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Útdráttur 

Orkuframleiðsla er meðal helstu áhrifavalda landslagsbreytinga. Áhrif orkuframleiðslu á 

landslag eru mismunandi eftir eðli orkuframleiðslunnar, staðsetningu hennar innan 

landslagsins og eru ýmist tímabundnar eða varanlegar. Undanfarið hafa áhyggjur af 

loftslagsbreytingum stuðlað að aukinni notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum. Aukin 

notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum hefur í för með sér landslagsbreytingar sem kalla 

fram mismunandi viðhorf og afstöðu meðal almennings. Margvísleg afstaða almennings 

skýrist af fjölbreyttum skoðunum sem mótast af efnahagslegum, menningarlegum og 

félagslegum ferlum. Markmiðið með þessari rannsókn var að bera saman viðhorf 

almennings í Bretlandi og á Íslandi og greina hvort tengsl séu á milli þjóðernis, aldurs og 

kyns og viðhorfs til landslags þar sem ummerki orkuframleiðslu eru að finna. Rannsóknin 

byggist á megindlegri spurningakönnun sem lögð var fyrir Íslendinga og Breta. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að tengsl séu á milli þjóðernis, aldurs og 

viðhorfs til orkulandslags sem er í samræmi við fyrri rannsóknir um hvað mótar afstöðu 

almennings. Hins vegar voru ekki tengsl á milli kyns og viðhorfs, sem stangast á við aðrar 

rannsóknir sem sýnt hafa fram á ólík viðhorf kynjanna þegar kemur að afstöðu til 

endurnýjanlegra orkugjafa. Með rannsókninni var einnig gerð tilraun til að beita 

aðferðafræði sem þessari til að rannsaka ólík viðhorf og skoðanir mismunandi 

samfélagshópa. Auðvelt er að yfirfæra aðferðina með smávægilegum breytingum yfir á 

önnur svæði og niðurstöður eru skýrar og auðveldar í túlkun. Með því að styðjast einnig 

við eigindlegar aðferðir myndi skilningur þó dýpka á þeim fjölbreyttu ástæðum sem mynda 

skoðanir fólks.  





 

Abstract 

Energy production is one of the main drivers of landscape change. The effects of energy 

production on the landscape differ in character and placement on both temporal or 

permanent scales. In the past decades, new efforts to mitigate climate change have led to 

the promotion of renewable sources of energy. The increased use of renewable energy 

sources carries the potential for landscape change. This change can evoke a variety of 

responses from private and public actors. The diverse opinions that are generated by 

renewable energy development are a result of a diverse set of experiences that are shaped 

by economic, cultural and social processes. The aim of this research is to compare British 

and Icelandic opinion and analyse whether nationality, age and sex shape the public‘s 

response changes in landscapes from renewable energy development. The research is based 

on a quantitative questionnaire that was answered by participants in both Iceland and 

Britain. The result of this research suggests that nationality and age shape the public‘s 

opinion of changes to landscapes from renewable energy development. This finding is 

reflected in the outcome of previous research in the field. Our study suggests that sex does 

not shape the public‘s opinion, which conflicts with findings from previous research. Our 

study also experimented with the methodology used to explore the different attitudes and 

opinions of different social groups towards energy landscapes. The methodology is easily 

transferred onto different areas with minor adjustments with clear results and 

interpretation. Further study should investigate combining qualitative and quantitative 

methods in order to gain a deeper insight into the main drivers of different public opinions 

on renewable energy development. 
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1 Inngangur 

Orka hefur knúið áfram mannlegt samfélag frá því að mannkyn beislaði eldinn 

(Orkustofnun, 2003). Orkuþörf mannsins í gegnum tíðina hefur leitt af sér miklar 

landslagsbreytingar en sú umfangsmikla orkuframleiðsla sem nútíma samfélag byggir á 

hefur haft óafturkræf áhrif á landslagið (Pasqualetti, 2013). Brennsla jarðefnaeldsneytis 

leysir úr læðingi óhemju magn koltvísýrings, sem hefur valdið manngerðum 

loftslagsbreytingum á heimsvísu (Blaschke, Biberacher, Godocha & Schardinger, 2013). 

Orkuframleiðsla með óendurnýjanlegum orkugjöfum á borð við olíu, gas eða kol hefur 

ekki aðeins svæðisbundnar landslagsbreytingar í för með sér heldur einnig langvarandi, 

óbein áhrif á landslag þar sem loftslagsbreytingar eru farnar að endurmóta umhverfið. Í dag 

keppast þjóðir víðs vegar um heim við að takmarka áhrif loftslagsbreytinga. Þetta hefur 

valdið miklum hugarfarsbreytingum í orkuframleiðslu, dreifingu og notkun raforku. Ein 

birtingarmynd þessara breytinga er aukið mikilvægi endurnýjanlegra orkugjafa og annarra 

kolefnishlutlausra orkugjafa í stað jarðefnaeldsneytis. Orkuframleiðsla með 

endurnýjanlegum orkugjöfum hefur þó einnig landslagsbreytingar í för með sér. Hvort sem 

um er að ræða vindorku, vatnsorku, haforku, sólarorku, jarðvarma eða jafnvel kjarnorku þá 

mun aukin orkuframleiðsla með slíkum orkugjöfum breyta ásýnd lands með einum eða 

öðrum hætti (Pasqualetti & Stremke 2018). 

 Skiptar skoðanir eru á þeim landslagsbreytingum sem orkuframleiðsla hefur í för 

með sér. Í huga fólks eru þær ýmist óafturkræfar eða tímabundnar, smávægilegar eða 

stórbrotnar, stinga í stúf við landslagið eða lofsama það. Áform um uppbyggingu einstakra 

orkumannvirkja hafa iðulega kallað fram hávær mótmæli (t.d. um 50 mótmæla við 

Kárahnjúka, 2005, 25. júlí). Hörð viðbrögð almennings við landslagsbreytingum benda til 

þess að landslag sé íbúum afar kært. Aukin áhersla hefur því verið lögð á sátt og 

viðurkenningu almennings í hvers konar ákvarðanatökum varðandi nýtingu lands. Ríkjandi 

hugmyndir um fegurð og viðurkenndar skilgreiningar á landslagshugtakinu setja gjarnan 

skynjun fólks í forgrunn (t.d. Council of Europe, 2000). Almenningur hefur því fengið það 

hlutverk að mæla og meta það gildi sem hann leggur í sjónræn gæði landslags. Þetta er gert 

með mismunandi aðferðum en þær sem beina sjónum sínum að huglægri upplifun 

einstaklinga hafa fengið aukið vægi.  
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Á Íslandi hafa rannsóknir á gæðum landslags byggst aðallega á hlutlægu mati á 

sjónrænum einkennum, sérstöðu og flokkun íslensks landslags (Umhverfisstofnun, 2011). 

Þetta á til dæmis við um íslenska landslagsverkefnið sem var hluti af 1. áfanga 

rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Því er þörf á frekari rannsóknum sem 

byggjast á óhlutbundnum og huglægum verðmætum landslags. Verðmætum sem eru fólgin 

í fagurfræðilegu og tilfinningalegu gildi landslags, sem og upplifun þess, og ættu slíkar 

rannsóknir því að byggjast á skoðanakönnunum og viðtölum við bæði Íslendinga og 

ferðamenn sem koma til landsins. Til eru landslagsgreiningar sem taka mið af bæði 

huglægum og hlutlægum eiginleikum landslags. Í Bretlandi hafa landslagsgreiningar 

byggst á bæði eðlislegum þáttum landslags líkt og á Íslandi en einnig eru huglægar breytur 

sem tengjast hugarhrifum og metin er upplifun einstaklinga. 

 Þessi rannsókn byggist á huglægri skynjun landslags og gerir tilraun til að varpa ljósi 

á mismunandi viðhorf einstaklinga til sjónrænna eiginleika orkulandslags. Rannsóknin var 

unnin í samstarfi við  Ruth Swetnam doktor og Fionu Tweed prófessor við Staffordshire 

háskóla í Englandi. Samstarfsverkefnið hófst haustið 2016 og í upphafi var ætlunin að bera 

saman viðhorf Íslendinga og Breta til sjónrænna eiginleika landslags. Ákveðið var að beina 

sjónum sérstaklega að áhrifum orkuframleiðslu á landslag þar sem málefnið hefur verið 

áberandi í samfélagslegri umræðu. Áhugavert var einnig að bera saman íslenskt og breskt 

orkulandslag vegna þess hve ólík sú orkuframleiðsla hefur verið, sem sett hefur svip sinn á 

landslag þjóðanna tveggja. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Þátttaka og viðhorf almennings hafa fengið meira vægi í rannsóknum og ákvarðanatöku 

sem varða landslag og landnýtingu. Rannsóknir um slík viðfangsefni beina sjónum oftast 

að einum orkugjafa og viðhorfum ákveðins hóps (Devine-Wright, 2003). Færri rannsóknir 

hafa fjallað um samanburð á mismunandi hópum hvað varðar viðhorf til orkulandslags. 

Markmið rannsóknarinnar var því að athuga hvort munur væri á viðhorfi fólks til 

orkulandslags eftir þjóðerni, nánar tiltekið muninn á viðhorfi á Breta og Íslendinga. Einnig 

var áhugi á að skoða tengsl lýðfræðilegra þátta við þessi viðhorf. Með þetta í huga var 

leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
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 Er munur á viðhorfum Breta og Íslendinga til sjónrænna einkenna orkulandslags? 

 Hefur kyn og aldur áhrif á viðhorf einstaklinga til sjónrænna einkenna 

orkulandslags? 

 

Ákveðið var að beita megindlegum aðferðum við gagnaöflun rannsóknarinnar. Hönnuð var 

ljósmyndakönnun sem lögð var fyrir Breta og Íslendinga og fjallaði um viðhorf þeirra í 

garð mismunandi einkenna orkulandslags. Markmiðið með rannsókninni var einnig að 

auka fræðilega þekkingu á sviði landslagsrannsókna og að sýna fram á að aðferðir sem 

notaðar voru, geti verið liður í þróun á aðferðafræði sem nýtist skipuleggjendum, 

sveitarstjórnum, stjórnvöldum og öðrum sem koma að ákvarðanatöku um landnýtingu. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Að loknum inngangi tekur við fræðileg umfjöllun sem tengist viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um landslagshugtakið og þær hugmyndir sem hafa verið 

ríkjandi í heimspeki fagurfræðinnar og hvernig þær hafa endurspeglast í 

landslagsgreiningum sem meta viðhorf og skoðanir fólks. Þar á eftir verður hugtakið 

orkulandslag skilgreint. Einnig verður gert grein frá þeim orkuskiptum sem eru að eiga sér 

stað víðs vegar um heim og mismunandi afstöðu almennings gagnvart þeim. Þar að auki 

verður fjallað um einkenni á bresku og íslensku landslagi. Þar næst er þriðji kafli þar sem 

fjallað er um gögn og aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni. Í fjórða kafla verður gert 

grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim lýst á viðeigandi máta. Í fimmta 

kafla eru niðurstöður túlkaðar með hliðsjón af fræðilegri umfjöllun og settar í samhengi við 

fyrri rannsóknir. Í lokaorðum verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman 

ásamt því að drepið verður á mögulegum og þörfum rannsóknum í framhaldi af þessari.   
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2 Landslag á tímum orkuskipta  

Þessi kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Landslag verður skilgreint sem 

hugtak og fjallað verður um helstu kenningar innan fagurfræðinnar og hvernig þeim hefur 

verið beitt í landslagsrannsóknum. Gerð verður grein fyrir orkulandslagi og mismunandi 

gerðum þess. Einnig verður fjallað um orkulandslag á tímum orkuskipta og viðhorfi 

almennings í garð endurnýjanlegra orkugjafa og mannvirkjum sem þeim fylgja. Að því 

loknu verður fjallað um einkenni landslags á Íslandi og í Bretlandi. Í lokin er stutt 

samantekt á því sem fram hefur komið og samhengi þess við rannsóknina. 

2.1  Landslag sem rannsóknarefni 

2.1.1 Landslagshugtakið og fagurfræði 

Orðið landslag hefur viðamikla merkingu. Samkvæmt Íslenskri orðabók er landslag 

„heildarútlit landsvæðis, form náttúru á tilteknum stað“ og vísar hugtakið þannig í form og 

lögun landsins (Mörður Árnason, 2007). Landslagssamningur Evrópu (e. European 

Landscape Convention) skilgreinir landslag hins vegar sem „svæði sem ber það með sér í 

skynjun fólks að vera til orðið af náttúrunnar hendi og/eða með mannlegri íhlutun“ 

(Council of Europe, 2000 í Birna Lárusdóttir, Edda R.H. Waage, Gísli Pálsson & Guðbjörg 

R. Jóhannesdóttir, 2016). Skilgreining samningsins tekur því mið af huglægri upplifun á 

fyrirbærinu og gefur til kynna að landslag sé svæði sem sé skynjað. Hvítbók um löggjöf til 

verndar náttúru Íslands tekur í svipaðan streng (Umhverfisráðuneytið, 2011). Þar er 

landslag fólgið í samsetningu mismunandi náttúrulegra og manngerðra fyrirbæra í 

eðlisrænu umhverfi, sem skynjað er af fólki. Í lögum um náttúruvernd stendur að varðveita 

eigi landslag sem er „sérstætt eða fágætt eða sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs og/eða 

menningarlegs gildis” (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). Þar stendur einnig að friðlýsa 

megi landsvæði til verndar landslagi sem „skipar mikilvægan sess í vitund þjóðarinnar”.  

Landslagshugtakið spannar hugmyndir um náttúrulega landslagsþætti, menningarleg 

fyrirbæri og upplifun fólks af landinu en einnig samspilið þar á milli. Skynjun á landslagi 

nær því bæði yfir eðlisræn, hlutbundin form og huglæga úrvinnslu einstaklingsins sem 
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upplifir landslagið (Umhverfisráðuneytið, 2011). Útkoman er einstaklingsbundin upplifun 

sem spannar fjöldann allan af persónumótuðum tilfinningum sem mótast m.a. af 

lífsreynslu, ímyndun og lífsskoðun. Rannsakendur hafa lagt áherslu á þessar huglægu 

hliðar hugtaksins og tekið mið af slíkri einstaklingsbundinni skynjun (t.d. Lothian, 1999, 

Daniel, 2001). Skilgreiningar landslagshugtaksins endurspegla ríkjandi hugmyndir um 

fegurðarhugtakið sem leggja mikla áherslu á upplifun fólks á fyrirbærinu sem skynjað er 

hvarvetna sem skilgreiningu þess má finna (t.d. lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 

  Skynjun einstaklings hefur þó ekki alltaf haft jafn mikið vægi í heimspeki 

fagurfræðinnar. Heimspekingar hafa öldum saman reynt að skilgreina fegurðarhugtakið og 

greina hvað vekur tilfinningar tengdar því í huga fólks. Fram eftir öldum var fegurð talin 

eðlislægt einkenni hlutanna sem gaf til kynna að hún væri hlutbundin, mælanlegur 

eiginleiki (Lothian, 1999). Slík sjónarhorn voru sérstaklega áberandi í klassískri heimspeki 

fagurfræðinnar í aldaraðir þar sem fegurð var talin fylgja ákveðnum hlutlægum, 

stærðfræðilegum reglum (Lothian, 1999). Það var jafnvel álitið lýsa ákveðnum 

guðdómlegum sannleika (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir & Sigríður Þorgeirsdóttir, 2011). Á 

18. öld tók hin viðurkennda heimspeki fagurfræðinnar tók miklum breytingum með hjálp 

heimspekinga líkt og John Locke, sem færði rök fyrir því að fegurð gæti bæði verið 

hlutlæg og huglæg (Lothian, 1999).  

 Stærsti brautryðjandinn í heimspeki fagurfræðinnar var þó þýski heimspekingurinn 

Immanuel Kant (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir & Sigríður Þorgeirsdóttir, 2011). Kant lagði 

fram fagurfræðikenningar sem undirstrikuðu mikilvægi huglægrar skynjunar 

einstaklingsins og færði þannig rök fyrir því að fegurð hlutarins ætti uppruna sinn í huga 

þess sem hann skynjar. Fegurð, samkvæmt Kant, er þá upplifun einstaklingsins af hlutnum 

og því alfarið huglæg og hefur þann eiginleika að vekja upp tilfinningar með óhlutdrægni 

(e. disinterestedness). Einstaklingur upplifir fegurð landsins án þess endilega að eiga 

hagsmuni að gæta svo upplifun á hinu fagra er ákveðin „hagsmunalaus velþóknun”. Slík 

kantísk heimspeki hafnar fyrri kenningum um fagurfræði þ.e. að fegurð liggi í notagildi 

hlutarins sem skynjaður er. Hún felst hins vegar í vammlausum tilfinningum áhorfandans 

sem skynjar hlutinn. 

 Þessi tvö gagnstæðu sjónarmið, þar sem annað hvort sjónum er beint að hinu 

hlutlæga eða huglæga, hafa átt í togstreitu um sess í skilgreiningu fagurfræðinnar í 

vísindaheimspeki (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir & Sigríður Þorgeirsdóttir, 2011; Lothian, 

1999). Annað hvort er fegurð landslagsins talin vera eðlislæg og því hlutlæg eða að 
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fegurðin byggist á skynjun fólks á eðlisþáttum landslagsins og þar af leiðandi huglæg. 

Hugmyndir Kants mörkuðu tímamót í heimspeki fagurfræðinnar og sköpuðu grundvöll 

fyrir aðra heimspekinga sem spreyttu sig á sviði fagurfræðinnar (Lothian, 1999). Áhersla á 

upplifun einstaklingsins í kantískri heimspeki hefur verið einkum ríkjandi í orðræðunni 

síðustu aldir sem m.a. endurspeglast í orðtakinu „hverjum þykir sinn fugl fagur” og enska 

frasanum „beauty is in the eye of the beholder” 

2.1.2 Landslagsgreiningar 

Þó svo fegurðarhugtakið fléttist saman við nýlegar skilgreiningar landslagshugtaksins 

hefur það reynst rannsakendum flókið að meta og greina mikilvægi þess (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir & Sigríður Þorgeirsdóttir, 2011). Á sama tíma hefur ásýnd lands fengið 

aukið vægi í ákvörðunum um landnotkun í gegnum árin (Auður Sveinsdóttir, 2014). Þetta 

er meðal annars gert í landslagsgreiningum fyrir svæði þar sem áform framkvæmda gætu 

mögulega haft ákveðnar landslagsbreytingar í för með sér. Frá því að byrjað var að nota 

landslagsgreiningar til að meta og flokka gæði lands um miðja 20. öld hafa þær reynst 

mikilvægar þegar taka þarf ákvarðanir varðandi nýtingu eða vernd landsvæða (Daniel, 

2001). Gæði lands geta falist í gagnsemi þess t.d. til fæðuöflunar eða orkuframleiðslu, í 

andlegum persónubundnum gildum eða í náttúrulegum eðlislægum einkennum og formum. 

Einkenni lands sem flokkuð eru og metin í slíkum landslagsgreiningum geta þannig verið 

t.d. jarðfræðileg lega þess, líffræðileg fjölbreytni, menningarminjar eða sjónræn ásýnd.  

 Þegar teknar eru ákvarðanir sem varða notkun lands þarf að gera grein fyrir öllum 

gildum þess. Fagurfræðilegt gildi lands þarf einnig að meta og mæla áður en farið er í 

framkvæmdir. Slíkt er þó hægara sagt en gert. Þær mismunandi nálganir og aðferðir sem 

notaðar eru til að meta fegurð lands í landslagsgreiningum taka mið af ólíkum 

heimspekilegum sjónarmiðum þar sem kenningar um fagurfræði eru hafðar að leiðarljósi. 

Landslagsgreiningar hafa þannig í gegnum árin tekist á við að meta fegurð landslagsins 

sem skoðað er hverju sinni og gera skipuleggjendum kleift að mæla og leggja mat á gæði 

þess (Auður Sveinsdóttir, 2014). Þetta hefur reynst mikilvægt skref í hvers konar skipulagi 

landslagsheilda og eru landslagsgreiningar því oft hluti af mati á umhverfisáhrifum (t.d. 

Axel Valur Birgisson & Steinþór Traustason, 2016). 

 Lothian (1999) gerir grein fyrir tveimur ríkjandi viðmiðum við gerð 

landslagsgreininga sem taka mið af heimspekilegum sjónarmiðum um fagurfræði. Hann 

bendir á að þær aðferðir sem notaðar hafa verið til að meta gæði landslags skiptast í tvo 
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flokka, þær sem byggjast á hlutlægum viðmiðum (e. objectivist paradigms) og þær sem 

byggjast á huglægum viðmiðum (e. subjectivist paradigms). Hlutlæg viðmið í 

landslagsgreiningum styðjast við klassískar hugmyndir um hvað telst fallegt og gefa því 

fegurð landslagsins eðlislægt gildi rétt eins og form þess eða gróðurfar sem hægt er að 

mæla án aðkomu almennings. Á hinn bóginn gera huglæg viðmið grein fyrir því að 

sjónræn gæði landslags sé tilbúið hugtak og eigi frekar uppruna sinn í huga þess sem það 

skynjar og taka þannig meðal annars mið af kantískum fagurfræðikenningum. Huglæg 

viðmið líta á efnislega landslagsþætti sem hvata sem kalla fram persónubundin viðbrögð í 

huga einstaklingsins sem skynjar landið og endurspegla betur skoðanir mismunandi hópa. 

Þegar öllu er á botninn hvolft liggur mesti munurinn á þessum tveimur viðmiðum í útkomu 

landslagsgreininga þeirra og hvort þær endurspegli hugmyndir samfélagsins um fegurð 

landsins nógu vel.  

 Daniel (2001) flokkar aðferðir landslagsgreininga eftir hlutlægum og huglægum 

viðmiðum; nálganir sérfræðinga (e. expert-based approaches) og þær sem byggjast á 

skynjun fólks (e. perception-based approaches). Í nálgunum sérfræðinga eru eiginleikar 

landslagsins flokkaðir eftir t.d. litum, línum, áferð, mynstri og formi. Því næst eru 

flokkunum gefnar einkunnir eftir ákveðnum aðferðum sem hver sérfræðileg nálgun byggist 

á. Nálganir sérfræðinga miðast þannig við að eiginleikar landslagsins búi yfir ákveðnum 

mælanlegum, sjónrænum gæðum miðað við klassískar hugmyndir um einstaklingsbundna 

skynjun og fagurfræðilegt mat. Nálganir sérfræðinga byggjast þannig mest á hlutlægu 

viðmiði og hafa verið gagnrýndar (t.d. Lothian, 1999) fyrir niðurstöður sem endurspegla 

ekki nógu vel þær fjölmörgu og flóknu fagurfræðilegu skoðanir sem fólk kann að hafa á 

ásýnd landsins. Þær byggja líka oft á vinnu eins eða fárra aðila og sem gerir þær að mati 

sumra jafnvel ónothæfar við ákvarðanir um landnotkun. Gagnrýnendur hafa einnig bent á 

að fegurð sé í raun mun huglægari og aðhyllast því margir fremur nálganir sem byggjast á 

skynjun fólks heldur en nálganir sérfræðinga. Telja margir að þær geti verið vafasamar til 

lengri tíma og endurspegli ekki nægilega mikilvægi landslags fyrir almenningi (Scott, 

2006). 

 Nálganir sem byggjast á skynjun fólks taka mið af huglægum viðmiðum og 

kantískum fagurfræðikenningum. Þær skiptast í tvo flokka, þær sem styðjast við 

megindlegar aðferðir og þær sem styðjast við eigindlegar aðferðir. Þær fyrrnefndu hafa 

reynst áreiðanlegar vegna þess að slíkar rannsóknir byggjast á gögnum sem safnað er t.d. 

með spurningakönnunum og varða skoðanir ólíka hópa fólks. Áreiðanleikinn felst því í 
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tölfræðilegu gildi þeirra og niðurstöðum sem gera fremur ráð fyrir skekkju og hafa þær því 

hlotið mikið lof innan fræðasamfélagsins (Daniel, 2001). Nálganir sem byggjast á skynjun 

fólks og notast við eigindlegar aðferðir eru ýmist hugrænar og eða fyrirbærafræðilegar. 

Þeim er oft beitt t.d. af umhverfissálfræðingum og heimspekingum og taka gjarnan mið af 

heimspekilegum kenningum um fagurfræði t.d. kantískum fagurfræðikenningum. Þær 

nálganir sem byggjast á skynjun og upplifun fólks af landslaginu hafa fengið aukinn 

hljómgrunn í landslagsrannsóknum vegna þess að niðurstöður þykja endurspegla betur 

óskir og afstöðu samfélagsins. Þær eru þannig taldar áreiðanlegri vegna þess að þær gera 

tilraun til að endurspegla hið huglæga þ.e. mismunandi skoðanir sem fólk kann að hafa á 

landslaginu. Slíkar aðferðir bjóða upp á möguleika til að spá fyrir um niðurstöður og hafa 

því reynst nokkuð árangursríkar við ákvarðanatöku þegar álit samfélagsins skiptir máli 

(Lothian, 1999). 

2.1.3 Ljósmyndir af landslagi sem rannsóknartæki 

Notkun ljósmynda sem rannsóknartæki hefur tíðkast lengi í megindlegum rannsóknum. 

Aðferðin er algeng í rannsóknum tengdum mannfræði, sálfræði, félagfræði og 

mannvistarlandfræði (Moore o.fl., 2008). Til að byrja með voru ljósmyndir notaðar sem 

nokkurs konar sjónræn hjálpargögn rannsakenda við vettvangsathuganir en seinna meir 

urðu ljósmyndir viðurkennt rannsóknartæki í spurningakönnunum þegar viðhorf fólks er 

annars vegar. 

Margir rannsakendur benda þó á að mikilvægt er að gæta varúðar við túlkun 

niðurstaðna úr slíkum rannsóknum þar sem ljósmyndir sýna alla jafna flókin huglæg ferli 

innan hlutlægra marka (Grady, 2001 í Moore o.fl., 2008). Eðli ljósmynda er einnig svo að 

það mótast í gegnum félagslega og tæknilega ferla (Harper, 1998) sem ekki er hægt að 

flýja. Slíkar efnislegar forsendur sem ljósmyndin setur viðfangsefninu gerir það af verkum 

að ákveðnar upplýsingar eru ekki framsettar á skilvirkan hátt. Birtuskilyrði við myndatöku 

sem og myndbygging og litur geta haft áhrif á hvaða upplýsingum er miðlað áfram í 

gegnum ljósmyndina sem og hvernig þátttakandi túlkar upplýsingarnar. Stafræn 

ljósmyndavinnsla getur einnig sett strik í reikninginn.  

Þrátt fyrir gagnrýni sem ljósmyndir sem rannsóknartæki hafa sætt eru kostir þeirra 

þó nokkrir. Ljósmyndakannanir eru gjarnan ódýrari í framkvæmd heldur en t.d. 

viðtalsaðferðir. Sökum megindlegs eðlis ljósmyndakannanna er niðurstöðum þeirra hægt 

að miðla áfram á auðveldan máta sem gerir þær nokkuð handhægar í notkun. Aðferðin er 
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því einstök að því leyti að hún gerir tilraun til að mæla huglægar skoðanir á hlutlægan máta 

sem hefur reynst erfitt með annars konar miðlum svo sem texta (Tahvanainen, Tyrväinen, 

Ihalainen, Vuorela og Kolehmainen, 2001). Ljósmyndakannanir eru þannig hentugar fyrir 

rannsóknir þar sem markmiðið er að mæla viðhorf fólks til sjónrænnar ásýndar landslags 

en ekki upplifunar þess af landslaginu. Harper (2002) meina að ljósmyndin sé tilvalið tæki 

til slíkrar rannsóknar vegna þess að hún sýnir viðfangsefnið í sínu rétta, óskreyttu ljósi. Þó 

ljósmyndin takmarki framsetningu ákveðna eiginleika viðfangsefnisins í gegnum hlutlæga 

síu getur ljósmyndin einnig spilað mikilvægt hlutverk í rannsóknum. Hún fangar hið 

ómögulega - tímann. Á þann veg hefur hún reynst rannsakendum ómetanlegt 

rannsóknartæki við að miðla áfram upplýsingum sem föst eru í ákveðnum tíma og rúmi, 

t.d. landslag sem gengur undir landslagsbreytingar. 

2.2 Orkulandslag og orkuskipti 

2.2.1 Tegundir orkulandslags 

Hugtakið orkulandslag (e. energy landscape) er komið til vegna breytinga á landslagi sem 

orkuvinnsla á auðlindum jarðar hefur haft í för með sér. Orkulandslag lýsir eðlisrænum, 

staðbundnum og tímabundnum eða varanlegum áhrifum sem orkuframleiðsla mannsins 

hefur á landslagið (Pasqualetti & Stremke, 2018). Orkulandslag er framleitt af mannanna 

höndum þar sem náttúra og tækni mætast þegar maðurinn beislar krafta náttúrunnar sér til 

hagsbóta. Það er því tegund menningarlandslags (e. cultural landscape) sem verður til í 

sambandinu milli menningar og náttúru. Menningarlandslag er birtingarmynd þróunar 

mannlegs samfélags innan þeirra efnislegu marka sem náttúran hefur sett manninum 

(UNESCO World Heritage Committee, 2016). Framleiðsla, dreifing og nýting orku hefur 

verið meðal helstu orsakavalda landslagsbreytinga frá upphafi siðmenningar. Slíkar 

landslagsbreytingar stigmögnuðust með iðnbyltingunni þegar menn tóku að framleiða 

gríðarlega mikla orku einkum með nýtingu jarðefnaeldsneytis. Orkuframleiðsla með bæði 

óendurnýjanlegum og endurnýjanlegum orkugjöfum er því stór þáttur í mannlegri mótun 

lands. Hugtakið orkulandslag hefur orðið táknrænt fyrir áframhaldandi afskipti mannsins af 

náttúrunni og breytingum á henni til þess að mæta vaxandi orkuþörf heimsins (Pasqualetti 

& Stremke, 2018). 
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 Pasqualetti (2013) skilgreinir fjórar tegundir orkulandslags eftir þeim orkubúskap 

sem einkennir hagkerfið hverju sinni. Fyrsta stigið er orkulandslag lífræna hagkerfisins og 

á það við vinnslu orku með t.d. brennslu viðar eða nýtingu vinds með einföldum 

vindmyllum. Annað stigið er orkulandslag jarðefnahagkerfisins og á það við nýtingu kola, 

olíu og gass til orkuvinnslu. Þriðja stigið, orkulandslag raforkuhagkerfisins á við um þær 

breytingar sem urðu á orkulandslagi þegar menn tóku að framleiða gríðarmikla raforku 

m.a. með nýtingu ólífrænna orkugjafa og kjarnorku. Þá er einnig átt við bein og óbein 

verksummerki orkuframleiðslu og dreifingar t.d. háspennumöstur og önnur mannvirki sem 

reist eru til þess að dreifa orkunni en einnig förgunarsvæði kjarnorkuúrgangs sem verða að 

haldast ósnert í að minnsta 10.000 ár. Fjórða stigið er loks orkulandslag sjálfbæra 

hagkerfisins sem á við um nýtingu lífrænna orkugjafa til framleiðslu á raforku í miklu 

magni með sjálfbærum hætti. Undir þetta fellur framleiðsla raforku með vatns- og vindafli, 

jarðvarma og lífmassa. Orkulandslag hefur því verið til í aldaraðir þó svo hugtakið sem 

slíkt sé nokkuð nýtt af nálinni. Það hefur sprottið upp samhliða áhyggjum af 

umhverfisáhrifum orkuframleiðslu og samfélagslegum vandamálum sem þeim fylgja 

(Pasqualetti &Stremke, 2018). 

 Pasqualetti og Stremke (2018) flokka tegundir orkulandslags nánar eftir þremur 

breytum; efnislegum, staðbundnum og tímaháðum. Breyturnar tengjast innbyrðis og eru 

sjálfar forsendur fyrir hverri annarri. Efnislegar breytur fjalla um eðli orkuframleiðslunnar 

og hvernig sérkenni hennar hafa bein áhrif á ásýnd landslagsins. Sem dæmi um slíkt eru 

stórir hreyflar vindmylla sem gnæfa yfir landinu, stíflur sem stöðva ár og mynda lón og 

einkennandi strompar kjarnorkuvera sem eru vel afgirt. Eðli endurnýjanlegrar 

orkuframleiðslu krefst ákveðinnar staðsetningar í landslaginu, t.d. þurfa jarðvarmavirkjanir 

að vera staðsettar á háhitasvæðum og sólarsellur að vera þar sem sólskin er mikið. Eðli 

orkuframleiðslunnar hefur einnig að gera með þéttleika hennar. Endurnýjanlegir orkugjafar 

framleiða allra jafnan minni raforku á tiltekinni svæðiseiningu, þ.e. framleiðslan er með 

minni þéttleika en orkuframleiðsla úr öðrum tegundum orkugjafa. Endurnýjanlegir 

orkugjafar þurfa því meira landrými en annars konar orkugjafar  og nær ásýnd þeirra yfir 

meira landsvæði (Howard, 2013). Þetta tengist staðbundnum breytum nánum tengslum en 

þær fjalla einnig um útlit orkuframleiðslunnar og staðsetningu hennar innan landslagsins. 

Sem dæmi hafa vindmyllur gjarnan meiri áhrif á ásýnd lands heldur en sólarsellur. 

Tímaháðar breytur lýsa svo tímabundnum aðstæðum, hvort framleiðslan sé tímabundin eða 

til frambúðar. Breytingar á landslagi af völdum orkuframleiðslu geta átt sér stað á mjög 
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stuttum tíma eða áhrif þess verið viðvarandi í aldaraðir eða jafnvel varanleg. Þriðja breytan 

gerir grein fyrir ákveðinni afturkræfni (e. reversibility) orkuframleiðslunnar, hvort hægt sé 

að koma landslaginu aftur í sama horf eftir að það var nýtt undir orkuframleiðslu en það fer 

einnig eftir umfangi þess í landslaginu sem önnur breytan lýsir (Pasqualetti & Stremke 

2018).  

 Því er ljóst að skilgreining orkulandslags er víðtæk. Yfirgrip orkuvinnslu er mikið og 

það land sem nýtt er beint eða óbeint til orkuframleiðslu getur verið einkar víðáttumikið. 

Landslag sem verður fyrir óbeinum áhrifum af orkuframleiðslu er einnig hægt að flokka 

sem orkulandslag t.d. förgunarsvæði kjarnorkuúrgangs eða skóg sem eyðist vegna súrrar 

rigningar sem rekja má til orkuframleiðslu (Pasqualetti & Stremke, 2018). Í þessari 

rannsókn verður hugtakið þó notað yfir landslag sem verður fyrir beinum áhrifum af 

orkuframleiðslu, t.d. þar sem orkuframleiðslan á sér stað eða uppruna og staðsetningu 

mannvirkja sem fylgja orkuframleiðslu og orkuflutningi.  

2.2.2 Orkuskipti í augum almennings  

Auknar áhyggjur af neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga hafa komið af stað orkuskiptum 

í anda sjálfbæra hagkerfisins og umræðan um nauðsyn orkuskipta fer sífellt vaxandi 

(Landsnet, 2016). Orkuskipti fela í sér að takmarka notkun jarðefnaeldsneytis og í staðinn 

virkja þá fjölmörgu endurnýjanlegu orkugjafa sem standa mönnum til boða. Stjórnvöld 

víðs vegar um heim setja sér metnaðarfull markmið um að styðja við framleiðslu á 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Metnaðurinn er ekki aðeins keyrður áfram af ógninni um 

loftslagsbreytingar heldur er um ört vaxandi markað að ræða (International Energy 

Agency, 2017). Ýmislegt stendur þó í vegi fyrir farsælum orkuskiptum. Efnahagslegir 

örðugleikar og tæknilegar hindranir geta hægt á orkuskiptum en ekki síðri eru vandamál 

sem snúa að almenningi (Wüstenhagen, Wolsink & Bürer, 2007). Með orkuskiptum fylgja 

óumflýjanlegar landslagsbreytingar sem vekja upp sterkar tilfinningar meðal fólks og geta 

leitt af sér mótspyrnu almennings gagnvart frekari uppbyggingu (Selman, 2010). 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að almenningur er langt frá því að vera samhljóma hópur 

með sams konar viðhorf og afstöðu gagnvart orkulandslagi. Hann er samansettur af 

mismunandi hópum með ólíkar skoðanir sem mótast af valdaskiptingu, framsetningu og 

öðrum félags- og efnahagslegum þáttum. Það er þessi margbreytileiki almennings sem 

veldur ágreiningi um hlutverk hans í ákvarðanatöku og landslagskipulagi (Scott, 2006).  
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 Á síðustu 30 árum hafa fræðimenn gert grein fyrir mikilvægi þess að skoða 

félagslegar hliðar orkuskiptanna. Þeir hafa reynt að greina undirliggjandi ástæður sem 

mynda samfélagslega afstöðu almennings gagnvart uppbyggingu á endurnýjanlegum 

orkugjöfum þar sem sumir óttast að andstaða frá samfélaginu geti verið hamlandi fyrir 

orkuskipti  (Wüstenhagen, Wolsink & Bürer, 2007). Skynjun, viðhorf og afstaða 

almennings gagnvart nýjum orkumannvirkjum hafa því orðið að mikilvægu rannsóknarefni 

fræðimanna, skipuleggjenda og stjórnvalda (Devine-Wright, 2009 í Upham, Oltra & Boso, 

2015). Ýmsir rannsakendur hafa undirstrikað mikilvægi huglægra viðmiða 

fagurfræðikenninga þegar afstaða almennings er skoðuð (t.d. Lothian, 1999 og Daniel, 

2001). Þeir hafa bent á að varast verður alhæfingar og ályktanir um einstaka hópa því alltaf 

megi búast við ólíkum sjónarmiðum (Walker, 1995). Þetta á sérstaklega við um 

landslagsgreiningar sem varða staðbundin samfélög við svæði þar sem áform um 

uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa liggja fyrir. 

 Orsakir sem mynda andstöðu gegn endurnýjanlegum orkugjöfum hafa verið 

rannsakaðar en að mati sumra vantar meiri áherslu á rannsóknir sem skoða sérstaklega 

hvaða þættir knýja fram sátt frá samfélaginu (Cohen, Reichl & Schmidthaler, 2014). 

Mótspyrna stafar af fjölbreyttum áhyggjuefnum almennings t.d. eignarhaldi, heilsuspillandi 

áhrifum, verðmæti eigna í nánd við orkumannvirki, hljóðmengun og sjónrænum áhrifum á 

landslag (Øystein, Devine-Wright, Tangeland, Batel & Ruud, 2014). Hins vegar getur sátt 

skapast ef skipuleggjendur vinna markvisst að því að virkja heimamenn t.d. með því að 

gefa þeim tækifæri á að taka þátt í verkefnum með staðbundna reynslu og þekkingu að 

fararbroddi (Wolsink, 2007). Einnig sýna rannsóknir fram á að aukin þekking og kennsla 

um endurnýjanlega orkugjafa hefur áhrif á afstöðu fólks gagnvart nýjum orkumannvirkjum 

(Devine-Wright, 2007).  

 Margvísleg afstaða almennings gagnvart nýjum orkumannvirkjum skýrist af 

fjölbreyttum skoðunum milli hópa sem mótast af efnahagslegum, menningarlegum og 

félagslegum ferlum sem eru einkennandi fyrir sérhvert svæði (Bronfman & Vázquez, 

2011). Devine-Wright (2007) skilgreindi þætti sem hafa áhrif á ólík sjónarmið mismunandi 

hópa. Þeir eru persónubundnir, félags- og sálfræðilegir og fara eftir samhengi hverju sinni. 

Persónubundnir þættir sem móta skoðun eru t.d. lýðfræðilegir svo sem aldur, kyn og stétt. 

Félags- og sálfræðilegir þættir fjalla um þekkingu, tengsl, pólitískar skoðanir og 

staðartengingu hvers og eins. Samhengið á svo við um eðli og umfang framkvæmdarinnar 

hverju sinni svo sem stærð, kostnað, tegund orkuframleiðslunnar, útlit, staðsetningu og 
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tímaramma framleiðslunnar sem hefur bein áhrif á afstöðu almennings. Almenningur sýnir 

gjarnan stærri áformum frekar mótspyrnu t.d. stórum vindmyllugörðum frekar en stökum 

vindmyllum. Vindmyllur eru þar í sérstöðu vegna útlits en eitt stærsta áhyggjuefni 

almennings af vindmyllum eru sjónræn áhrif þeirra á landslag (Upham o.fl., 2015; Walker, 

Cass, Burningham, Barnett, 2010). Sérstöku máli skiptir í hvers konar landslagi 

vindmyllurnar eru staðsettar og þá er mjög mikilvægt að skilja hvernig fólk upplifir 

staðartengingu við landslag og metur sjónræn gildi út frá því (Walker o.fl., 2010). 

Formgerð eignarhalds skiptir einnig máli t.d. hvort framkvæmdin sé einkarekin eða í 

opinberri eigu. Traust almennings gagnvart skipuleggjendum mótar líka skoðanir hans til 

framkvæmda. 

Devine-Wright (2007) tók saman helstu niðurstöður úr rannsóknum tengdum þessu 

í Bretlandi og annars staðar. Þar virðist aldur og kyn skipta máli. Rannsóknir sýna að yngri 

aldurshópar virðast almennt sýna minni andstöðu gegn endurnýjanlegum orkugjöfum en 

eldri aldurshópar. Konur virðast almennt styðja áform um uppbyggingu endurnýjanlega 

orkugjafa meira en karlar ef marka má fyrri rannsóknir. Konur eru þó líklegri en karlar til 

að sýna mótspyrnu gegn áformum á staðbundnari kvarða. Karlar virðast einnig almennt 

sáttari gagnvart kjarnorkuverum og vindmyllum en konur. Áhyggjur af 

loftslagsbreytingum hefur einnig áhrif á afstöðu almennings. Rannsóknir sem skoðað hafa 

áhrif staðartengingar hvers og eins geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á samþykki 

þeirra og bendir margt til þess að staðartenging geti haft meiri áhrif á afstöðu en 

lýðfræðilegir þættir svo sem aldur eða kyn. 

Þó svo að almenningur virðist almennt jákvæður gagnvart orkuskiptum á 

hnattrænum mælikvarða hafa staðbundin samfélög tilhneigingu til að sýna sterkari 

mótspyrnu gegn smærri verkefnum sem taka til einstakra staða eða svæða (Burningham et 

al, 2007 í Walker o.fl., 2010). Svæðisbundin mótspyrna frá samfélögum eða öðrum 

þrýstihópum hefur því valdið töfum á verkefnum og í sumum tilfellum hefur verið horfið 

alfarið frá þeim (Nadaï & van der Horst, 2010; Øystein o.fl., 2014). Þessi svæðisbundna 

mótspyrna útskýrist að einhverju leyti af hugmyndum fólks um loftslagsbreytingar. Þegar 

grúskað er í rannsóknir má glögglega sjá að persónubundin vandamál hvers og eins eru oft 

talin brýnni í augum fólks (Lorenzoni & Pidgeon, 2006). Þau hafa augljósari afleiðingar 

fyrir einstaklinginn en loftslagsbreytingar sem af stafar hnattræn en þó fjarlæg ógn. Þetta 

gæti útskýrt hvers vegna svæðisbundin andstaða á það til að myndast frá samfélögum 
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gagnvart einstökum verkefnum eða framkvæmdum þó svo áhyggjur af loftslagsbreytingum 

ríki um allan heim. 

 Þeir sem eru fylgjandi áformum um uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa hafa oft 

gripið til svokallaðs NIMBYisma til að útskýra andstöðu almennings á staðbundnari 

mælikvarða. NIMBY stendur fyrir „Not In My Back Yard“ eða „ekki í mínum bakgarði“ 

og lýsir staðbundinni mótstöðu gegn einstökum uppbyggingum mannvirkja. Einstaklingar 

sem aðhyllast NIMBYisma eru sagðir telja ákveðna verkefna þörf í samfélaginu en vilja 

ekki mannvirki þess nálæg heimilum sínum (Burningham, Barnett & Walker, 2014; 

Petrova, 2016). Hugtakið getur hins vegar verið gildishlaðið í daglegu tali, í 

fjölmiðlaumfjöllun og jafnvel í pólitískri umræðu. Gagnrýnendur hafa bent á að 

NIMBYismi er gjarnan notaður til að lýsa einstaklingum sem eru andsnúnir uppbyggingu 

endurnýjanlega orkugjafa sem órökrænum og eigingjörnum einstaklingum sem óttast 

breytingar og ógna framförum í samfélaginu. Þar er dregin upp mynd af einstaklingi sem 

kýs að vernda eigin hagsmuni í stað hagsmuna samfélagsins í heild sinni (Burningham, 

Barnett & Walker, 2014; Petrova, 2016). Nálægð við ákveðin mannvirki er þó ekki nóg ein 

og sér til þess að útskýra staðbundna mótspyrnu heldur hafa margir bent á að tilfinningaleg 

staðartengsl einstaklings við staðinn liggi þar á bakvið (Van der Horst, 2007). Staðbundin 

mótspyrna útskýrist þannig af staðartengingu einstaklinga fremur en aftengingu 

almennings við alvarleika loftslagsbreytinga. Sumar rannsóknir benda einnig til þess að 

fólk venjist frekar orkulandslagi á svæðum þar sem orkuframleiðsla er mikil. Breyting 

landslagsins virðist því ekki ónáða það eða að fólk líti á það sem þarfaþing fyrir 

atvinnusköpun (Pasqualetti & Stremke, 2018). 

 Gildi hugtaksins NIMBYisma sem skýringar á andstöðu gegn framkvæmdum hefur 

því farið dvínandi undanfarin ár og vægi þess minnkað í rannsóknum sem útskýra 

svæðisbundna mótspyrnu gegn orkuframleiðslu (Burningham, Barnett & Walker, 2014). 

Hugtakið þykir ónákvæmt þar sem það gefur einfalda mynd af raunveruleikanum. 

Áhyggjur af sjónrænum áhrifum orkuframleiðslunnar, pólitísk málefni eða jafnvel 

samfélagsleg eða umhverfisleg gildi staðbundinna hópa og einstaklinga getur haft áhrif á 

viðhorf þeirra til framkvæmda á endurnýjanlegum orkugjöfum (Devine-Wright, 2005). 

Skipulagsferli og ákvarðanatökur á bak við framkvæmdir hafa einnig áhrif á 

viðhorf fólks. Samband á milli staðbundins samfélags og aðila sem eru ábyrgir fyrir 

uppbyggingu eða framkvæmdum verkefna hafa haft mikil áhrif á hvort upp komi 

mótspyrna gegn verkefninu eða ekki (Burningham, Barnett & Walker, 2014). Eitt af 
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stærstu verkefnum sem skipuleggjendur kljást við er að öðlast stuðning almennings við 

áform um uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa (Upham o.fl., 2015). Aukinn skilningur 

á þeim þáttum sem mynda mismunandi afstöðu almennings gagnvart endurnýjanlegum 

orkugjöfum getur nýst skipulagsaðilum, sveitarfélögum og við samningu reglugerða. Þróun 

aðferða sem meta það gildi sem almenningur leggur í landslag er því oft talið mikilvægt 

skref í mótun reglugerða hvað varðar nýtingu lands. Að hluta til hefur þessi áhersla á aukna 

þátttöku almennings í skipulagsmálum komið til vegna gagnrýni á nálganir sérfræðinga og 

hafa því rannsakendur í hópum bent á gagnsemi nálgana sem byggjast á skynjun fólks. 

Almenningur verður virkur gerandi þar sem gerendahæfni hans hefur aukist og hefur rödd 

hans fengið sífellt meira vægi í skipulagi á landi sem nýta á til orkuvinnslu (Upham o.fl., 

2015). Mikilvægi þess að virkja almenning endurspeglast í Staðadagskrá 21 (e. Local 

Agenda 21) sem er ætluð sem leiðarvísir fyrir sveitastjórnir í umhverfis- og þróunarmálum 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1992; Scott, 2006). Einnig undirstrikar Landslagssamningur Evrópu 

(ELC) mikilvægi þess að virkja almenning. Þátttaka almennings á að auka réttmæti 

ákvarðana með því að yfirvöld og staðbundnir notendur deili með sér valdi og ábyrgð. 

Þetta á að ná yfir almenna borgara, staðbundin og svæðisbundin yfirvöld ásamt öðrum 

aðilum sem eiga hagsmuna að gæta í stefnumótun sem varðar landslag (Jones & Stenseke, 

2011).  

 Það er því stjórnvöldum og skipuleggjendum í hag að öðlast samþykki almennings 

varðandi ákvarðanatökur sem hafa í för með sér miklar breytingar á umhverfi og landslagi. 

Bein þátttaka heimamanna hefur reynst gagnleg fyrir skipuleggjendur til að öðlast 

viðurkenningu og sátt frá samfélaginu (Walker & Devine-Wright, 2008). Almenningur 

hefur því ekki einungis það hlutverk að samþykkja eða mótmæla aðgerðum heldur hafa 

skipuleggjendur notað hann markvisst sem tól til þess að koma ákveðnum aðgerðum í 

framkvæmd (Walker o.fl., 2010). Áhersla skipuleggjenda á slíkt lýðræðislegt umboð 

almennings til mótunar á uppbyggingu samfélagsins í opinberum ákvarðanatökum hefur 

því átt undir högg að sækja og hinn raunverulegi ávinningur almennings er dreginn í efa 

(Cleaver, 1999). Sumir benda á að þó tilgangur slíkra aðgerða sé að auka gerendahæfni 

ákveðna samfélagslegra hópa eiga þær það gjarnan til að gera hið gagnstæða með því eina 

markmið að koma áformum hins opinbera í framkvæmd. 
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2.3 Íslenskt og breskt landslag  

Íslenskt landslag ber umfram allt einkenni þess að vera á einangraðri eyju staðsettri á 

mótum tveggja jarðskorpufleka í Norður Atlantshafi (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður 

Árnason, Hlynur Bárðarson & Karen Pálsdóttir, 2010). Frá upphafi hefur eldur og ís mótað 

landslagið en eldvirkni á sjávarbotni hlóð upp landið sem birtist fyrst á yfirborði sjávar 

fyrir rúmlega 16 milljónum ára (Denk, Grímsson, Zetter & Símonarson, 2011). Síðan þá 

hafa jöklar með einum eða öðrum hætti skorið svip sinn á landið. Rúm 10.000 ár eru síðan 

stór hluti landsins var síðast hulið jöklum sem í dag þekja um 11% af landinu. Stór hluti af 

íslenskum landslagsheildum eru mótaðar af eldvirkni og gliðnun og eru slíkar náttúrulegar 

landslagsheildir algengari heldur en þær sem mótaðar eru af ræktun og mannvist. Landið er 

myndað úr storkubergi og er basalt algengasta bergtegund landsins (Sigurður Steinþórsson, 

2011) sem setur svip sinn á landslagið. Berg- og jarðgrunnur ásamt öðrum jarðminjum og 

náttúrufyrirbærum eru áberandi í íslensku landslagi. Til að mynda renna ár og lækir enn í 

sínum náttúrulegu farvegum og tjarnir eru víðsvegar til staðar, en slíkt hefur oft á tíðum 

þurft að víkja sumstaðar í Evrópu þar sem einsleitt ræktunarland, mikill landbúnaður og 

þétt byggð hefur sett svip sinn á landslagið (Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl, 2010). 

Stór hluti af landinu er eyðimörk, sem ýmist eru manngerðar eða náttúrulegir auðnir. 

Langvarandi og þung búfjárbeit, ofnýting landgæða og gjörnýting skóga við byrjun ábúðar 

hafa skilið eftir sig ummerki í íslenskri náttúru. Hefðbundnum íslenskum sauðfjárbúskap 

má best lýsa sem hjarðbúskap og því hefur ekki myndast hér jafn þétt búsetulandslag 

sauðfjárræktar líkt og finna má í Wales eða á Írlandi þar sem hlaðnir veggir úr lausum 

steinum mynda beitarhólf sem skipta landinu upp. Landbúnaður hérlendis hefur byggst á 

einfaldri starfsemi, gaddavír og framræsluskurðum og gerir allra jafna ekki kröfur um stór 

og mikil mannvirki. Til forna voru íslensk mannvirki samofin landinu, samsett úr grjóti og 

torfi og ekki auðveldlega aðgreind frá náttúrulegu umhverfi. Eftir því sem tíminn leið stóðu 

ekki eftir margar fornar minjar um mannvirki þar sem þau urðu áreynslulaust aftur hluti af 

landinu sökum fljótlegs niðurbrots efniviðar þess (Þóra Ellen Þórhallsdóttir ofl, 2010). 

         Landslag Bretlands hefur verið í mótun mun lengur heldur en landslag á Íslandi þar 

sem elsta berg sem þar finnst er 3.000 milljón ára gamalt (Ashbourn, 2010). 

Flekahreyfingar mótuðu meginland Bretlands sem saman stendur úr gömlum brotum 

landfleka sem nú eru staðsettir í Norður Ameríku og Evrópu ásamt flekum sem voru áður 

staðsettir við hitabeltið, í sjávar og eyðimerku umhverfi. Jöklun og veðrun sáu síðan um að 
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móta landform Bretlands í þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Jarðfræðileg samsetning 

landsins er mjög ólík þeirri sem finnst á Íslandi. Berggrunnur Bretlands samanstendur af 

ýmsum bergtegundum svo sem djúpberg, myndbreytt berg og setberg sem eru allt frá 

3.000-1.500 milljón ára gömul til setlaga sem eru yngri en 60 milljón ára gömul. Í 

Bretlandi er að finna mjög fjölbreytt landslag allt frá mýrum og votlendi yfir í mikla 

fjallgarða og dali sem mynda fjölbreytt náttúruleg búsvæði. Líkt og á Íslandi þá er fremur 

milt loftslag á Bretlandi miðað við staðsetningu þökk sé Golfstraumnum. Loftslagið styður 

ekki hitasækinn gróður en er aftur á móti kjörið fyrir plöntur sem þurfa mikla úrkomu, líkt 

og grös. 

Náttúra og landslag í Bretlandi hefur verið undir áhrifum manna í mun lengri tíma 

heldur en á Íslandi enda má rekja landnám Bretlands aftur til síðustu ísaldar fyrir um 

12.000 árum síðan (University of Oxford, á.á.). Breskt menningarlandslag er mjög 

fjölbreytt og spannar allt frá víðáttumiklum þjóðgörðum og opnu landi yfir í ýmsar minjar 

og mannvirki af mörgum stærðum og gerðum frá ólíkum tímabilum mannkynssögunnar. 

Breskt landslag segir sögu mannsins frá fornöld til dagsins í dag þar sem m.a. má sjá 

ummerki um Rómaveldi, miðaldir og iðnbyltinguna (Fowler, 2010). 

         Í þessari rannsókn er sjónum beint að landslagi í Wales. Landslag í Wales er 

fjölbreytt samblanda af sandlendi og grýttum ströndum, fjalllendi, lyngheiðum og mýrlendi 

ásamt víðáttumiklu beitilandi og iðnaðarsvæðum sem hafa sett svip sinn á landslagið. 

Enginn eldvirkni né jarðhiti er til staðar á svæðinu, en það hefur verið mótað að stórum 

hluta af jöklum sem hurfu fyrir 11.000 árum síðan. Þökk sé jarðfræðilegri fjölbreytni 

landsins hefur námugröftur lengi verið stundaður á ýmsum efnum þar á meðal kolum, 

kopar og silfri ásamt ýmsum bergtegundum. Aðgengi að fjölbreyttum bergtegundum og 

steinefnum hefur valdið því að lengi hefur verið hægt að byggja úr sterkum efnum sem 

menn hafa nýtt til bygginga á miklum mannvirkjum sem enn eru til staðar í landslaginu. 

Allt frá stórfenglegum kastölum frá 13. öld til bóndabæja sem byggðir voru fyrir meira en 

400 árum og eru ennþá í notkun. Landbúnaður hefur einnig verulega mótað landslag í 

Wales þar sem beit hefur haldið kjarri og trjám í skefjum og hlaðnir veggir í kringum 

beitilendi sauðfjár eru einkennandi í landslaginu (Swetnam & Tweed, 2018). 

         Landslag á Bretlandi og Íslandi er mjög ólíkt eins og lýsingin hér að ofan gefur til 

kynna. Þegar kemur að orkulandslagi þjóðanna tveggja má einnig greina töluverðan mun 

sem rekja má til þess að mismunandi tegundir orkugjafa eru ríkjandi á Bretlandi og Íslandi. 

Bretar treysta umfram allt á óendurnýjanlega orkugjafa. Um 81% af heildarorkunotkun 
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þeirra kemur frá jarðefnaeldsneyti. Samt sem áður hefur notkun á jarðefnaeldsneyti verið 

að dragast saman og endurnýjanlegir orkugjafar að sækja í sig veðrið. Notkun á sólar- og 

vindorku hefur aukist mikið ásamt lífeldsneyti. Endurnýjanlegir orkugjafar telja nú um 

25% af rafmagnsframleiðslu, 6,2% af upphitun húsa og 4,5% af samgöngum (Department 

for Business, Energy & Industrial Strategy, 2017). Notkun á kolum hefur minnkað 

samhliða aukinni notkun á jarðgasi og lífeldsneyti. 

         Aðra sögu er hins vegar að segja af orkunotkun Íslendinga en í alþjóðlegum 

samanburði býr Ísland yfir mikilli sérstöðu. Þótt svo að orkunotkun hvers og eins 

Íslendings sé mikil er hlutur endurnýjanlegra orkugjafa í orkuframleiðslu landsins mun 

hærri en hjá öðrum þjóðum (Orkustofnun 2003). Orkunotkun á Íslandi byggir fyrst og 

fremst á jarðvarma og vatnsafli. Þegar litið er á rafmagnsframleiðslu Íslendinga þá er yfir 

99% af rafmagni framleitt með endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafl nemur um 73% og 

jarðhiti um 26% (Orkustofnun, 2017). Jarðvarmi hefur lengi verið notaður til þess að bæta 

lífsgæði landsmanna en ásamt því að vera hluti af rafmagnsframleiðslu þá sér hann 

landsmönnum einnig fyrir húshita. Nýlega hafa vindmyllur bæst í hóp endurnýjanlegra 

orkugjafa á Íslandi en enn sem komið er hafa þær lítið vægi eða aðeins um 0,1%. Tilvist 

vindmylla í bresku landslagi á sér þannig lengri sögu. Uppbygging á vindmyllum hefur 

lengi verið umdeild í Bretlandi og voru þessi mannvirki fyrirlitin af stórum hluta 

almennings lengi vel (Devine-Wright, 2005). Þær virðast þó hafa með tímanum verið 

teknar í sátt af bresku samfélagi. Stórir vindmyllugarðar hafa síðan þá verið reistir á 

Bretlandi, en einungis örfáar vindmyllur verið reistar á Íslandi og þá af mun smærri gerð en 

víða er raunin Bretlandi.  

2.4 Samantekt  

Ljóst er að þjóðirnar tvær sem teknar eru fyrir í þessari rannsókn búa í ólíku landslagi og 

byggja á ólíkri orkuframleiðslu. Þær eiga það þó hins vegar sameiginlegt með mörgum 

öðrum þjóðum heims að keppast við að takmarka notkun jarðefnaeldsneytis og tryggja 

sjálfbærni í orkuframleiðslu áður en orðið er um seinan. Á sama tíma og mikilvægi 

orkuskiptanna eykst með degi hverjum er einnig ljóst að þeim muni fylgja óumflýjanlegar 

landslagsbreytingar. Almenningur tekur misvel í þessar breytingar. Til að ná sátt 

almennings við áform um uppbyggingu endurnýjanlega orkugjafa hefur reynst 

skipuleggjendum mikilvægt að virkja almenning til hvers konar ákvarðanatöku varðandi 
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landslag sem nýta á undir orkuframleiðslu. Þetta er mikilvægt bæði fyrir skipuleggjendur 

til þess að auðvelda og flýta fyrir uppbyggingu en einnig fyrir hið hnattræna samfélag þar 

sem hnattræn hlýnun er eitt stærsta vandamál jarðarbúa hingað til. Lýðræðislegt umboð 

almennings til ákvarðanataka í skipulagsmálum er þó einnig notað sem tól til þess að koma 

ákveðnum aðgerðum í framkvæmd. 

Þrátt fyrir það eru margir sammála um að gera þarf grein fyrir öllum gildum 

landslags sem nýta á undir orkuframleiðslu þ.m.t. sjónrænum gæðum þess. Til þess þarf að 

þróa aðferðir sem mæla viðhorf fólks til sjónrænna gæða orkulandslags og skilgreina 

landslagsgæði, svo hægt sé að forðast ágreining. Mismunandi aðferðir hafa verið þróaðar 

til þess að mæla viðhorf fólks en þær aðferðir sem fylgja huglægum viðmiðum og byggja á 

skynjun fólks hafa fengið mikið vægi innan landslagsgreininga. Eðli orkumannvirkja, 

stærð þeirra og umfang í landslaginu tekur þátt í að móta viðhorf fólks til sjónrænna gæða 

orkulandslags en einnig aðrar persónubundnar breytur svo sem uppruni, pólitískar 

skoðanir, kyn og aldur. Þessar áhrifabreytur benda til þess að fólk af mismunandi uppruna, 

kyni og aldri hafi mismunandi skoðanir hvað varðar sjónræn gæði orkulandslags. Vegna 

þessa hefur reynst snúið að yfirfæra aðferðir og útkomu rannsókna á ólíka hópa og því 

reynst áhrifaríkt að þróa og beita aðferðum sem mótaðar hafa verið fyrir afmarkaða 

svæðiseiningu.
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3 Gögn og aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina ásamt gögnum 

sem var safnað. Rannsóknin byggði á megindlegum aðferðum og var þversniðsrannsókn 

(Bryman, 2012). Til þess að afla gagna var stuðst við spurningakönnun sem dreift var út á 

netinu. Notast var við sjálfboðaliðaúrtak og var spurningakönnunin lögð fyrir bæði Breta 

og Íslendinga.  

3.1 Spurningakönnunin 

Mælitæki rannsóknarinnar var í formi spurningakönnunar (viðhengi A). Könnunin var á 

rafrænu formi sem þykir hentug leið til að ná til sem flestra á ódýran og auðveldan máta. 

Helstu ókostir þess að nota rafræna spurningakönnun er að ákveðnir samfélagshópar geta 

verið undanskildir sökum netleysis eða skorts á aðgengi að tölvu. Gerðar voru tvær útgáfur 

af spurningakönnuninni, bæði á íslensku og ensku. Til að byrja með voru þátttakendur 

beðnir um að skilgreina þjóðerni sitt sem virkaði eins og nokkurs konar síu-spurning, en 

þannig var hægt að útiloka þá þátttakendur sem voru hvorki af íslenskum eða breskum 

uppruna. Næst voru þátttakendur beðnir um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum, svo 

sem að tilgreina kyn og aldur. Þátttakendur voru beðnir um að velja viðeigandi aldursflokk 

sem þeir tilheyrðu en þeir voru fimm talsins; 18 ára og yngri, 18–30 ára, 31–50 ára, 51–70 

ára og 71 árs og eldri. Einnig var spurt að því hvort viðkomandi hefði alist upp í þéttbýli 

eða dreifbýli ásamt núverandi búsetu.  

 Næst voru þátttakendum sýndar 9 ljósmyndir af fjölbreyttu orkulandslagi bæði á 

Íslandi og í Bretlandi, nánar tiltekið í Wales. Þátttakendur voru ekki upplýstir um 

staðsetningu, tegund orkumannvirkja eða þeim gefnar nánari upplýsingar um viðfangsefni 

myndanna. Könnunin skiptist í tvo hluta eftir eðli spurninga. Fyrri hlutinn innihélt 

spurningar þar sem þátttakendur voru beðnir um að gefa landslagsmyndunum heildar 

einkunn á kvarðanum 0–10. Í seinni hluta könnuninnar komu sömu myndirnar fyrir aftur 

og voru þátttakendur þá beðnir um að gera upp hug sinn um nokkur landslagseinkenni 

bæði náttúruleg og manngerð, svo sem skóg, vatn, gras og kindur ásamt orkumannvirkjum 

innan myndanna. Valmöguleikarnir voru á þriggja punkta kvarða; líkar vel við – hlutlaus – 
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líkar illa við. Að lokum voru þátttakendur beðnir um að skilgreina tengsl sín við 

orkugeirann eftir fyrir fram ákveðnum skilgreiningum.  

 Spurningakönnunin var sett upp á vefsíðu Qualtrics í gegnum aðgang Staffordshire 

háskóla. Könnunin var forprófuð af nokkrum einstaklingum áður en hún var opnuð 

almenningi og auglýst bæði á samfélagsmiðlum og byggingum Staffordshire háskóla. 

Kunningjar og vinir rannsakenda voru afar hjálpsamir við að dreifa könnuninni, sem 

heppnaðist vel. Könnunin var opnuð þann 9.október 2017 og lokað 29.janúar 2018 þegar 

ákjósanlegum fjölda þátttakenda hafði verið náð.  

3.2 Landslagsmyndir 

Eins og fram hefur komið samanstóð spurningakönnunin af níu landslagsmyndum bæði á 

Íslandi og í Wales. Á öllum myndunum má sjá einhvers konar orkumannvirki af 

mismunandi stærðum og gerðum. Ákveðið var að taka fyrir endurnýjanlega orkugjafa og 

sýna landslagsmyndirnar vindmyllur, vatnsalfsvirkjun og jarðvarmavirkjun ásamt 

rafmagnsdreifikerfi og kjarnorkuveri.  

 Fyrsta landslagið var af Wylfa kjarnorkuverinu sem staðsett er á Anglesey í Norður-

Wales undir grýttum og klettóttum ströndum Írlandshafs nálægt litlu þorpi (mynd 3.1a). 

Þátttakendur voru beðnir um að meta fjóra eiginleika á landslagsmyndinni; kjarnorkuver, 

ljósa strönd, grjót og sjó (mynd 3.1b).  

 

Mynd 3.1 Wylfa kjarnorkuverið (Mynd A) 

 Önnur landslagsmyndin var af jarðvarmavirkjuninni á Nesjavöllum á Hengilsvæðinu 

skammt frá Þingvöllum (mynd 3.2a). Svæðið einkennist af jarðhita og er vinsælt 
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útivistarsvæði. Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta fjóra eiginleika á 

landslagsmyndinni; sjó, pípur, virkjun og fjall (mynd 3.2b).  

 

Mynd 3.2 Jarðvarmavirkjun á Nesjavöllum (Mynd B) 

 Þriðja landslagsmyndin var af vatnsaflsvirkjun í Írafossi (mynd 3.3a) sem er ein af 

þremur virkjunum í Soginu sem er lindá sem á uppsprettu sína í Þingvallavatni. Svæðið er 

vel gróið og skammt frá sumarhúsabyggð. Líkt og áður voru þátttakendur beðnir um að 

meta fjóra eiginleika á landslagsmyndinni; fjall, vatnsaflsvirkjun, vatn og tré (mynd 3.3b). 

  

Mynd 3.3 Vatnsaflsvirkun í Írafossi (Mynd C) 

 Fjórða landslagsmyndin  var af vindmyllum í Tynewydd í Suður-Wales (mynd 3.4a). 

Vindmyllurnar eru staðsettar nálægt þorpi þar sem áður var kolaframleiðsla. Svæðið 

umhverfis einkennist af lágum dölum og er nokkuð gróið. Þátttakendur voru beðnir um að 

meta fjóra eiginleika á landslagsmyndinni; vindmyllur, tré,  kindur og graslendi (mynd 

3.4b). 
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Mynd 3.4 Vindmyllur í Tynewydd (Mynd D) 

 

 Fimmta landslagsmyndin var af vindmyllum í Þykkvabæ (mynd 3.5a) á 

Suðurlandsundirlendinu nálægt sjónum. Að þessu sinni voru þátttakendur beðnir um að 

meta þrjá eiginleika á landslagsmyndinni; vindmyllur, fjall og blóm (mynd 3.5b).  

 

Mynd 3.5 Vindmyllur í Þykkvabæ (Mynd E) 

 

Sjötta landslagsmyndinni var af Rheidol vatnsaflsvirkjuninni á vesturströnd Wales 

(mynd 3.6a). Stíflan er hluti af stærra kerfi vatnsalfsvirkjanna og hefur svæðið mótast af 

uppistöðulónum og gömlum iðnaði. Þátttakendur voru beðnir um að meta fjóra eiginleika á 

landslagsmyndinni; tré, stíflu, haglendi og kindur (mynd 3.6b).  
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Mynd 3.6 Rheidol vatnsaflsvirkjunin (Mynd F) 

 

 Sjöunda landslagsmyndin var af rafdreifikerfi á Íslandi (mynd 3.7a). Myndin er tekin 

á suðurlandinu , svæðið í kring er gróið og móbergsstapar blasa við í fjarska. Þátttakendur 

voru beðnir um að meta þrjá eiginleika á landslagsmyndinni; háspennumastur, vatn og gras 

(mynd 3.7).  

 

Mynd 3.7 Rafdreifikerfi á Suðurlandi (Mynd G) 
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 Áttunda landslagsmyndin var af rafdreifikerfi í Cefn í Wales (mynd 3.8a). Svæðið er 

vel gróið og dæmigert sveitalandslag í Wales. Þátttakendur voru beðnir að meta þrjá 

eiginleika á landslagsmyndinni; háspennumastur, gras og tré (mynd 3.8b). 

 

Mynd 3.8 Rafdreifikerfi í Cefn (Mynd H) 

 Níunda og síðasta landslagsmyndin sýnir svæði nálægt Hellisheiðarvirkjun sem 

einkennist af hraunbreiðum og móbergsfjöllum (mynd 3.9a). Myndin sýnir ekki virkjunina 

sjálfa heldur ummerki hennar á svæðinu umhverfis. Þátttakendur voru beðnir að meta fjóra 

eiginleika á landslagsmyndinni; fjall, pípur, svartan jarðveg og gufu (mynd 3.9b). 

Mynd 3.9 Ummerki jarðvarmavirkjunar á Hellisheiði (Mynd I) 

3.3 Greining gagna 

Greining gagna hófst með því að sameina gagnasöfnin tvö úr ensku og íslensku 

spurningakönnuninni. Öll gögnin voru færð úr Qualtrics yfir í Excel og síðar SPSS til 

frekari úrvinnslu. Gagnasafnið var yfirfarið og ógild svör voru fjarlægð. Talsvert af 

þátttakendum af öðrum uppruna en íslenskum eða breskum hafði svarað könnununni og 

nokkrir einstaklingar höfðu ekki svarað bakgrunnsspurningum og því var ekki hægt að 
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greina þau svör eftir breytum sem skoðaðar voru (þjóðerni, kyn og aldur) og voru þau svör 

fjarlægð úr gagnasafninu. Lítið var af þátttakendum í neðsta og efsta aldursflokki og því 

voru aldursflokkar endurskipulagðir á þann hátt að flokkarnir 18 ára og yngri og 18-30 ára 

voru sameinaðir og flokkarnir 50-70 ára og 71 árs og eldri voru einnig sameinaðir. Ástæða 

þess var einnig sú að eftir sameiningu flokkanna gætu þeir gróflega endurspeglað 

samsvarandi kynslóðum þ.e. kynslóð Y (30 ára og yngri), kynslóð X(30-50 ára) og 

uppgangskynslóðin (50 ár og eldri) (Pyöriä , Ojala , Saari & Järvinen, 2017) 

 Bakgrunnsbreytur úrtaksins voru greindar og settar fram á lýsandi hátt. Reiknuð var 

meðaleinkunn, dreifing og staðalfrávik einkunna hverrar landslagsmyndar og hún 

sundurgreind eftir breytunum; þjóðerni, kyni og aldursflokkum. Loks voru prófaðar tilgátur 

um mun á viðhorfum eftir þessum breytum. Notuð voru t-próf til þess að kanna mun á milli 

meðaltala einkunna eftir þjóðerni og kyni. Einhliða dreifigreining eða ANOVA var notuð 

til þess að bera saman dreifingu einkunna eftir aldurshópum. Kí-kvaðrat-próf voru notuð til 

þess að kanna hvort munur væri á áliti á afmörkuðum einingum í landslaginu eftir þjóðerni, 

kyni og aldursflokkum. Þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar er viðhorf til orkulandslags 

var ákveðið að greina aðeins frá þeim reitum á myndunum sem sýndi orkumannvirki eða 

önnur fyrirbæri í landslaginu sem tilheyra orkuframleiðslu.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum úr spurningakönnununni. Umfjöllunin 

skiptist í 5 hluta. Til að byrja með verður farið yfir heildar einkunn landslagsmyndanna 

ásamt dreifingu einkunna. Í næstu þremur undirköflum verður fjallað um mismunandi 

viðhorf eftir þjóðerni, aldursflokkum og kyni. Greint verður frá meðaleinkunn eftir hópum 

ásamt niðurstöðum úr t-prófum og ANOVA-prófum á heildareinkunn landslagsmynda 

ásamt niðurstöðum úr kí-kvaðrat-prófum á viðhorfum gagnvart ákveðnum 

orkumannvirkjum á landslagsmyndunum. Að lokum verður helstu niðurstöðum lýst í stuttri 

samantekt.  

4.1 Úrtakið 

Alls svöruðu 443 manns spurningakönnuninni. Mynd 4.1 sýnir svarhlutfall eftir þjóðerni. 

Alls voru 276 Íslendingar og 167 Bretar í úrtakinu. Mun betur gekk að dreifa íslensku 

spurningakönnununni heldur en ensku þar sem rannsakendur höfðu betri aðgengi að 

einstaklingum sem gátu dreift henni út á Íslandi heldur en í Bretlandi. Mynd 4.2 sýnir 

kynjahlutfall þátttakenda. Af 443 þátttakendum voru 440 sem greindu frá kyni sínu. Konur 

voru í miklum meirihluta þátttakenda í bæði íslensku og ensku spurningakönnununni en 

alls voru 329 konur og 111 karlar í úrtakinu.  

62,3% 

36,6% 

Íslendingar Bretar 

74,8% 

25,5% 

Konur Karlar 

Mynd 4.1 Þjóðerni Mynd 4.2 Kyn 
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Þegar kom að aldursdreifingu þátttakanda voru hlutföll fremur jöfn eftir að 

aldursflokkar voru endurskilgreindir (mynd 4.3). Flestir voru á bilinu 31-50 ára en 175 

þátttakenda tilheyrðu þeim aldursflokki. Í aldursflokknum fyrir neðan, 30 ára og yngri voru 

147 þátttakendur. Í elsta aldursflokknum voru 121 þátttakendur.  

  

4.2 Einkunnir landslagsmynda 

Á mynd 6.4 má sjá meðaleinkunn fyrir hverja og eina landslagsmynd. Mynd I sem sýndi 

svæðið nálægt Hellisheiðavirkjun fékk hæstu meðaleinkunnina. Lægstu einkunn fékk 

mynd A af Wylfa kjarnorkuverinu. Þar rétt fyrir ofan var mynd B af jarðvarmavirkjuninni 

á Nesjavöllum. Mynd G og H sem báðar sýndu rafdreifikerfi voru með svipaða einkunn. 

Sama á við um mynd D og E sem báðar sýndu vindmyllur og C og F sem voru báðar af 

vatnsaflsvirkjunum.  

 

 

 

Mynd 4.3 Aldursflokkar 

33,3% 

39,3% 

27,4% 

< 30 ára 31-50 ára 50 ára og eldri  
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Mynd 4.4 Meðaleinkunn landslagsmynda 

4.3 Viðhorf eftir þjóðerni 

Eins og þegar hefur komið fram voru greind svör frá alls 167 breskum þátttakendum og 

277 íslenskum. Á töflu 4.1 má sjá meðaleinkunn og staðalfrávik landslagsmynda meðal 

Íslendinga og Breta ásamt niðurstöðum úr marktektarprófum á mismunandi viðhorfum eftir 

þjóðerni. 

Tafla 4.1 Marktektarpróf á mismun einkunna eftir þjóðerni 

 Meðaltal  Staðalfrávik t-gildi p-gildi  
 Íslendingar Bretar Íslendingar Bretar    
Mynd A 4,78 5,86 2,18 1,71 -5,722 0.000 *** 

Mynd B 5,83 6,05 2,41 1,73 -6,178 0.000 *** 

Mynd C 6,06 6,44 2,20 1,70 -2,02 0.044 * 

Mynd D 5,83 6,46 2,26 1,83 -3,231 0.001 ** 

Mynd E 5,51 6,45 2,26 1,90 -4,711 0.000 *** 

Mynd F 5,61 7,45 2,34 1,90 -9,013 0.000 *** 

Mynd G 6,00 5,98 2,11 1,67 0,152 0.879  

Mynd H 5,85 5,69 2,25 1,75 0,851 1.395  

Mynd I 7,39 7,71 2,05 1,93 -1,648 0.100  

 

Bretar gáfu oftar hærri einkunn heldur en Íslendingar að undanskildu myndum H 

(raflínur í Cefn) og G (raflínur á Suðurlandi) þar sem ekki munaði eins miklu á 

meðaleinkunn eftir þjóðerni. Mestu munaði á meðaleinkunn myndar F sem var af Rheidol 

vatnsaflsvirkjuninni í Wales. Stjörnurnar í aftasta dálki töflunnar benda til þess að fyrir 
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viðkomandi mynd sé marktækur munur á viðhorfum Íslendinga og Breta. Slíkt á við um 

sjö af níu landslagsmyndum þar undanskildar eru myndirnar sem sýndi rafdreifikerfi og 

myndin sem sýndi svæðið við Hellisheiðavirkjun. 

Þegar nánar er litið á viðhorf eftir þjóðerni til ákveðna orkumannvirkja eða annarra 

fyrirbæra í landslaginu sem tilheyra orkuframleiðslu mældist marktækur munur í sjö 

tilfellum. Tafla 4.2 sýnir niðurstöður úr kí-kvaðratprófi á viðhorfi til vindmylla. Í báðum 

tilfellum þar sem viðhorf til vindmylla voru könnuð líkaði Íslendingum verr við þær heldur 

en Bretum. Í báðum landslagsmyndum sem innihéldu vindmyllur líkaði Íslendingum illa 

við þær í um 40% tilfella en aðeins 18-19% Breta líkaði illa við þær. Bretar voru líklegri til 

að líka vel við eða vera hlutlausir gagnvart vindmyllum heldur en Íslendingar.  

Tafla 4.2. Kí-kvaðratpróf á viðhorfi til vindmylla eftir þjóðerni 

 Líkar vel Hlutlaus Líkar illa  Kí-Kvaðratpróf  

Reitur D1: Vindmyllur   
 Íslendingar 40,7% 18,3%% 41,0% χ

2
(2,N=429)=24,4 

p<0,001 
*** 

 Bretar 55,9% 26,1% 18,0%  
Reitur E1: Vindmyllur   
 Íslendingar 39,9% 19,8% 40,3% χ

2
(2,N=426)=20,7 

p<0,001 
*** 

 Bretar 55,7% 25,3% 19,0%  
 

 Tafla 4.3 sýnir niðurstöður úr kí-kvaðratprófi á viðhorfi til rafmagnslína eftir 

þjóðerni. Í báðum landslagsmyndunum sem innihéldu rafmagnslínur líkaði Íslendingum 

betur við þær heldur en Bretum. Aðeins 4,5% og 5,1% af Bretum líkaði vel við 

rafmagnslínur á myndunum samanborið við 19% og 22% Íslendinga. Bretar voru aftur á 

móti líklegri heldur en Íslendingar til að vera hlutlausir gagnvart rafmagnslínunum. Samt 

sem áður voru mestar líkur á því að svarendum líkaði illa við rafmagnslínur á 

landslagsmyndunum.  

Tafla 4.3. Kí-kvaðratpróf á viðhorfi til rafmagnslína eftir þjóðerni 

 Líkar vel Hlutlaus Líkar illa  Kí-Kvaðratpróf  

Reitur G1: Rafmagnslínur  
 Íslendingar 22,0% 20,5%% 57,6% χ

2
(2,N=424)=25,3, p

<0,001 
*** 

 Bretar 4,5% 32,1% 63,5%  
Reitur H1: Rafmagnslínur  
 Íslendingar 19,0% 18,7% 62,3% χ

2
(2,N=424)=21,8, p

<0,001 
*** 

 Bretar 5,1% 32,7% 62,2%  
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 Ásamt vindmyllum og rafmagnslínum mældist einnig marktækur munur á viðhorfum 

Íslendinga og Breta til annarra fyrirbæra sem tilheyra orkuframleiðslu. Tafla 6.4 sýnir 

niðurstöður úr kí-kvaðratprófi á viðhorfum Íslendinga og Breta gagnvart þessum 

fyrirbærum. Yfir 73% af Bretum líkaði vel við stíflu sem tilheyrir vatnsaflsvirkjun í Wales 

en aðeins 10% líkaði illa við hana. Íslendingum líkaði vel við sömu stíflu í rúmum 29% 

tilfella en líkaði illa við hana í yfir 52% tilfella. Einnig var marktækur munur á viðhorfi 

þjóðanna á vatnsaflsvirkjun á Íslandi. Bretum líkaði sjaldnar vel við virkjunina en voru 

oftar hlutlausari gagnvart henni heldur en Íslendingar. Íslendingum líkaði betur við gufuna 

sem tilheyrir jarðvarmavirkjun heldur en Bretum.  

Tafla 4.4. Kí-kvaðratpróf á viðhorfi til orkufyrirbæra eftir þjóðerni  

 Líkar vel Hlutlaus Líkar illa  Kí-Kvaðratpróf  

Reitur F2: Stíflur  
 Íslendingar 29,5% 17,9% 52,6% χ

2
(2,N=425)=89,9 

p<0,001 
*** 

 Bretar 73,2% 16,6% 10,2%  
Reitur C2: Vatnsvirkjun  
 Íslendingar 24,2% 19,3% 56,5% χ

2
(2,N=428)=6,02 

p<0,001 
* 

 Bretar 17,4% 28,6% 54,0%  
Reitur I4: Gufa 

 Íslendingar 61,9% 21,6% 16,4% χ
2

(2,N=423)=17,2 

p<0,001 
*** 

 Bretar 41,3% 31,0% 27,7%  

 

4.4 Viðhorf eftir aldri  

Greining var einnig gerð á viðhorfum eftir aldurshópum. Eins og fram hefur komið voru 

147 þátttakendur undir 30 ára aldri, 174 voru á bilinu 31-50 ára og 121 voru yfir 51 árs. Á 

töflu 4.5 má sjá meðaleinkunn og staðalfrávik landslagsmyndanna eftir aldurshópum. 

Þátttakendur sem voru 30 ára og yngri gáfu sjö af níu landslagsmyndum hætti 

meðaleinkunn heldur en hinir aldurshóparnir. Mynd G af rafmagnslínum á suðurlandi er 

þar undanskilið en þar munaði minni á meðaleinkunn aldurshópanna. Einnig munar litlu á 

meðaleinkunn aldurshópanna á mynd H af rafmagnslínunum í Cefn.  

Tafla 4.5 sýnir einnig sjá niðurstöðu úr ANOVA-greiningu sem sýnir meðaltal, 

staðalfrávik, F-gildi og p-gildi tilgátuprófsins. Að minnsta kosti ein meðaleinkunn 

aldurshópanna er frábrugðin hinum í sex af níu landslagsmyndum. Þær myndir sem 

mældust með marktækan mun eru merktar með stjörnu í töflunni.  
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Tafla 4.5 Marktektarpróf á mismunandi viðhorfum eftir aldri  

 Meðaltal Staðalfrávik F-gildi p-gildi  

 <30 

ára 

31-50 

ára 

>51 

ára 

<30 

ára 

31-50 

ára 

>51 

ára 

   

Mynd A 5,99 4,70 4,98 1,60 2,08 2,29 17,554 0,000 *** 

Mynd B 6,09 4,90 4,95 1,74 2,30 2,48 14,043 0,000 *** 

Mynd C 6,62 5,92 6,15 1,69 2,14 2,18 4,907 0,008 ** 

Mynd D 6,50 6,11 5,50 1,83 2,11 2,36 7,639 0,001 ** 

Mynd E 6,67 5,78 5,00 1,87 2,07 2,38 21,744 0,000 *** 

Mynd F 6,70 6,30 5,86 2,21 2,37 2,06 4,354 0,013 * 

Mynd G 5,95 6,14 5,87 1,77 1,90 2,19 0,804 0,448  

Mynd H 5,90 5,81 5,66 2,04 2,08 2,06 0,466 0,628  

Mynd I 7,74 7,47 7,31 2,07 1,79 2,09 1,632 0,197  

 

Marktækur munur var á viðhorfum þeirra sem voru yngri en 30 ára og þeirra sem 

voru eldri en 31 árs þegar meta átti mynd A af Wylfa kjarnorkuverinu og mynd B af 

Nesjavöllum. Marktækur munur var á viðhorfum þeirra sem voru yngri en 30 ára og þeirra 

sem voru 31-50 ára þegar meta átti mynd C af Írafoss vatnsaflsvirkjun en ekki var munur á 

viðhorfum þeirra sem voru eldri en 51 árs og hinum aldurshópunum. Marktækur munur var 

á viðhorfum þeirra sem voru eldri en 51 árs og þeirra sem voru yngri en 50 ára þegar meta 

átti mynd D af vindmyllum í Wales. Marktækur munur var á viðhorfum á milli allra 

aldurshópa þegar meta átti landslag E af vindmyllunum í Þykkvabæ. Marktækur munur var 

á viðhorfum þeirra sem voru yngri en 30 ára og eldri en 51 árs þegar meta átti landslag F af 

Rheidol vatnsaflsvirkjuninni. Ekki mældist marktækur munur á viðhorfum milli aldurshópa 

á síðustu þrem myndunum, mynd G og H af rafmagnslínum og mynd I af Hellisheiði.  

 Þegar nánar er litið á viðhorf eftir aldurshópum á ákveðnum orkumannvirkjum á 

landslagsmyndunum kemur í ljós að marktækur munur er á viðhorfi eftir aldurshópum á 

vindmyllur (tafla 4.6). Þátttakendur í yngri aldurshópunum líkaði vel við vindmyllur í um 

58% og 56% tilfella en líkaði illa við þær í 24% og 22% tilfella. Einstaklingum á bilinu 31-

50 ára líkaði vel við vindmyllurnar í 46% tilfella en líkaði illa við þær í um 32% tilfella. 

Elsta aldurshópnum, 51 ára og eldir líkaði illa við vindmyllurnar í 45% og 46% tilfella en 

líkaði við þær í 32% og 31% tilfella.  
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Tafla 4.6. Kí-kvaðratpróf á viðhorfi til vindmylla eftir aldurshópum  

 Líkar vel Hlutlaus Líkar illa  Kí-Kvaðratpróf  

Reitur D1: Vindmyllur   
 30 ára og yngri 57,6% 18,8% 23,6% χ

2
(4,N=427)=18,9 

p<0,001 
** 

 31-50 ára 45,8% 22,6% 31,5%  
 51 ára og eldri 32,2% 22,6% 45,2%  
Reitur E1: Vindmyllur  
 30 ára og yngri 56,3% 21,8% 21,8% χ

2
(4,N=424)=21,1 

p<0,001 
*** 

 31-50 ára 46,4% 21,4% 32,1%  
 51 ára og eldri  30,7% 22,8% 46,5%   
 

 Ásamt vindmyllum mældist einnig marktækur munur á viðhorfum eftir aldurshópum 

til annarra orkumannvirkja í landslaginu (tafla 4.7). Munur var á viðhorfi eftir aldurshópum 

þegar kom að því að meta jarðvarmavirkjunina á Nesjavöllum. Rúmum 88% af fólki yngra 

en 30 ára líkaði illa við hana en aðeins 74% af fólki í elsta aldurshópnum. Aðeins 1,4% af 

fólki yngra en 30 ára líkaði vel við virkjunina en rúmum 11% af elsta aldurshópnum. 

Einnig var munur á viðhorfi eftir aldri þegar hitaveitulagnir sem tilheyra 

jarðvarmavirkjuninni á Hellisheiði voru metnar. Munur var á viðhorfum eftir aldurshópum 

þegar stíflan í Rheidol í Wales var metin en rúmum helming af fólki yngra en 30 ára líkaði 

vel við hana á móti 34% af fólki eldra en 51 árs.  

Tafla 4.7. Kí-kvaðratpróf á viðhorfi til orkumannvirkja eftir aldurshópum 

 Líkar vel Hlutlaus Líkar illa  Kí-Kvaðratpróf  

Reitur B3: jarðvarmavirkjun  
 30 ára og yngri 1,4% 10,4%% 88,2% χ

2
(4,N=430)=15,4 

p<0,004 
** 

 31-50 ára 4,7% 16,6% 78,7%  
 51 ára og eldri 11,1% 14,5% 74,4%   
Reitur I2: Lagnir  
 30 ára og yngri 67,1% 10,0% 22,9% χ

2
(2,N=421)=10,5 

p<0,032 
* 

 31-50 ára 67,7% 18,0% 14,4%  
 51 ára og eldri 62,3% 22,8% 14,9%   
Reitur F2: Stífla  

 30 ára og yngri 50,4% 18,4% 31,2% χ
2

(2,N=421)=11,6 

p<0,021 
* 

 31-50 ára 49,4% 12,5% 38,1%  

 51 ára og eldri 34,2% 23,7% 42,1%   
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4.5 Viðhorf eftir kyni 

Að lokum var gerð greining á viðhorfum eftir kyni. Alls voru greind svör frá 329 konum 

og 111 körlum. Á töflu 4.8 má sjá niðurstöður úr marktektarprófi á viðhorfum eftir kyni. 

Taflan sýnir meðaltal og staðalfrávik ásamt t-gildi og p-gildi marktektarprófsins. Í ljós kom 

að mestu munaði á meðaleinkunn kynjanna fyrir mynd F af Rheidol vatnsaflsvirkjuninni en 

meðaleinkunn meðal kvenna var 6,13 á móti 6,78 hjá körlum og er það eina myndin sem 

mældist með marktækan mun.  

Tafla 4.8 Marktektarpróf á mismunandi viðhorfi eftir kyni 

 Meðaltal  Staðalfrávig  t-gildi p-gildi  

 Konur Karlar Konur Karlar    

Mynd A 5,13 5,30 2,12 1,95 -0,726 0,468  

Mynd B 5,16 5,64 2,25 2,29 -1,920 0,056  

Mynd C 6,22 6,11 2,06 1,97 0,509 0,611  

Mynd D 6,12 5,89 2,11 1,93 0,967 0,334  

Mynd E 5,88 5,80 2,31 1,79 0,331 0,741  

Mynd F 6,13 6,78 2,42 2,14 -2,519 0,012 * 

Mynd G 6,30 5,90 2,06 1,64 0,603 0,547  

Mynd H 5,85 5,61 2,17 1,78 1,042 0,298  

Mynd I 7,57 7,35 2,01 1,97 0,956 0,339  

 

Eins og áður voru viðhorf til orkumannvirkja á landslagsmyndunum skoðuð nánar. 

Þær niðurstöður ásamt martektarprófi má sjá á töflu 4.9 en marktækur munur mældist á 

viðhorfum kynjanna á Wylfa kjarnorkuverinu, vindmyllum í Tynewydd og stíflunni í 

Rheidol.  

Tafla 4.9. Kí-kvaðratpróf á viðhorfi til orkufyrirbæra eftir kyni 

 Líkar vel Hlutlaus Líkar illa  Kí-Kvaðratpróf  

Reitur A1: Kjarnorkuver  
 Konur 1,9% 10,5% 87,7% χ

2
(2,N=432)=10,4 

p<0,005 
** 

 Karlar 6,5% 17,6% 75,9%  
Reitur D1: Vindmyllur  
 Konur 48,9% 18,5% 32,6% χ

2
(2,N=425)=6,10 

p<0,047 
* 

 Karlar 38,3% 29,0% 32,7%  
Reitur F2: Stífla  

 Konur 42,3% 17,0% 40,7% χ
2

(2,N=422)=17,1 

p<0,028 
* 

 Karlar 55,2% 18,1% 26,7%  
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Konum líkaði verr við kjarnorkuverið heldur en körlum. Karlar voru líklegri til að 

líka vel við það eða vera hlutlausir gagnvart því heldur en konur. Konur voru líklegri til að 

líka vel við vindmyllurnar í Wales. Karlar voru aftur á móti líklegri til að vera hlutlausir 

gagnvart þeim heldur en konur. Karlar voru líklegri til að líka vel við stífluna í Rheidol 

heldur en konur.  

4.6 Samantekt á niðurstöðum 

Að lokum birtir tafla 4.10 hér að neðan samantekt úr tölfræðiprófum sem gerð voru á 

mismunandi viðhorfum til landslagsmynda eftir þjóðerni, kyni og aldri.  

Tafla 4.10 Samantekt á marktektarprófum 

  Þjóðerni Kyn Aldur 

Mynd A: Wylfa kjarnorkuver ***  *** 

Reitur A1: kjarnorkuver  **  

Mynd B: Jarðvarmavirkjun á Nesjavöllum ***  *** 

Reitur B3: jarðvarmavirkjun   ** 

Mynd C: Vatnsaflsvirkjun í Írafoss *  ** 

Reitur C2: Vatnsaflsvirkjun *   

Mynd D: Vindmyllur í Tynewydd **  ** 

Reitur D1: Vindmyllur *** * ** 

Mynd E: Vindmyllur í Þykkvabæ ***  *** 

Reitur E1: Vindmyllur  ***  *** 

Mynd F: Rheidol vatnsaflsvirkjunin *** * * 

Reitur F2: Stífla *** * * 

Mynd G: Rafdreifikerfi á Suðurlandi    

Reitur G1: Rafmangslínur ***   

Mynd H: Rafdreifikerfi í Cefn    

Reitur H1: Rafmagnslínur ***   

Mynd I: Jarðvarmavirkjun á Hellisheiði    

Reitur I2: Lagnir   * 

Reitur I4: Gufa ***   
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 Marktækur munur mældist eftir þjóðerni og aldurshópum á sex landslagsmyndum en 

aðeins ein landslagsmynd mældist með marktækan mun eftir kyni en það var mynd F af 

Rheidol vatnsaflsvirkjuninni. Það voru þrjár landslagsmyndir sem mældust ekki með 

marktækan mun á meðaleinkunn hvorki eftir þjóðerni, kyni né aldri en það voru mynd G 

og H sem sýndu rafmagnslínur og mynd I sem var af Hellisheiðinni og fékk hæstu 

meðaleinkunn meðal þátttakanda. 
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort munur væri á viðhorfi Breta og Íslendinga 

til orkulandslags með því að greina hvort tengsl væru á milli þjóðernis, aldurs og kyns og 

viðhorfs til orkulandslags. Samkvæmt niðurstöðum hefur þjóðerni áhrif á viðhorf í sex af 

níu tilfellum hvað varðar landslagsmyndirnar sjálfar og einkunnagjöf þeirra. Einnig 

mældist munur á milli þjóðerna á viðhorfi þeirra gagnvart einstökum orkumannvirkjum í 

landslagi, fyrir utan viðhorf varðandi Wylfa kjarnorkuver og Nesjavelli jarðvarmavirkjun. 

Þær myndir sem hvorki fannst munur á milli þjóðerna né aldursflokka voru myndir 

G, H og I. Myndir G og H sýndu báðar orkulandslag þar sem mátti sjá í rafmagnslínur en 

mynd I sem sýndi Hellisheiði jarðvarmavirkjun stóð sérstaklega upp úr í einkunnagjöf og 

fékk allra jafna hæstu einkunn af öllum landslagsmyndum óháð þjóðerni og aldri. Gæti það 

stafað af eðli myndarinnar og staðsetningu ljósmyndara enda er mynd I eina 

landslagsmyndin þar sem ekki sést í sjálft orkumannvirkið heldur einungis í gufustrókana 

frá jarðvarmavirkjuninni. Þetta gæti einnig verið vísbending um eðli orkulandslagins sjálfs 

á myndunum, þ.e. að á þeim myndum sem marktækur munur fannst á milli hópa hafi þar 

verið orkumannvirki eða annar landslagseiginleiki sem vakti upp sterkari tilfinningar en á 

myndum G, H og I. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Bretar gáfu yfirleitt hærri heildareinkunn fyrir 

hverja mynd en Íslendingar. Fyrri rannsóknir benda á að einstaklingar í löndum þar sem 

orkuframleiðsla er mikil eru allra jafnan vanari orkumannvirkjum í landslagi og því 

almennt sáttari við tilvist þeirra (Pasqualetti & Stremke, 2018). Þó svo að orkuframleiðsla 

sé mikil á Íslandi er þar meira um víðerni og ósnertar landslagsheildir miðað við hina 

miklu landnotkun og þéttu byggð á Bretlandi. Íslendingar eru því ef til vill vanari að 

ferðast langar vegalengdir milli byggða án þess að verða varir við ummerki 

orkuframleiðslu og iðnaðar. Þannig má velta því fyrir sér sömuleiðis hvort Bretar séu 

frekar búnir að sætta sig við tilvist orkumannvirkja í landslaginu þar sem orkuframleiðsla á 

sér langa sögu þar í landi, landið mjög þéttbýlt og erfitt að ferðast langar vegalengdir án 

þess að sjá ummerki þessa. Það gæti útskýrt hvers vegna Bretar gefa orkulandslagi almennt 

hærri einkunn en Íslendingar. Sú hugmynd að almenningur geti vanist orkumannvirkjum í 

landslagi er á skjön við hugmyndir um NIMBYisma þar sem nálægð við uppbyggingu 
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mannvirkja ætti að skapa andstöðu en ekki sátt eða hlutleysi gagnvart þeim. Hugmyndir 

NIMBYisma til að útskýra svæðisbundna mótstöðu er því ekki í samræmi við niðurstöður 

þessarar rannsóknar. 

Álíka túlkun má nota til þess að útskýra mun á viðhorfi Breta og Íslendinga 

gagnvart vindmyllum í landslagi. Niðurstöður úr myndum sem sýna vindmyllur benda til 

að Bretar séu vanari vindmyllum í landslagi. Myndir D og E sem sýna vindmyllur í 

Tynewydd og Þykkvabær fengu svipaða meðaleinkunn frá bæði Íslendingum og Bretum, 

en munur var á milli þjóðerna eftir viðhorfi fyrir báðar myndirnar. Íslendingum líkaði verr 

við vindmyllurnar sjálfar á báðum landslagsmyndunum, en Bretar voru líklegri til að líka 

vel við eða vera hlutlausir gagnvart vindmyllunum í báðum tilfellum. Á Íslandi eru aðeins 

fáeinar vindmyllur notaðar til raforkuframleiðslu, á meðan vindmyllur eru á víð og dreif 

um allt Bretland. Vindmyllur á Íslandi hafa ekki gengið í gegnum sömu vaxtarverki og 

vindmyllur í Bretlandi hafa gert. Umræða um vindmyllugarða er nokkuð ný af nálinni á 

Íslandi og mjög skiptar skoðanir um tilvist þeirra í íslensku landslagi. Hugmyndin um 

vindmyllur á Íslandi eru í augum margra ógn við þeim náttúrugæðum sem landið hefur upp 

á að bjóða og þá oft í umræðunni um notagildi náttúrunnar í ferðamennsku. 

Íslenskar landslagsgreiningar hafa sýnt fram á að andstaða Íslendinga við 

vindmyllur stafi m.a. af ásýnd þeirra í landslaginu og mögulegri skerðingu á sjónrænum 

gæðum landslagsins með tilkomu vindmyllugarða (Axel Valur Birgisson & Steinþór 

Traustason, 2016). Mikill áhugi er meðal Íslendinga að vernda óbyggð víðerni en margir 

telja vindmyllur hafa töluverð neikvæð áhrif á ásýnd lands m.a. sökum stærðar og umfangs 

þeirra innan landslagsins. Þetta gæti útskýrt hvers vegna Íslendingar voru líklegri til að líka 

verr við vindmyllur á myndum D og E. Orkulandslag vindmylla er einnig háð 

tímabundnum breytum. Uppsetning vindmylla er tiltölulega fljótleg en vindmyllur hafa 

heldur ekki veruleg áhrif á sjónræna ásýnd landslagsins eftir að þær hafa verið fjarlægðar. 

Þetta gæti mótað útkomu einkunnagjafar að einhverju leyti. 

Einnig verður að hafa í huga að landslagið sjálft á myndum D og E gæti hafa mótað 

útkomu einkunnagjafar og haft áhrif á mun á milli þjóða. Rannsóknir benda til að sjónræn 

ásýnd þess landslags þar sem vindmyllur eru reistar hafi töluverð áhrif á álit fólks um 

tilvist vindmylla í landslaginu (Walker o.fl., 2010). Á mynd D, sem sýnir vindmyllur í 

Tynewydd, má sjá vindmyllur staðsettar í nokkuð dæmigerðu bresku landbúnaðarlandslagi. 

Landbúnaður hefur mótað landslag í Wales í talsverðan tíma og landslag þess orðið lýsandi 

fyrir breskt menningarlandslag. Skilgreining UNESCO (2016) útskýrir hvernig 
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menningarlandslag undirstrikar mikilvægi landbúnaðar sem sameiginleg erfðavenja og 

verður því ákveðinn menningararfur. Landslagið á mynd D sem sýnir græna akra og 

sauðfjár á beit gæti því mótað skoðun breskra svarenda gagnvart tilvist vindmylla í 

landslaginu. Vert er þó að hafa í huga að niðurstöður endurspegla fyrri rannsóknir sem 

benda á að almenningi líkar almennt illa við tilvist vindmylla í landslagi, sérstaklega vegna 

sjónrænnar ásýndar þeirra (Upham o.fl., 2015; Walker o.fl., 2010). 

Áhugavert er að bera saman einkunnagjöf Íslendinga og Breta á kjarnorkuver 

annars vegar og jarðvarmavirkjun hins vegar, þar sem ekkert kjarnorkuver er á Íslandi og 

engin jarðvarmavirkjun til raforkuframleiðslu á Bretlandi. Til þess voru niðurstöður úr 

einkunnagjöf landslagsmynda skoðuð sérstaklega, mynd B sem sýnir Nesjavelli 

jarðvarmavirkjun og mynd A sem sýnir kjarnorkuverið Wylfa. Marktækur munur var á 

milli einkunnagjafar þjóðernanna; í báðum tilvikum gáfu Bretar hærri meðaleinkunn. Ekki 

var hins vegar marktækur munur á milli þjóðerna á viðhorfi gagnvart orkumannvirkjunum 

sjálfum og því ekki hægt að fullyrða að tilvist kjarnorkuversins eða jarðvarmavirkjunar 

hafi valdið slíkum mun í einkunnagjöf. 

Einu tilfellin þar sem ekki munaði miklu á meðaleinkunn eftir þjóðerni voru 

landslagsmyndir þar sem rafmagnslínur voru í öndvegi, mynd G sem sýnir rafmagnslínur á 

Suðurlandi og mynd H sem sýnir rafmagnslínu í Cefn. Enginn marktækur munur var á 

milli viðhorfa Íslendinga og Breta til landslagsmyndanna sjálfra, en við nánari athugun 

voru Íslendingar líklegri til þess að líka vel við rafmagnslínurnar sjálfar í landslaginu en 

Bretar voru líklegri til þess að vera hlutlausir gagnvart ásýnd rafmagnslínanna. Ástæða 

þess gæti verið að Bretar séu alla jafna vanari rafmagnslínur í landslagi en Íslendingar þar 

sem svæðisbundin nálægð er gjarnan meiri við orkumannvirki á Bretlandi heldur en á 

Íslandi. Þetta spilar inn í staðbundnar breytur orkulandslagsins þ.e. muninum á milli 

staðsetningar rafmagnslína í landslagi Bretlands og Íslands. Staðbundnar breytur lýsa 

staðsetningu orkumannvirkja í orkulandslagi og niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að það hefur áhrif á viðhorf fólks.  

Ekki var munur á milli þjóðerna eftir viðhorfi þeirra til landslagsmynda C og F af 

Írafoss vatnsaflsvirkjun og Rheidol vatnsaflsvirkjun. Munur var þó á viðhorfi þjóðernanna 

til orkumannvirkjanna á myndunum þ.e. vatnsaflsvirkjanna beggja. Niðurstöður sýna að 

Bretum líkaði almennt betur við vatnsaflsvirkjunina Rheidol en Íslendingar voru líklegri til 

að líka verr við sömu virkjun. Sömuleiðis sýna niðurstöður að Íslendingum líkaði betur við 

Írafoss vatnsaflsvirkjun en Bretar voru líklegri til að vera hlutlausir gagnvart virkjuninni 
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sjálfri í landslaginu heldur en Íslendingar. Vatnsaflsvirkjanirnar að Írafossi og Rheidol eru 

gamlar miðað við aðrar vatnsaflsvirkjanir sem finnast bæði á Íslandi og á Bretlandi. Báðar 

virkjanirnar hafa því unnið sér ákveðna sögulega hefð innan landslagsins, sem gæti útskýrt 

hvers vegna Bretar voru líklegri til að líka vel við bresku vatnsaflsvirkjunina og sömuleiðis 

hvers vegna Íslendingar voru líklegri til að líka betur við íslensku vatnsaflsvirkjunina. 

Þessar virkjanir eru ákveðinn menningararfur og skipa mikilvægan sess í sögu svæðanna 

og orkulandslagið á myndunum því dæmigert menningarlandslag, sérstaklega á mynd F af 

Rheidol vatnsaflsvirkjun því breskt menningarlandslag hefur lengi vel einkennst af 

sögulegum mannvirkjum. 

Niðurstöður benda þannig á að íbúar hafa menningarlega og sögulega tengingu við 

ákveðin mannvirki í landslaginu sem getur skapað hlutleysi eða jafnvel hrifningu af 

staðnum frá þeim sem þar búa og verður þannig til ákveðið sagnfræðilegt gildi. 

Staðartenging einstaklings við svæðið gæti útskýrt þennan mun á milli þjóðerna en 

sérstaklega hvers vegna Bretar eru líklegri til þess að líka betur við Rheidol 

vatnsaflsvirkjun. Írafossvirkjun var til að mynda mjög mikilvæg fyrir orkuöryggi 

Reykvíkinga á sínum tíma. 

Að sama leyti eru virkjanirnar tvær tiltölulega smágerðar miðað við þær sem hafa 

risið á síðari tímum. Íslendingar hafa reist gríðarstórar vatnsaflsvirkjanir sem framleiða 

mun meira rafmagn en Írafoss vatnsaflsvirkjun en 73% allrar raforku okkar er framleidd 

með vatnsaflsvirkjunum (Orkustofnun, 2017). Það eru því efnislegar og staðbundnar 

breytur orkulandslags á myndum C og F sem hafa áhrif á viðhorf fólks gagnvart 

vatnsaflsvirkjununum. Stærð og umfang síflna og uppistöðulóna vatnsaflsvirkjana eru 

breytilegar eftir eðli þeirra og útliti; vatnsaflsvirkjanir sem framleiða mikið rafmagn þurfa 

stærri stöðulón. Gera má ráð fyrir að vatnsaflsvirkjanir sem eru stærri en Írafoss og 

Rheidol veki því sterkari viðbrögð meðal fólks. Viðhorf gagnvart ásýnd stærri 

vatnsaflsvirkjana gæti því verið ólíkt því viðhorfi Breta og Íslendinga gagnvart 

vatnsaflsvirkjunum af minni stærð sem niðurstöður þessarar rannsóknar lýsa. 

Niðurstöður sýndu að munur var á milli viðhorfa eftir aldurshópum til sömu 

landslagsmynda og munur fannst á milli þjóðerna. Munur var á viðhorfi aldurshópa til 

vindmylla á bæði landslagi D og E. Eldri hópar voru líklegri til að líka verr við 

vindmyllurnar en yngri hópum. Marktækur munur var einnig á viðhorfi aldurshópa á mynd 

F sem sýndi Rheidol vatnsaflsvirkjun en niðurstöður sýna að eldri hópar eru líklegri til að 

líka verr við virkjunina en yngri hópum. Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla því 
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niðurstöður úr fyrri rannsóknum þar sem eldri aldurshópar hafa frekar tilhneigingu að vera 

andsnúnir uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa (Devine-Wright, 2007). 

Þetta gæti einnig stafað af meiri fjölda íslenskra svarenda en íslenskir svarendur 

voru líklegri til að líka verr við vatnsaflsvirkjunina og gætu þannig haft áhrif á niðurstöður. 

Áhugavert var að sjá að öllum aldurshópum líkaði nokkuð vel við lagnirnar á mynd I sem 

sýndi Hellisheiði jarðvarmavirkjun. Ef niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður fyrri 

rannsókna sem sýna að yngri aldurshópar sýna minni mótspyrnu gegn endurnýjanlegum 

orkugjöfum en eldri hópar má sjá að það endurspeglast í hærri einkunnagjöf meðal yngri 

svarenda sem gáfu landslagsmyndunum að meðaltali hærri einkunn en eldri aldurshópar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kyn hefur ekki áhrif á viðhorf fólks til 

sjónrænna einkenna orkulandslags. Þetta er á skjön við fyrri rannsóknir sem sýna að konur 

séu líklegri að sýna mótspyrnu gegn uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa og karlmenn 

séu líklegri til að vera sáttari gagnvart kjarnorkuverum og vindmyllum.  
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6 Lokaorð 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að tengsl eru á milli þjóðernis, aldurs og viðhorfs 

einstaklinga á landslagi og ýmsum orkumannvirkjum sem finna má í orkulandslagi. 

Niðurstöður benda þó til þess að ekki séu tengsl á milli kyns og viðhorfs fólks til 

orkulandslags. Þetta stangast á við margar aðrar rannsóknir (t.d. Devine-Wright, 2007) sem 

sýnt hafa fram á ólík viðhorf kynjanna þegar kemur að afstöðu til endurnýjanlegra 

orkugjafa. Niðurstöður eru þó í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að afstaða 

almennings gagnvart uppbyggingu nýrra orkumannvirkja mótast af efnahagslegum, 

menningarlegum og félagslegum ferlum (Bronfman & Vázquez, 2011). Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að persónubundnir sem og félags- og sálfræðilegir þættir 

hafa áhrif á skoðanir fólks við einkunnagjöf sem er í samræmi við fyrri rannsóknir (t.d. 

Devine-Wright, 2007). Samhengi mannvirkjanna við efnislegar, staðbundnar og 

félagslegar breytur sem hafa áhrif á eðli orkulandslagsins geta mótað skoðanir fólks til 

orkumannvirkja í landslagi. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla það.  

 Vert er að benda á að þessi rannsókn svarar ekki einungis gefnum 

rannsóknarspurningum heldur var hún einnig tilraun til að beita þeirri aðferðafræði sem 

stuðst var við, í formi spurningakönnunar til að rannsaka ólík viðhorf og skoðanir 

mismunandi samfélagshópa. Kostur rannsókna líkt og þessarar er sá að megindlegar 

aðferðir er auðvelt að yfirfæra yfir á önnur svæði, niðurstöður eru skýrar og auðveldar í 

túlkun og kostnaður við slíkar aðferðir er oft lægri en ella. Niðurstöður megindlegra 

rannsókna eru taldar marktækari en niðurstöður annarra aðferða þar sem aðferðafræðin er 

viðurkenndari af samfélaginu. Gallinn við að nota megindlegar aðferðir við að rannsaka 

huglæga skynjun með hlutlægum aðferðum, er að þær geta verið varasamar í framkvæmd. 

Hlutlægar aðferðir í nálgun sem byggist á skynjun fólks í formi spurningakannanna, geta 

átt það til að einfalda flókin viðhorf og skoðanir sem liggja að baki mati hvers og eins. 

Þrátt fyrir það er margt sem stendur í vegi fyrir slíkum aðferðum við að öðlast samróma 

viðurkenningu frá fræðasamfélaginu. Ljósmynd af landslagi fylgir ákveðin hlutdrægni; 

staðsetning ljósmyndarans, forgrunnur/bakgrunnur og myndbygging ljósmyndarinnar eru 

eiginleikar sem geta haft áhrif á viðhorf fólks gagnvart myndefninu. Að sama skapi getur 

árstíð, veðurfar og tímasetning einnig mótað útlit landslagsins. Þrátt fyrir augljósa galla 
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slíkra aðferða eru kostir þeirra mun fleiri. Ljósmyndakannanir af landslagi sem 

rannsóknartæki hafa reynst auðveldar í notkun og og hægt er að túlka niðurstöður á greiðan 

máta. 

 Vissulega er ýmislegt sem væri áhugavert að skoða betur. Spurningakönnunin náði 

ekki til allra tegunda af endurnýjanlegum orkugjöfum. Áhugavert væri að skoða 

mismunandi viðhorf í garð til dæmis vindmylla í sjó sem margir telja ákjósanlegri kost 

heldur en vindmyllur á landi. Einnig væri hægt að skoða viðhorf fólks í garð 

orkuframleiðslu úr lífefnaeldsneyti, ölduorku eða sjávarfallaorku svo dæmi séu nefnd. 

Einnig væri áhugavert að leita svara við rannsóknarspurningunum með eigindlegum 

aðferðum þar sem niðurstöður úr þessari rannsókn gefa til kynna að tengsl séu á milli t.d. 

þjóðernis og viðhorfa. Með því að nota viðtöl væri hægt að leita svara um í hverju tengslin 

eru fólgin. Eigindlegar aðferðir geta einnig verið mjög gagnlegar þar sem þær gefa alla 

jafna dýpri skilning á þeim fjölbreyttu ástæðum sem mynda skoðanir fólks, þ.e. fleiri 

félagslegum og samfélagslegum þáttum en þjóðerni og aldri, þó þær séu dýrari í 

framkvæmd. Að blanda saman báðum aðferðum gæti því veitt breiðari og dýpri skilning á 

viðfangsefninu. Ekki síst í íslensku samhengi þar sem mikil þörf er á landslagsgreiningum 

sem taka mið af huglægum verðmætum landslags.  
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Viðauki A – Íslenskur spurningalisti 
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Til að byrja með þurfum við nokkrar grunnupplýsingar um þig. 
 

Aldur? 

o Undir 18 ára 

o 18-30 ára 

o 31-50 ára 

o 51-70 ára 

o 71 árs og eldri  
 
Kyn? 

o Karl   

o Kona    

o Annað   
 
 
Vinsamlegast tilgreindu þjóðerni þitt.  

o Íslenskt   

o Annað:  ________________________________________________ 
 
 
Vinsamlegast tilgreindu hvað af eftirfarandi lýsir best staðnum sem þú ólst upp á og 
staðnum sem þú býrð á.  
 
 
Ólst upp:         

o Borg 

o Bær 

o Þorp 

o Sveit 
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Núverandi búseta:  

o Borg 

o Bær 

o Þorp 

o Sveit 

 
Vinsamlegast tilgreindu hvar í borginni þú ólst upp:  

o Miðbænum   

o Úthverfi   
 

 
Vinsamlegast tilgreindu hvar í borginni þú býrð:  

o Miðbænum   

o Úthverfi   
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Næst munum við sýna þér nokkrar myndir frá Íslandi og Wales. Vinsamlegast notaðu 

stikuna fyrir neðan myndina til að gefa til kynna hversu aðlaðandi eða óaðlaðandi þér 

finnst landslagið vera: 

 

Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag A:  

 

http://www.geograph.org.uk/photo/5097155 

Mynd: Andrew Woodvine, 2016 

 

 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hversu aðlaðandi finnst þér landslag A?  
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Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag B: 
 

Mynd: Ragnhildur Sara Arnarsdóttir, 2017 
 

 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hversu aðlaðandi finnst þér landslag B?  
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Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag C: 
 

Mynd: Brynja Rán Egilsdóttir, 2017 
 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hversu aðlaðandi finnst þér landslag C?  
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Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag D: 
 

http://www.geograph.org.uk/photo/2839658   
 Mynd: John Lucas, 2012 
 

 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hversu aðlaðandi finnst þér landslag D?  
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Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag E: 
 

Mynd: Ragnhildur Sara Arnarsdóttir, 2017 
 

 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hversu aðlaðandi finnst þér landslag E?  
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Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag F: 
 

http://www.geograph.org.uk/photo/5304032 
 Mynd: Nigel Brown, 2017 

 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 
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Hversu aðlaðandi finnst þér landslag F?  
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Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag G: 
 

Mynd: David Ostman, 2017 

 
 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 
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Hversu aðlaðandi finnst þér landslag G?  
 

 
  



63 

Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag H: 
 

http://www.geograph.org.uk/photo/2409728 
 Mynd: Philip Halling, 2011 

 

 

  
 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 
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Hversu aðlaðandi finnst þér landslag H?  
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Notaðu stikuna hér fyrir neðan til að meta landslag I: 
 

Mynd: Brynja Rán Egilsdóttir, 2017 
 

 Mjög óaðlaðandi Í meðallagi Mjög aðlaðandi 
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Hversu aðlaðandi finnst þér landslag I? () 
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Næst sérðu sömu ljósmyndir, en með nokkrum römmum sem afmarka tiltekin svæði. 
Smelltu EINU SINNI ef þér líkar við það sem er innan rammans (grænn litur) og TVISVAR 

ef þér líkar ekki við það (rauður litur), en slepptu því að smella á ramman ef þú ert 
hlutlaus. Sé smellt þrisvar fer ramminn aftur í hlutlausa stöðu. Á hverri mynd eru þrír 

eða fjórir rammar sem þú ert beðin(n) að gefa álit þitt á. 
 
 
Landslag A hefur FJÓRA ramma sem þarf að meta: 
 

 http://www.geograph.org.uk/photo/5097155   
Mynd: Andrew Woodvine, 2016 
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Landslag B hefur FJÓRA ramma sem þarf að meta: 
 

Mynd: Ragnhildur Sara Arnarsdóttir, 2017 
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Landslag C hefur FJÓRA ramma sem þarf að meta: 
 

 Mynd: Brynja Rán Egilsdóttir, 2017 
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Landslag D hefur FJÓRA ramma sem þarf að meta: 
 

http://www.geograph.org.uk/photo/2839658   
Mynd: John Lucas, 2012 
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Landslag E hefur ÞRJÁ ramma sem þarf að meta: 
 

Mynd: Ragnhildur Sara Arnarsdóttir, 2017  
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Landslag F hefur FJÓRA ramma sem þarf að meta: 
 

 
 http://www.geograph.org.uk/photo/5304032    
Mynd: Nigel Brown, 2017 
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Landslag G hefur ÞRJÁ ramma sem þarf að meta: 
 

Mynd: David Ostman, 2017 
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Landslag H hefur ÞRJÁ ramma sem þarf að meta: 
 

http://www.geograph.org.uk/photo/2409728  
Mynd: Philip Halling, 2011 
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Landslag I hefur FJÓRA ramma sem þarf að meta: 
 

Mynd: Brynja Rán Egilsdóttir, 2017 
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Vinsamlegast tilgreindu ef þú hefur faglega eða persónulega tengingu við orkuframleiðslu. 

o Ég starfa eða hef starfað fyrir orkufyrirtæki eða fyrirtæki sem er tengt 
orkuframleiðslu.  (1)  

o Ég hef óbeina tengingu við orkuframleiðslu (t.d. í gegnum akademískan áhuga, 
stjórnmálastarf, stjórnsýslu eða frjáls félagasamtök.  (2)  

o Fjölskyldumeðlimur eða vinur vinnur fyrir orkufyrirtæki eða við tengda 
starfsemi.  (3)  

o Ég hef engin tengsl við orkuframleiðslu fyrir utan að vera neytandi (5)  
 

 
 
Þú hefur lokið við könnunina. 
  
 Ef þú hefur áhuga á niðurstöðum rannsóknarinnar skaltu endilega skilja eftir 
tölvupóstfang sem athugasemd hér fyrir neðan og við munum senda þér yfirlit um 
niðurstöður. 
  
 Ekki hika við að áframsenda slóðina til annarra, sem þú heldur að geti haft áhuga á að 
taka þátt í könnuninni. 
  
 Að lokum viljum við þakka þér kærlega fyrir þátttöku. 
  
 Brynja og Halla. 
 


