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Rannsóknir sýna að dálæti á umhverfi auki líkurnar á sálfræðilegri endurheimt. 

Meira en helmingur mannkynsins býr í borgum nú til dags þar sem það eyðir 

mestum sínum tíma í byggðu umhverfi og því þarf að skoða betur hvernig áhrif 

það hefur á fólk. Í þessari rannsókn var dálæti á götumyndum og sálfræðileg 

endurheimt þeirra skoðuð. Lagðar voru fyrir tvær fyrirlagnir þar sem sú fyrri 

skoðaði dálæti þátttakenda, 193 alls, á 70 götumyndum á höfuðborgarsvæðinu 

og í seinni fyrirlögninni voru þátttakendur, 166 alls, beðnir um að meta sjö 

hugsmíðar á sex götumyndum sem fengust úr fyrri fyrirlögninni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að dálæti auki líkurnar á sálfræðilegri 

endurheimt. Niðurstöður sýndu einnig að fjórar af sex hugsmíðum sem bornar 

voru saman við líkur þess að upplifa sálfræðilega endurheimt sýndu fram á 

marktækt jákvætt samband og tvær hugsmíðar sem bornar voru saman við líkur 

þess að upplifa sálfræðilega endurheimt sýndu marktækt neikvætt samband. 
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Í heiminum í dag búa fleiri í borgum en í dreifbýli og hefur það verið á þann máta í rétt rúman 

áratug (United Nations, 2019). Þessi aukning sýnir engin merki þess að hægja á sér og má 

segja að framtíð mannkyns sé í borgum. Árið 1950 bjuggu aðeins um 30% mannkyns í borg en 

í dag er sú tala komin upp í 55% og talið er að um 2050 verði talan komin upp í 68% (United 

Nations, 2019). Stækkun, þróun og vöxtur borga mun ákveða farsæld umhverfisins í 

framtíðinni en illa hönnuð uppbygging borga getur leitt til mengunar og eyðileggingar 

náttúrulegs umhverfis (United Nations, 2019). Þetta felur í sér mikla breytingu fyrir 

mannkynið en það hefur lengst af átt heimkynni í náttúrulegu umhverfi og hafa rannsóknir 

sýnt að náttúrulegt umhverfi sé hagstæðara andlegri og líkamlegri heilsu en byggt umhverfi 

(Gidlow o.fl., 2016; Velarde, Fry og Tveit, 2007). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á 

getuleysi byggðs umhverfis til að styðja við andlegar og líkamlegar þarfir fólks (t.d. Galea og 

Vlahov, 2005; Galea, Freudenberg og Vlahov, 2005). Í þéttbýlum samfélögum nútímans er 

bæði skamm- og langtímastreita, í bland við ófullnægjandi bjargráð til að vinda ofan af slíku, 

vel þekkt sem sívaxandi vandamál og meðal orsaka hrakandi heilsufars fólks til lengri tíma 

litið (Sluiter, Frings-Dresen, Meijman og van der Beek, 2000). Streita er alvarlegt 

lýðheilsuvandamál sem hefur verið tengt við geðsjúkdóma, kulnun í starfi, hjarta-, 

meltingarfæra-, ónæmis- og taugasjúkdóma (Nilsson, Sangster og Konijnendijk, 2011). Í 

Evrópu, til dæmis, eru helstu vinnutengdu heilsukvillarnir stoðkerfisvandamál (59,8%) og þar 

á eftir koma streita, þunglyndi og kvíði (13,7%) (Europe in figures, 2011) og þegar Bandaríkin 

voru skoðuð þá sýndu rannsóknir fram á að allt að 63% Bandaríkjamanna glíma við streitu af 

einhverju tagi (American Psychological Association, 2017). Þetta bendir til að streitustjórnun 

sé lífsnauðsynleg til þess að viðhalda góðri heilsu. Núverandi heilbrigðisþjónusta, þá 

sérstaklega tengd geðheilsu, er hins vegar kostnaðarsöm og snýr oftast að meðferð við 

streitutengdum sjúkdómum í stað aðgerða til þess að koma í veg fyrir þá (Tyrväinen o.fl., 

2014). Með þessum flutningi fólks úr dreifbýli í þéttbýli skapast sú staða að aðgengi fólks að 

náttúrulegu umhverfi er á margan hátt erfiðara og getur fólk því orðið af þeim jákvæðu 

heilsufarslegu áhrifum sem náttúran veitir. Sem svar við þessari þróun þarf hönnun og mótun 

byggðs umhverfis að taka í auknum mæli tillit til þeirra þátta sem skipta máli í samspili fólks 

og umhverfis í byggðu umhverfi. Rannsóknir hafa sýnt að ákveðnir eiginleikar byggðs 

umhverfis eru líklegri til að mæta andlegum og líkamlegum þörfum fólks (Lindal og Hartig, 
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2013; 2015; Van Dongen og Timmermans, 2019) og geta þannig verið liður í því að draga úr 

streitu og stuðla að betri heilsu og aukinni vellíðan fólks.  

 

Dálæti og sálfræðileg endurheimt 

Hentugur mælikvarði sem varpar ljósi á samspil fólks og umhverfis er dálæti fólks á umhverfi 

sínu, sem í einföldu máli felur í sér þá afstöðu hvort fólki líki við tiltekið umhverfi eða ekki 

(Scherer, 2005). Til að skýra samspil umhverfis og dálætis má líta til dálætislíkansins (e. 

Preference Matrix) Kaplan og Kaplan (1982) sem gengur út frá meðfæddri þörf fólks fyrir 

upplýsingaöflun. Í líkaninu er þörfinni skipt í tvennt,  skilning (e. understanding) og könnun 

(e. exploration). Skilningur er löngun fólks til að skilja umhverfi sitt, sem leiðir til aukinnar 

öryggistilfinningar. Á sama tíma vill fólk kanna umhverfi sitt, auka vitneskju sína um hvað á 

sér stað, leita frekari upplýsinga og nýjum áskorunum í umhverfinu. Þá gerir líkanið einnig ráð 

fyrir tveim stigum túlkunar, það er hvort upplýsingarnar blasi við og því fyrirliggjandi (2D 

túlkun) eða hvort þær krefjist ályktunar og þá hvort umhverfið gefi til kynna að frekari 

upplýsinga sé mögulega að finna ef betur er kannað (3D túlkun). Með því að setja þessi tvö 

stig saman gerir líkanið ráð fyrir að draga megi fram fjóra upplýsingaþætti, eins og sjá má á 

mynd 1, sem hjálpa til við að skilja og kanna umhverfið. Þessir fjórir upplýsingaþættir eru 

samræmi (e. coherence) sem segir til um hversu vel hlutar umhverfisins passa saman, 

flækjustig (e. complexity) sem segir til um upplifun á fjölda sjáanlegra og ólíkra hluta eða þátta 

í umhverfi, læsileiki (e. legibility) sem segir til um aðgreinanleika þátta í umhverfi og hversu 

auðvelt er að rata um það og að lokum dulúð (e. mistery) sem segir til um þau fyrirheit að 

umhverfið bjóði upp á eitthvað nýtt sé það skoðað betur. Einungis lítið magn af þessum 

upplýsingaþáttum í umhverfinu geta haft mikil áhrif á það hvernig fólk meðtekur og líður í 

tilteknu umhverfi (Kaplan, 1995; Kaplan, Kaplan og Ryan, 1998).  
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Mynd 1. Dálætislíkanið (The Preference Model). 

 

Þessi mikla þörf fyrir upplýsingar hefur samt sína galla þar sem slíkt krefst athygli og 

einbeitingar, sem eru orkukrefjandi ferli og skapa þörf fyrir sálfræðilega endurheimt.  

 Hartig (2004) skilgreindi sálfræðilega endurheimt sem ferli þar sem maður endurnýjar 

líkamlega, andlega eða félagslega getu sem hefur minnkað við það að mæta kröfum hins 

daglega lífs. Í daglegu tali og til einföldunar er hægt er að vísa til þess orðalags að með 

sálfræðilegri endurheimt sé verið að „hlaða batteríin“ (Hartig og Staats, 2003). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á mikilvægi þess að upplifa sálfræðilega endurheimt með reglubundnum hætti 

(Hartig, 2004) en ef einstaklingurinn nær ekki að uppfylla þörfina fyrir endurheimt myndast 

hætta á bæði andlega og líkamlega heilsuskaðandi vandamálum, þá sérstaklega ef 

einstaklingur nær ekki endurheimt yfir langan tíma (Evans og Cohen, 2004).  

Kaplan og Kaplan (1989) settu einnig fram aðra kenningu sem útskýrir tengslin á milli 

tiltekinna eiginleika umhverfis og sálfræðilegrar endurheimtar, en það er kenningin um 

samband endurheimtar og athygli (e. Attention Restoration Theory, ART). Í ART er gert ráð 

fyrir að athygli fólks skiptist upp í tvo hluta, ósjálfráða athygli og beinda athygli. Ósjálfráð 

athygli er með öllu áreynslulaus og virkjast þegar umhverfið, ferlar innan þess eða atburðir eru 

spennandi eða hrífandi. Ósjálfráð athygli ýtir þar af leiðandi undir ferli endurheimtar. Á hinn 

bóginn er beind athygli sjálfviljug, krefst vilja og er viðbrögðum við truflunum í umhverfinu 

stjórnað með hamlandi stýrikerfum. Þar sem um orkukræft ferli er að ræða, er einungis hægt 

að nýta beinda athygli í takmarkaðan tíma áður en athyglisþreyta (e. attentional fatigue) tekur 

að seytla inn. Athyglisþreytu fylgja ýmsar áskoranir, þar sem hún leiðir til minni hæfni til 
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einbeitingar og þar af leiðandi lakari frammistöðu og pirrings (Kaplan, 1995; Staats og Hartig, 

2004). Séu merki um athyglisþreytu og þörf fyrir endurheimt hunsuð yfir lengri tíma getur 

slíkt leitt af sér tímabundna eða viðvarandi streitu, sem getur á endanum leitt til heilsubrests 

(Evans og Cohen, 2004). Til að draga úr athyglisþreytu og stuðla að sálfræðilegri endurheimt 

gerir kenningin ráð fyrir að umhverfið þurfi að búa yfir fjórum endurheimtandi eiginleikum (e. 

restorative qualities), sem eru fjarvera (e. being away), hrifning (e. fascination), umfang (e. 

extent) og samþýðanleiki (e. compatibility). 

Fjarvera vísar til tilfinningar um fjarlægð frá vanabundnum athöfnum og verkefnum 

sem krefjast beindrar athygli. Hrifning er mikilvæg forsenda innan kenningarinnar svo að 

endurheimt geti átt sér stað en hrifning virkjast þegar tilteknir eiginleikar umhverfisins fanga 

athyglina áreynslulaust. Umfang vísar til áreita umhverfisins, að þau hafi samfellu og reglu og 

geti þar af leiðandi myndað heild sem geti verið skynjuð sem „annar heimur“. Samþýðanleiki 

vísar að lokum til þess að umhverfið mæti þörfum, löngunum og áformum einstaklingsins 

(Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan, 1995). Samkvæmt kenningunni eru þessir fjórir eiginleikar 

forsenda endurheimtar og hægt að gera ráð fyrir því að þeir gegni hlutverki miðlunarbreyta (e. 

mediators) í samspili umhverfis og upplifunar fólks á sálfræðilegri endurheimt. Þannig má 

gera ráð fyrir að því meira sem fólk skynjar þessa eiginleika umhverfisins því meiri, hraðari og 

dýpri verði sálfræðilega endurheimtin.  

Þá hafa rannsóknir á tengslum dálætis og sálfræðilegrar endurheimtar sýnt jákvæð 

tengsl þar á milli, þannig að því hærra dálæti þeim mun meiri líkur eru á sálfræðilegri 

endurheimt (Masoudinejad og Hartig, 2018; Nordh, Hartig, Hagerhall og Fry, 2009; Lindal og 

Hartig, 2013; 2015).  

 

Dálæti og sálfræðileg endurheimt í byggðu umhverfi 

Rannsóknir á dálæti og sálfræðilegri endurheimt varpa ljósi á hvaða efnislegu eiginleikar það 

eru í umhverfinu sem skipta máli þegar kemur að því að mæta andlegum og líkamlegum 

þörfum. Þannig hafa rannsóknir sýnt að fólki líkar að jafnaði betur við náttúrulegt umhverfi en 

byggt umhverfi (Hartig, Mang og Evans, 1991; Laumann, Gärling og Stormark, 2003). Þá hafa 

rannsóknir sem bera saman endurheimtandi áhrif náttúru og byggðs umhverfis ítrekað sýnt 

fram á jákvæðari áhrif náttúrunnar en hins byggða umhverfis (Hartig, Evans, Jamner, Davis og 
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Gärling, 2003; Steg, Joye og de Vries, 2013; Laumann o.fl., 2003; Staats, Kievet og Hartig, 

2003). Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif náttúrulegs umhverfis á geðheilsu eins og að 

það dragi úr streitu (Thompson o.fl., 2012), tíðni þunglyndis og kvíða (Beyer o.fl., 2014). 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að náttúrulegt umhverfi bætir athyglisgetu, auðveldar bata vegna 

veikinda, eykur líkamlega vellíðan aldraðra og ýtir undir hegðunarbreytingar sem bæta skap 

og almenna líðan (Velarde, Fry og Tveit, 2007). 

En þó niðurstöður rannsókna sýni jákvæðari sálfræðileg og líkamleg áhrif náttúrulegs 

umhverfis á fólk í samanburði við byggt umhverfi er mikilvægt að hafa í huga að byggt 

umhverfi er fjölbreyttur flokkur umhverfis sem kallar fram mismunandi mat á dálæti meðal 

fólks og styður ferli endurheimtar með ólíkum hætti. Þannig má færa fulltrúa náttúrunnar inn í 

hið byggða umhverfi og hafa rannsóknir sýnt fram á að náttúruleg einkenni í byggðu umhverfi 

eins og vatn, gróður og útsýni eykur dálæti fólks á umhverfinu en skortur á þessum einkennum 

dregur úr dálæti (Nordh o.fl., 2009; Masoudinejad og Hartig, 2018). Græn svæði af ýmsum 

stærðum hafa verið órjúfanlegur hluti af borgarmyndinni allt frá upphafi borgarmyndunar og 

skapa þau tækifæri til endurheimtandi upplifunar. Lee og Maheswaran (2011) skoðuðu kosti 

grænna svæða og komust að því að þau hafi góð áhrif á líkamlega heilsu, andlega heilsu og 

þjóðfélagið. Fólk sem er með græn svæði nær sér er líklegra til að fara í þau til að fá hreyfingu 

eins og að ganga (Pretty, Griffin, Sellens og Pretty, 2003) ásamt því að rannsóknir hafa sýnt 

fram á lengri aldur hjá eldra fólki sem er með aðgengi að grænum svæðum (Takano, 

Nakamura og Watanabe, 2002). Græn svæði sýndu líka tengsl við lækkun streitu og aukin 

lífsgæði hjá einstaklingum (van den Berg o.fl., 2010) ásamt því að það skiptir máli hversu 

mikið af grænu er á svæðinu, en því meira sem svæðið er grænt því meiri líkur eru á 

endurheimt (Nordh o.fl., 2009). Rannsóknir á sálfræðilegri endurheimt sýna fram á sömu 

niðurstöður en aukinn gróður í götum eins og tré, blóm eða gras hafa jákvæð áhrif á mat fólks 

á líkum þess að upplifa endurheimt í því umhverfi (Lindal og Hartig, 2015; Van Dongen og 

Timmermans, 2019). 

 Hvað varðar þætti er snúa að hönnun bygginga og skipulagi gatna hafa rannsóknir sýnt 

að tilfinning um umlykingu umhverfis (e. enclosure) skiptir máli. Hæð bygginga er einn þáttur 

sem skapar slíka tilfinningu og sýndu Lindal og Hartig (2013) fram á neikvæða fylgni milli 

hæðar húsaraða við götu og mats á líkum þess að upplifa endurheimt í því umhverfi. Herzog 
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(1992) gerði rannsókn á byggðu umhverfi þar sem í ljós kom að fólki líkaði illa við stórt opið 

svæði sem var óskipulagt og því líkaði einnig illa við umvefjandi umhverfi sem hindraði 

útsýnið. Niðurstöður sýndu í framhaldi að fólki líkar betur við umhverfi sem er opið og 

skipulagt upp að vissu marki. Þetta bendir til að það sé öfugt U-samband (e. inverted U-

shaped) á milli umhverfis sem er opið eða umlykjandi sambærilegt niðurstöðum Alkhresheh 

(2007). 

Flækjustig er einn upplýsingaþátta í dálætislíkaninu og tengsl þess við dálæti eru þar af 

leiðandi til staðar. Samkvæmt Kaplan og Kaplan (1989) kann fólk best við miðlungs 

flækjustig. Of lítið flækjustig getur gert umhverfi leiðinlegt og fyrirsjáanlegt en ef flækjustig 

er of mikið getur umhverfið orðið óskiljanlegt. Flækjustig hefur hins vegar ekki verið skoðað 

mikið í tengslum við sálfræðilega endurheimt en Lindal og Hartig (2013) gerðu rannsókn þar 

sem þeir skoðuðu mismunandi flækjustig á götumyndum. Hún sýndi fram á að aukið 

flækjustig á götumyndum kallaði fram jákvæð tengsl við líkur þess að upplifa sálfræðilega 

endurheimt.  

 Þegar öryggi er skoðað í tengslum við dálæti kemur í ljós að það eru ýmis einkenni sem 

auka bæði öryggistilfinningu hjá fólki líkt og dálæti þess í byggðu umhverfi. Jorgensen, 

Hitchmough og Calvert (2002) gerðu rannsókn þar sem þau skoðuðu hvernig uppröðun á 

gróðri hefur áhrif á öryggi og dálæti en þau komust að því að ef gróðurinn er þétt saman 

báðum megin við göngustíg er fólk óöruggara en þegar að gróðurinn eru einungis öðrum 

megin við stíginn og umhverfið opið hinum megin. Einnig var gerð rannsókn þar sem gróður 

við umferðargötur var skoðaður. Niðurstöðurnar úr þeirri rannsókn sýndu fram á að þegar 

gróður var til staðar við umferðargötur jókst dálætið á umhverfinu hjá þátttakendunum ásamt 

því að þeim fannst umhverfið vera hreinna og öruggara (Sheets og Manzier, 1991). Það er 

samt ekki einungis gróður og náttúrulegt umhverfi sem hefur áhrif á dálæti hjá fólki því að í 

byggðu umhverfi hefur hæð bygginga einnig áhrif á dálæti og öryggi. Ef hæð bygginga gefur 

okkur umlykjandi tilfinningu, líkt og Alkhresheh og Stamps (2007; 2005a; 2005b) skoðuðu, 

minnkar öryggistilfinningin okkar. En þegar öryggi er skoðað í tengslum við sálfræðilega 

endurheimt í byggðu umhverfi kom í ljós að fyrir sálfræðilega endurheimtandi eiginleika 

umhverfisins þá skiptir höfuðmáli að einstaklingar skynji öryggi í slíku umhverfi (Herzog og 

Rector, 2009) og hafa rannsóknir sýnt að vissir umhverfisþættir eins og góð lýsing, 
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undankomuleiðir og vel snyrtur gróður hafi áhrif, en gróðurinn má ekki vera of mikill og 

þéttur því þá minnka líkurnar á sálfræðilegri endurheimt (Herzog og Leverich, 2003; Herzog 

og Kutzli, 2002; Jiang, Chang og Sullivan, 2014).  

 

Tilgangur og tilgátur  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða dálæti fólks á mismunandi byggðu umhverfi og 

greina svo hvaða þættir búa að baki því mati. Í fyrri hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur 

beðnir um að meta 70 ljósmyndir af götum höfuðborgarsvæðisins með tilliti til dálætis og í 

seinni hlutanum voru sex myndir metnar með tilliti til þátta sem rannsóknir hafa sýnt að hafi 

tengsl við bæði dálæti og sálfræðilega endurheimt. Byggt á því sem rakið er hér á undan eru 

eftirfarandi tilgátur settar fram. Tilgáta 1: Því hærra mat á dálæti sem götumynd hlýtur því 

hærra verður mat á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt. Tilgáta 2: Að jákvætt 

samband sé milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og tilfinningar um 

fjarveru. Tilgáta 3: Að jákvætt samband sé milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega 

endurheimt og mats á hrifningu. Tilgáta 4: Að jákvætt samband sé milli mats á líkum þess að 

upplifa sálfræðilega endurheimt og mats á tengingu umhverfis við náttúru. Tilgáta 5: Að 

samband sé milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilegra endurheimt og mats á umlykingu. 

Tilgáta 6: Að samband sé milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og mats 

á fjölbreytileika. Tilgáta 7: Að jákvætt samband sé milli mats á líkum þess að upplifa 

sálfræðilega endurheimt og mats á öryggi í umhverfi. 

 

Aðferð 

Þátttakendur  

Í fyrri fyrirlögn voru þátttakendur alls 193, 91 karl (47,2%), 99 konur (51,3%) og 3 af öðru 

kyni (1,6%). Meðalaldur var 43,3 ár og staðalfrávik var 15,35. Í seinni fyrirlögn voru 

þátttakendur alls 166, 65 karlar (39,2%) og 101 kona (60,8%). Meðalaldur var 46,9 ár og 

staðalfrávik var 14,55.  

 

Áreiti 

Í þessari rannsókn var notast við 70 götumyndir þar sem meirihluti þeirra fengust úr 

gagnabanka leiðbeinanda, eða 50 talsins. 49 þeirra voru teknar að vetri til á síma en ein 
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götumyndin var tekin af Google Maps og að sumri til. Rannsakendur bættu við 20 nýjum 

götumyndum til þess að auka við fjölda. Tóku þeir leiðangur um Kópavog með lista af götum 

til þess að mynda. Listinn fékkst frá fulltrúa í bæjarstjórn Kópavogs og voru myndirnar allar 

teknar á síma um haust. Allar götumyndir voru teknar á þann máta að gengið var út á miðja 

götu og mynd tekin upp eða niður hana. Allar götumyndirnar í þessari rannsókn voru af 

höfuðborgarsvæðinu á Íslandi (sjá dæmi um götumynd á mynd 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Götumynd sem notuð var í rannsókninni. 

 

Rannsóknarsnið og mælitæki 

Í fyrri fyrirlögn rannsakenda fengu þátttakendur 70 götumyndir sem þeir gáfu einkunn með 

tilliti til dálætis á 11 punkta Likert-skala þar sem fullyrðingin var „Mér finnst gatan á 

myndinni vera“ og gátu þátttakendurnir gefið götunni einkunn frá „0 – Mjög ljót“ til „10 – 

Mjög falleg“. Í seinni fyrirlögninni voru sex götumyndir notaðar úr fyrri fyrirlögninni, tvær 

sem fengu hæstu einkunnirnar (mikið dálæti), tvær sem fengu einkunn sem féll fyrir miðju 

(meðalmikið dálæti) og tvær sem fengu lægstu einkunnirnar (lítið dálæti). Í seinni fyrirlögn 

voru sjö hugsmíðar metnar á 11 punkta Likert-skala þar sem fyrsta var fjölbreytileiki („0 – 

Einsleit“ – „10 – Fjölbreytt“), önnur var fjarvera („0 – Engin fjarverutilfinning“ – „10 – 
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Fjarverutilfinning“), þriðja var líkur á að stuðla að endurheimt („0 – hleður EKKI batteríin“ – 

„10 – hleður batteríin“), fjórða var hrifning („0 – óhrífandi“ – „10 – hrífandi“), fimmta var 

umlyking („0 – umlykjandi“ – „10 – opin“), sjötta var öryggi („0 – óörugg“ – „10 – örugg“) 

og sú sjöunda var tenging við náttúruna („0 – EKKI náttúrutenging“ – „10 – náttúrutenging“). 

Fullyrðingin að “hlaða batteríin“ er myndlíking sem notuð var af rannsakendum af 

hagkvæmisástæðum í stað fyrir „sálfræðilega endurheimt“ vegna lengdar þess fyrir vefformið 

sem notað var til fyrirlagnar. Einnig var „fjarverutilfinning“ notuð í stað „skapar tilfinningu 

um fjarveru frá daglegum skyldum“ af hagkvæmisástæðum til þess að einfalda vefformið sem 

notað var við gagnasöfnun. Notast var við hentugleikaúrtak í þessari rannsókn til að fá 

þátttakendur. 

 

Framkvæmd 

Við gagnaöflun fyrri fyrirlagnar var notast við vefsíðuna forms.google.com. Settur var saman 

listi með 70 götumyndum sem voru metnar á 11 punkta Likert-skala, „0 – Mjög ljót“ – „10 – 

Mjög falleg“. Rannsakendur lýstu síðan eftir þátttakendum með hjálp Facebook þar sem þeir 

nálguðust þátttakendur beint eða fengu þátttakendur og fjölskyldumeðlimi til þess að deila 

rannsókninni á sinn Facebook-vegg. Þegar komið var inn í rannsóknina birtist ein götumynd í 

einu og áttu þátttakendur að meta götuna með tilliti til dálætis, síðan var ýtt á „Next“ og næsta 

götumynd birtist. Þetta var endurtekið 70 sinnum þar sem meta þurfti allar götumyndirnar til 

þess að skila inn þátttöku.  

Við gagnaöflun seinni fyrirlagnar var einnig notast við forms.google.com. Á hverri 

síðu rannsóknarinnar birtist ein götumynd og undir henni ein af þeim sjö hugsmíðum sem til 

skoðunar voru. Því næst var ýtt á „Next“ og næsta hugsmíð fyrir sömu götumynd kom upp. 

Alls voru hugsmíðarnar sjö og götumyndirnar sex þannig að þátttakendur þurftu því að gefa 

einkunn 42 sinnum í þessari fyrirlögn. Rannsakendur nýttu sér einnig Facebook við 

gagnasöfnun í þessari fyrirlögn og fengu hér aftur hjálp fjölskyldumeðlima sem deildu 

fyrirlögninni á Facebook-vegg sinn. Þátttakendur þurftu að gefa öllum götumyndunum sitt mat 

til að geta skilað inn þátttöku. 
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu voru forritin SPSS í útgáfu 23 og EXCEL notuð. Fyrst var lýsandi 

tölfræði fyrri fyrirlagnar skoðuð eins og meðaltöl, staðalfrávik, hæsta gildi, miðgildi og lægsta 

gildi. Einkunnum götumynda fyrri fyrirlagnar var hópað saman, tvær sem fengu hæstu 

einkunn í „hátt dálæti“ (e. high preference), tvær sem fengu meðaleinkunn í „meðalmikið 

dálæti“ (e. medium preference) og tvær sem fengu lægstu einkunn í „lítið dálæti“ (e. low 

preference). Það sama var gert fyrir mat á sálfræðilegri endurheimt götumynda seinni 

fyrirlagnar og þeim hópað saman, tvær sem fengu hæstu einkunn í „mikil endurheimt“ (e. high 

restoration), tvær sem fengu meðaleinkunn í „meðalmikil endurheimt“ (e. medium 

restoration) og tvær sem fengu lægstu einkunn í „lítil endurheimt“ (e. low restoration). 

Framkvæmd voru pöruð t-próf (e. paired-samples T test) til að athuga hvort marktækur munur 

væri á milli hás dálætis, meðalmikils dálætis og lítils dálætis og einnig á milli mikillar 

endurheimtar, meðalmikillar endurheimtar og lítillar endurheimtar. Að lokum var notast við 

fylgnistuðul Pearsons til þess að meta samband á milli hugsmíða seinni fyrirlagnar. 
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Niðurstöður 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Götumynd 1     Mynd 4. Götumynd 2 

(M = 7,94, Sf = 1,59)     (M = 7,93, Sf = 1,41) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Götumynd 3      Mynd 6. Götumynd 4  

(M = 5,17, Sf = 1,77)     (M = 5,11, Sf = 1,68) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Götumynd 5      Mynd 8. Götumynd 6  

(M = 2,20, Sf = 1,76)     (M = 2,06, Sf = 1,60) 

Myndir 3-8. Götumyndir sem notaðar voru í seinni fyrirlögn. 
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Þær götur sem fengu hæstu einkunnirnar með tilliti til dálætis eru á hærri enda skalans, hvorug 

þeirra var þó metin mjög hátt en báðar götur voru með meðaleinkunn undir 8 á skalanum 0–

10. Götumyndirnar sem metnar voru meðalmikið fengu einkunn fyrir miðjan skalann og loks 

fengu götumyndirnar sem metnar voru lægstar báðar meðaleinkunn rétt fyrir ofan 2. 

Til að einfalda úrvinnslu gagna var ákveðið að flokka saman þær tvær götur sem fengu 

hæstu einkunnina með tilliti til dálætis, þær tvær götur sem fengum meðalmikla einkunn með 

tilliti til dálætis og þær tvær götur sem fengu lægstu einkunnirnar með tilliti til dálætis í fyrri 

fyrrilögn. Í töflu 1 má sjá meðaltöl og staðalfrávik fyrir þessa þrjá dálætisflokka.  

 

Tafla 1. Meðaltöl og staðalfrávik dálætisflokka, N = 386 

 Hátt dálæti Meðalmikið dálæti Lítið dálæti 

M 7,94 5,14 2,13 

Sf 1,50 1,73 1,68 

 

Parað t-próf var framkvæmt til þess að skoða hvort marktækur munur væri á milli 

dálætisflokka götumyndanna. Marktektarpróf sýndi marktækan mun á milli gatna með háu 

dálæti og meðalmiklu dálæti (t(385) = 49,87; p < 0,001), háu dálæti og lágu dálæti (t(385) = 

24,64; p < 0,001) og lágu dálæti og meðalmiklu dálæti (t(385) = 28,91; p < 0,001).  

 Í töflu 2 má sjá meðaltöl og staðalfrávik þeirra sjö hugsmíða sem mældar voru í seinni 

hluta rannsóknarinnar eftir dálætisflokkum.  
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Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik sjö hugsmíða raðað eftir dálætisflokkum, N = 332 

 Hátt dálæti Meðalmikið dálæti Lítið dálæti 

Endurheimt* 

M 

Sf 

 

7,56 

2,01 

 

4,52 

2,39 

 

1,55 

2,42 

Fjarvera 

M 

Sf 

 

4,61 

2,55 

 

5,08 

2,28 

 

5,49 

3,40 

Hrifning 

M 

Sf 

 

8,33 

1,59 

 

5,00 

2,24 

 

1,41 

2,21 

Náttúrutenging 

M 

Sf 

 

5,79 

2,72 

 

6,25 

2,08 

 

1,66 

2,30 

Umlyking 

M 

Sf 

 

4,29 

2,91 

 

6,46 

2,32 

 

6,96 

3,12 

Fjölbreytileiki 

M 

Sf 

 

7,17 

2,36 

 

4,92 

2,43 

 

1,98 

2,26 

Öryggi 

M 

Sf 

 

7,76 

2,36 

 

6,69 

2,25 

 

3,65 

2,67 
* = stytting á „sálfræðileg endurheimt“. 

 

Tilgáta 1 

Í tilgátu eitt var gert ráð fyrir að því hærra mat á dálæti sem götumynd hlyti því hærra yrði mat 

hennar á líkum þess að upplifa sálfræðilegri endurheimt. Í töflu 2 má sjá niðurstöður fyrir mat 

á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt eftir dálætisflokkum. Þar sést að mat á líkum 

þess að upplifa sálfræðilega endurheimt er hæst í flokknum hátt dálæti en þó ekki mjög hátt 

með meðaltalið 7,56. Meðaltal á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt er 4,52 í 

flokknum meðalmikið dálæti og er því undir miðpunkti skalans. Að lokum er meðaltal þess að 

upplifa sálfræðilega endurheimt í flokknum lítið dálæti mjög lágt á skalanum eða 1,55. Parað 

t-próf var framkvæmt til þess að skoða hvort marktækur munur væri á milli götumyndanna 

með tilliti til sálfræðilegrar endurheimtar eftir dálætisflokkum götumyndanna. Marktektarpróf 

sýndi að mat á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt var marktækt hærra í flokknum 

hátt dálæti en í flokknum meðalmikið dálæti (t(331) = 19,31; p < 0,001) og flokknum lágt 
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dálæti (t(331) = 32,61; p < 0,001). Þá var mat á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt 

marktækt hærra í flokknum meðalmikið dálæti en í flokknum lágt dálæti (t(331) = 18,33; p < 

0,001). Niðurstöðurnar sýna því sömu tilhneigingar í einkunnum í mati á dálæti og líkum þess 

að upplifa sálfræðilega endurheimt. Niðurstöðurnar styðja þar af leiðandi við tilgátuna. 

 Í töflu 3 má sjá fylgnistuðla milli sálfræðilegrar endurheimtar og hugsmíða sem prófað 

var fyrir. 

 

Tafla 3. Fylgnistuðlar Pearsons á milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega 

endurheimt og hugsmíða. 

 

 Sálfræðileg endurheimt N 

Fjarvera -0,10* 996 

Hrifning 0,87* 996 

Náttúrutenging 0,62* 996 

Umlyking -0,31* 996 

Fjölbreytileiki 0,71* 996 

Öryggi 0,61* 996 

 * = p < 0,001.   

 

Tilgáta 2  

Í tilgátu tvö var gert ráð fyrir að jákvætt samband væri á milli mats á líkum þess að upplifa 

sálfræðilega endurheimt og tilfinningar um fjarveru. Marktækur fylgnistuðull Pearsons sýnir 

mjög veika neikvæða fylgni (tafla 3) milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega 

endurheimt og mati á tilfinningu um fjarveru. Niðurstöðurnar sýna að mjög lítið samband sé á 

tilfinningu um fjarveru og líkum á sálfræðilegri endurheimt. Niðurstöðurnar styðja þar af 

leiðandi ekki við tilgátuna. 

Tilgáta 3  

Í tilgátu þrjú var gert ráð fyrir að jákvætt samband væri á milli mats á líkum þess að upplifa 

sálfræðilega endurheimt og mati á hrifningu. Marktækur fylgnistuðull Pearsons sýnir mjög 

sterka jákvæða fylgni (tafla 3) milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og 
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mati á hrifningu. Niðurstöðurnar sýna að hrifining auki möguleika á sálfræðilegri endurheimt. 

Niðurstöðurnar styðja þar af leiðandi við tilgátuna.  

Tilgáta 4  

Í tilgátu fjögur var gert ráð fyrir að jákvætt samband væri á milli líkum þess að upplifa 

sálfræðilega endurheimt og mats á tengingu umhverfis við náttúru. Marktækur fylgnistuðull 

Pearsons sýnir sterka jákvæða fylgni (tafla 3) milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega 

endurheimt og mati á tengingu umhverfis við náttúru. Niðurstöðurnar sýna að tenging 

umhverfis við náttúru auki möguleika á sálfræðilegri endurheimt. Niðurstöðurnar styðja þar af 

leiðandi við tilgátuna. 

Tilgáta 5  

Í tilgátu fimm var gert ráð fyrir að samband væri á milli líkum þess að upplifa sálfræðilega 

endurheimt og mati á umlykingu. Marktækur fylgnistuðull Pearsons sýnir veika neikvæðna 

fylgni (tafla 3) milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og mati á 

umlykingu. Niðurstöðurnar sýna að umlyking minnki örlítið möguleika á sálfræðilegri 

endurheimt. Niðurstöðurnar styðja þar af leiðandi við tilgátuna. 

Tilgáta 6  

Í tilgátu sex var gert ráð fyrir að samband væri á milli líkum þess að upplifa sálfræðilega 

endurheimt og mati á fjölbreytileika. Marktækur fylgnistuðull Pearsons sýnir sterka jákvæða 

fylgni (tafla 3) milli mats á líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og mati á 

fjölbreytileika. Niðurstöðurnar sýna að fjölbreytileiki auki möguleika á sálfræðilegri 

endurheimt. Niðurstöðurnar styðja þar af leiðandi við tilgátuna. 

Tilgáta 7  

Í tilgátu sjö var gert ráð fyrir að jákvætt samband væri á milli líkum þess að upplifa 

sálfræðilega endurheimt og mati á öryggi. Marktækur fylgnistuðull Pearsons sýnir sterka 

jákvæða fylgni (tafla 3) milli mats þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og mati á öryggi. 

Niðurstöðurnar sýna að öryggi auki möguleika á sálfræðilegri endurheimt. Niðurstöðurnar 

styðja þar af leiðandi við tilgátuna. 
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Umræða 

Rannsóknin fjallaði um dálæti fólks á ólíkum götumyndum á höfuðborgarsvæðinu og hvaða 

þætti kunna að búa að baki þess mats.  

 Tilgáta eitt sýndi jákvæð tengsl milli dálætis og mats á líkum þess að upplifa 

sálfræðilega endurheimt. Þannig sýndu niðurstöðurnar að sá flokkur gatna sem skoraði hæst á 

dálæti var jafnframt talinn líklegastur til að laða fram sálfræðilega endurheimt og sá flokkur 

sem skoraði lægst í dálæti var talinn ólíklegastur til að laga fram sálfræðilega endurheimt. 

Niðurstöðurnar eru því í samræmi við rannsóknir sem áður hafa verið gerðar á þessu efni sem 

sýna sterk jákvæð tengsl milli þessara tveggja hugsmíða (Nordh o.fl., 2009; Lindal og Hartig, 

2013; 2015). Tilgáta tvö gerði ráð fyrir jákvæðu sambandi milli mats á líkum þess að upplifa 

sálfræðilega endurheimt og mats á fjarverutilfinningu. Niðurstöðurnar studdu ekki við 

tilgátuna en hún sýndi mjög veika neikvæða fylgni á milli þessara tveggja breyta. Er þetta 

öfugt við kenningar um þessi tengsl en fjarvera sýnir alla jafna sterk tengsl við mat á líkum 

þess að upplifa sálfræðilega endurheimt (Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan, 1995). Möguleg 

áhrif geta verið vegna myndlíkingar sem rannsakendur notuðu fyrir vefformið og valdið því að 

þátttakendur hafi ekki náð utan um það sem kenning um tengsl athyglis og endurheimtar 

(ART) skilgreinir sem fjarveru. Tilgáta þrjú gerði ráð fyrir jákvæðu sambandi milli mats á 

líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og mats á hrifningu. Niðurstöður studdu við 

tilgátuna þar sem sterk jákvæð fylgni var milli þessara tveggja breyta. Er það í góðu samræmi 

við kenningu um tengsl athygli og endurheimtar (ART) þar sem hrifning er einmitt mikilvæg 

forsenda fyrir endurheimt (Kaplan og Kaplan, 1989). Þessar niðurstöður renna því frekari 

stoðum undir hana. Tilgáta fjögur gerði ráð fyrir jákvæðu sambandi milli mats á líkum þess að 

upplifa sálfræðilega endurheimt og mati götunnar á tengingu umhverfis við náttúru. 

Niðurstöðurnar sýndu sterka jákvæða fylgni hér á milli og er þetta í samræmi við fyrri 

rannsóknir á þessu efni (Nordh o.fl., 2009; Lee og Maheswaran, 2011). Tenging umhverfis á 

náttúru eykur tækifæri til endurheimtar í byggðu umhverfi og getur haft góð áhrif á líkamlega 

og andlega heilsu. Tilgáta fimm gerði ráð fyrir sambandi milli mats á líkum þess að upplifa 

sálfræðilega endurheimt og mati á umlykingu. Tilgátan var studd af niðurstöðum þar sem veik 

neikvæð fylgni kom fram.  Eins og fjallað var um í inngangi þá eru ákveðnir eiginleikar í 

opnum götum sem þurfa að vera til staðar í réttum hlutföllum svo að hún geti búið yfir 



22 
 

endurheimt. Þetta skapar öfugt U-samband milli umhverfis sem er opið og endurheimtandi 

möguleika þess (Alkhresheh, 2007). Tilgáta sex gerði ráð fyrir sambandi milli mats á líkum 

þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og mati á fjölbreytileika. Niðurstöður studdu við 

tilgátuna þar sem sálfræðileg endurheimt sýndi sterka jákvæða fylgni við fjölbreytileika. 

Niðurstöðurnar eru því í samræmi við fyrri rannsóknir á þessum tengslum eins og Lindal og 

Hartig (2013) sýndu fram á þar sem aukið flækjustig kallaði fram jákvæð tengsl við líkur þess 

að upplifa sálfræðilega endurheimt. Tilgáta sjö gerði ráð fyrir jákvæðu sambandi milli mats á 

líkum þess að upplifa sálfræðilega endurheimt og mati á öryggi. Niðurstöðurnar studdu við 

tilgátuna þar sem sálfræðileg endurheimt sýndi sterka jákvæða fylgni við öryggi. 

Niðurstöðurnar styðja því við fyrri rannsóknir á þessu sambandi (Herzog og Rector, 2009) þar 

sem öryggi virðist skipta höfuðmáli í endurheimtandi eiginleikum umhverfis. 

 Sé horft til veikleika rannsóknarinnar má velta því fyrir sér áhrifum þess að flestar 

götumyndirnar eru teknar að vetri til á Íslandi þar sem lítið er um græna náttúru og mikið um 

snjó og slabb. Það gæti haft þau áhrif að þátttakendur meti ekki náttúruna í kringum göturnar 

jafn mikils og ef það væru lauf á trjánum eða grænt gras. Myndin sem var metin næsthæst er 

tekin að sumri til sem gæti úrskýrt það hvers vegna hún fær svo gott mat, en hún sker sig úr 

hópnum af öllum götumyndunum sem þátttakendur sáu. Einnig má líta til þess að hugtakið 

fjarverutilfinning hafi ekki verið nógu vel skýrt fyrir þátttakendum af rannsakendum sem 

leiddi til misskilnings á hvað var átt við. Í rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak sem 

gæti leitt til skekkju á gögnum þar sem hver sem er gat tekið þátt og því mögulega ekki 

endurspeglandi fyrir þýði. Annar þáttur sem mögulega hefur áhrif á niðurstöður þessarar 

rannsóknar er hvernig umhverfið birtist þátttakendum mismunandi. Tvívíðar ljósmyndir af 

götum voru notaðar og því hægt að setja spurningarmerki við réttmæti og samræmi milli 

niðurstaðna sem fengnar eru með slíkum hætti og þess hvernig einstaklingar upplifa umhverfið 

í raun og veru. Hins vegar hafa yfirgreiningar (e. meta analysis) sýnt sterka fylgni milli 

niðurstaðna á þessum ólíku aðferðum (r = 0,86) (Stamps, 1990; 2010). Þessar niðurstöður hafa 

þar af leiðandi hagnýtt gildi og bendir Hartig (2011) á að rannsóknir á vettvangi séu flóknar í 

framkvæmd þar sem erfitt er að stjórna truflandi áhrifum annara þátta í umhverfinu sem 

rannsókninni eru óviðkomandi. 
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Áframhaldandi rannsóknir á sambandi dálætis og endurheimtar eru mikilvægar, 

sérstaklega í ljósi þess að fyrri rannsóknir sýna að ef einstaklingur nær ekki endurheimt yfir 

langan tíma skapast mikil hætta á ýmsum heilsufarskvillum. Fólk laðast oft að útiveru sem 

inniheldur villta náttúru og almenningsgarða sem bjóða upp á fallegt landslag, tengingu við 

náttúru og jafnvel einveru (Hartig, 1993). Slík tækifæri eru möguleg með borgarskipulagi og 

löggjöf sem grunduð eru í þeirri trú að náttúrulegt umhverfi hjálpi við líkamlega og andlega 

endurheimt hjá fólki sem býr í borgum (Olmsted, 2013). Borgir stækka ört samhliða 

fólksfjölgun og með þessum hröðu breytingum er hætta á að svæði tileinkuð útivist gleymist. 

Stjórnsýsla í borgarskipulagi getur verið vendipunktur þar sem sífellt er leitað til þéttingu 

byggðar, en einstaklingar sem búa í borgum um allan heim krefjast tengingu við náttúru og 

önnur aðlaðandi umhverfi (Matsuoka og Kaplan, 2008) og náttúrulegir eiginleikar í byggðu 

umhverfi geta, eins og áður hefur verið sagt, hjálpað til við að minnka streitu og aðra 

heilsukvilla sem lengi hafa verið tengdir við líf í borg (Hartig og Kahn, 2016).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna mikilvægt samspil fólks og umhverfis. Það er því 

í höndum yfirvalda og fyrirtækja sem sjá um byggingu húsa og skipulagningu í borgum að 

tryggja að hönnun umhverfis sé unnin með hag fólks í huga.  
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