulínur og spennistöð sem 

umlykja vallahverfið í jörðu, ef að forsvarsmenn álversins myndi ákveða að grafa 

línumannvirki í jörðu óháð því hvort að stækkun yrði eða ekki myndi það bæta ímynd 

álversins verulega og gefa fyrirtækinu mikinn meðbyr og velvilja meðal kjósenda. 
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8 Lokaorð 

Niðurstaða rannsóknarinnar koma höfundi ekki í opna skjöldu heldur var hún eins og 

reiknað var með. Álverið í Straumsvík er komið til að vera og verða eflaust alltaf deilur 

um ágæti þess meðal Hafnfirðinga. Eins og komið hefur fram í ritgerðinni eru góð og gild 

rök með og á móti starfsemi þess. Höfundi finnst hins vegar að ekki ætti að byggja nær 

álverinu en nú þegar er gert og að Hafnarfjörðarbær verði að finna nýtt byggingarland 

fyrir tilvonandi framtíðar íbúa Hafnarfjarðar.  

Að lokum telur rannsakandi að það gæti verið áhugavert að skoða hvort að 

Hafnfirðingar væru almennt jákvæðari í garð álversins eftir hrun, og hvernig þeir myndu 

kjósa ef kosið yrði um stækkun nú árið 2012. 
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Viðauki 1 

Vinsamlega merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum. 

 Álverið í Straumsvík er tekjuaukandi fyrir Hafnarfjarðarbæ 

1. [ ] Mjög sammála 

[ ] Frekar sammála 

[ ] Hlutlaus 

[ ] Frekar ósammála 

[ ] Mjög ósammála 

Álverið í Straumsvík er ferlíki 

2. [ ] Mjög sammála 

[ ] Frekar sammála 

[ ] Hlutlaus 

[ ] Frekar ósammála 

[ ] Mjög ósammála 

 Álverið í Straumsvík er öruggt 

3. [ ] Mjög sammála 

[ ] Frekar sammála 

[ ] Hlutlaus 

[ ] Frekar ósammála 

[ ] Mjög ósammála 
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 Álverið í Straumsvík er atvinnuskapandi fyrir Hafnfirðinga 

4. [ ] Mjög sammála 

[ ] Frekar sammála 

[ ] Hlutlaus 

[ ] Frekar ósammála 

[ ] Mjög ósammála 

 Álverið í Straumsvík er mengandi 

5. [ ] Mjög sammála 

[ ] Frekar sammála 

[ ] Hlutlaus 

[ ] Frekar ósammála 

[ ] Mjög ósammála 

 Álverið í Straumsvík er sjónmengun 

6. [ ] Mjög sammála 

[ ] Frekar sammála 

[ ] Hlutlaus 

[ ] Frekar ósammála 

[ ] Mjög ósammála 
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Bakgrunnspurningar 

Hvert er kyn þitt? 

7. [ ] Kona 

[ ] Karl 

Hver er aldur þinn? 

8. [ ] 18-25 

[ ] 26-33 

[ ] 34-41 

[ ] 42-49 

[ ] 50-57 

[ ] 58-67 

Hvert er póstnúmer þitt? 

9. [ ] 220 

[ ] 221 

Hver er menntun þín? vinsamlega merktu við hæsta stig menntunar. 

10. [ ] Grunnskólapróf 

[ ] Framhaldsskólapróf (t.d menntaskóli/iðnskóli) 

[ ] Háskólagráða á grunnstigi (t.d B.A.,B.S.o.s.frv.) 

[ ] Háskólagráða á framhaldsstigi (t.d M.A., M.S.,o.s.frv.) 

[ ] Annað 
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Hversu lengi hefurðu búið í Hafnarfirði? 

11. [ ] minna en 1 ár 

[ ] 1-5 ár 

[ ] 5-10 ár 

[ ] 10-15 ár 

[ ] 15-20 ár 

[ ] 20 ár eða meira 

Hverjar eru ráðstöfunartekjur heimilisins á mánuði? 

12. [ ] 150.000-250.000 

[ ] 250.001-350.000 

[ ] 350.001-450.000 

[ ] 450.001 eða meira 

 


