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Fjölmargar rannsóknir benda til þess að náttúrulegt umhverfi sé líklegra til 

að stuðla að upplifun á endurheimt en  manngert umhverfi. Minna hefur hins 

vegar verið skoðað hvaða þættir það eru innan  manngerðs umhverfis sem 

hafa áhrif á endurheimt hjá einstaklingum. Í þessari rannsókn voru áhrif 

flækjustigs á endurheimt skoðuð og mat lagt á hverjar líkur væru  á að 

upplifa endurheimt, fjarveru, hrifningu og dálæti. Þátttakendur voru 161 og 

mátu þeir fimm ljósmyndir, sem voru misjafnar með tilliti til flækjustigs. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flækjustig hafði aðeins áhrif á 

breyturnar fjórar upp að vissu marki, en síðan dró úr áhrifunum. 
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Þrátt fyrir að stór hluti mannkyns sé búsettur í þéttbýli, benda rannsóknir til þess að fólki 

líki betur við náttúrulegt umhverfi en byggt og að manngert umhverfi sé almennt talið 

meira óaðlaðandi heldur en náttúra   (Hidalgo, Berto, Galindo og Getrevi, 2006). Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæðari áhrif náttúru en byggðs umhverfis á heilsu og 

vellíðan fólks (t.d., Hartig, Evans, Jamner, Davis og Gärling, 2003; Hartig, Mang og 

Evans, 1991), en færri rannsóknir  hafa athugað sálfræðileg áhrif ólíkrar hönnunar.  

Smám saman hefur rannsóknum þó fjölgað sem benda til  mikilvægi þess að taka tillit til 

þessara þátta (t.d. Lindal og Hartig, 2013). Rannsóknir Stamps (1999a, 1999b, 2005) 

benda til þess að þættir eins og skuggavarp af þakskeggjum (e. roofline silhouette), 

skreytingar á húsum (e. surface ornamentation) og hæð bygginga hafi áhrif á dálæti fólks 

á umhverfinu. Í dag býr meiri hluti manna í þéttbýli og eyða því  mestum tíma sínum í 

byggðu umhverfi. Fyrir þéttbýlisbúa er það því hagsmunamál að skipulagsyfirvöld nýti 

þá þekkingu sem er til staðar og byggð á rannsóknum (t.d. Lindal og Hartig, 2013) til að 

greina hvaða þættir það eru í byggðu umhverfi sem geta aukið vellíðan og eflt heilsu.  

 

Sálfræðileg endurheimt 
Samkvæmt skilgreiningu Hartig (2004) er sálfræðileg endurheimt1 (e. psychological 

restoration) endurnýjun líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar getu sem minnkað hefur 

vegna fyrirhafnar fólks við að mæta hinum margvíslegu kröfum hversdagsins en henni 

má gjarnan líkja við það sem í daglegu tali  er kallað „að hlaða batteríin“.  Í amstri 

dagsins hefur fólk í mörg horn að líta og flestar athafnir  þess krefjast getu og hæfni, 

hvort sem hún er líkamleg, andleg, hugræn eða félagsleg. Þegar einstaklingur hefur 

gengið á getu- og hæfniforðann geta auðveldustu verkefni byrjað að taka á. Við slíkar 

aðstæður verður ferli endurheimtar nauðsynlegt fyrir heilsu einstaklinga. Ef ekki er 

hugað að því að uppfylla þörf fyrir endurheimt í daglegu amstri kann það, til lengri tíma, 

að hafa í för með sér slæmar afleiðingar fyrir heilsufar viðkomandi (Evans og Cohen, 

2004).   

 

                                                        
1 Sálfræðileg endurheimt = endurheimt 
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Endurheimtandi eiginleikar umhverfis 
Til að skilja hvernig eiginleikar byggðs umhverfis geta haft áhrif á endurheimt er 

gagnlegt að skoða kenningu Kaplan og Kaplan (1989) og Kaplan (1995), um tengsl 

athygli og endurheimtar (e. attention restoration theory). Samkvæmt kenningunni er 

athygli tvenns konar:  Ósjálfráð athygli og beind athygli. 

Ósjálfráð athygli er áreynslulaus athygli sem virkjast þegar  fylgst er með 

spennandi og athyglisverðum hlutum, ferlum eða atburðum í umhverfinu (Kaplan og 

Kaplan, 1989; Kaplan, 1995). Beind athygli (e. directed attention) er sú gerð  athygli 

sem einstaklingur beitir til að fást við þau verkefni og kröfur daglegs lífs sem þarfnast 

einbeitingar (Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan, 1995). Þá útilokar einstaklingurinn 

meðvitað þau áreiti sem koma verkefninu ekki við, en við það þreytist hann smám 

saman þar sem um er ræða orkukræft ferli. Beindri athygli er því aðeins hægt að beita 

tímabundið áður en gera þarf hlé vegna athyglisþreytu (e. attention fatigue) (Kaplan, 

1995). Athyglisþreyta veldur því að einstaklingurinn á erfiðara með að einbeita sér og 

útiloka meðvitað þau áreiti sem koma verkefninu ekki við. Birtingarmynd hennar getur 

til dæmis verið sú að einstaklingurinn getur orðið utan við sig, átt erfitt með rökhugsun 

og gengið illa að gera áætlun og fylgja henni eftir. Hegðun fólks með athyglisþreytu 

getur orðið óviðeigandi, auk þess sem það tekur jafnvel óþarfa áhættu (Kaplan, 1995). 

Hafa þarf í huga að athyglisþreyta er eðlilegt ástand sem kemur í kjölfar krefjandi 

verkefna, en þegar tækifæri til að upplifa endurheimt eru ekki til staðar er hætta á að 

athyglisþreyta geti haft neikvæð áhrif á heilsu fólks og vellíðan. Við slíkar aðstæður 

getur fólk upplifað tímabundið eða jafnvel viðvarandi streitu , sem að lokum getur leitt 

til alvarlegs heilsubrests (Evans og Cohen, 2004).  

Samkvæmt kenningunni um tengsl athygli og endurheimtar þarf umhverfið að 

búa yfir fjórum eiginleikum til þess að það ýti undir endurheimt(Kaplan og Kaplan, 

1989; Kaplan, 1995).  Þessir eiginleikar eru: Fjarvera (e. being away), hrifning (e. 

fascination), umfang (e. extent) og samþýðanleiki (e. compatibility). Fjarvera felur í sér 

upplifun á fjarlægð frá daglegum kröfum og verkefnum sem þarfnast beindrar athygli. 

Samkvæmt kenningunni er hrifning mikilvæg forsenda þess að ferli endurheimtar eigi 

sér stað, en hrifning vísar til ósjálfráðu athyglinnar sem virkjast þegar eiginleikar 

umhverfis fanga athygli áreynslulaust. Umfang vísar til þess að áreiti innan umhverfisins 

hafi reglu og samfellu og myndi þannig einskonar heild sem getur veitt tilfinningu um að 
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vera staddur í öðrum heimi. Að lokum gengur samþýðanleiki út á að umhverfið henti 

þörfum, löngunum og áformum einstaklings hverju sinni (Kaplan og Kaplan, 1989; 

Kaplan, 1995). 

  

Endurheimt í byggðu umhverfi 
Í þéttbýli er mikið um áreiti og streituvaldandi þætti, líkt og mannmergð, hávaða og 

hræðslu við glæpi. Slíkir þættir geta dregið úr getu og hæfni fólks og þannig valdið því 

að erfiðara verður að fást við aðstæður á skilvirkan hátt. Samhliða því verður þörfin á 

endurheimt sífellt meiri (van den Berg, Hartig og Staats, 2007). Það er því mikilvægt að 

finna út hverskonar umhverfi er fólki hagstætt í þéttbýli og sömuleiðis finna þá þætti 

sem ýta undir endurheimt. Einn eiginleiki umhverfis sem sýnt hefur verið fram á að 

tengist tækifærum fólks til endurheimtar, er flækjustig þess (Kaplan og Kaplan, 1989).  

 

Tengsl flækjustigs við endurheimt 
Skilgreiningin á flækjustigi er fjöldi upplýsinga, eða öllu heldur þátta (e. elements) sem 

koma fyrir í umhverfi (Herzog, Kaplan og Kaplan, 1982). Flækjustig er hluti af dálætis-

líkani (e. Preference matrix) Kaplan og Kaplan (1989) og þau benda á að fólk kunni best 

að meta miðlungs flækjustig. Of lítið flækjustig getur valdið því að umhverfi verður hálf 

leiðigjarnt og fyrirsjáanlegt en of mikið flækjustig getur aftur á móti orðið til þess að 

umhverfi verður óskiljanlegt. Aukið flækjustig ýtir undir könnun, því að eftir því sem 

fleiri þættir eru í umhverfinu, fjölgar því sem hægt er að skoða og velta fyrir sér (Kaplan 

og Kaplan, 1989).  

Fáar rannsóknir hafa skoðað tengsl flækjustigs byggðs umhverfis og 

endurheimtar, en þó eru dæmi um þær. Má þar nefna rannsókn Lindal og Hartig (2013) 

sem sýndi að aukið flækjustig götumyndar, Það er að þegar lögun þakgerða varð 

fjölbreyttari og skreytingum var bætt við framhlið húsa, hafði jákvæð tengsl við mat 

fólks á tækifærum þess að upplifa þar endurheimt. Samkvæmt niðurstöðum þeirra gáfust 

fleiri tækifæri til endurheimtar eftir því sem hönnun umhverfis var fjölbreyttari. 

Til að bæta upp fyrir skort á rannsóknum á tengslum endurheimtar og flækjustigs 

er hægt að líta til rannsókna á tengslum dálætis og flækjustigs, en sýnt hefur verið fram á 

sterka fylgni milli dálætis og endurheimtar (t.d., Hidalgo o.fl., 2006). Tengsl milli 
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flækjustigs og dálætis virðast hinsvegar vera nokkuð málum blandin, en niðurstöðurnar 

hafa verið afar breytilegar, bæði hvað varðar styrk tengsla (en dæmi eru um tengsl allt 

frá veiku neikvæðu sambandi yfir í sterkt jákvætt samband) og form þeirra (en dæmi eru 

um öfugt U-laga samband en aðrar jákvætt beinlínu samband) (Imanoglu, 2000; Kaplan, 

Kaplan og Wendt, 1972; Stamps, 2004)  

Sá breytileiki sem er í niðurstöðum flækjustigs getur átt sér ýmsar skýringar. 

Herzog o.fl., (1982) bentu á að hugsanlegt væri að aðrar breytur líkt og samræmi, sem er 

einnig innan  dálætis-líkansins hefðu áhrif á flækjustig. Þá nefna Lindal og Hartig (2013) 

að skýringin kunni að vera mismunandi flækjustig í þeim aðstæðum sem ólíkar 

rannsóknir fást við. Ef til dæmis flækjustig umhverfis spannar þröngt svið, þ.e. er í 

meðallagi eða lægra, gæti komið fram jákvætt línulegt samband, en ef meiri breytileiki 

er á flækjustiginu og það spannar víðara bil, gæti frekar komið fram öfugt U-laga 

samband. Þá segir Herzog (1989) að mögulega geti skilgreiningin á flækjustigi ekki 

verið nógu góð og að þau hugtök sem notuð hafa verið við lýsingu á flækjustigi innan 

þéttbýlis séu óskýr.  

Gróður við götur getur einnig aukið fjölbreytileika, en það getur brotið upp 

einsleitt umhverfi og aukið dálæti (Smardon, 1988; Thayer og Atwood, 1978). Sheets og 

Manzer (1991) gerðu rannsókn á áhrifum gróðurs meðfram umferðargötu og sýndu 

niðurstöður þeirra að þegar gróður var til staðar jókst dálæti þátttakenda á umhverfinu, 

þeim fannst það öruggara, hreinna og betri staður til að búa á. 

 

Af hverju götumyndir? 
Götur eru stór hluti af umhverfi þéttbýlis og eru þær það svæði utanhúss sem 

þéttbýlisíbúar verja umtalsverðum hluta tíma, t.d. til þess að komast á milli staða. Á 

þessum svæðum býr alla jafna fjöldi fólks en götumyndanir virðast hafa afar mikil áhrif 

á líðan þeirra sem þar búa. Rannsóknir sem hafa beinst að því að ákvarða hvaða þættir 

það eru í umhverfinu sem hafa áhrif eru þó  af skornum skammti og því athyglisvert að 

skoða það nánar. Götumyndir einkennast oft af svipuðum þáttum, til dæmis hæð 

bygginga, formi þeirra, lögun glugga, gróðri meðfram götum og fleiru. Gata getur verið 

nútímaleg eða gamaldags og umhverfið í takt við það, en flækjustig þeirra þátta sem 

einkenna umhverfið hverju sinni getur verið mjög misjafnt. Með rannsóknum á þessum 

þáttum í götumyndum og áhrifum þeirra á líðan fólks er möguleiki á nýtingu á þeirri  
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þekkingu og beita henni við hönnun og umhverfisskipulagningu til að ná fram hagstæðu 

borgarumhverfi fyrir fólkið sem þar býr.  

 

Tilgangur rannsóknar og tilgátur 
Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða áhrif mismunandi götumynda á endurheimt. 

Í rannsókninni voru notaðar götumyndir með mismunandi flækjustigi og metið hvaða 

áhrif þær höfðu á líkur á endurheimt, fjarveru, hrifningu og dálæti.  

 Fram að þessu hefur mest áhersla verið lögð á að skoða áhrif náttúru á vellíðan 

og heilsu, minna hefur verið skoðað hvaða þættir í hönnun byggðs umhverfis hafi á 

endurheimt.  Mikilvægt er að fjölga rannsóknum á því viðfangsefni, en með aukinni 

þekkingu á eiginleikum byggðs umhverfis gefst tækifæri til að ýta undir endurheimt hjá 

fólki á því svæði þar sem það eyðir hvað mestum tíma sínum. Flækjustig er megin 

áhersluþáttur í þessari rannsókn og með hliðsjón af þeim kenningum sem fjallað hefur 

verið um voru þessar tilgátur settar fram: 1) að líkur á endurheimt aukist með hærra 

flækjustigi, 2) að hrifning aukist með hærra flækjustigi, 3) að fjarvera aukist með hærra 

flækjustigi og, 4) að dálæti aukist með hærra flækjustigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 

Aðferð 

 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru 161 talsins (115 konur og 46 karlar). Meðalaldur þeirra var 38,5 ár og 

staðalfrávikið 14,5 ár. Elsti þátttakandinn var 76 ára og sá yngsti 16 ára. 

 

Áreiti 
Í könnuninni var notast við skjáskot af götum í Amsterdam í Hollandi og Horsens í 

Danmörku sem fengin voru í gegnum vefsíðuna Google Maps. Lögð var áhersla á að 

flækjustig götumyndanna væri ólíkt, þ.e. spannaði frá mjög lágu að mjög háu. 

 

Ákvörðun áreita 
Til að ákvarða flækjustig götumynda var gerð forprófun í gegnum vefsíðuna 

Surveygizmo.com. Í henni voru 13 þátttakendur sem voru valdir af hentugleika af 

virkum (online) vinum á Facebook á þeirri stundu sem spurt var hvort fólk væri tilbúið 

til að taka þátt í forprófun. Þeir sem samþykktu beiðnina voru beðnir um að meta 21 

götumynd með tilliti til flækjustigs. Ein mynd birtist á hverri blaðsíðu og gáfu 

þátttakendur upp mat sitt með því að haka við viðeigandi gildi á kvarða sem var undir 

myndinni. Kvarðinn var 11-punkta likert kvarði, þar sem 0 endurspeglaði mjög einsleitt 

umhverfi og 10 mjög fjölbreytilegt umhverfi. Úrvinnsla gagna fól í sér könnun á 

meðaltali og staðalfráviki hverrar myndar. Á grundvelli meðaltals og staðalfráviks2 voru 

fimm götumyndir valdar til frekari greiningar í rannsókninni. Valdar voru myndir sem 

taldar voru lýsandi fyrir mjög lágt, lágt, miðlungs, hátt og mjög hátt flækjustig (sjá nánar 

myndir 1-5). 

 

 

 

 

                                                        
2 Horft var til þess að staðalfrávik hverrar myndar væri lágt, því lægra staðalfrávik gefur til kynna aukinn 
samhljóm í mati þátttakenda á flækjustigi götumyndarinnar. 
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Mynd 1. Mjög lágt flækjustig                   Mynd 2. Lágt flækjustig  

(M = 2,2 Sf = 2,5)                                      (M=2,7, Sf = 1,8) 

 

 

  

 

 

Mynd 3. Miðlungsmikið                           Mynd 4. Hátt flækjustig  

flækjustig (M = 4,6, Sf = 1,3)                    (M = 6,4, Sf = 1,8) 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Mjög hátt flækjustig    

(M=7,2, Sf=1,5 ) 

Myndir 1-5.  Þær götumyndir sem notaðar voru í rannsókninni.   

 

Fyrir rannsóknina voru myndirnar fimm lagaðar í Photoshop CS 6 

myndvinnsluforritinu. Fólust lagfæringar meðal annars í því að áberandi bílar og 

óaðlaðandi girðingarstaurar voru fjarlægðir, grasi bætt við á stöku stað og fyllt upp í 

moldarbletti. Þá voru önnur áreiti á skjáskotinu sem ekki voru rannsókninni viðkomandi 

fjarlægð, svo sem leiðbeiningar og hjálpartæki sem vefsíðan Google Maps birtir á 
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skjánum. Lögð var á það áhersla að vinkill allra skjáskotanna væri svipaður, þannig að 

sjónarhorn á göturnar væri sem líkast á öllum myndunum. 

 

Rannsóknarsnið og mælitæki 
Eina frumbreyta rannsóknarinnar var flækjustig og fylgibreytur voru fjórar, líkur á 

endurheimt, fjarvera, hrifning og dálæti. 

Til að mæla fylgibreytur var notast við eftirfarandi staðhæfningar: Líkur á 

endurheimt: Ef ég væri andlega þreytt(ur) og ætti erfitt með að einbeita mér vegna 

mikils álags til dæmis í vinnu eða skóla þá myndi umhverfi eins og þetta hjálpa mér að 

slaka á og safna orku. Hrifning: Mér finnst staðurinn vera hrífandi; Hér er margt sem 

fangar athygli mína. Fjarvera: Að dvelja í umhverfi sem þessu gefur mér hvíld frá 

hversdagslegri rútínu. Dálæti: Ég kann vel að meta þetta umhverfi. 

Allar staðhæfingarnar voru metnar á 11-punkta likert-kvarða, en kvarðin hefur 

bæði pósitífa og negatífa stefnu, þar sem 0 þýddi mjög ósammála og 10, sem þýddi mjög 

sammála. 

 

Framkvæmd 
Gagnaöflun fór fram á internetinu í gegnum vefsíðuna Surveygizmo.com. Til að óska 

eftir þátttakendum, setti rannsakandi skilaboð inn Facebook-vegg sinn. Þar voru 

Facebook-vinir hvattir til að taka þátt í rannsókninni auk þess sem óskað var eftir að þeir 

myndu deila skilaboðunum áfram á sína Facebook-vini. Eftir að þátttakendur höfðu 

smellt á tengil rannsóknar sem var að finna í þátttökubeiðninni, opnaðist síða þar sem 

upplýsingar voru veittar um viðfangsefni rannsóknarinnar. Eftir að hafa kynnt sér þær, 

voru þátttakendur beðnir um að smella á þar til gerðan hnapp til að halda áfram. Á næstu 

síðu kom upp eftirfarandi texti sem þátttakendur voru beðnir að lesa: Það er síðdegi og 

þú ert að ganga heim úr vinnunni. Þú ert andlega þreytt(ur) vegna mikils vinnuálags og 

þú ert mjög fegin(n) að hafa möguleika á því að fá þér göngutúr og hlaða batteríin áður 

en þú ferð heim að sinna mikilvægum verkefnum sem bíða þín. Þátttakendur voru hvattir 

til að staldra við og ímynda sér að þeir væru í þeim aðstæðum sem lýst var, en ætlunin 

með því var að framkalla þörf fyrir endurheimt sem er nauðsynlegt til þess að ferli 

endurheimtar geti átt sér stað (Hartig og Staats, 2006; Herzog, Maguire og Nebel, 2003). 
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Að því loknu, gátu þátttakendur smellt á þar til gerðan hnapp og birtist þá fyrsta 

götumyndin af fimm ásamt fjórum staðhæfingum sem staðsettar voru neðan við 

myndina. Eftir að hafa metið myndina með tilliti til allra staðhæfinganna, smellti 

þátttakandi á hnapp til að fá fram næstu mynd. Þegar lokið hafði verið við að meta allar 

fjórar myndirnar, var þátttakandi beðinn um að gefa upp kyn og fæðingarár og hversu 

kunnugur hann væri því umhverfi sem sýnt var á myndunum. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 
Framkvæmd var einhliða dreifigreining (ANOVA) til að athuga hvort marktækur munur 

fyndist á fylgibreytunum fjórum miðað við flækjustig götumyndanna. Í tilfellum þar sem 

marktækur munur kom fram var Tukey-prófinu beitt til að athuga nánar hvar munurinn 

lægi. Marktektarmörk miðuðust við α =0,05. 
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Niðurstöður 

 

Þegar meðaltal á líkum þess að upplifa endurheimt, hrifningu, fjarveru og dálæti eru 

skoðuð (sjá Töflu 1) sést hvernig gildin fara hækkandi með auknu flækjustigi uns mynd 

4 er náð, en mynd 4 var í öllum tilfellum metin hærra en mynd 5. Almennt má segja að 

meðaltöl þeirra breyta sem mældar voru hafi í engu tilfelli verið mjög há en þess í stað 

spannað frá lágum gildum til miðlungshárra.  

 

Tafla 1. Meðaltöl (M) og staðalfrávik (Sf) fylgibreyta á myndum 1-5.  

 Mynd 1 Mynd 2 Mynd 3 Mynd 4 Mynd 5 

Líkur á 

endurheimt 

M=1,91 M=3,87 M=5,83 M=6,46 M=6,40 

Sf=1,82 Sf=2,32 Sf=2,54 Sf=2,20 Sf=2,20 

Hrifning 
M=1,82 M=3,73 M=4,94 M=6,48 M=5,83 

Sf=1,88 Sf=2,34 Sf=2,52 Sf=2,14 Sf=2,41 

Fjarvera 
M=1,59 M=3,47 M=5,23 M=6,31 M=6,03 

Sf=1,73 Sf=2,19 Sf=2,54 Sf=2,18 Sf=2,34 

Dálæti 
M=1,82 M=3,79 M=5,72 M=6,59 M=6,16 

Sf=1,92 Sf=2,38 Sf=2,57 Sf=2,17 Sf=2,36 

 

Tilgáta 1 

Tilgáta eitt gerði ráð fyrir auknum líkum á endurheimt samfara auknu flækjustigi. 

Marktækur munur kom fram í niðurstöðum F (4, 790) = 123,94, p<0,001. Aðeins kom 

þó fram marktækur munur á milli  myndar 1 og mynda 2, 3, 4 og 5 (p<0,001) og myndar 

2 og mynda 3, 4 og 5 (p<0,001). Niðurstöðurnar styðja tilgátuna að hluta til. 

  

Tilgáta 2 

Tilgáta tvö gerði ráð fyrir að hrifning myndi aukast samfara auknu flækjustig. 

Niðurstöðurnar sýndu marktækan mun á meðaltali hrifningar eftir flækjustigi 

götumyndanna F(4, 790) = 104,55, p<0,001. Marktækur munur (p<0,001) kom fram á 
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milli allra mynda innbyrðis nema mynda 4 og 5, þó milli þeirra kæmi fram 

jaðarmarktekt (p=0,083). Niðurstöðurnar styðja tilgátuna að hluta til. 

 

Tilgáta 3 

Tilgáta þrjú gerði ráð fyrir að fólk upplifði meiri fjarveru með auknu  flækjustigi. 

Niðurstöðurnar sýndu að marktækur munur var á meðaltali fjarveru og  eftir flækjustigi 

götumyndanna, F(4, 790) = 126,74, p<0,001. Líkt og í tilfelli hrifningar kom marktækur 

munur (p<0,001) fram á milli allra mynda innbyrðis nema mynda 4 og 5 (p>0,77). 

Niðurstöðurnar styðja tilgátuna að hluta til. 

 

Tilgáta 4 

Tilgáta fjögur gerði ráð fyrir að dálæti myndi aukast með auknu flækjustigi. 

Niðurstöðurnar sýndu að það var marktækur munur á meðaltali dálætis eftir því hversu 

mikið flækjustig gatnanna var, F (4, 790) = 119,51, p<0,001. Marktækur munur kom 

fram milli myndar 1 og mynda 2, 3, 4 og 5 (p<0,001). Ennfremur kom marktækur munur 

fram milli myndar 2 og mynda 3, 4 og 5 (p<0,001). Þá sýndu niðurstöðurnar einnig 

marktækan mun á milli myndar 3 og myndar 4 (p=0,007). Niðurstöðurnar styðja 

tilgátuna að hluta til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

17 

Umræða 

 

Í þessari rannsókn var athugað hvaða áhrif flækjustig götumynda hefði á sálfræðilega 

endurheimt. Áhrifin voru athuguð með því að skoða fjórar breytur: Líkur á endurheimt, 

hrifningu, fjarveru og dálæti. Þátttakendur mátu fimm myndir, sem hafði verið raðað frá 

mjög lágu flækjustigi upp í mjög hátt flækjustig.  

Tilgáta 1 gerði ráð fyrir því að líkur á endurheimt myndu aukast eftir því sem 

flækjustig yrði meira. Tilgátan var studd að hluta þar sem í ljós kom að líkur á 

endurheimt voru hæst metnar þegar flækjustig var hátt (sjá mynd 4) en eftir það fóru 

áhrifin dvínandi. Tilgáta 2 gerði ráð fyrir því að hrifning myndi aukast samfara auknu 

flækjustigi. Í ljós kom að hrifning jókst stig vaxandi fram að háu flækjustigi (mynd 4) og 

að litlu munaði að greinanlegur munur væri á milli myndar 4 (hás flækjustigs) og 

myndar 5 (mjög hás flækjustigs). Það náðist þó ekki, en áhrifin fóru einnig dvínandi eftir 

mynd 4. Tilgátan var því studd að hluta til. Tilgáta 3 gerði ráð fyrir því að fólk upplifði 

meiri fjarveru með auknu flækjustigi. Líkt og áður var tilgátan studd að hluta en áhrif 

flækjustigs voru mest við mynd 4 og fóru þau síðan dvínandi eftir það. Tilgáta 4 gerði 

ráð fyrir því að dálæti myndi aukast með auknu flækjustigi. Niðurstöðurnar studdu 

tilgátuna að hluta þar sem dálæti var hæst metið á mynd 4. Þar á eftir fóru áhrifin 

dvínandi.  

Það virðist því vera að fjölbreytileiki götumynda hafi áhrif upp að vissu marki, 

en áhrifin voru í öllum tilfellum hæst þegar fjölbreytileikinn var hár (mynd 4). Það getur 

verið að einhver vendipunktur sé á áhrifum fjölbreytileika og þau fari dvínandi þegar 

fjölbreytileikinn verður of hár, en það styður við hugmynd Kaplan og Kaplan (1989), 

sem nefndu að of mikið flækjustig geri umhverfið ruglandi og erfitt fyrir fólk að 

meðtaka. Möguleg ástæða fyrir dvínandi áhrifum á milli myndar 4 og 5 er því að 

flækjustigið hafi verið of mikið á mynd 5, en að flækjustigið á mynd 4 hafi verið 

hæfilegt. Niðurstöðu gefa því til kynna að fólk kunni að meta meðalhátt flækjustig. 

 Sú staðreynd að þátttakendur mátu götumynd 4 hærra en götumynd 5 á öllum 

fjórum fylgibreytum rannsóknarinnar, vekur upp spurningar í ljósi þess að flækjustig 

götumyndar 5 var metið hærra í forprófun. Hugsast getur að hér sé um vendipunkt að 

ræða, en skýringin gæti einnig legið í því að götumynd 4 var örlítið frábrugðin öllum 
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öðrum götumyndum í rannsókninni að því leyti að sjónarhornið var af gangstétt en ekki 

af miðri götu. Þar gæti því hafa komið fram einhver skekkja í mati þátttakenda.  

 Ef rannsóknin væri gerð aftur væri æskilegt að hafa meira samræmi á milli þeirra 

mynda sem notaðar eru í rannsókninni og jafnvel að nota tölvugerðar myndir. Þannig 

væri auðveldara að stjórna flækjustigi á hverri mynd og hægt að fá nákvæmari mynd á 

það hvaða áhrif flækjustig hefur á fólk. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna hversu mikilvægt það getur verið að taka 

mið af flækjustigi við hönnun og skipulagningu byggðar, og að það hvernig umhverfi er 

hannað, getur haft mikil áhrif á líðan fólks dags daglega. Þetta er mikilvæg vitneskja og 

getur nýst vel til að stuðla að vellíðan fólks í sínu umhverfi. Eins og sagt hefur verið hér 

að framan, þá hafa fáar rannsóknir verið framkvæmdar á því hvaða þættir og hönnun það 

eru í byggðu umhverfi sem hafa áhrif á fólk, en þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

sýna að ýmsir þættir í þéttbýli hafa áhrif á endurheimt hjá fólki. Endurheimt er meðal 

annars talin tengjast skuggavarpi af þakskeggjum, skreytingum á húsum og hæð 

bygginga (t.d Lindal og Hartig, 2013).  Þetta er vitneskja, sem æskilegt væri að taka tillit 

til við umhverfisskipulag, til dæmis við þéttingu byggðar. Með því móti væri tekið meira 

tillit til sálfræðilegra þarfa fólks við uppbyggingu og skipulag þéttbýlis. 
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