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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var skoðað hvernig fólk með mikla umhverfisvitund metur það hvort 

vörumerki gefi til kynna að um umhverfisvæna vöru og/eða þjónustu sé að ræða. Að sama 

skapi er metið hvort sömu aðilar séu líklegir til að falla í gildru svokallaðs grænþvottar (e. 

greenwashing), það er að segja þegar vörur eru auglýstar sem umhverfisvænar, án þess að 

vera það. 89 manns tóku þátt í rannsókninni, allt Íslendingar. Þátttakendur voru látnir meta 

tólf vörumerki eða sex pör af vörumerkjum Þannig voru sex vörumerkjanna græn á litinn og 

önnur sex sambærileg vörumerki voru í öðrum litum. Þátttakendur voru látnir bera 

vörumerkin saman og svara spurningalistum um umhverfisvæn viðhorf annars vegar og 

umhverfisvæna hegðun hins vegar. Tilgátur okkar snérust um að einstaklingar sem telja sig 

hafa mikla umhverfisvitund meti græn vörumerki meira traustvekjandi, jákvæðari og 

náttúrulegri en önnur og velji því græn vörumerki fram yfir önnur. Þáttakendur svöruðu 

tveimur spurningarlistum sem mældu umhverfisvæna hegðun og umhverfisvæn viðhorf. 

Rannsóknin sýndi tiltekna fylgni við tilgátur okkar. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að fólk sem 

sýnir mikla umhverfisvæna hegðun sé líklegra til að vera jákvætt gagnvart grænum 

vörumerkjum. Hins vegar virðist fólk sem hefur mikla umhverfisvæna hugsun ekki líklegra til 

að vera jákvætt gagnvart þeim. Samkvæmt því er ályktað að fólk sem hegðar sér á 

umhverfisvænan hátt án þess að vera með svokallaða græna hugsun, sé líklegra til að kaupa 

vörur sem auðkennd eru með grænum vörumerkjum og sé þar af leiðandi líklegra til að falla í 

gildru grænþvottar. 
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Inngangur 

Síðustu áratugi hefur neysluhegðun fólks tekið sífellt meira mið af umhverfissjónarmiðum. 

Með meiri umfjöllun í fjölmiðlum, meiri sýnileika á þær ógnir sem steðja að náttúrunni, 

fjölgun á náttúrusinnuðu fólki og hertari löggjöf um verndun náttúrunnar, virðast sjónarmið 

náttúruverndarsinna fá aukið fylgi. Þessi þróun hefur valdið því að neytendur eru orðnir meira 

meðvitaðir um neyslumynstur sitt og hvaða áhrif neysla þeirra hefur á umhverfið, samkvæmt 

Kalafatis, Pollard, East og Tsogas (1999).  

Markaðsfræðingar hafa talið þessa nýju neysluhegðun fólks líklega til að auka möguleika 

fyrirtækja á að gera ímynd sína jákvæðari með aðgerðum sem teljast umhverfisvænar og 

framleiðslu og sölu á náttúrulegum vörum. Hinsvegar eru til fyrirtæki sem markaðssetja sig 

sem náttúruleg og umhverfisvæn án þess að geta staðið undir þeirri ímynd (Kalafatis, o.fl., 

1999).  

Segja má að aukin umræða um gróðurhúsaáhrif hafi valdið því að almenningur leitast 

frekar við að haga sér á umhverfisvænni hátt. Þannig virðist fólk almennt vilja reyna að leggja 

sitt af mörkum með því til dæmis með því að flokka úrgang og endurvinna og kaupa 

umhverfisvænar vörur. Segja má að þeir sem haga sér á ofangreindan hátt, telji sig almennt 

vera umhverfisvæna (Whitmarsh og O‘Neill, 2010). 

Það hvernig fólk metur sjálft sig kallast auðkenni (self-identity). Segja má að auðkenni sé 

sú ímynd sem einstaklingur hefur um sjálfan sig og er bæði undir áhrifum þess hvernig hann 

lítur á sjálfan sig og þess hvaða hlutverki hann gegnir og einnig hvernig aðrir meta hann og 

hlutverk hans (Whitmarsh og O‘Neill, 2010). Auðkenni skiptist í þrjá undirflokka. 

Persónulegt auðkenni (personal identity), félagslegt auðkenni (social identity) og hlutverka 

auðkenni (role identity). Persónulegt auðkenni felur í sér hvernig við skilgreinum okkur frá 

öðrum og hvernig okkur finnst við vera einstök. Félagslegt auðkenni lýtur að því hvernig við 

skilgreinum okkur út frá þeim félagslegu hópum sem við erum hluti af og á sama tíma út frá 

þeim samfélagslegu viðmiðum (norms) sem eru í þeim hópum. Og að síðustu snýr hlutverka 

auðkenni að því hvernig við metum okkur út frá hlutverkum okkar, t.d. vinur, bróðir eða 

læknir (Whitmarsh og O‘Neill, 2010; Mannetti, Pierro og Livi, 2004).  

Margir telja að auðkenni sé mikilvægur áhrifavaldur á hegðun. Þannig séum við líklegri til 

að framkvæma þá hegðun sem sé í samræmi við okkar auðkenni, heldur hegðun sem er það 

ekki. Og það jafnvel þó okkur líki betur við þá hegðun (Sparks og Shepherd, 1992). Auðkenni 
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tengist viðhorfi fólks. Fólk með umhverfisvænt auðkenni er líklegra til að vera með 

umhverfisvænt viðhorf og hegða sér á umhverfisvænan hátt (Whitmarsh og O‘Neill, 2010). 

 Tilgáturnar eru meðal annars byggðar á þessari kenningu á auðkenni, en samkvæmt 

kenningunni má ætla að fólk sem telur sig vera umhverfisvænt vill styðja umhverfisvæn 

fyrirtæki og sé því líklegra til að flokka sorp og kaupa náttúrulegar vörur. Þannig ber fólk 

vöruna sem það ætlar að kaupa, saman við sjálfsmynd sína og skoðar hvort þetta tvennt passi 

saman. Ef svo er, þá er fólk líklegra til þess að kaupa vöruna (Whitmarsh og O‘Neill, 2010; 

Mannetti, Pierro og Livi, 2004). Whitmarsh og O‘Neill (2010) skoðuðu tengslin á milli 

auðkenna fólks og umhverfisvænnar hegðunar. Þau gerðu könnun þar sem spurt var um 

umhverfisvæna hegðun og hversu mikilvæg sú hegðun væri fyrir hvern og einn. Niðurstöður 

þeirra sýndu að fólk, sem hafði áður hegðað sér á umhverfisvænan hátt og leit á sig sem 

umhverfisvænt, væri líklegra til að hegða sér þannig áfram, svo sem til dæmis að spara vatn 

og orku, kaupa umhverfisvænar vörur og náttúrulegan óunninn mat (Whitmarsh og O‘Neill, 

2010). Sparks og Shepherd (1992) rannsökuðu hvaða áhrif auðkenni fólks hefði á kauphegðun 

þess varðandi kaup á lífrænt framleiddum matvælum. Notuðu þeir til þess spurningalista sem 

sneri að tiltekinni ætlun til hegðunar, það er að segja hvernig fólk tengdi sig við græna 

kauphegðun, félagsleg norm og viðhorf einstaklinga. Niðurstöður sýndu að auðkenni fólks gaf 

til kynna tiltekna forspá um kauphegðun þess á lífrænt framleiddum matvælum, óháð viðhorfi 

einstaklinganna. Ef fólk mat sig sem umhverfisvænan einstakling var það líklegra til að kaupa 

lífrænt framleiddan mat (Sparks og Shepherd, 1992).  

Kenningin um ígrundaða hegðun (Theory of planned behaviour, Ajzen, 1985) segir til um 

hvort viðhorf og álit fólks hafi áhrif á hegðun þess. Kenningin byggir á þeirri ályktun að 

fylgni sé á milli viðhorfs og hegðunar Það er að segja að tengsl séu á milli sýnilegrar 

hegðunar og ætlunar, sem er stjórnað af viðhorfum, félagslegum normum og ályktaðri stjórn á 

hegðun. Einstaklingurinn metur sitt persónulega viðhorf til hegðunarinnar, síðan metur hann 

viðhorf vina sinna og vandamanna og að síðustu hvernig þeir myndu dæma hann fyrir þessa 

tilteknu hegðun. Ályktuð stjórn á hegðun hefur bæði áhrif á ætlun viðkomandi, sem og á 

hegðunina sjálfa. Þannig þarf einstaklingurinn að trúa því að hann geti framkvæmt hegðunina 

eða að ætlun hans hafi einhver áhrif á hegðunina sjálfa. Ef hann veit að það eru engar líkur á 

að hann geti hagað sér á tiltekinn hátt, til dæmis ætlar sér að komast í mjög eftirsóttan háskóla 

með lélegar einkunnir, hættir einstaklingurinn við að framkvæma hegðunina og hættir því við 

að sækja um inngöngu í skólann (Armitage og Conner, 2001). Þessi kenning hefur verið notuð 



8 

 

til að mæla umhverfisvæna hegðun. Umhverfisvæn hegðun er þegar einstaklingur hegðar sér á 

þann hátt að það má teljast gott fyrir umhverfið, til dæmis að flokka rusl, ferðast á 

umhverfisvænan hátt, eins og að hjóla eða taka strætó, eða kaupa umhverfisvænar vörur 

(Bamberg, 2002; Whitmarsh og O‘Neill, 2010; Manetti, Pierro, og Livi, 2004).  

NEP-skalinn, eða New Environmental Paradigm-skalinn, kom upprunalega frá Dunlap og 

Van Liere árið 1978 og er ætlað að mæla hugmyndafræðina sem kallast New Environmental 

Paradigm eða á íslensku: Nýja umhverfisviðmiðið. Segja má að NEP hafi byrjað sem tiltekin 

hugmyndafræði, sem ætlað var að vinna gegn þá ríkjandi hugmyndafræði, sem kallaðist 

Dominant Social Paradigm. Sú hugmyndafræði byggði á trú á ofgnótt og þróun, trú okkar á 

tækni og vísindaframfarir, sem og skuldbindingu að frjálsum markaðsöflum. Í dag telja margir 

náttúrusinnaðir fræðimenn, það er að segja fræðimenn sem  rannsaka hvernig hægt sé að 

koma betur fram við jörðina, að þetta viðmið sé skammarlegt þegar skoðað sé samhengi þess 

við umhverfið og sjálfbærni þess. Í hugmyndafræði þeirri sem NEP skalanum er ætlað að 

mæla, er byggt á auknu virði náttúrunnar, aukinni samkennd með öðrum lífstegundum, 

auknum vilja til að taka tillit til náttúrunnar og þörfum komandi kynslóða. Þá er einnig byggt 

á þeirri trú að mannskepnan geti ekki aðlagað allt að sér sjálfri og vilja til að samfélagið 

tileinki sér nýjar og náttúruvænni leiðir og aðferðir fyrir hin efnahagslegu og pólítísku kerfi 

(Pierce o.fl., 1987). 

Kalafatis, Pollard, East og Tsogas (1999) skoðuðu áhrif umhverfisvænna viðhorfa á 

kauphegðun einstaklinga í Bretlandi og í Grikklandi. Einnig skoðuðu þeir áhrif grænnar 

markaðssetningar á viðhorf þátttakenda, en græn markaðsetning felur í sér að fyrirtæki 

auglýsa sérstaklega hversu umhverfisvænar vörurnar þeirra eru og hversu mikið fyrirtækið 

leggur af mörkum til náttúruverndar. Rannsakendur  völdu Bretland og Grikkland vegna 

mismunandi markaðssetningaðferða í þessum löndum, en í Bretlandi er græn markaðssetning 

mun algengari en í Grikklandi. Þeir sendu spurningalista til þátttakenda, sem fylltu hann út og 

sendu tilbaka. Spurningalistinn var notaður til að kanna bæði viðhorf miðað við áður nefnda 

kenningu um ígrundaða hegðun og einnig hvernig þátttakendur mátu nokkrar tegundir af 

vörum. Niðurstöður gáfu til kynna að  umhverfisvæn viðhorf spá fyrir um hvort fólk kaupi 

umhverfisvænar vörur eða ekki.. (Kalafatis o. fl., 1999).  

Þó svo að fólk líti á sig sem umhverfisvænt og telji sig vera að haga sér á umhverfisvænan 

hátt  er ekki þar með sagt að hegðun þeirra sé í raun umhverfisvæn. Fólk getur stundum talið 



9 

 

sig vera umhverfisvænt en  hagað sér þannig að það skilar litlum ábata fyrir umhverfið. Sem 

dæmi mætti nefna að fólk flokkar rusl, en keyrir áfram á bensínfrekum bílum.  

Við mat á umhverfisvænni hegðun verður að líta heildstætt á hlutina. Þó svo að fyrirtæki 

auglýsi að vara þess sé umhverfisvæn og náttúruleg, þarf það ekki að vera allskostar rétt. 

Fyrirtækið sem fólk telur vera umhverfisvænt vegna ákveðinnar ákjósanlegrar 

auglýsingarherferðar getur gengið gegn orði sínu og mengað og  og skaðað þannig umhverfið 

með á annann hátt.  Það er því miður ekki alltaf hægt að treysta áherslum fyrirtækja í 

markaðssetningum sínum.  Gott dæmi um þetta er markaðsherferð bílaframleiðandans Ford 

sem var titluð „It isn‘t easy being green“, en þar var Ford að auglýsa nýju umhverfisvænu 

Hybrid bílana sína og reyna þannig að skapa fyrirtækinu þá ímynd að það væri grænt og 

umhverfisvænt. Á sama tíma var Ford hins vegar að framleiða neyslufrekustu  bílana af öllum 

stærstu bílaframleiðendum í heimunum (Furlow, 2009). Þetta er dæmigerður grænþvottur 

(greenwashing) á ímynd fyrirtækis. Þarna er fyrirtæki að markaðsetja sig sem umhverfisvænt 

og grænt en felur á sama tíma upplýsingar um aðra hegðun fyrirtækisins sem er á engan hátt 

umhverfisvæn og í mótsögn við græna markaðssetningu þess (Laufer, 2003; Chen og Chang, 

2013).  

Segja má að grænþvottur skiptist í þrjár mismunandi tegundir af blekkingu; rugling 

(confusing), sýndarleik (fronting) og markaðsbrellu (posturing). Blekkingin getur  getur beinst  

bæði að neytendum beint, sem og að sjálfu starfsfólki fyrirtækisins. Ruglingur felur í sér að 

rugla fólk með því að stjórna því hver fær hvaða upplýsingar, bæði innan og utan 

fyrirtækisins. Sýndarleikur er þegar fyrirtæki lætur líta svo út að verið sé að vinna í málunum, 

t.d. að búa til nefnd sem á að sjá til þess að fyrirtækið sé grænt og samfélagslega ábyrgt. 

Markaðsbrella felur í sér þegar fyrirtæki sem tekur þátt í grænþvotti býr til markaðsherferð, 

þar sem markmiðið er að búa til góða og græna ímynd; þó svo að starfsemi fyrirtækisins sé 

ekki umhverfisvæn í raun (Laufer, 2003). Þessi aðferð gerir fyrirtækjum kleift að búa til 

umhverfisvæna ímynd, bæði út á við til viðskiptavina sinna og inná við til starfsmanna, án 

þess að stíga í raun eitt einasta skref í áttina að því að vera umhverfisvæn.  

Fimm atriði eru notuð til að meta hvort grænþvottur hafi verið notaður á vöru. Í fyrsta lagi 

er skoðað hvort að vörulýsing innihaldi orð sem beinlínis eiga að blekkja fólk um það hversu 

umhverfisvæn hún er. Í öðru lagi er metið hvort myndir á umbúðum vörunnar séu notaðar til 

að blekkja, en um það atriði snýst rannsóknin.  Í þriðja lagi er skoðað hvort að varan innihaldi 
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einhverja óskýra staðhæfingu um hversu umhverfisvæn hún er eða hvort hægt sé að ganga úr 

skugga um réttmæti staðhæfingarinnar. Í fjórða lagi er skoðað hvort að verið sé að ýkja um 

það hversu umhverfisvæn varan er og að lokum hvort að verið sé að fela aðrar mikilvægar 

upplýsingar sem gætu haft áhrif á hversu umhverfisvæn varan er í raun og veru (Chen og 

Chang. 2013). 

Grænþvottur er orðinn stór hluti af markaðsetningu fyrirtækja.  Mörg fyrirtæki hafa leitast 

við að ná sér í  forskot í samkeppninni með því að skapa sér umhverfisvænni ímynd og skiptir 

þá ekki máli hvort fyrirtækið sé umhverfisvænt í raun og veru. Það nægir að almenningur 

haldi að svo sé (Chen og Chang, 2013). 

Grænþvottur er orðið það útbreitt fyrirbrigði, að fyrirtæki eru farin að auglýsa sig sem 

græn fyrirtæki á mörkuðum, sem í raun geta ekki verið umhverfisvænir. Olíurisinn British 

Petrolium (BP) er gott dæmium slíkt. . Frá árinu 2000 hefur olíurisinn verið með 

markaðsherferð sem beinist gagngert að því hversu umhverfisvænt fyrirtækið er. Á sama tíma 

og fyrirtækið var að berjast fyrir því að fá að bora eftir olíu á friðuðum svæðum, henda 

hættulegum efnum ólöglega í sjóinn og þurfa að hætta störfum á Prudhoe Bay vegna 

vanrækslu á viðhaldi á olíuleiðslum sýndi könnun að fólk taldi að BP væri eitt 

umhverfisvænasta orkufyrirtækiðí heiminum (Furlow, 2009). Þetta viðhorf fólks gagnvart BP 

gæti þó hafa breyst þegar árið 2010, en þá láku yfir fimm milljónir lítra af olíu úr Deepwater 

Horizon olíuborpalli BP í Mexíkóflóa, en það er mat manna að þetta olíuslys sé eitt það 

alvarlegasta sem átt hefur sér stað í heiminum (Ocean Portal, e.d.).  

Að fyrirtæki villi á sér heimildir  á þennan hátt  getur haft töluverðar  afleiðingar. Fyrirtæki 

taka þá áhættu að að almenningur missi traust til þeirra ef þau segjast vera umhverfisvæn en 

eru það svo ekki þegar á reynir. Þannig geta fyrirtæki sem framleiða umhverfisvænar vörur og 

haga sér raunverulega á umhverfisvænan hátt, lent undir í samkeppni við fyrirtæki sem stunda 

grænþvott. Slíkt  getur í raun dregið úr umhverfisvænni hegðun á markaðinum, en telja verður 

að fólk sem fellur í gildru grænþvottar sé líklegra til að hætta að kaupa umhverfisvæna vöru í 

framtíðinni. Fólk hættir einfaldlega að trúa staðhæfingum um að vörur  eða fyrirtækin sjálf 

séu umhverfisvænt (Chen og Chang, 2013). 

Chen og Chang (2013) gerðu rannsókn á tengslum grænþvottar og trausts einstaklinga til 

upplýsinga um umhverfisvænar vörur. Þeir sendu út spurningalista til neytenda í Taiwan sem 

nýlega höfðu keypt raftæki og vörur á borð við tónlist, tölvuleiki eða forrit. Þeir mátu hvort 
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vörurnar hefðu verið grænþvegnar með því að skoða vörurnar útfrá ofangreindum fimm 

atriðunum sem notuð eru til að meta hvort um grænþvott sé að. Þeir mældu traust einstaklinga 

með 5-stiga likertkvarða á atriðum eins og „þú trúir að upplýsingar um hversu umhverfisvæn 

þessi vara er, séu traustvekjandi“ og „þessi vara uppfyllir fyrirheit   um umhverfisvernd“. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að því meira grænþvegin sem varan var, því minna traust 

hafði einstaklingurinn gagnvart umhverfisvænum vörum í framtíðinni. Í þessari sömu 

rannsókn Chen og Chang (2013) voru tengsl grænþvottar og svokallaðs umhverfisruglings 

neytenda einnig skoðuð, það er hvort að neytandi misskilji upplýsingarnar sem fram koma á 

vörunni sjálfri um umhverfisáhrif hennar. Chen og Chang skoðuðu einnig skynjaða 

umhverfisvæna áhættu, sem felur í sér að hvaða marki fólk heldur að kauphegðunin muni hafa 

neikvæð áhrif á umhverfið. Niðurstöður sýndu að með meiri grænþvotti jókst misskilningur 

neytenda. Þannig áttu neytendur í meiri erfiðleikum með að átta sig á áhrifum sem varan 

kunni að hafa á umhverfið. Fyrirtæki ættu því að minnka grænþvott, sem leiðir til minni 

misskilnings og minni áhættu, sem aftur leiðir til meira trausts (Chen og Chang, 2013).   

Vörumerki hafa ávallt verið mikilvægur hluti af samskiptum fyrirtækja við viðskiptavini. 

Þannig eru vörumerki oft það fyrsta sem viðskiptavinir sjá við vöru og dæma vöruna oft útfrá 

því. Dæmi eru um að fyrirtæki eins og til dæmis Nike þurfi ekki lengur að setja nafnið á 

fyrirtækinu í auglýsingar. Vörumerkið eitt og sér er nægilegt til að auðkenna fyrirtækið. Segja 

má að vörumerki séu hvað helst notuð til að vekja athygli neytenda á vörunni, sérstaklega þar 

sem mikið er til af mismunandi tegundum af sambærilegum vörum. Vörumerkinu er þannig í 

raun ætlað að styðja neytandann í ákvörðun sinni um hvaða vara skuli keypt (Kohli og Suri, 

2002).  

Vörumerki geta hjálpað til við að skilgreina fyrirtæki á tvo vegu. Annars vegar með því að 

vekja athygli á nafni fyrirtæksins, en það bæði eykur líkurnar á að einstaklingur muni eftir 

nafninu með því að tengja myndina við nafnið og einnig hjálpar það viðskiptavinum að átta 

sig á vöru og þekkja hana aftur. Hins vegar eru vörumerki notuð þegar ekki er rúm fyrir allar 

upplýsingar um fyrirtækið. Sem dæmi má nefna auglýsingu í dagblaði þar sem gott getur 

reynst að nota vörumerkið, þar sem það segir hver varan er og ef neytandinn þekkir vöruna nú 

þegar, þá mun hann tengja vörumerkið við vöruna (Kohli og Suri, 2002).  

Litir eru taldir geta haft áhrif á ákvörðunartöku einstaklinga en rannsóknir hafa sýnt fram á 

að litir eru tengdir við upplifun eða tilfinningar. Til dæmis er blár oft tengdur við traust og 
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öryggi og grár við styrk og framför (Madden, Hewett og Roth, 2000). Þannig getur 

litaákvörðun haft áhrif á viðhorf einstaklinga gagnvart vöru og vilja þeirra til að versla 

umrædda vöru. Wagner, eigandi Wagner Institute gerði nokkrar rannsóknir á þessu og tók 

meðal annars fyrir pylsuvagn vinar síns og bætti þar við appelsínugulum lit í  vörumerkið, en 

appelsínugulur hefur verið tengdur við ódýrar vörur. Fólk taldi því að pylsurnar væru ódýrari 

en ella. Með þessari litlu breytingu kom fram 7% söluaukning hjá pylsusalanum (Madden, 

Hewett og Roth, 2000).  

Græni liturinn virðist vera mest tengdur við vöxt og náttúruna.  Sennilega vegna þess að 

gras og jurtir eru flestar grænar en samkvæmt Madden, Hewett og Roth (2000), hafa verið 

gerðar nokkrar rannsóknir sem hafa fengið fólk til að skrá niður orð sem þau myndu tengja 

við litinn. Í þeim rannsóknum hefur grænn einnig verið tengdur við náttúru, rólyndi og 

jákvæðni.  

Rannsóknir hafa sýnt að sumar túlkanir á litum séu þær sömu á milli landa og 

menningarheima. Þannig virðist græni liturinn kalla fram sömu tilfinningar hjá fólki óháð 

menningarheimum og löndum og það sama má segja um bláan og hvítan og  virðast allir 

þessir litir vekja upp frekar jákvæð viðhorf hjá fólki. Helsti munurinn kemur kannski fram 

þegar litir eru settir í samhengi við vörumerki en þá virðist mismunandi kúltúr mismunandi 

menningaheima koma fram (Madden, Hewett, og Roth, 2000). 

 Fyrirtæki reyna að búa til græn vörumerki sem innihalda tengingar við náttúruna og 

umhverfisvernd. Ef fyrirtækin hanna vörumerki sem innihalda þessa tengingu er hugsanlegt 

að umhverfisvænir neytendur verði sáttari við að kaupa “grænar” vörur eða að versla við 

“græn” fyrirtæki. Græn vörumerki auka einnig græna ímynd fyrirtækisins, það er að segja, að 

neytendur trúa að starfsemi fyrirtækisins sé umhverfisvæn. Umhverfisvænt fólk er ánægðara 

með að versla við fyrirtæki sem hafa græna ímynd. (Chen, 2010; Chen og Chang, 2013).  

 Hversu traustvekjandi neytandi metur vörumerki fyrirtækis gefur sterka vísbendingu 

um hvort að hann muni kaupa vöruna. Aðrir þættir, eins og gæði vörunnar og verð, hafa líka 

mikil áhrif (Chen, 2010). Fyrirtæki reyna stundum að ná þessu trausti með að tengja sig við 

eða hefja samvinnu við þekkt umhverfissamtökÞannig er reynt að færa góða og 

umhverfisvæna eiginleika umhverfissamtakanna yfir á fyrirtækin (Chen, 2010). Chen (2010) 

rannsakaði ýmis tengsl á milli hversu traustvekjandi neytendur mátu vörumerki og gæði 

vörunnar og áhrifa grænna vörumerkja. Hann fann jákvæð tengsl á milli grænnar ímyndar 
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fyrirtækisins og jákvæðs viðhorfs þátttakenda til vörumerkisins.   Því betra sem þátttakendur 

mátu vörumerkið þeim mun líklegri voru þeir að trúa því að fyrirtækið stundaði í raun 

umhverfisvæna starfsemi (Chen, 2010). 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á grænþvotti sem slíkum, en þær sem gerðar hafa 

verið hafa flestar lagt áherslu á vöruna sjálfa og orðspor fyrirtækisins. Rannsóknirnar hafa 

hingað til ekki einblínt á vörumerkin sjálf. Þannig hefur ekki verið skoðað hvort að hægt sé að 

sýna fram á grænþvott með vörumerkinu einu, það er án vöru  né uppýsinga um fyrirtækið 

sjálft. Hins vegar eru vörumerki í mörgum tilvikum eitt það fyrsta sem fólk tekur eftir þegar 

það skoðar fyrirtæki.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort að einstaklingar sem meta sig 

umhverfisvæna séu líklegir til að verða fyrir áhrifum grænþvottar þegar aðeins eru gefnar 

upplýsingar um vörumerkið en engar upplýsingar um vöru eða fyrirtækið sjálft. Skoðað 

verður hvernig fólk sem segist vera umhverfisvænt, bæði í hegðun og hugsun, metur græn 

vörumerki. Einnig verður skoðað hvort að umhverfisvænt fólk sé hrifnara eða jákvæðara 

gagnvart vörumerkjum í grænum lit heldur en sambærilegum vörumerkjum í öðrum litum. 

Tilgátur í þessari rannsókn eru þrjár. Fyrsta tilgátan er sú að fólk sem hegðar sér á 

umhverfisvænan hátt hafi jákvæðara viðhorf til umhverfisvænna eða grænna vörumerkja og 

treysti þeim betur  en öðrum vörumerkjum. Önnur tilgátan er að fólk með umhverfisvæn 

viðhorf hafi jákvæðara viðhorf  til umhverfisvænna eða grænna vörumerkja frekar en 

hlutlausra vörumerkja og treysti þeim betur. Þriðja tilgátan er að fólk sem hegðar sér á 

umhverfisvænan hátt og er með umhverfisvænt viðhorf, velji græn vörumerki fram yfir 

hlutlaus.  Í rannsókninni er einnig metið hvort þátttakendur telji græn vörumerki í raun 

náttúrulegri en hlutlaus vörumerki og er það gert til þess að ganga úr skugga um að vel hafi 

tekist til með gerð áreita.  

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í tilrauninni voru 89 talsins, 36 karlar (40,4%) og 53 konur (59,6%). 

Þátttakendur voru allt Íslendingar og voru þeir allir sjálfboðaliðar. Meðalaldur þátttakenda var 

29 ár (Sf = 9,85, spönn = 19 – 58 ár). 
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Áreiti 

Áreitin voru vörumerki sem höfundar bjuggu sérstaklega til fyrir þessa rannsókn. 

Teikniforritið Inkscape var notað við teikningu og útsetningu á vörumerkjunum. Vörumerkin 

voru tólf alls sem voru sex pör af vörumerkjum. Í hverju pari var annað vörumerkið vísvitandi 

haft grænt en hitt ekki. Vörumerkin voru mjög svipuð í hönnun og stundum var aðeins munur 

á lit milli vörumerkja. Þátttakendur voru látnir skoða hvert vörumerki fyrir sig og bera síðan 

saman hvert par vörumerkja (viðauki 1). 

Mælitæki 

Mat á vörumerkjum. Í rannsókninni voru viðhorf þátttakenda til vörumerkjanna mæld. Í 

fyrsta lagi var mælt hversu traustvekjandi þátttakendum fyndist vörumerkið, í öðru lagi 

hversu náttúrulegt þátttakendum fyndist það og þriðja lagi hversu jákvætt eða neikvætt þeir 

töldu vörumerkið vera. Viðhorfið var mælt með fimm stiga kvarða þar sem gildið einn þýddi 

að þátttakandinn mat vörumerkið mjög traustvekjandi, mjög náttúrulegt eða mjög jákvætt, en 

gildið fimm hins vegar sýndi að þátttakandi mat vörumerkið mjög ótraustvekjandi, mjög 

ónáttúrulegt eða mjög neikvætt. Þátttakendur voru síðan beðnir um að bera vörumerkin saman 

á fimm stiga kvarða um hvort vörumerkið þátttakendum líkaði betur við. Við samanburð voru 

myndirnar mismunandi eftir pörum., það er að segja stundum var græna vörumerkið  sýnt 

vinstra megin á myndinni og stundum var hlutlausa vörumerkið vinstra megin. Ef 

þátttakandinn gaf einkunnina einn því jákvæðari var hann gagnvart græna merkinu en ef hann 

gaf einkunnina fimm var hann jákvæðari gagnvart hlutlausa merkinu (viðauki 1). 

Umhverfisvæn hegðun var metin með 10 spurningum um  hversu líklegt eða ólíklegt væri 

að þátttakandi muni framkvæma tiltekna umhverfisvæna hegðun á næstu tólf mánuðum 

(Viðauki 2). Þannig mældi hluti spurningalistans neysluhegðun og orkunotkun og innihélt  

atriði eins og til dæmis „að kaupa umhverfisvæna vöru“, „að endurvinna“ og „að nota vöru 

sem sparar orku“ (Stern, Dietz, Abel, Guagnano, og Kalof, 1999; McDonald, Fielding og 

Louis, 2012; Whitmarsh L., og O‘Neill, 2010).  

Hinn hluti spurningalistans mældi svokallaða pólitíska hegðun þátttakenda í þágu 

umhverfis og innihél atriði á borð við, „að sniðganga fyrirtæki sem eru ekki umhverfisvæn“ 

og „að skrifa bréf eða hringja til þingmanns eða annars embættismanns til stuðnings 

náttúrunnar“ (Stern, Dietz, Abel, Guagnano og Kalof, 1999). Gildið fimm þýðddi að 

þátttakandi tsldi mjög líklegt að hann myndi hegða sér með tilgreindum hætti á næstu tólf 
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mánuðum en gildið einn þýddi að þátttakandi taldi það mjög ólíklegt. Umræddur 

spurningalisti var þýddur yfir á íslensku af Rögnu Benediktu Garðarsdóttur, Ösp Árnadóttur 

og Nínu M. Saviolidis (viðauki 2). 

Umhverfisvæn hugsun var metin með 12 fullyrðingumsem ætlað var að mæla 

umhverfisvæna hugsun eða viðhorf þátttakenda. Þannig eru þátttakendur spurðir um hversu 

sammála eða ósammála þeir voru tilteknum fullyrðingum. Spurningalistinn skiptist í tvo 

hluta. Fyrstu sex spurningarnar mældu áðurnefnt NEP (new environmental paradigm) og 

innihélt atriði eins og „plöntur og dýr hafa sama tilvistarrétt og menn“, „mannkyni var ætlað 

að stjórna náttúrunni“ og „menn hafa rétt á því móta náttúruna svo hún mæti þörfum þeirra“. 

Eins og áður segir var þýddi gildið einn almennt að þátttakandi var mjög ósammála en gildið 

fimm aftur að hann var mjög sammála. Nokkrum  atriðum var þó snúið við,  þannig að gildið 

einn sýndi að þátttakandi var mjög sammála en gildið fimm mjög ósammála. Fjórar 

fullyrðingarnar mældu viðhorf, tvær sem mældu hversu mikið þátttakendur voru tilbúnir að 

leggja af mörkum fyrir betra loftslag, svo sem til dæmis; „ég myndi gefa hluta tekna minna til 

að takast á við loftslagsbreytingar“. Stuðst var við fullyrðingar sem notaðar eru í World 

Values Survey en voru aðlagaðar að rannsókninni. Síðustu tvær fullyrðingarnar 

mælduauðkenni þátttakenda þegar kom að umhverfinu, svo sem til dæmis; „það er ákaflega 

mikilvægt fyrir mig að viðhalda eða bæta ástand náttúrunnar“ (Whitmarsh og O‘Neill, 2010). 

Listinn var þýddur af Rögnu Benediktu Garðarsdóttur og Erlu Hlín Helgadóttur (Viðauki 3). 

Rannsóknarsnið 

Frumbreytur voru tvær; umhverfisvæn hegðun og umhverfisvæn hugsun. Fylgibreytur voru 

fjórar alls, það er að segja hvernig fólk mat traust vörumerkjanna og mat á því hversu jákvæð 

þátttakendur töldu hvert vörumerki vera. Mat þátttakenda á náttúruleika vörumerkjanna var 

notað til að kanna hvort þátttakendur upplifðu vörumerkin sem græn eða ekki. Þannig voru 

tvær fylgibreytur fyrir grænu vörumerkin og tvær fyrir hin.  

Framkvæmd 

Könnunin fór fram í gegnum Google Docs Survey forritið og tölfræðin var unnin í 

tölfræðiforritinu SPSS. 

Fyrst voru hönnuð tólf vörumerki með forritinu Inkscape. Sex vörumerki voru græn á lit og 

með náttúruleg einkenni, sem eru  græn vörumerki og sex sambærileg vörumerki í útliti, sem 
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voru þó hvorki græn á lit né báru með sér náttúruleg einkenni, sem kölluð eru hlutlaus. 

Vörumerkin mynduðu sex pör (Viðauki 1).  

Til að meta umhverfisvæna hegðun voru settar fram tíu spurningar og í framhaldi af því 

aðrar tíu spurningar til að meta umhverfisvæna hugsun eða viðhorf þátttakenda.  

Rannsóknin var sett fram formi netkönnunar í gegnum forritið Google forms og svöruðu 

þátttakendur í gegnum Internetið. Þátttakendur voru bæði sálfræðinemar og 

viðskiptafræðinemar við Háskóla Íslands, en einnig var opin slóð auglýst á Fésbókinni, þar 

sem hver sem var gat tekið þátt. Þátttakendur voru látnir vita að verið væri að rannsaka 

vörumerkjaþróun fyrir lokaverkefni höfunda (viðauki 1). Þátttakendur byrjuðu á að svara 

þremur spurningum um ákveðið vörumerki (t.d. grænt) og svo öðrum þremur spurningum um 

hitt vörumerkið í parinu, það er hið hlutlausa. Í framhaldi báru þátttakendur græna 

vörumerkið og hlutlausa vörumerkið saman. Þetta gerðu þeir fyrir öll sex pörin af 

vörumerkjunum. Því næst svöruðu þátttakendur spurningalista um umhverfisvæna hegðun og 

umhverfisvæna hugsun sína. Gögnin voru síðan færð yfir í tölfræðiforritið SPSS fyrir 

tölfræðilega úrvinnslu.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Öll tölfræðileg úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS. Til að kanna tilgáturnar þrjár 

var skoðuð fylgni á milli breytanna, traustvekjandi og jákvæð, á grænu vörumerkjunum og 

umhverfisvænni hegðun og hugsun. Síðan var könnuð fylgnin á milli breytanna tveggja hjá 

hlutlausu vörumerkjunum og á umhverfisvænni hegðun og hugsun. Hvernig þátttakandi mat 

hversu traustvekjandi hvert grænt vörumerki væri, var lagt saman í eina breytu. Sama var gert 

þegar kom að jákvæðni grænu vörumerkjanna. Þetta var einnig gert fyrir öll hlutlausu 

vörumerkin. Þetta gerir fjórar breytur. Könnuð var fylgni á milli þess hvernig þátttakendur 

völdu á milli vörumerkjanna og umhverfisvænnar hegðunar og hugsunar. Því lægra sem 

þátttakandi mat vörumerkin því jákvæðari var hann gagnvart vörumerkinu. Því hærra gildi 

sem þátttakandi fékk þegar kom að umhverfisvænni hegðun og hugsun, því umhverfisvænni 

var hann. Við samanburð á vörumerkjunum fengu þátttakendur lágt gildi við að velja grænt 

vörumerki en hátt gildi við að velja hlutlaust vörumerki.  

Niðurstöður 

Tafla 1 hér að neðan sýnir lýsandi tölfræði fyrir samanlagt mat á vörumerkjunum sexHún 

sýnir lægsta gildi og hæsta gildi, meðaltal og staðalfrávik fyrir mat á hve traustvekjandi, 
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náttúrulegt og jákvætt vörumerkið var talið vera. Lægsta mögulega gildið var sex en það 

hæsta 30. . Því lægra sem gildið er því meira traustvekjandi, náttúrulegt eða jákvætt mat 

þátttakandi vörumerkið. 

Til þess að ganga úr skugga um að vel hefði tekist til með hönnun vörumerkja sem tákna 

áttu grænþvott var kannað hvort grænu merkin væru metin náttúrulegri en önnur merki. 

Niðurstöður úr pöruðu t-prófi sýna að marktækur munur á milli mats þátttakenda á grænu 

vörumerkjunum, M = 12,67, Sf = 2,49, og á hlutlausu vörumerkjunum, M = 19,43, Sf = 2,58; 

t(44) = 20,185; p < 0,000. Lægra meðaltal merkir að þátttakendur mátu grænu vörumerkin 

náttúrulegri en hlutlausu vörumerkin. 

Tafla 1: Lýsandi tölfræði 

 Fjöldi Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Traustvekjandi 

(grænt) 

89 8,00 23,00 14,94 2,51 

Náttúrulegt 

(grænt) 

89 8,00 19,00 12,67 2,49 

Jákvætt 

(grænt) 

89 8,00 19,00 14,10 2,52 

Traustvekjandi 

(hlutlaust) 

89 12,00 25,00 17,11 2,61 

Náttúrulegt 

(hlutlaust) 

89 14,00 26,00 19,43 2,58 

Jákvætt 

(hlutlaust) 

89 12,00 25,00 17,16 2,52 

Til að kanna tilgátur 1 og 2 var Pearson fylgni reiknuð á milli  þess hversu traustvekjandi, 

náttúruleg og jákvæð þátttakendur mátu grænu vörumerkin samanlagt og þess að hvaða mati 

þátttakendur greindu frá umhverfisvænni hegðun og umhverfisvænni hugsun.  Sömu 

útreikningar voru gerðir fyrir samanlagt mat hlutlausu vörumerkjanna. 
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Tafla 2: Fylgnitafla fyrir græn vörumerki og umhverfishegðun og umhverfishugsun 

 Umhverfishegðun Umhverfishugsun Traustvekjandi 

(grænt) 

Náttúrulegt 

(grænt) 

Jákvætt 

(grænt) 

Umhverfishegðun -     

Umhverfishugsun ,49** -    

Traustvekjandi 

(grænt) 

-,24* -,06 -   

Náttúrulegt 

(grænt) 

,06 ,10 ,54** -  

Jákvætt 

(grænt) 

-,24* -,11 ,81** ,52** - 

**p < 0 ,01 *p < 0,05 

Tafla 2 sýnir fylgni á milli allra þessara breyta. Eins og sést í töflu 1 er marktæk neikvæð 

fylgni á milli umhverfisvænnar hegðunar og hversu traustvekjandi þátttakendur mátu grænu 

vörumerkin, r = -,243; p < 0,05. Skýringahlutfallið var R
2
 = ,059 sem segir okkur að 5,9% af 

dreifingu trausts til græns vörumerkis má skýra með því hve umhverfisvæn hegðun 

þátttakenda er. Þetta sýnir að því umhverfisvænni sem hegðun þátttakanda er því líklegri var 

hann til að meta græna vörumerkið sem traustvekjandi. Einnig fannst marktæk neikvæð fylgni 

á milli umhverfisvænnar hegðunar og jákvæðni, r = -,235; p < 0,05. Hér var skýringahlutfallið 

R
2
 = ,055 sem þýðir að 5,5% af dreifingu jákvæðni má útskýra með umhverfisvænni hegðun. 

Þetta sýnir að því umhverfisvænni sem hegðun þátttakanda er, því jákvæðari var hann 

gagnvart grænu vörumerkjunum. Tilgáta 1 stóðst, umhverfisvæn hegðun spáir marktækt fyrir 

um hversu traustvekjandi og jákvæð fólki finnast græn vörumerki. Engin marktæk fylgni 

fannst á milli umhverfisvænnar hugsunar annars vegar og mats á grænum vörumerkjum hins 

vegar. Umhverfisvæn hugsun fólks spáir ekki fyrir um hvernig fólk metur grænu vörumerkin.  
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Tafla 3: Fylgnitafla fyrir hlutlaus vörumerki og umhverfishegðun og umhverfishugsun 

 Umhverfishegðun Umhverfishugsun Traustvekjandi 

(hlutlaust) 

Náttúrulegt 

(hlutlaust) 

Jákvætt 

(hlutlaust) 

Umhverfishegðun -     

Umhverfishugsun ,49** -    

Traustvekjandi 

(hlutlaust) 

,08 ,23* -   

Náttúrulegt 

(hlutlaust) 

,13 ,26* ,53** -  

Jákvætt 

(hlutlaust) 

-,04 ,19 ,80** ,57** - 

*p < 0,05; **p < 0,01;  

Tafla 3 hér fyrir ofan sýnir fylgni á milli hlutlausra (ekki grænna) vörumerkja og 

umhverfisvænnar hegðunar annars vegar og umhverfisvænnar hugsunar hins vegar. Engin 

fylgni fannst á milli mats á vörumerkjum og umhverfisvænnar hegðunar. Fylgni á milli þess 

hversu traustvekjandi þátttakendur mátu vörumerkin og umhverfisvænnar hugsunar er aftur á 

móti marktæk, r = ,229; p < ,05. Skýringarhlutfallið var R
2
 = ,055 sem þýðir að 5,5% af 

dreifingu trausts má útskýra með umhverfisvænni hugsun. Einnig fannst fylgni upp á r = ,255; 

p < ,05, á milli umhverfisvænnar hugsunar og hversu náttúrulegt þátttakendur mátu 

vörumerkið. Skýringarhlutfallið var R
2
 = ,065 sem segir okkur að 6,5% af dreifingu mati 

þátttakenda á náttúruleika vörumerkisins má skýra með umhverfishugsun. Tilgáta 2 stóðst að 

vissu marki en fólk sem metur sig umhverfisvænt fannst hlutlaust vörumerki ótraustvekjandi 

og ónáttúrulegt. Fylgnin á milli umhverfisvænnar hugsunar og jákvæðni var r = ,192 en var 

ómarktæk við hefðbundin viðmið en var marktæk við 90% mörk við p = 0,071 og má þá segja 

með 90% vissu að þeir sem hafa umhverfisvæn viðhorf eru líklegri til að meta hlutlausu 

vörumerkin neikvætt. 
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Tafla 4: Fylgni á milli umhverfisvænnar hugsunar og hegðunar og vörumerkjam 

 Umhverfisvæn 

hegðun 

Umhverfisvæn 

Hugsun 

Samanburður á 

vörumerkjum 

Umhverfisvæn  

hegðun 

-   

Umhverfisvæn  

hugsun 

,49** -  

Samanburður á 

vörumerkjum 

-,23* -,29** - 

*p < 0,05; **p < 0,01  

Til að kanna tilgátu 3 var skoðað hvort umhverfisvænir þátttakendur veldu grænt merki 

umfram annað merki þegar þau eru borin saman. Þátttakendur voru beðnir um að meta hvort 

merkið þeir kusu heldur á kvarðanum 1-5. Þátttakendur sem voru mjög hlynntir grænum 

vörumerkjum fengu gildið 1 en þeir sem voru mjög hlynntir hlutlausu vörumerkjunum fengu 

gildið 5. Fylgni á milli val þátttakanda á vörumerkjum og umhverfisvænni hegðun hegðun 

hans og  umhverfisvænu viðhorfi.  Tafla 4 sýnir fylgni á milli samanburðar á vörumerkjunum 

og umhverfisvænnar hegðunar og hugsunar. Fylgni á milli umhverfisvænnar hegðunar og 

samanburðar á vörumerkjum er marktæk og mældist r = -,23; p < 0,05. Skýringahlutfallið var 

R
2
 = ,054 sem þýðir að 5,4% af dreifingu samanburðar á vörumerkjunum er hægt að útskýra 

með umhverfisvænni hegðun þátttakenda. Fylgni á milli umhverfisvænnar hugsunar og 

samanburðar er marktæk og mælist r = -,293; p < 0,01. Skýringahlutfallið var R
2
 = ,086 sem 

þýðir að 8,6% af dreifingu samanburðarins er hægt að útskýra með umhverfisvænni hugsun 

þátttakenda. Umhverfisvænum einstaklingum líkaði betur við grænu vörumerkin heldur en 

hlutlausu vörumerkin. 

Umræða 

Tilgáturnar stóðust að vissu marki. Tilgáta eitt stóðst. Þannig mátu þátttakendur sem töldu 

sig vera umhverfisvæna í hegðun, grænu vörumerkin sem bæði traustvekjandi og jákvæð. 

Tilgáta tvö stóðst ekki. Engin marktæk fylgni kom fram á milli umhverfisvæns viðhorfs 

einstaklinga og þess hvernig þeir einstaklingar mátu grænu vörumerkin. Tilgáta þrjú stóðst. 

Þeir sem voru umhverfisvænir í hegðun og hugsun voru líklegri til að velja grænu vörumerkin 

fram yfir þau hlutlausu.  
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Marktæk fylgni fannst á milli umhverfisvæns viðhorfs og þess hversu ótraustvekjandi 

þátttakendur mátu hlutlausu vörumerkin. Einnig kom fram marktæk fylgni á milli 

umhverfisvæns viðhorfs og hvernig einstaklingar mátu náttúruleika hlutlausu vörumerkjanna. 

Ef litið er til hefðbundinna viðmiða um 95% öryggisbil við marktekt, telst fylgnin á milli 

umhverfisvæns viðhorfs og hversu jákvætt þátttakendur mátu grænu vörumerkin ekki 

marktæk. Hins vegar væri hægt að meta marktæka fylgni ef miðað yrði við 90% öryggisbil. 

Þannig voru þátttakendur með umhverfisvænt viðhorf líklegri til að vera jákvæðir gagnvart 

grænu vörumerkjunum.  

 Niðurstöðurnar eru að vissu marki í samræmi við eldri rannsóknir. Þannig virðist 

umhverfissinnað fólk vera jákvæðara gagnvart grænum vörumerkjum. Rannsókn Whitmarsh 

og O‘Neill (2010) sýndi að fólk sem taldi sig vera umhverfisvænt og upplifði það sem hluta af 

sínu auðkenni, voru líklegri til að kaupa umhverfisvænar vörur. Rannsókn þeirra sýnir að fólk 

sem telur sig hegða sér á umhverfisvænan hátt, metur græn vörumerki traustvekjandi og 

jákvæð. Ástæðan er líklega sú að fólk telur slík vörumerki endurspegla umhverfisvæna vöru 

og eru þar af leiðandi líklegri til að kaupa vöru sem auðkennd er með þannig vörumerki. Það 

þarf ekki að koma á óvart. Eins og bent er á hér að framan vill fólk halda áfram að hegða sér í 

samræmi við sína sjálfsmynd.  

 Það sem kemur hinsvegar á óvart er að engin marktæk fylgni fannst á milli 

umhverfisvænnar hugsunar eða viðhorfs og mats á grænum vörumerkjum. Þannig virðist 

umhverfisvænt viðhorf ekki hafa áhrif á það hvernig fólk metur græn vörumerki, þótt 

umhverfisvæn hegðun geri það. Þá fannst engin marktæk fylgni á milli umhverfisvænnar 

hegðunar annars vegar og mats einstaklinga á hlutlausum vörumerkjum hins vegar. Það er 

mjög áhugavert hvernig fylgnin snýst við gagnvart mismunandi tegundum vörumerkja. 

Neikvæð fylgni kom fram milli hlutlausu vörumerkjanna og grænna viðhorfa.  

 Fylgnina á milli samanburðar á vörumerkjum og umhverfisvænnar hegðunar og 

hugsunar er hægt að útskýra með því að fólk sem sýnir umhverfisvæna hegðun og viðhorf 

velur græn vörumerki fram yfir hlutlaus vörumerki. Ef tvær samskonar vörur væru í boði, en 

önnur varan væri auðkennd grænu vörumerki en hin með hlutlausu, mun umhverfisvænt fólk 

að öllum líkindum velja vöruna með græna vörumerkinu og það þrátt fyrir að engar aðrar 

upplýsingar gefi til kynna hve umhverfisvæn varan er í raun. Hér skiptir ekki máli hvort um 

sé að ræða umhverfisvæna hugsun eða umhverfisvæna hegðun. Fólk sem mat sig hátt bæði í 
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umhverfisvænni hegðun og viðhorfi, valdi grænt vörumerki fram yfir hlutlaust vörumerki. 

Þetta er í samræmi við eldri rannsóknir á tengslum kauphegðunar og umhverfisvæns viðhorfs. 

Eins og kom fram í inngangi er fólk með umhverfisvænt viðhorf og og hagar sér á 

umhverfisvænan hátt líklegra til að kaupa umhverfisvænar vörur. 

 Niðurstöðurnar sýna að fólk sem áður hefur keypt umhverfisvænar vörur eða hefur 

umhverfisvæn viðhorf, er líklegra til að falla fyrir grænþvotti. Þannig virðist nægilegt að 

hönnuð séu græn vörumerki til að ná til fólks sem telur sig vera umhverfisvænt í hegðun.  

Hægt væri að bæta rannsóknina á ýmsa vegu. Það mætti til dæmis fá fleiri þátttakendur til 

að taka þátt og meta hvort þá næðist marktæk fylgni á milli umhverfisvæns viðhorfs og mats á 

grænum vörumerkjum. Einnig væri hægt að skoða hvort þessi áhrif næðust með öðrum 

vörumerkjum og jafnvel að skoða vörumerki, sem eru nú þegar til og þekkt, jafnvel setja í 

samhengi við meiri upplýsingar eins og til dæmis hvaða áhrif villandi grænar upplýsingar 

hafa á móti upplýsingum sem ekki hafa neinar tilvísanir í náttúru eða umhverfi.  

Áhugavert gæti verið að skoða nánar hvort marktæk fylgni myndi koma fram milli 

umhverfisvæns viðhorfs eða hegðunar og vals á grænu vörumerki með því að bæta við nafni 

fyrirtækis eða lýsingu á vörum sem verið er að auglýsa. Þá gæti einnig verið áhugavert að 

skoða hvort hvort áhrif grænþvottar á vörumerkið séu meiri en til dæmis nafn fyrirtækisins, 

þar sem fólk tekur fyrr ákvörðun um hvort það kaupi vöru útfrá vörumerkinu heldur en út frá 

nafni fyrirtækis (Kohli og Suri, 2002)Þannig gæti litur vörumerkjanna verið hluti af ástæðunni 

fyrir jákvæðni gagnvart þeim vörum, en samkvæmt Lichtenfeld og fleiri (2011) tengir fólk 

græna litinn gjarnan við jákvæðni og náttúruleika. 

Einnig væri áhugavert að kanna hversu mikil áhrif orðspor fyrirtækis eða vöru hefur á það 

hvernig fólk metur vörumerki. Finnst fólki til dæmis vörumerki vera traustvekjandi, jákvætt 

og náttúrulegt, þrátt fyrir að það viti að fyrirtækið eða varan sé ekki umhverfisvæn. Þá gæti 

verið áhugavert að skoða hvort munur greinist á milli landa eða menningar á grænþvotti.  

Með þessari rannsókn var sýnt fram á að einstaklingar sem sýna umhverfisvæna hegðun 

eru líklegri til að telja græn vörumerki meira traustvekjandi og jákvæð en þau hlutlausu. Á 

sama hátt var sýnt fram á að þeir sem hafa græn viðhorf eru ekki jafn líklegir til að telja 

grænu vörumerkin jákvæð. Hins vegar má merkja marktæka neikvæðni hjá þessum hópi 

gagnvart hlutlausum vörumerkjum. Hugsanlega gæti ástæðan verið sú að fólk sem hefur 
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umhverfisvæna hugsun sé meðvitaðra um grænþvott og séu því líklegra til að kynna sér 

vöruna betur en hinir.  
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Viðauki 1 

 

Hvernig skilgreinir þú kyn þitt? 

 Karlkyn 

 Kvenkyn 

 Annað 

Hvaða ár ert þú fædd/ur? 

 
  

 

Vörumerki 

Núna verða þér sýnt tólf vörumerki sem við viljum biðja þig um að skoða og meta með 

þremur stuttum spurningum. Þú verður síðan beðin/n um að bera saman tvö svipuð vörumerki 

og svara því hvort þér líkar betur við. 
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Mjög 

traustvekjandi 
Frekar traustvekjandi Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt Frekar náttúrulegt Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 
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Mjög traustvekjandi Frekar traustvekjandi Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt Frekar náttúrulegt Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 
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Líkar mjög vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar frekar vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar hvorki 

betur né verr við 

annaðhvort 

vörumerkið 

Líkar frekar vel 

við hægra 

vörumerkið 

Líkar mjög vel 

við hægra 

vörumerkið 

      
 

  



30 

 

 
 

 

Mjög 

traustvekjandi 
Frekar traustvekjandi Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 
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Mjög 

traustvekjandi 
Frekar traustvekjandi Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 
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Líkar mjög vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar frekar vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar hvorki 

betur né verr við 

annaðhvort 

Líkar frekar vel 

við hægra 

vörumerkið 

Líkar mjög vel 

við hægra 

vörumerkið 
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Mjög 

traustvekjandi 

Frekar 

traustvekjandi 
Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 
Mjög ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 

      
 

  



34 

 

 
 

 

Mjög 

traustvekjandi 

Frekar 

traustvekjandi 
Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 

      
 

  



35 

 

 
 

 

Líkar mjög vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar frekar vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar hvorki 

betur né verr við 

annaðhvort 

Líkar frekar vel 

við hægra 

vörumerkið 

Líkar mjög vel 

við hægra 

vörumerkið 

      
 

  



36 

 

 
 

 

Mjög 

traustvekjandi 

Frekar 

traustvekjandi 
Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 

      
 

  



37 

 

 
 

 

Mjög 

traustvekjandi 
Frekar traustvekjandi Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 

      
 

  



38 

 

 
 

 

Líkar mjög vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar frekar vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar hvorki 

betur né verr við 

annaðhvort 

Líkar frekar vel 

við hægra 

vörumerkið 

Líkar mjög vel 

við hægra 

vörumerkið 

      
 

  



39 

 

 
 

 

Mjög 

traustvekjandi 
Frekar traustvekjandi Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 

      
 

  



40 

 

 
 

 

Mjög 

traustvekjandi 
Frekar traustvekjandi Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 

      
 

  



41 

 

 
 

 

Líkar mjög vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar frekar vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar hvorki 

betur né verr við 

annaðhvort 

Líkar frekar vel 

við hægra 

vörumerkið 

Líkar mjög vel 

við hægra 

vörumerkið 

      
 

  



42 

 

 
 

 

Mjög 

traustvekjandi 
Frekar traustvekjandi Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 

      
 

  



43 

 

 
 

 

Mjög 

traustvekjandi 

Frekar 

traustvekjandi 
Hvorki né 

Frekar 

ótraustvekjandi 

Mjög 

ótraustvekjandi 

      
 

 
Mjög náttúrulegt 

Frekar 

náttúrulegt 
Hvorki né 

Frekar 

ónáttúrulegt 

Mjög 

ónáttúrulegt 

      
 

 
Mjög jákvætt Frekar jákvætt Hvorki né Frekar neikvætt Mjög neikvætt 

      
 

  



44 

 

 

 

Líkar mjög vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar frekar vel 

við vinstra 

vörumerkið 

Líkar hvorki 

betur né verr við 

annaðhvort 

Líkar frekar vel 

við hægra 

vörumerkið 

Líkar mjög vel 

við hægra 

vörumerkið 
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Viðauki 2 

 Mjög 

ólíklegt 

Frekar 

ólíklegt 

Hvorki 

líklegt né 

ólíklegt 

Frekar 

líklegt 

Mjög 

líklegt 

Að kaupa umhverfisvænar vörur  1 2 3 4 5 

Að endurvinna  1 2 3 4 5 

Að styrkja umhverfisverndarsamtök 

fjárhagslega 
1 2 3 4 5 

Að nota vörur sem spara orku (t.d. sparperur)  1 2 3 4 5 

Að skrifa blaðagrein til stuðnings við 

náttúruvernd 
1 2 3 4 5 

Að taka þátt í mótmæla- eða kröfugöngu til 

stuðnings umhverfisvernd 
1 2 3 4 5 

Að minnka bílanotkun (t.d. ganga, hjóla, nota 

strætó) 
1 2 3 4 5 

Að sniðganga fyrirtæki sem eru ekki 

umhverfisvæn 
1 2 3 4 5 

Að skrifa bréf eða hringja til þingmanns eða 

annars embættismanns til stuðnings 

náttúruvernd 

1 2 3 4 5 

Að forðast flugferðir vegna þess hve mengandi 

þær eru  
1 2 3 4 5 
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Viðauki 3 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Menn hafa rétt á því að móta náttúruna svo hún 

mæti þörfum þeirra. 
1 2 3 4 5 

Plöntur og dýr hafa sama tilvistarrétt og menn. * 1 2 3 4 5 

Mannkyni var ætlað að stjórna náttúrunni. 1 2 3 4 5 

Hugvitssemi mannkyns mun tryggja að við 

gerum jörðina EKKI óvisthæfa. 
1 2 3 4 5 

Þrátt fyrir sérgáfu okkar þarf mannkyn engu að 

síður að lúta náttúrulögmálum. * 
1 2 3 4 5 

Menn munu á endanum læra nægjanlega mikið 

um náttúruna til þess að geta stjórnað henni. 
1 2 3 4 5 

Ég myndi gefa hluta tekna minna til að takast á 

við loftslagsbreytingar 
1 2 3 4 5 

Aðgerðir gegn loftslagsbreytingum ættu að hafa 

forgang þótt þær hægi á hagvexti 
1 2 3 4 5 

Það er ákaflega mikilvægt fyrir mig að viðhalda 

eða bæta ástand náttúrunnar 
1 2 3 4 5 

Eitt af markmiðum mínum í lífinu er að 

viðhalda eða bæta ástand náttúrunnar og 

jarðarinnar fyrir komandi kynslóðir 

1 2 3 4 5 

 


