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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 

af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu. 
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Ágrip 

 

Rannsóknir hafa lýst áhrifum byggðs umhverfis á sálfræðileg endurheimt (e. 

psychological restoration) sem skilgreind er sem endurnýjun andlegrar, líkamlegrar og 

félagslegrar getu sem minnkað hefur vegna fyrirhafnar fólks við að mæta kröfum hins 

daglega lífs. Sýnt hefur verið að langvarandi skerðing á sálfræðilegri endurheimt getur 

það valdið margþættum vandkvæðum og haft neikvæð áhrif á heilsufar. Samfélag 

manna er í síauknu mæli innan borgarsamfélaga og hefur orðið vitundarvakning 

varðandi það að borgarlíf er streituvaldandi og skapi þörf fyrir sálfræðilega 

endurheimt sé ekki vandað til verka við hönnun og skipulag. Mikilvægt er því fyrir 

stjórnvöld og ráðamenn að vera meðvituð um mikilvægi þess að vigta sálfræðilega 

þætti inn þegar unnið að hönnun og mótun borgarumhverfis. 

Í rannsókninni verða skoðuð áhrifa hæðar bygginga á möguleikan til 

sálfræðilegrar endurheimtar. Gerð var rannsókn á eiginleikum nokkurra svæða á 

Laugavegi með tilliti til sálfræðilegrar endurheimtar. Rýmin sem um ræðir voru valin 

út frá vettvangsrannsóknum Páls Jakobs Líndal fyrir Reykjavíkurborg undir nafninu 

Sumar götur og rannsókn Katarinu Metlicka um sama efni. Rýmin eru götumynd 

Laugavegs og samanstanda af framhliðum bygginga, gangbrautum og götum auk 

himins.  

Spurningakönnun var sett fram og voru 237 þátttakendur sem mátu 12 myndir 

af áðurnefndum rýmum og svöruðu fjórum spurningum um hverja þeirra, en þær tóku 

til sálfærðilegarar endurheimtar (e. psychological restoration), fjarveru (e. being 

away), hrifningu (e.fascination) og dálætis (e. preference). Niðurstöður voru í 

samræmi og juku á þekkingu um ástæður þess að fólk sækir í neðri hluta Laugavegs. 

Áhrif lægri byggingahæðar var mælanleg og sýndu niðurstöður að meiri líkur væru á 

endurheimt á neðri hluta Laugavegs þar sem byggingar er lægri sem aftur hefur 

jákvæð áhrif á mat á dálæti.  
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1  Inngangur 
 

1.1 Tilurð verkefnis 

Helena Guttormsdóttir, námsbrautarstýra Umhverfisskipulagsbrautar í 

Landbúnaðarháskóla Íslands kom að máli við höfund í lok árs 2017 og lagði til efni 

þessarar rannsóknar. Höfundur hafði þá unnið örlítið með efnið með ágætis árangri og 

var því talið líklegt til árangurs ef unnið væri með efnið áfram. Helena lagði til Pál 

Jakob Líndal sem leiðbeinanda en hann hefur unnið að rannsóknum á sálfræðilegri 

endurheimt, ekki aðeins hér á landi heldur einnig erlendis. Úr varð að Helena og Páll 

skiptu með sér hlutverki leiðbeinanda til helminga. Umfang og stærð verkefnisins var 

síðan ákveðið í samráði við Helenu og Pál. Samskipti við leiðbeinendur fór fram að 

mestu í gegnum síma og vefpóst en tveir fundir voru haldnir með hvorum 

leiðbeinanda á vinnutímanum. 

 

1.2 Markmið 

Samfélag heimsins er í auknu mæli að færast úr dreifbýli yfir í borgarsamfélög en í 

dag býr ríflega helmingur mannkynsins (54%) í borgarumhverfi og gera spár ráð fyrir 

að hlutfallið nái allt að 66% árið 2050 (United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs, 2014). Þessi þróun á einnig við um Ísland. Tilflutningur fólks frá 

dreifbýli til stærri byggðakjarna var stöðugur alla tuttugustu öldina og ekkert lát 

virðist vera það sem af er tuttugustu og fyrstu öldinni. Byggðastofnun gerir ráð fyrir 

áframhaldandi tilflutning í þessa veru á komandi áratugum (Byggðastofnun, 2018). 

Borgarsamfélagi fylgja bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar, á sama tíma og slík 

samfélög bjóða uppá aukna velmegun, betra aðgengi að þjónustu og aukna möguleika 

á félagslegu samneyti þá fylgja þeim einnig aukið áreiti og álag að ónefndum áhrifum 

á umhverfið. 

Á höfuðborgarsvæðinu var þróunin lengst af í átt að dreifðri borgarbyggð í átt 

að því sem þekkist í Bandaríkjunum með tilheyrandi úthverfamyndun en í slíkum 

byggðarmynstrum er íbúafjöldi á hvern hektara mjög lágur (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2017). Slíkt byggðarmynstur er háð mikilli notkun á einkabílum 

og er mjög frekt á landkosti. Bæði Aðalskipulag Reykjavíkurborgar 2010 – 2030 

(2013) og Höfuðborgarsvæðið 2040 (SSH, 2017) sem er fyrsta útgefna 
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svæðisskipulag sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins, gera ráð fyrir þéttingu byggðar en 

aðalskipulag Reykjavíkurborgar áætlar að allt að 50% af nýbyggingum verði innan 

núverandi borgarmarka. Aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir því að þétting 

byggðar sporni við auknum vegalengdum, orkukostnaði og mengun sem og auknum 

kostnaði við vega- og veitukerfi. Þá á þétting að vera jákvæð fyrir umhverfið, 

sjálfbæra þróun og skapa mannvænni borg (Aðalskipulag Reykjavíkur, 2010-2030).  

 

1.3 Umhverfissálfræði 

Umhverfissálfræði er rísandi grein innan sálfræðinnar. Viðfangsefni hennar er hvernig 

samspili fólks og umhverfis er háttað þ.e. hvernig umhverfið hefur áhrif á 

einstaklinginn og hvernig einstaklingurinn mótar umhverfi sitt. Umhverfissálfræði, 

eins og verður komið að hér frekar í textanum síðar, getur því gengt mikilvægu 

hlutverki í kortlagningu á mati einstaklingsins á áhrifum umhverfis og þannig veitt 

mikilvægar upplýsingar um hvernig hanna má og móta umhverfið þannig að það mæti 

betur þörfum og væntingum fólks.  

 

1.4 Endurheimt athygli 

Kenningin um endurheimt athugli (e. attention restoration theory (ART)) eftir Kaplan 

og Kaplan (1989) lýsir því hvernig setja megi athygli í tvo flokka þ.e.a.s. annars vegar 

beinda athygli (e. directed attention) og hins vegar ósjálfráða (e. involuntary 

attention). Í daglegu amstri eru mikið af athöfnum sem krefjast beindar athygli svo 

sem vinna og nám, ferðalög til og frá heimili og vinnustaðar auk þess sem við eigum í 

samskiptum við annað fólk. Allar þessar athafnir ganga á takmarkaðan „forða“ 

beindrar athygli sem einstaklingur hefur yfir að ráða og athyglisþreyta (e. attentional 

fatigue) tekur að gera vart við sig. Athyglisþreyta hefur margvísleg áhrif á hæfni 

einstaklingsins til að sinna sínum daglegum verkum, og birtist m.a. í aukinni tíðni 

mistaka og lækkaðri getu til að takast á við áreiti úr umhverfinu svo sem frá fólki, í 

umferð og í vinnu. Lýsir það sér oft með hegðun og/eða viðbrögðum sem eru 

aðstæðum ekki við hæfi. Til að vinna gegn athyglisþreytu þarf því reglulega 

endurnýjun „forðans“, þ.e. sálfræðilega endurheimt. Samkvæmt kenningunni eru hafa 

ólík umhverfi ólíka hæfni til að stuðla a sálfræðilegri endurheimt, þannig geta sum 

umhverfi ýtt undir ferli endurheimtar meðan önnur umhverfi eru hlutlaus og enn 

önnur  eru beinlínis neikvæð. 
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1.5 Eiginleikar umhverfis sem stuðla að endurheimt  

Kenning Kaplan og Kaplan (1989) tilgreinir fjóra endurheimtandi eiginleika 

umhverfis sem segja má að séu forsendur sálfræðilegrar endurheimtar. Hver og einn 

þeirra ýtir undir að ferli endurheimtar eigi sér stað og því má gera ráð fyrir að þær séu 

miðlunarbreytur í samspili fólks og umhverfis. Þættirnir eru fjarvera (e. being away), 

hrifning (e. fascination), umfang (e. extent) og samþýðanleiki (e. compatability)..  

Fjarvera er sú upplifun að vera fjarlægur frá daglegu amstri og þeim verkum 

sem krefjast beindrar athygli. Hrifning er sú athygli sem er fyrirhafnarlaus og er löðuð 

fram af áreitum, atburðum og ferlum í umhverfinu og gefur tækifæri á því að láta 

hugann reika. Umfang er heildarsamhengi allra þeirra áreita sem fyrirfinnast í 

umhverfinu, umhverfið þarf þó að búa yfir reglu, skipulagi eða samhverfu svo 

einstaklingar nái utanum þau. Samþýðanleiki vísar til þess hvort umhverfi samræmist 

þörfum, væntingum og löngunum þeirra sem dveljast í því. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á jákvæð tengsl við sálfræðilega endurheimt.  

 

1.6 Hæð bygginga og lífvænleiki umhverfisins 

Umlyking (e. enclosure) er sú tilfinning sem gjarnan er vísað til þegar sálfræðileg 

áhrif þess er að vera innilokaður eða aðþrengdur. Epstein og Kanwisher (1998) sýndu 

fram á að í heilanum er ákveðið svæði sem kallast hjádekkjafelling (lat. 

Parahippocampal gyrus) en það er svæði sem verður fyrir sterkum áhrifum af 

umhverfi og innilokun og er það talið vera hluti af náttúruvali (Holden, 2000) og þörf 

okkar til að hafa flóttaleiðir og felustaði (Appleton, 1996). Þegar horft er á samspil 

fólks og umhverfis m.t.t. umlykingar, má sjá að skipulag bygginga og hæð þeirra geta 

kalla fram tilfinningu um innilokun, þar sem fólk upplifir framhliðar bygginga sem 

veggi, götur sem gólf og himinn sem loft.  

Rannsókn Stamps (2005) sem mældi áhrif hæðar bygginga, sýndi fram á að 

við það að hækka hæð bygginga á torgi jókst upplifnun um umlykingu. Sambandið er 

þó ekki línulegt en meiri áhrifa gætti í umlykingu við það að auka hæð bygginga úr 

tveimur hæðum í fjórar en úr fjórum í sex.  

Tengsl hæðar byggingar og sálfræðilegrar endurheimtar hafa einnig verið 

skoðuð. T.d. sýndi rannsókn Lindal og Hartig (2013) fram á að þættir eins og hæð 

bygginga hefðu mótandi áhrif á mat einstaklinga á möguleikum þeirra á því að upplifa 
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sálfræðilega endurheimt. Var það gert með því að leggja fyrir spurningakönnun sem 

innihélt tölvugerðar myndir af íbúðargötum. Myndirnar sýndu röð bygginga sitthvoru 

megin við götu auk bygginga við enda götunnar sem lokaði rýminu. Breidd gatna var í 

öllum tilfellum sú sama, þ.e. 14,4 m en hæð byggingana var breytileg eða 5m (einnar 

hæðar bygging með flötu þaki) uppí 11,6m (þriggja hæða bygging með reistu þaki). 

Niðurstöður þeirra sýndu að aukin hæð bygginga hafði neikvæð áhrif á mat 

einstaklinga á líkum þeirra að upplifa sálfræðilega endurheimt. Ennfremur sýndu þær 

að fjarvera miðlaði áhrifum hæðar húsa á mats þátttakenda á líkur þess að upplifa 

endurheimt. 

 

 

Mynd 1 – Dæmi um götumyndir úr rannsókn Lindal og Hartig (2013) 

 

Einnig hefur nokkuð hefur verið skrifað um mikilvægi þess að skapa 

lífvænlegt umhverfi og andrúmsloft í borgum. Mikilvægt er að skapa umhverfi sem 

ýtir undir að fólk sæki í eins og Jan Gehl segir í bók sinni Life between buildings sem 

kom út 1971 þá vill fólk yfirleitt vera þar sem annað fólk er. Þannig geta göngugötur 

líkt og Laugavegur eru hluta ársins, verið mikilvægt rými fyrir fólk að geta sótt í en í 

dag er skortur á verslunargötum og almennings rýmum. Samkvæmt Gehl er mannlíf í 

borgum bundið tveimum megin forsendum þ.e. fjölda fólk á tilteknum stað, því fleiri 

því betra en þar að auk spilar dvalartími einstaklinga miklu máli. Gehl setur þetta upp 

í eftirfarandi jöfnu: 

 

Mannlíf í borgum = fjöldi fólks á staðnum + tíminn sem fólk dvelur á staðnum. 

 

Rannsóknin Sumar götur (Páll Jakob Líndal, 2014) sýndi fram á að mesti 

þéttleiki mældrar kyrrstöðu á Laugaveginum var á svæðum 5a og 5b (sjá mynd 2) en 

þau svæði eru á milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis. Niðurstöðurnar eru sér í lagi 

áhugaverðar í ljósi þess að fjöldi stoppa á þessum svæðum er nokkurvegin í öfugu 

hlutfalli við fjölda vegfarenda en þeir eru tíðari ofar á á Laugaveginum. Stoppum 
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fækkar aftur á móti eftir því sem ofar var komið. Megin tilgangur þessarar rannsóknar 

er að sjá hvort að þau svæði Laugavegar sem hvafa hvað mest aðdráttarafl fyir fólk 

þ.e. þau svæði sem falla undir jöfnu Gehl: Mannlíf í borgum = fjöldi fólks á staðnum 

+ tíminn sem fólk dvelur á staðnum séu einnig endurheimtandi umhverfi. Til þess að 

þessi tilgáta sé rétt þarf umhverfið að uppfylla eftirfarandi skilyrði: a) vera laus við 

streytuvalda og b) að umhverfi búi yfir eiginleikum um endurheimt.  

 

 

Mynd 2 – Ahugunarsvæði í verkefninu Sumar götur (Lindal, 2014). 

 

1.8 Rannsóknarspurningar 

Niðurstöður Lindal og Hartig (2013) sýna að aukin hæð bygginga hefur neikvæð áhrif 

á hvernig fólk metur líkur sínar á endurheimt. Í þessari rannsókn verður því kannað 

hvort aukin hæð húsa við Laugaveg staðfesti fyrri niðurstöður. Þar sem meðalfjöldi 

hæða í húsum sem standa við Laugaveg er meiri eftir því sem ofar dregur gæti það, 

með hjálp sálfræðilegrar endurheimtar, skýrt að einhverju leyti af hverju þéttleiki 

mannlífs er minni á efri hluta Laugavegar en þeim neðri.  

Þar sem hrifning og fjarvera eru undanfarar sálfræðilegrar endurheimtar er hér 

einnig kannað hvort þær breytur verði fyrir áhrifum af hæð húsa. Lindal og Hartig 

(2013) tókst ekki að sýna fram á tengsl hrifningar en þar sem byggingar við Laugaveg 

eru mun fjölbreytilegri en var í umræddri rannsókn, er það fullkomlega rökrétt að 

breytan sé höfð hér með. Þá verður dálæti einnig kannað þar sem sýnt hefur verið 

fram á sterka jákvæða fylgni þess við mat á líkum þess að upplifa endurheimt (Lindal 

og Hartig, 2013; Nordh o.fl. 2009). Tilgátur rannsóknarinnar eru því eftirfarandi: 
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1. Við mat á líkum þess að upplifa endurheimt er fólk jákvæðara á þeim svæðum 

á Laugavegi þar sem meðalfjöldi hæða í húsum sem standa við götuna er 

lægri.  

2. Hrifning fólks er meiri á þeim svæðum á Laugavegi þar sem meðalfjöldi hæða 

í húsum sem standa við götuna er lægri.  

3. Tilfinning um fjarveru er meiri á þeim svæðum á Laugavegi þar sem 

meðalfjöldi hæða í húsum sem standa við götuna er lægri.  

4. Dálæti er meira á þeim svæðum á Laugavegi þar sem meðalfjöldi hæða í 

húsum sem standa við götuna er lægri.  
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2 Efni og aðferðir 
 

2.1 Áreiti 

Þessi rannsókn vinnur með ljósmyndir sem áreiti, voru þær teknar á Laugaveginum 

(þ.m.t. Bankastræti), á sex svæðum og metinn verður möguleiki einstaklings til þess 

að upplifa sálfræðilega endurheimt útfrá hæð bygginga á svæðinu.  

 

 
Mynd 3 –  Gulur - Svæði 1. Lækjargata að Skólavörðustíg.  

Grænn – Svæði 2. Skólavörðustígur að Vegamótastíg.  

Rauður – Svæði 3. Vegamótastíg að Vatnsstíg.  

Blár – Svæði 4. Vatnsstígur að Vitastíg.  

Appelsínugulur – Svæði 5. Vitastígur að Barónsstíg.  

Fjólublár – Svæði 6. Barónsstígur að Hlemm 

 

Á hverju svæði voru myndir teknar bæði upp götuna þ.e. í átt að Hlemmi og 

niður götuna þ.e. í átt að Lækjargötu. Var ákveðið að fara þá leið að hafa bæði myndir 

teknar upp og niður Laugaveginn í könnuninni svo þátttakendur fengju ekki þá 

tilfinningu að um ferli væri að ræða þ.e. að gengið sé upp eða niður Laugaveginn með 

tilheyrandi tengingum við fyrri ferðir um sama svæði heldur átti hver og ein mynd að 

vera metin á eigin forsendum.  

Myndefnið er Laugavegurinn og er breytileiki í hæð bygginga helsta breytan. 

Meðalfjöldi hæða á Laugavegi er 2,87 (Sf = 1,04). Meðalfjöldi hæða á 

Athugunarsvæði 1 reyndist vera 2,45 (Sf = 1.15) en 3,86 (Sf = 0.77) á 

Athugunarsvæði 6 þar sem hæðirnar voru flestar. Breidd milli bygginga var frá u.þ.b. 

10,5m þar sem það var þrengst að u.þ.b 15m þar sem það var víðast.  

Lagt var upp með að uppbygging mynda frá byggingu til byggingar væri  

gangbraut, gata, bílastæði og aftur gangbraut. Breytileiki er þó á hvort stæði eru 

vinstra eða hægra megin við götuna og hvort stæðin eru samsíða götunni eða 

skáskotinn þ.e. með u.þ.b. 40 gráðu halla frá götu. Einnig var að finna hjólastíga á efri 

hluta athugunarsvæðisins. Myndatöku var hagað á þann veg að höfundur staðsetti sig 

á miðri götunni eða því sem næst eftir því sem aðstæður leyfðu (sjá dæmi á Myndum 

3-8). 
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Mynd 3 - Svæði 1. Lækjargata að Skólavörðustíg (til vinstri tekið í átt að Lækjargötu, til hægri tekið í átt að 

Hlemmi). 

 

 

Mynd 4 - Svæði 2. Myndir a og b. Skólavörðustígur að Vegamótastíg (til vinstri tekið í átt að Lækjargötu, til hægri 

tekið í átt að Hlemmi). 

 

 

Mynd 5 - Svæði 3. Myndir a og b. Vegamótastíg að Vatnsstíg (til vinstri tekið í átt að Lækjargötu, til hægri tekið í 

átt að Hlemmi). 
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Mynd 6 - Svæði 4. Myndir a og b. Vatnsstígur að Vitastíg (til vinstri tekið í átt að Lækjargötu, til hægri tekið í átt 

að Hlemmi). 

 

 

Mynd 7 - Svæði 5. Myndir a og b. Vitastígur að Barónsstíg (til vinstri tekið í átt að Lækjargötu, til hægri tekið í átt 

að Hlemmi).. 

 

 

Mynd 8 - Svæði 6. Myndir a og b. Barónsstígur að Hlemm (til vinstri tekið í átt að Lækjargötu, til hægri tekið í átt 

að Hlemmi).. 

 

2.2 Athugunarsvæði 

Val á staðsetningu til myndatöku byggir eins og áður segir á rannsóknum Páls Jakobs 

Líndal (2014) og Katharina Metlicka (2017) á hegðun einstaklinga í opnum rýmum á 

Laugavegnum. Rannsóknirnar skiptu götunni upp í sex svæði auk neðsta hluta 

Skólavörðustígs en sá hluti var skilinn frá í þessari rannsókn. Niðurstöður fyrri 

rannsókna sýna fram á aukna og lengri viðveru gangandi vegfarenda á neðri hluta 
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Laugavegs. Þess ber að geta athugunarsvæðin í þessum rannsóknum taka ekki til 

Bankastrætis og hluta Laugavegsins sem er fyrir ofan Vatnsstíg. 

Athugunarsvæði þessarar rannsóknar var stækkað frá fyrri rannsóknum en það 

var gert til að ná betur yfir þann breytileika sem er að finna á Laugaveginum frá 

Lækjargötu að Hlemm. Þess ber að geta að þessi rannsókn metur Bankastræti sem 

hluta af Laugavegi þrátt fyrir að vera strangt til tekið önnur gata en er þó huglægt hluti 

af Laugaveginum. Annað sem er vert að hafa í huga er að þar sem Laugavegurinn 

tekur á sig 13 gráðu stefnubreytingu við gatnamót Laugavegs og Snorrabrautar, því 

nær myndefnið (sjá Mynd 8 til hægri ekki nema að Reðursafninu og nær 

athugunarsvæðið ekki lengra en því nemur. 

 

2.3 Uppsetning spurningakönnunar og efni spurninga. 

Þegar þátttakendur smelltu á spurningakönnunina tók við síða þar sem veittar voru 

upplýsingar um könnunina, hver stendur á bak við hana og áætlaðan tíma þátttöku. 

Því næst tók við síða sem lýsti fyrirkomulagi könnunarinnar. Þar á eftir kom síða þar 

sem þátttakendur voru leiddir inn í ákveðið hugarástand sem átti að vera þeim í huga 

er þau svöruðu spurningunum um myndirnar. Á næstu síðu er að finna textann eins og 

hann kom fyrir í könnuninni: 

 

Borgarlíf gerir miklar kröfur til okkar sem einstaklinga og getur byggt umhverfi haft 

áhrif á líðan okkar sem og getu til þess að takast á við daglegt amstur. Vinsamlegast 

lestu eftirfarandi texta og hafðu hann í huga þegar þú svarar eftirfarandi spurningum.  

„Það er síðdegi og þú ert að ganga heim úr vinnu eða skóla. Þú ert andlega 

þreytt(ur) vegna mikils vinnuálags og þú ert mjög fegin(n) að hafa möguleika á því að 

fá þér göngutúr og hlaða batteríin áður en þú ferð heim að sinna mikilvægum 

verkefnum sem bíða þín”. 

 

Í framhaldi af því birtust 12 myndir, ein í einu og neðan við hverja mynd voru  fjórar 

spurningar. Spurningarnar studdust við 11 punkta Likert (1932) skala á bilinu 0 til 10 

(0 = alls ekki og 10 = algjörlega). Hver spurning tók á einni breytu en breyturnar 

voru:  



 

 

11 

- Mat á líkum þess að upplifa endurheimt: ,,Ef ég væri andlega þreytt(ur) og 

ætti erfitt með að einbeita mér vegna mikils álags t.d. í vinnu eða skóla þá 

myndi umhverfi eins og þetta hjálpa mér að slaka á og auka einbeitingu“.  

- Hrifning: ,,Í umhverfi sem þessu er hægt að kanna og uppgötva svo margt“.  

- Fjarvera: ,,Að dvelja í umhverfi sem þessu gefur mér hvíld frá hversdagslegri 

rútínu“.  

- Dálæti: ,,Ég kann vel að meta þetta umhverfi“. 

 

Að þessu loknu tóku við bakgrunnsbreytur en þær voru spurningar sem tóku til: 

Aldurs, kyns, búsetu, menntunar, og hversu vel fólk taldi sig þekkja til Laugavegarins, 

hvaða svæði Laugavegarins þeim líkaði best við og hvaða svæði þeim líkaði síst við. 

Fyrirkomulag spurningakönnunarinnar byggði á rannsóknum Lindal og Hartig (2013) 

og Nordh o.fl. (2009). 

 

 

2.4 Dreifing spurningakönnunar  

Þar sem viðfangsefnið er Laugavegurinn, aðal göngugata Reykjavíkur var farin sú leið 

að senda beiðnir út í hverfahópa Reykjavíkur á Facebook. Hverfahópar þessir eru 

ætlaðir til umræðu og samskipta innan hverfa og póstnúmera en þó eru oft víðari 

málefni tekin fyrir. Höfundur hafði áður deilt spurningakönnun innan hverfahóps en 

þó aðeins í sínu eigin hverfi og gafst það svo vel að ákveðið var að víkka út netið fyrir 

þess spurningakönnun. 

Þar sem aðferðin sem var notuð til að dreifa könnuninni er ný af nálinni er rétt 

að ræða aðeins um kosti hennar og galla.  Það sem aðferðin hefur fram yfir aðrar 

nálganir á því hvernig best er að dreifa spurningakönnunum líkt og svokallaða 

„domino- aðferð“ er að hún er ekki hentugleikaúrtak. 

Hópurinn verður ekki einsleitur hvað varðar aldur, búsetu, menntun og hefur 

góða dreifingu í aldri, auk þess var hlutfall kynjanna ágætt. Almennt séð er þátttaka 

kvenna betri en karla í spurningakönnunum og því var við búið að munur væri á 

hlutfalli þátttakenda eftir kyni (Smith. 2008). Vankantar eru á því að ekki eru allir sem 

búa á tilteknu svæði eru í þessum hópum en þátttakendur þurfa að hafa aðgang að 

þessari tækni og vera notandi Facebook til að geta tekið þátt. Eins eru ekki öll svæðin 

á höfuðborgarsvæðinu með slíka hópa og þeir eru að lokum misvirkir. Upplýsingar 

um Facebook hópa er að finna í viðauka 1. Spurningakönnunin var birt eins í öllum 
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hópum. Texta könnunarinnar og nánari upplýsingar um hverfa hópanna er að finna í 

viðauka 2. Spurningakönnunin var aðgengileg í 10 daga eða 28. mars til 6. apríl 2018. 

Ekki var send út áminning á hópana en höfundur var virkur að svara athugasemdum 

við færsluna en slíkt gerir það að verkum að hún sést frekar og hjá fleirum.  

 

 

2.5 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru sjálfboðaliðar sem fengu beiðni um að taka þátt í 

spurningakönnun í gegnum samskiptavefinn Facebook. Þáttakendur voru samtals 237, 

þar af 72% kvenkyns, 27% karlkyns og 1% þátttakenda skilgreindu sig sem kynsegin 

en það er hugtak sem nær til þeirra sem skilgreina kyn sitt utan tvíhliða kynjakerfis. 

(Auður Magndís Auðardóttir og Íris Ellenberger, 2017). 

Þátttakendur töldu sig almennt þekkja umhverfið vel en 43% töldu sig þekkja 

umhverfið frekar vel, 40% mjög vel, 15% hvorki né og aðeins 2% töldu sig þekkja 

umhverfið frekar illa. Aldursbil þátttakenda var frá 18 til 82 og var meðalaldurinn 

43,2 (sf = ??). Þátttakendur í könnuninni dreifðust misvel á hverfi. Hæsta hlutfall 

þátttakenda var úr Vesturbænum (107) eða 19%, þar á eftir Miðbær (101) 14%, 

Austurbær (105) 13%, þar á eftir Grafarholt og Úlfarsárdalur (110) 12%, Breiðholt 

(109) 9% og Árbær 8%. Önnur svæði voru með mun lægri svörun. Þess ber þó að geta 

að 8% svarenda gáfu upp önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og 6% gáfu upp 

sveitarfélög á landsbyggðinni.  

Flestum þátttakendum líkaði við neðsta hluta Laugavegar eða 66%, þó nokkuð 

færri fannst miðhluti vænstur 29% en aðeins örfáir nefndu til efsta hluta Laugavegs 

sem þann hluta sem þeim líkaði best við (3%). Að sama skapi var næstum um 

fullkomna speglun að ræða hvað varðar spurninguna um hvaða svæði fólk taldi síst. 

Þar var yfirgnæfandi hluti þátttakenda á því að efsti hlutinn væri sístur (83%), þó 

nokkrir nefndumiðhlutann (10%) en aðeins örfáir neðsta hlutann (3%). 

 

2.6 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna var unnin með Microsoft Excel 2016 og JMP 13.0. Framkvæmd var 

einhliða ANOVA til þess að sjá hvort marktækur munur fyndist á fylgibreytum þ.e. 

sálrænni endurheimt, hrifningu, fjarveru og dálæti milli svæða á Laugavegi. 

Niðurstöðurnar voru svo bornar saman við meðalhæð bygginga á hverju svæði. Þar 
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sem reyndist marktækur munur var Bonferroni-aðferðinni beitt til greiningar á hvar 

munurinn lægi. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Lýsandi tölfræði og fylgnireikningar 

Í töflu 1 má sjá meðaltöl og staðalfrávik fylgibreyta þegar horft er á allan 

Laugaveginn. Þar kemur fram að í öllum tilvikum eru meðaltöl neðan við miðgildi 

kvarðans. Niðurstöðurnar sýna einnig að sterk fylgni er milli sálfræðilegrar 

endurheimtar, hrifingar og fjarveru (r ≥ 0,80). Tengsl þessara þriggja breyta við dálæti 

er einnig sterk en sterkust eru tengsli við hrifningu (r = 0,84).  

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði og fylgnifylki þeirra breyta sem kannaðar voru 

  M SF Lægst Hæst (a)Endurheimt Hrifning Fjarvera Dálæti 

Endurheimt a 4,04 2,59 0 10 1 

   Hrifning 4,56 2,63 0 10 0,80** 1 

  Fjarvera 4,1 2,65 0 10 0,90** 0,85** 1 

 Dálæti 4,75 2,79 0 10 0,75** 0,84** 0,79** 1 

**=p<.0,05 (a) er stytting á ,,líkur á að upplifa sálfræðilega endurheimt” 

 

Í töflu 2 má sjá meðaltöl og staðafrávik þeirra breyta sem til skoðunar voru eftir 

svæðum.  

 

Tafla 2. Meðaltöl (M) og staðalfrávik (Sf) fylgibreyta á svæðum 1-6. 

 Svæði 1 Svæði 2 Svæði 3 Svæði 4 Svæði 5 Svæði 6 p-gildi 

Endurheimt 4,37a 

(2,73) 

4,19a 

(2,64) 

4,25a 

(2,57) 

4,30a 

(2,59) 

3,54b 

(2,45) 

3,55b 

(2,43) 

>0,001 

Hrifning 4,86ac 

(2,70) 

4,62ae 

(2,65) 

4,72ac 

(2,63) 

4,79ac 

(2,62) 

4,10b 

(2,55) 

4,26df 

(2,54) 

>0,001 

Fjarvera 4,41a 

(2,73) 

4,24a 

(2,69) 

4,37a 

(2,65) 

4,31a 

(2,63) 

3,61b 

(2,54) 

3,64b 

(2,55) 

>0,001 

Dálæti 5,11a 

(2,75) 

4,86a 

(2,74) 

4,92a 

(2,70) 

5,05a 

(2,63) 

4,18b 

(2,69) 

4,39b 

(2,55) 

>0,001 

Hæð húsa* 2,45 2,57 2,64 2,68 3,06 3,86  

* meðalfjöldi hæða í húsum á tilteknu svæði 

x marktækur munur finnst milli þeirra svæða sem merkt eru a og b, c og d, og e og f.  
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Tilgáta 1 

Þegar skoðað er meðaltal á mati fólks á líkum þess að upplifa endurheimt eftir 

svæðum á Laugavegi er það hæst á svæði 1 (þ.e. neðsti hlutinn) þar sem meðalhæð 

húsa er lægst. Næst hæst er meðaltalið á svæði 4 en þar er meðalhæð húsa hærri en á 

svæðum 1-3. Meðaltalið í mati fólks á líkum þess að upplifa endurheimt er hins vegar 

lægst á Svæðum 5 og 6 en þar eru byggingarnar talsvert hærri en á svæðum 1-4. 

Niðurstöður sýna marktækan mun í mati fólks á líkum þess að upplifa endurheimt 

eftir svæðum F(68,44, 6,60) = 10,362 p<0,001. Niðurstöðurnar sýndu fram á 

marktækan mun milli svæða 1, 3 og 4 gagnvart svæðum 5 og 6, og stenst því tilgátan 

að nokkru leyti. 

 

Tilgáta 2 

Þegar skoðað er meðaltal hrifningar eftir svæðum á Laugavegi er það hæst á svæði 1 

(þ.e. neðsti hlutinn) þar sem meðalhæð húsa er lægst. Næst hæst er meðaltalið á svæði 

4 en þar er meðalhæð húsa hærri en á svæðum 1-3. Meðaltalið í mati fólks á líkum 

þess að upplifa hrifningu er hins vegar lægst á svæðum 5 og 6 en þar eru byggingarnar 

talsvert hærri en á svæðum 1-4. Niðurstöður sýna marktækan mun í mati fólks á líkum 

þess að upplifa hrifningu eftir svæðum F(44,20, 6,84) = 6,4571. p<0,001. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á marktækan mun milli svæða 1, 3, og 4 gagnvart svæðum 

5 og 6, og stenst því tilgátan að nokkur leyti. 

 

Tilgáta 3 

Þegar skoðað er meðaltal tilfinningar um fjarveru eftir svæðum á Laugavegi er það 

líkt og í tilgátu 1, hæst á svæði 1 (þ.e. neðsti hlutinn) þar sem meðalhæð húsa er lægst. 

Næst hæst er meðaltalið á svæði 4 en þar er meðalhæð húsa hærri en á svæðum 1-3. 

Meðaltalið í mati fólks á líkum þess að upplifa fjarveru er hins vegar lægst á svæðum 

5 og 6 en þar eru byggingarnar talsvert hærri en á svæðum 1-4. Niðurstöður sýna 

marktækan mun í mati fólks á líkum þess að upplifa fjarveru eftir svæðum F(64,64, 

6,94) = 9,3117. p<0,001. Niðurstöðurnar sýndu fram á marktækan mun milli svæða 1, 

2, 3, og 4 gagnvart svæðum 5 og 6, og stenst því tilgátan að nokkur leyti. 

 

 

 

Tilgáta 4 
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Þegar skoðað er meðaltal dálætis eftir svæðum á Laugavegi er það eins og í tilgátum 1 

og 3, hæst á svæði 1 (þ.e. neðsti hlutinn) þar sem meðalhæð húsa er lægst. Næst hæst 

er meðaltalið á svæði 4 en þar er meðalhæð húsa hærri en á svæðum 1-3. Jafnframt 

eru meðaltöl svæða 1 og 4 þau einu sem mælast yfir miðgildi kvarðans. Meðaltalið í 

mati fólks á líkum þess að upplifa dálæti er hins vegar lægst á svæðum 5 og 6 en þar 

eru byggingarnar talsvert hærri en á svæðum 1-4. Niðurstöður sýna marktækan mun í 

mati fólks á líkum þess að upplifa dálæti eftir svæðum F(44,20, 6,84) = 6,4571. 

p<0,001. Niðurstöðurnar sýndu fram á marktækan mun milli svæða 1, 2, 3, og 4 

gagnvart svæðum 5 og 6, og stenst því tilgátan að nokkur leyti. 
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4 Umræður 

 

Tilgáta 1 gerði ráð fyrir að við mat á líkum þess að upplifa endurheimt væri fólk 

jákvæðara á þeim svæðum á Laugavegi þar sem meðalfjöldi hæða í húsum sem standa 

við götuna eru lægri. Marktækur munur fékkst milli svæða 1 – 4 og svæða 5 – 6. 

Athyglisvert er að svæði 1 mældist hæst og þá svæði 4, 3 og 2. Eins mældist svæði 6 

ögn hærra en 5 en tilgátan gerði ráð fyrir því að svæði 1 yrði metið hæst og yrði svo 

stiglækkandi að svæði 6. Niðurstöður sýna að hæð stýrir því að svæði 5 – 6 eru metin 

lægst en það stýrir ekki mun innan 1 – 4 og 5 –6. Tilgátan stendur að hluta.  

Tilgáta 2 gerði ráð fyrir að hrifning fólks væri meiri á þeim svæðum á Laugavegi þar 

sem meðalfjöldi hæða í húsum sem standa við götuna er lægri. Líkt og í niðurstöðum 

Lindal og Hartig (2013) virðist hrifning lúta öðrum lögmálum en endurheimt, fjarvera 

og dálæti. Marktækur munur fékkst milli svæða 1, 3 – 4, svæða 5 – 6,  en svæði 2 

sýndi marktækan mun á móti svæði 5 en ekki svæði 6. Áfram var svæði 1 hæst og þá 

svæði 4, 3 og 2. Eins mældist svæði 6 ögn hærra en 5 en tilgátan gerði ráð fyrir því að 

svæði 1 yrði metið hæst og yrði svo stiglækkandi að svæði 6. Niðurstöður sýna að 

hæð stýrir því að svæði 5 – 6 eru metin lægst en það stýrir ekki mun innan 1 – 4 og 5 

–6. Tilgátan stendur að hluta.  

Tilgáta 3 gerðir ráð fyrir að tilfinning um fjarveru væri meiri á þeim svæðum á 

laugavegi þar sem meðalfjöldi hæða í húsum sem standa við götuna er lægri. 

Marktækur munur fékkst milli svæða 1 – 4 og svæða 5 – 6. Svæði 1 mældist hæst og 

þá svæði 4, 3 og 2. Eins mældist svæði 6 ögn hærra en 5 en tilgátan gerði ráð fyrir því 

að svæði 1 yrði metið hæst og yrði svo stiglækkandi að svæði 6. Niðurstöður sýna að 

hæð stýrir því að svæði 5 – 6 eru metin lægst en það stýrir ekki mun innan 1 – 4 og 5 

–6. Tilgátan stendur að hluta. Fjarvera er miðlari fyrir líkur á því að upplifa 

endurheimt, þar sem byggingar voru lægri jókst tilfinningin um fjarveru sem aftur jók 

á líkurnar á því að upplifa endurheimt. Kemur það saman við niðurstöður Lindal og 

Hartig (2013).  

Tilgáta 4 gerði ráð fyrir að dálæti er meira á þeim svæðum á Laugavegi þar 

sem meðalfjöldi hæða í húsum sem standa við götuna er lægri. Marktækur munur 

fékkst milli svæða 1 – 4 og svæða 5 – 6. Svæði 1 mældist hæst og þá svæði 4, 3 og 2. 

Eins mældist svæði 6 ögn hærra en 5 en tilgátan gerði ráð fyrir því að svæði 1 yrði 

metið hæst og yrði svo stiglækkandi að svæði 6. Niðurstöður sýna að hæð stýrir því að 
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svæði svæði 5 – 6 eru metin lægst en það stýrir ekki mun innan 1 – 4 og 5 –6. Tilgátan 

stendur að hluta. 

Í rannsókninni var athugað hver áhrif hæða bygginga hefði á mat einstaklinga 

á líkur til að upplifa sálfræðilega endurheimt. Meginniðurstöður sýndu að aukin hæð 

bygginga hefur neikvæð áhrif á breyturnar: Sálfræðileg endurheimt, hrifningu, 

fjarveru og dálæti. Er það í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Stamp, 2005; 

Lindal og Hartig, 2013). Niðurstöðurnar liggja einnig nokkuð vel að rannsókn Páll 

Jakobs Líndal, Sumar Götur (2014) en þær sýndu fram að á að þéttleiki (fjöldi) 

stoppa, þ.e. tími sem eintaklingur dvelur á tilteknu svæði minkar stig af stigi eftir því 

sem ofar dregur á Laugaveg og var það að nokkur leyti í öfugu hlutfalli við fjölda 

gangandi vegfarenda. Má því segja að neðri hluti Laugavegs sé metinn sem 

dvalarstaður á meðan efri hlutinn sé metinn sem umferðarsvæði.  
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5 Lokaorð 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru nokkuð skýrar og þær gefa til kynna að fólk sækir í 

umhverfi sem mannlíf er og mannlíf þrífst þar sem umhverfið ýtir undir möguleikann 

á sálfræðilegri endurheimt. Eru niðurstöðurnar í samræmi við fyrri rannsóknir (Lindal, 

Hartig. 2013) þar sem var sýnt fram á að aukin hæð bygginga hefði neikvæða áhrif á 

tækifæri fólks til að upplifa endurheimt.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta verið gagnlegar ölllum þeim sem koma 

að skipulagi borga, hvort sem það eru hönnuðir, skipulagfræðingar eða þeir sem koma 

að skipulagi á pólitískum vettvangi. Reykjavík mun taka stakkaskiptum á næstu 

áratugum hvað varðar fólksfjölgun og þéttingu byggðar, því er mikilvægt að allir þeir 

sem leggja hönd á plóg sé vel upplýstir um þá kosti sem byggt umhverfi þarf að hafa 

til að skapa vænlegt umhverfi fyrir fólk til að lifa og dafna í.  

 Áhugavert væri að endurtaka rannsókn sem þessa þegar lokað er fyrir 

bílaumferð og sjá hver ef einhver væri munurinn á niðurstöðunum, það er álit 

höfundar að líklegast væri einkunnagjöf þátttakenda ívið hærri. Eins eru myndirnar 

teknar með tiltörulega miklum skýjum og væri athyglivert að sjá hvort niðurstöðurnar 

væru aðrar ef myndirnar væru teknar í sól.  

Í kjölfarið af þeirri umræðu sem er í gangi núna þegar nær dregur 

borgarstjórakosningum í Reykjavík, væri forvitnilegt að opna fyrir þá umræðu um 

hvernig borg við viljum búa í. Hvað er það sem skiptir íbúana máli og fær þá til að 

nýta sér sitt umhverfi betur og hvernig geta borgaryfirvöld komist til móts við 

sjónarmið og þarfir íbúa og atvinnurekenda og gert Reykjavík að ákjósanlegum stað 

til að búa á og áhugaverðann stað heim að sækja. Allt eru þetta spurningar sem þarft 

er að velta upp og mikilvægt að koma af stað þessari umræðu svo hægt sé að taka 

meðvitaðar ákvarðanir um stefnu í uppbyggingu í framtíðinni.  
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9 Viðaukar 
 

Viðauki 1. 

 

Listi yfir þá Facebook hópa þar sem könnunin var send á þann 28. mars 2018.  

Árbær - Facebook hópur - Hópnum tilheyra 1400 manns 

Vesturbær - Facebook hópur - Hópnum tilheyra 7400 manns 

Laugarneshverfi - Facebook hópur - Hópnum tilheyra 3400 manns 

Miðbær - Facebook hópur - Hópnum tilheyra 2500 manns 

Breiðholt - Facebook hópur - Hópnum tilheyra 7500 manns 

Grafarholt - Facebook hópur - Hópnum tilheyra 3400 manns 

 

 

 

Viðauki 2. 

Beiðni um þátttöku í spurningakönnun eins og hún var birt á samfélagsmiðlinum 

Facebook.  

 

Sæl öll 

 

Ég er að velta því fyrir mér hvort þið gætuð hjálpað mér með örlitla könnun sem 

hefur með borgarumhverfið að gera, könnunin er hluti af BS verkefninu mínu við 

Landbúnaðarháskóla Íslands og tekur til upplifun einstaklinga af byggðu umhverfi. 

 

Könnunin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til einstaklinga. Hafir þú 

spurningar eða athugasemdir sem varða könnunina eða verkefnið í heild, er þér 

velkomið að hafa samband við höfund með tölvupósti á nem.grj1@lbhi.is 

 

Að jafnaði tekur um 10-15 mínútur að ljúka könnuninni 

 

Með fyrirfram þökk  

Guðni Rúnar Jónasson 

 

https://www.facebook.com/groups/640381372788998/?notif_id=1522017418203159&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/650798588311970/about/
https://www.facebook.com/groups/172912626075763/
https://www.facebook.com/groups/208295845947836/?notif_id=1522019382293133&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/48187369678/?notif_id=1522019036484932&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/178769992955/
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Mynd 2- Skjáskot af færslu í hverfahóp Lauganeshverfis, byrt á vefnum 28.03.2018 
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Viðauki 3. 

Hér er að finna yfirlit af því hvernig önnur af tveimur útgáfum af 

spurningakönnuninni leit út fyrir þátttakendur. 
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