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Ýmislegt þarf að hafa í huga þegar áhrif lita eru könnuð. Með mælitækjum 

sálfræðilegrar endurheimtar voru áhrif vegglita í hvíldarrými á vinnustað mæld. 

Bornar voru saman sex myndir af sama rýminu sem hver hafði sinn vegglit með 

grænleitu litrófi, sem þátttakendur (N = 267) mátu. Síðan var þeim skipt í tvo 

mismunandi hópa eftir því hvar þeir mældust á rófi úthverfu og innhverfu og mat 

þeirra hópa borið saman. Breyturnar sem voru mældar voru „líkur á endurheimt”, 

,,hrifning”, ,,fjarvera” og ,,dálæti” sem allar hafa mikla fylgni sín á milli og skýra 

part af ferli sálfræðilegrar endurheimtar. Niðurstöðurnar sýndu að munur var á 

mati einstaklinga á rýminu eftir vegglit á öllum breytunum. Einnig fannst 

persónuleikamunur þar sem úthverfir mátu gulgrænan betur en þeir innhverfu 

gerðu í öllum breytum. Þær upplýsingar benda til þess að vanda þarf vel litaval á 

vinnustöðum sem og öðru umhverfi sem fólk dvelur í. 
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Ferlið sem á sér stað þegar lífverur skynja veröldina í kringum sig byggist á því umhverfi sem hún er 

stödd í hverju sinni. Hugtakið umhverfi er margrætt, en hér er átt við það skynjaða rými sem hver 

einstaklingur upplifir sig í. Þannig geta tveir einstaklingar sem eru í sama rými skynjað umhverfi sitt á 

mismunandi hátt, bæði vegna þess að staðsetning þeirra innan rýmisins er ekki sú sama og vegna 

þess að skynheimur þeirra og reynsla er mismunandi. Skynjun er það verkfæri sem er hvað 

nytsamlegast til að túlka hinn ytri veruleika á hverri stundu, og byggir hún á því að verur með rúmtak 

fái upplýsingar um þá efnislegu veröld sem þær búa í. Án rúmtaksins væri skynjun ósennileg. Gróflega 

er hægt að skýra þessa upplifun sem samspil áreita umhverfisins, skynfæra lífverunnar og túlkun 

hugsunarinnar á þeim upplýsingum.  

 Skynheimur fólks einkennist að mestu af því sem það veitir athygli, það sem er hugsað virkt 

um og kemst í meðvitaða hugsun, sem er þó ekki nema lítill hluti þess umhverfis sem er til staðar. 

Meirihluti umhverfisins hlýtur litla athygli vegna þess að það er talið óviðkomandi, en þrátt fyrir það á 

sér til staðar úrvinnsla úr þeim upplýsingum sem fer fram í undirmeðvitundinni. Meðvitund og 

undirmeðvitund spila báðar stóran part í að meta umhverfið og hafa jafnan tengsl sín á milli (Baars, 

Ramsøy og Laureys, 2003). Sem dæmi um úrvinnslu úr undirvitundinni má nefna aðstæður með mörg 

áreiti, en þá fangar eitthvað sérstakt athyglina og kemst í meðvitaða hugsun. Undirmeðvitundin kannar 

þannig flest áreiti eftir upplýsingum sem gætu verið viðeigandi og síar í burtu þær óviðkomandi, hægt 

er að nefna; hávær hljóð, skærir litir í einsleitu umhverfi og kunnugleg orð í löngum texta. Meirihluti 

þess sem fer inn í undirmeðvitundina fellur í gleymsku ef það hlýtur enga meðvitaða athygli. 

Rannsóknir hafa sýnt að með því að breyta áreiti sem tilheyrir oftast undirmeðvitundinni er hægt að 

hafa áhrif á bæði hegðun og líðan (Dijksterhuis, Smith, van Baaren og Wigboldus, 2005; North, 

Hargreaves og McKendrick, 1997; Ulrich, 1984). Umhverfið sem dvalið er í getur þannig haft mun 

meiri áhrif en einstaklingar sem í því dvelja kunna að átta sig á. 

 Eitt af ráðandi skynfærum mannsins er sjónin, og er hún með skilvirkustu leiðum líkama og 

hugar til þess að meta umhverfið. Orðatiltækið „ein mynd segir meira er þúsund orð” lýsir vel hversu 

mikils sjónin er metin í samfélaginu. Sjónhrif hefjast þegar ljós varpast á ljósnæman flöt - augu hjá 

mönnum. Ljósið sem er skynjað hefur vissa bylgjulengd sem hefur áhrif á hvaða litur birtist 

skynjandanum. Hefðbundið mannsauga nemur bylgjulengdir rafsegulbylgna á rófinu 400 (fjólublátt) til 

700 (rautt) nánómetrar, og allir aðrir greinanlegir litir liggja þar á milli (Wolfe og félagar, 2012). Litir 

spila stórt hlutverk í því umhverfi sem er dvalið í, vegna þess að allt sem er séð hefur sinn eiginlega lit 

innan þess ramma. Litur rýmis getur haft áhrif á þá sem í því dvelja og sýnt hefur verið fram á að litir 

hafi áhrif á líðan, frammistöðu, streitu og örvun (Dijkstra, Pieterse og Pruyn, 2008; Kwallek, Woodson, 

Lewis og Saled, 1997). 

 Maðurinn hefur ávallt þurft að aðlagast umhverfi sínu, en með þéttingu byggðar og 

iðnbyltingunni hefur maðurinn í auknum mæli mótað eigið umhverfi og með því náð að aðlaga það að 

sér og sínum þörfum. Tími sem varið er innandyra hefur aukist verulega, og talið er að meðalmaðurinn 

í vestrænu ríki eyði rúmlega 90% tíma síns í lokuðum rýmum (Klepeis og félagar, 2001). Að því gefnu 

að umhverfið hafi áhrif á fólk má álykta að innanhúss arkítektúr og litaval gegni mikilvægu hlutverki í 

lífi fólks þar sem meirihluti umhverfis er manngerður. Þá getur vel staðsettur gluggi á sjúkrahúsi flýtt 
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bata og minnkað upplifun sársauka (Ulrich, 1984), getur umhverfi einnig haft áhrif á ákvarðanatöku í 

gegnum undirmeðvitundina (Dijksterhuis o.fl., 2005) og mismunandi litir á vinnurýmum haft áhrif á 

líðan og vinnuframmistöðu (Kwallek o.fl, 1997). Með þau áhrif í huga verður ljóst að það borgar sig 

fyrir stofnanir sem og einstaklinga að vanda hönnun á rýmum sem ætluð eru til dvalar sem og 

mannvistar. Eftirfarandi efni mun kanna áhrif lita á mismunandi einstaklinga með því að skoða hvort að 

vegglitur geti haft áhrif á sálfræðilega endurheimt á vinnustað.  

Þrjár víddir lita 

Til að lýsa litum eru til margar aðferðir, fræðilega er oftast notast við víddir. Til að ná góðu yfirgripi á 

útliti lita er algengast að styðjast við þrjár víddir; litbrigði, mettun og birtustig. Litbrigði (e. hue) stjórnast 

af mismunandi bylgjulengdum ljóss, litir draga heiti sitt eftir litbrigðinu sem þeir hafa – svo sem rauður, 

grænn og blár. Mettun (e. saturation) er styrkleiki litar, ef að litur hefur litla mettun verður hann 

grárleitur. Birtustig (e. brightness) lýsir síðan hversu ljós eða dimmur litur er (Wolfe og félagar, 2012). 

Sjónkerfi mannsins inniheldur þrjá mismunandi litskynjara, sem nefnast keilur (e. cone), og síðan stafi 

(e. rod), sem eru ljósnæmir skynjarar sem gera ekki greinarmun á litum. Hver tegund keilu bregst við 

takmörkuðu litrófi og eru þær kenndar við rauðan, grænan og bláan lit vegna þess lits sem þær greina 

best. Samanlagt ná keilunar yfir alla liti regnbogans, og þá sem skortir eina eða fleiri tegund keilna eru 

greinast með litblindu. Þessi verkfæri eru upphaf litaskynjunar, og gefa þau góða innsýn á þróun 

mannsaugans.  

Aðferðafræðilegir erfiðleikar við rannsóknir lita 

Síðan að sálfræði varð að sérstakri vísindagrein hefur fjölbreytileiki rannsókna á litum aukist mjög, það 

hefur þó leitt af sér ýmis aðferðafræðileg vandamál. Helst er að nefna þær rannsóknir sem nota aðeins 

eina vídd til þess að lýsa litum og kanna án þess að huga að þáttum eins og birtustigi og mettun. 

Hinsvegar að tilgreina ekki öll þau önnur áreiti sem skipt gætu máli við fyrirlögn rannsókna (Whitfield 

og Wiltshire, 1990). Þannig geta viðfangsefni sem birtast manni eins ósjálfrátt og litir gera, verið 

flóknari en í fyrstu virðast vera.  

Sálfræðileg Endurheimt  

Hið daglega amstur felur í sér ýmis verkefni sem hlaðast upp og draga úr mönnum andlega, líkamlega 

og félagslega orku og með því hæfni í þeim sviðum. Sálfræðileg endurheimt (e. psychological 

restoration) er hugtak notað til að lýsa þeim ferlum sem eiga sér stað þegar að ofangreindar orkur 

endurhlaða og endurnýja sig (Hartig, 2004; Hartig, Kaiser og Bowler, 2001). Eitt að þeim þáttum sem 

að getur stutt við sálfræðilega endurheimt er umhverfið, þá  hafa rannsóknir sýnt fram á að náttúran 

hafi góð áhrif á sálfræðilega endurheimt og þar af leiðandi jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan (Hartig, 

Evans, Jamner, Davis og Garling, 2003; van den Berg, Hartig og Staats, 2007; Ulrich, 1984). Gæti það 

útskýrt afhverju fólk virðist almennt hafa meira dálæti á náttúrulegu landslagi fram yfir það manngerða. 

Mikilvægt er þó að tilgreina að mat fólks á umhverfi sínu og þar á meðal náttúru byggist á reynslu 

þeirra, og getur þannig sama umhverfið vakið upp mismunandi viðbrögð milli einstaklinga. Þá gætu 
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litbrigði á sýktum trjám vakið óhug hjá skógarfræðing en almennur borgari sem þekkti ekki vel til tæki 

ekki eftir því og þætti það jafnvel notalegt (Kaplan og Kaplan, 1989). 

 Þau Kaplan og Kaplan hafa sett fram kenningu um endurheimta athygli (e. Attention 

Restoration Theory) til að útskýra eiginleika umhverfisins á sálfræðilega endurheimt. Kenningin 

byggist á því að það séu tvær tegundir af athygli – beind athygli (e. directed attention) og ósjálfráð 

athygli (Kaplan; 1995; Kaplan og Kaplan 1989). Kenningin um þá tvískiptingu athyglinnar á uppruna 

sinn í hugmyndum Willam James (1892) um ósjálfráða athygli sem hann lýsir sér þannig að vissir 

hlutir hljóta athygli vegna eiginleika þeirra sem vekja upp hrifiningu út frá hagnýtum eða 

fagurfræðilegum gildum þeirra.  Þar á móti er beind athygli sem krefst meðvitaðrar einbeitingu til að 

halda, sem með tímanum veldur athyglisþreytu (e. attentional fatigue). Beind athygli vinnur meðal 

annars að því að útiloka truflandi og frek áreiti, sem er mikilvægur liður í því að sinna og einbeita sér 

að hinum ýmsu verkefnum. Athygisþreyta hefur þar af leiðandi áhrif á líf einstaklinga í formi skertrar 

einbeitingar, óróa og lélegrar frammistöðu við úrlausn verkefna. Afleiðingar skertrar athygli í stærra 

samhengi geta síðan leitt til neikvæðra áhrifa á líðan, hegðun, minnisgetu og vinnugæði og er stór 

orsakavaldur í tíðni mannlegra mistaka. Þeir eiginleika sem að hjálpa við upplifa sálfræðilega 

endurheimt eru fjarvera (e. being away), hrifning (e. fascination), umfang (e. extent) og samþýðanleiki 

(e. compatibility), eiginleikarnir búa ekki í umhverfinu sjálfu heldur eru partur af sambandi mannsins 

við umhverfið (Hartig o.fl., 2001). Fjarvera lýsir sér sem sú upplifun að vera fjarri hversdagsleikanum 

og daglegu amstri sem að krefst beindrar athygli. Hrifning felur í sér áreiti sem að hlýtur áreynslulausa 

athygli sem dregur þarf af leiðandi úr notkun beindrar athygli. Umfangt bendir til þess samhengis sem 

er innra með rýminu, að það sé viss regla og skipulag í því sem að auðveldar skilning og túlkun þess. 

Samþýðanleiki á svo við hvort að rýmið henti fyrir þær þarfir og væntingar sem að honum er ætlað að 

uppfylla. 

 

Litir og umhverfissálfræði 

Áhrif vegglita á sálfræðilega eiginleika hafa verið teknir fyrir í umhverfissálfræði, niðurstöður sýna að 

vegglitir geta haft áhrif á hvernig fólk skynjar kröfu til verka sinna (Stone og English, 1998) og leysir 

verkefni öðruvísi (Mehta og Zhu, 2009). Samband vegglitar og sálfræðilegrar endurheimtar hefur verið 

kannað þar sem að grænn hefur hlotið sérstaka athygli, sennilega útaf tengslagildi hans við náttúruna, 

en skýrt samband vegglitar og endurheimtar hefur verið kannað (Kristján Einarsson, 2014; Dijsktra, 

Pieterse, Pruyn, 2008). Grænn vegglitur getur haft jákvæð áhrif á sálfræðilega endurheimt ef hann er 

paraður við önnur nátturuleg áreiti. Einnig hefur grænn minni streituáhrif en hvítur vegglitur hjá fólki 

sem næmt er á umhverfi, þeir næmu mátu einnig appelsínugulan vegglit sem meira örvandi en hvítan 

vegglit. Niðurstöður rannsóknana gefa þó ekki tæmandi mynd af þeim áhrifum sem vegglitir hafa á 

sálfræðilega endurheimt auk þess að minnka streitu, á meðan að appelsínugulur litur hafði áhrif á 

örvun hjá fólki.. 
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Áhrif gildistengsl á dálæti lita  

Eitt af eldri umfjöllunarefnum litarannsókna hefur varðað dálæti, þá hvaða litum menn hrífast af frekar 

en öðrum. Einstaklingsmunur hefur verið ýmist með áherslu á kyn, kynþátt, búsetu eða persónuleika 

(Eysenck, 1941; Taylor, Clifford og Franklin, 2013; Robinson, 1975). Nýleg kenning um vistfræðileg 

gildistengsl lita við dálæti manna (e. ecological valence theory of human color preference) útskýrir 

mismunandi tilfinningatengsl manna á mismunandi litum með þeim tengslum sem myndast milli 

einstaklinga og lita. Umhverfið og reynsla hvers og eins mótar þannig hugræn tengsl við mismunandi 

liti. Kenningunni samkvæmt líkar fólki betur við liti sem það tengir við eitthvað jákvætt (t.d. bláan við 

heiðan himinn á sólríkum degi) og illa við liti með neikvæð tengsl – svo sem óbeit (t.d. gulgrænan við 

myglu og óhreinindi) (Palmer og Schloss, 2010). Jákvæð tengsl við liti myndast einnig við óhlutbundna 

hluti eins og hópa sem fólk samsvarar sér við, t.d. íþróttalið (Schloss, Poggesi og Stephen, 2011). Litir 

sem fólk tengir við náttúrulegt umhverfi gætu þá samræmst kenningu sálfræðilegrar endurheimtar, og 

má álykta að litir sem tengdir eru við náttúruna yrðu vinsælir í gegnum þau tengsl. Ekki eru enn til 

margar rannsóknir sem sýna tengsl sálfræðilegrar endurheimtar og lita, en sálfræðileg endurheimt og 

dálæti hafa sýnt fylgni og sterk tengsl sín á milli (van den Berg, Koole og van der Wulp, 2003; Lindal 

og Hartig, 2013; Nordh, Hartig, Hagerhall og Fry, 2009; Staats, Kieviet og Hartig, 2003). Því verður 

dálæti verði tekið fyrir í þessari rannsókn, þá gæti fylgni milli dálætis og endurheimtar aukið réttmæti 

rannsóknar.  

 

Mismunandi geðbrigði lita 

Valdez og Mehrabian (1994) gerðu rannsókn til að kanna aðgreind áhrif hverrar víddar í þriggja vídda 

módeli lita. Geðbrigðin ánægja (e. pleasure), örvun (e. arousal) og drottnun (e. dominance) voru 

skoðuð með tilliti til litbrigðis, mettunar og birtustigs, og virðist hver þessara þriggja vídda hafa sín áhrif 

á tiltekin geðbrigði. Litbrigðin gáfu flest upp álíka mikla ánægju og þótti grænn vera með ánægjulegri 

litum en gulur og nærliggjandi litir (gulgrænn og appelsínugulur) minnst ánægjulegir. Gulgrænn þótti 

mest örvandi liturinn og einnig sá mest drottnandi. Þá er það ávallt litur á milli blárrar og guls litbrigðis 

sem að vekur upp sterkasta geðbrigðið, vekur það upp vangaveltur um grænan og nærliggjandi liti um 

hvað veldur þessum mikla breytileika. Rannsóknin sýndi líka að dökkir litir eru líklegir til að vekja upp 

ýgin geðbrigði og er því sennilegast að ljósir vegglitir henti betur í hvíldarrýmum. 

 

Áhrif persónuleika á mat umhverfis 

Eins og komið hefur fram bregst fólk mismunandi við litum eftir reynslu, en enn aðrir einstaklingsþættir 

hafa líka sín áhrif. Persónuleiki hefur sýnt fylgni við dálæti á vissum litum (Fetterman, Liu og Robinson, 

2015; Robinson, 1975). Næmni einstaklinga hefur þá líka áhrif á hvernig einstaklingar meta umhverfi 

sitt, hægt er að kalla þá sáldara (e. screeners) sem eiga auðveldara með að sía óviðkomandi áreiti frá, 

á meðan að andstæða þeirra ósáldarar (e. non-screeners) eiga erfiðara með að hunsa viss áreiti og 

teljast þá einnig vera einstaklingar á viðkvæmari enda persónuleikarófa (Serhan, 2011). Rannsóknir 

hafa þá sýnt fram á mun þessara hópa (Dijkstra o.fl., 2008; Kwallek o. fl., 1997), þar kom fram að litir 
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höfðu mismikil áhrif í umhverfi. Aðrir persónuleikaþættir sem hafa haft fylgni sýnt tengsl við 

skynþröskulda geta líka haft áhrif. Úthverfu-innhverfu rófið getur spáð fyrir um dálæti fólks á litum. 

(Robinson, 1975). Úthverfir mældust hrifnari af „hlýjum” litbrigðum sem einkennast af rauðum og 

gulum tónum og þeir innhverfu kusu fremur „köld” litbrigði blárra og grænna tóna. Þeir sem eru 

innhverfir eru oft næmnari fyrir áreiti, þá er viss samsláttur í næmni og innhverfu. Eru það þó aðskild 

hugtök og þeir sem eru næmnir eru ekki endilega innhverfir (Aron og Aron, 1997). 

 

Rannsóknarmarkmið og tilgátur  

Í rannsókn Kristjáns Einarssonar kannaði hann áhrif náttúrulegra áreita og vegglitar á sálfræðilega 

endurheimt á vinnustað. Þar voru bornir saman hvítur og grænn vegglitur en niðurstöðurnar á áhrifum 

vegglita voru óljósar og sýndu ekki fram á mun (2014). Þessi rannsókn byggir á téðri rannsókn 

Kristjáns, þar sem leitað er eftir nánari gögnum um áhrif græns vegglitar á mat fólks á að upplifa 

sálfræðilega endurheimt, fjarveru, hrifningu og dálæti. Þar sem að gulgræn litbrigði veita meiri örvun er 

búist við að þau dragi að sér meiri ósjálfráða athygli og styðji þannig við sálfræðilega endurheimt. 

 Þá verður persónuleikabreytan úthverfa skoðuð, þar sem rannsóknir hafa sýnt að áhrif lita á 

innhverfa og úthverfa getur verið mismunandi. Talið er að úthverfir haldi meira upp á gulleitari græna 

tóna og innhverfir bláa. Auk þess gætu örvandi áhrif gula litrófsins haft jákvæðari áhrif á úthverfa 

fremur en innhverfa. Grænn er talin vekja upp almenna ánægju svo að mikilvægt er að skoða hvar á 

litrófinu hann hentar sem flestum.  

 Settar voru fram tvær tilgátur í fjórum liðum til að skoða þau áhrif sem litir geta haft á 

mismunandi persónuleika með tilliti til kenningar sálfræðilegrar endurheimtar.  

Tilgáta 1 segir til um að munur sé á áhrifum litbrigðis í vegglit á grænu litbrigðarófi á a) líkur á 

endurheimt, b) hrifningu, c) fjarveru og d) dálæti, þar sem að gulgræn litbrigði á vegglit hafa meiri áhrif 

en blágræn litbrigði á vegglit. Tilgáta 2 segir að gulari litbrigði fái hærri einkunn hjá úthverfum og þau 

bláu hærri einkunn hjá þeim innhverfu þegar kemur að a) líkum á endurheimt, b) hrifningu, c) fjarveru 

og d) dálæti.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 257 talsins. Meðalaldur þátttakenda var 28 ár og aldurinn spannaði  frá 16 til 68 ár 

(Sf=10,7). Kynjahlutföllin voru: 171 konur (66,5%), 85 karlar (33,1%) og 1 kynsegin (e. non binary) 

(0,4%). 

Áreiti 

Sex ljósmyndir voru metnar af þátttakendum. Allar ljósmyndirnar voru af sama rými  

Rýmið sést á mynd 1. Þar sést hvíldarrými á vinnustað með glugga og hvítri hurð, inni í herberginu er 

sófi, borð og stólar.  

Ljósmynd var fengin frá Kristjáni Einarssyni (2014) og hefur verið notuð í sambærilegri rannsókn. Fyrir 

þessa rannsókn var ljósmyndinni breytt í myndvinnsluforritinu Photoshop CS5 með þeim hætti að 

vegglitur herbergisins tók breytingum auk þess sem gluggaútsýni var breytt frá upprunalegu myndinni. 

Græni veggliturinn á upprunalegu myndinni mældist með gildin 76 gráður í litbrigði (e. hue), 20 í 

mettun (e. saturation) og 66 í birtustig (e. brightness). Myndin er notuð sem útgangspunktur fyrir 

ákvörðun á litbrigðum vegglita á hinum fimm myndunum. Ákveðið var að halda mettun og birtustigi 

mynda stöðugu á öllum myndum. Litbrigðakvarðinn sem miðast við 360° var á hinn bóginn látinn 

hlaupa á 20° bili, þ.e. 56°, 76°, 96°, 116°, 136° og 156°, sem er hluti litrófsins sem innheldur grænan 

lit. Teljast 120° til hreins græns litar, litir með lægri gildi hafa því gulan í sér og hærri gildi bláan.    

 
Mynd 1. Herbergi með litbrigði 56° til vinstri og litbrigði 156° til hægri.

Mynd 2. Að ofan sjást litirnir sem veggir rannsóknar báru og að neðan sést sama litróf óskorið. 
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Rannsóknarsnið og mælitæki 

Rannsóknin hefur tvær frumbreytur; litbrigði veggs og persónuleikaþáttinn úthverfu, þar sem að 

litbrigði veggs tekur sex gildi og úthverfa tekur tvö gildi (innhverfa og úthverfa). Fylgibreyturnar voru 

fjórar; líkur á endurheimt, hrifning, fjarvera og dálæti.  

 Mælitæki: Tveir spurningarlistar voru lagðir fram við öflun gagna. Fyrri spurningalistinn mældi 

fylgibreyturnar fjórar; líkur á endurheimt, hrifning, fjarvera og dálæti. Á listanum voru sex blaðsíður, á 

hverri síðu var ein mynd af herbergi ásamt spurningum sem skimuðu fyrir áhrifum fylgibreytnana. 

Sömu staðhæfingar voru notaðar og voru notaðar í verkefni Kristjáns Einarssonar (2014), og eru þær 

þýðingar Páls Jakobs Líndal (2012) á staðhæfingum úr sambærilegum rannsóknum (Nordh o.fl., 2009; 

Lindal og Hartig, 2013). 

 Fylgibreyturnar fjórar meta eiginleika umhverfis til að styðja við sálfræðilega endurheimt. Til 

þess að mæla hvernig þátttakendur upplifðu vegglitina var notast við eina staðhæfingu fyrir hverja 

fylgibreytu, þær voru; „þegar ég er andlega þreytt(ur) og á erfitt með að einbeita mér vegna mikils 

álags í vinnunni, hjálpar umhverfi eins og þetta mér að slaka á og safna orku” (líkur á endurheimt), 

„mér finnst þetta umhverfi hrífandi; Hér er margt sem fangar athygli mína” (hrifning), „að dvelja í 

umhverfi sem þessu gefur mér hvíld frá hversdagslegri rútínu” (fjarvera) og „ég kann vel að meta þetta 

umhverfi” (dálæti). Öll atriðin voru metin  á 11 punkta likert kvarða, þar sem 0 stóð fyrir mjög 

ósammála og 10 mjög sammála.  

 Til að leggja mat á úthverfu voru 10 atriði úr íslenskri þýðingu á persónuleikaprófinu HEXACO-

60-IS notuð (Rakel Jónsdóttir Guðmann og fleiri, 2015). Hver spurning er fullyrðing sem þátttakendur 

svara með fimm punkta likert kvarða; 1 er „mjög ósammála”, 2 er „ósammála”, 3 er „hvorki sammála 

né ósammála”, 4 „er sammála” og 5 er „mjög ósammála”. Dæmi um spurningar eru „ég sýni yfirleitt 

frumkvæði í mannlegum samskiptum” og „ég læt sjaldan í ljós skoðanir mínar á fundum”. 

Framkvæmd 

Til að setja upp spurningalista og afla gagna var notast við vefsíðuna surveygizmo.com. Tengli á 

könnun var deilt í gegnum samskiptamiðilinn facebook. Rannsakandi notaðist við persónulegan 

aðgang sinn þar sem skrifuð var stöðu uppfærsla (e. status update) sem birtist í fréttaveitu vina og 

fylgjenda, þá fylgdi texti með tenglinum sem hvatti lesendur til að bæði taka umrædda könnun og deila 

henni áfram. Úrtakið var því hentugleikaúrtak þar sem var einnig notast við snjóboltaaðferð. 

Í byrjun spurningalista var hann kynntur, auk þess sem beðið var um kyn og aldur. Næst komu 

leiðbeiningar sem innihéldu meðal annars fyrirmæli um að gefa ætti sér smá tíma til að setja sig 

hugrænt í aðstæður sem lýst var á eftirfarandi hátt;  

„þú hefur verið að kljást við erfitt og flókið verkefni í vinnunni í allan morgun. Verkefnið krafðist mikillar 

einbeitingar og var tímafrekt. Nú er hinsvegar komið að hádegishléi og þú myndir mjög gjarnan vilja 

hvíla þig ofurlítið áður en þú þarft að takast aftur á við verkefnið.“ Því næst voru þátttakendur beðnir að 

leggja mat á myndir af herbergjum út frá fjórum staðhæfingum sem mældu fylgibreyturnar fjórar; líkur 

á endurheimt, hrifning, fjarvera og dálæti. Myndirnar voru sex, líkt og blaðsíðufjöldi þess spurningalista 

og birtust síðurnar í handahófskenndri röð hjá hverjum þátttakanda. 
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Að því loknu tók við úthverfuhluti HEXACO-60-IS. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna voru svör þátttakenda úr HEXACO-60-IS flokkuð í tvo flokka; a) innhverfu (það er 

einstaklingar með skor á bilinu 10 til 20) og b) úthverfu (það er einstaklingar með skor á bilinu 31 til 50 

stig). Að því loknu stóðu eftir gögn frá 71 þátttakanda sem tekin voru til frekari samanburðar 

greiningar.  

Til að prófa þá tilgátur að munur væri á líkum þess að upplifa endurheimt, hrifningu, fjarveru og dálæti 

eftir vegglit herbergjana var notast við aðfallsgreiningu endurtekinna mælinga (e. repeated measure 

ANOVA). Aðfallsgreining endurtekinna mælinga var einnig notuð þegar skoðað var hvort munur væri á 

vegglit eftir úthverfu og einhverfu á sömu þáttum. Í báðum tilvikum var miðað við α = 0,05.  

Tölfræðiforritin IBM SPSS version 21 og Microsoft Excel version 14 voru notuð við greiningu gagna. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði um persónuleikaþáttinn úthverfu. 

Innhverfi hópurinn sem innihélt 71 einstakling hafði meðaltalið 14,5 (Sf = 3,78) á HEXACO-60-IS. 

Aldursbilið var frá 16 til 61 árs með meðalaldurinn 26,01 (Sf = 9,12) og kynjahlutfallið 42% karlar á 

móti 58% konum. Úthverfi hópurinn innihélt 50 einstaklinga sem höfðu meðaltalið 32,32 (Sf = 2,21) á 

HEXACO-60-IS. Aldursbilið var frá 18 til 55 ára með meðalaldurinn 27,54 (Sf = 9,58) og kynjahlutfallið 

22% karlar á móti 78% konum. Þátttakendur sem voru á milli innhverfa og úthverfa hópsins voru ekki 

notaðir við gögn þar sem hóparnir tveir voru bornir saman, en við tilgátu 1 var notast við alla 

þátttakendur óháð persónuleika. 

Á töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir fylgibreyturnar „líkur á upplifðri endurheimt“, „dálæti“, „fjarveru“ og 

„hrifningu“. Þar sést að líkur á að upplifa endurheimt, dálæti og upplifun fjarveru eru rétt yfir meðallagi, 

og að hrifning er tæplega undir meðallagi. Sterk jákvæð fylgni var á milli allra þátta, eins og búist var 

við, en hrifning hafði veikustu fylgnina við aðra þætti.  

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði og fylgni kannaðra breyta 

  M SF Lægst Hæst aEndurheimt Dálæti Fjarvera Hrifning 
aEndurheimt 5,60 2,34 1 11 1       

Dálæti 5,57 2,49 1 11 0,78** 1 

  Fjarvera 5,37 2,26 1 11 0,84** 0,77** 1 

 Hrifning 4,97 2,31 1 11 0,64** 0,67** 0,65** 1 

 **=p<0,01 *=p<0,05 (a) Stytting á „líkur á að upplifa endurheimt” 

 

Tilgáta 1 

Í töflu 2 má sjá meðaltöl og staðalfrávik mats fólks á líkum þess að upplifa endurheimt, hrifingu, 

fjarveru og dálæti eftir litbrigðum. 

 

Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik litbrigða – líkur á endurheimt, hrifning, fjarvera og dálæti 

    (a) Stytting á „líkur á að upplifa endurheimt” 

 

 a) Endurheimt: Niðurstöður aðfallsgreiningu endurtekinna mælinga með Greenhouse-Geisser 

leiðréttingu sýna að áhrif vegglitar á mat þátttakenda á líkum þess að upplifa endurheimt voru 

marktækar, F(3,574 , 889,808) = 18,505, p < 0,001. Eins og sjá má í töflu 2 var sá vegglitur með 

                               Litbrigði 
  56° 76° 96° 116° 136° 156° 
aEndurheimt 5,16 (2,69) 5 (2,69) 4,65 (2,69) 4,28 (2,74) 4,28 (2,7) 4,24 (2,69) 
Hrifing 4,16 (2,65) 4,15 (2,61) 4,1 (2,62) 3,77 (2,65) 3,79 (2,68) 3,86 (2,74) 
Fjarvera 4,96 (2,69) 4,8 (2,65) 4,33 (2,63) 4,09 (2,7) 3,97 (2,62) 4,08 (2,67) 
Dálæti 5, 04 (2,83) 4,95 (2,84) 4,6 (2,88) 4,28 (3,05) 4,21 (2,95) 4,36 (2,88) 
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litbrigðið 56° talinn líklegastur að ýta undir endurheimt en vegglitur með litbrigðið 156°var talinn sá síst 

líklegastur að ýta undir endurheimt. Í samræmi við tilgátu 1a) sýna niðurstöður að gulgræn litbrigði í 

vegglit hafa marktækt meiri áhrif en blágræn litabrigði á mat fólks á líkum þess að upplifa sálfræðilega 

endurheimt en Bonferroni (post hoc próf) sýndi marktækan mun milli; a) 56° og 96°, b) 56° og 116°, c) 

56° og 136°, d) 56° og 156°, e) 76° og 96°, f) 76° og 116°, g) 76° og 136°, h) 76° og 156°, i) 96° og 

116°, j) 96° og 136°, k) 96° og 156° (p < 0,05).  

 b) Hrifning: Niðurstöður aðfallsgreiningu endurtekinna mælinga með Greenhouse-Geisser 

leiðréttingu sýna að áhrif vegglitar á hrifningu voru F(3,459 , 861,284) = 4,036, p < 0,01. Líkt og kemur 

fram í töflu 2 var litbrigðið 56° talin vera mest hrífandi en litbrigðið 116° minnst hrífandi. Bonferroni 

sýndi marktækan mun milli; a) 76° og 116°, b) 76°og 136°, c) 96°og 116° og d) 96°og 136° (p < 0,05). 

Þannig er tilgáta 1b) að hluta til studd þar sem hluti af gulgræna litrófinu sýnir marktækt meiri áhrif á 

hrifingu en hlutar blágræna litrófsins, þó svo litbrigði í jöðrum (þ.e. 56°og 156°) greini sig ekki frá 

öðrum litbrigðum. 

 c) Fjarvera: Niðurstöður aðfallsgreiningu endurtekinna mælinga með Greenhouse-Geisser 

leiðréttingu sýna að megináhrif vegglitar á upplifða fjarveru voru marktækar, F(3,538 , 880,895) = 

18,491, p < 0,001. Líkt og kemur fram í töflu 2 var litbrgiðið 56° talið vekja upp mesta fjarveru, en 

litbrigði 136° minnsta fjarveru. Bonferroni sýndi marktækan mun milli; a) 56° og 96°; b) 56° og 116°; c) 

56° og 136°; d) 56° og 156°; e) 76° og 96°; f) 76° og 116°; g) 76° og 136°; h) 76° og 156° og i) 96° og 

136° (p < 0,01). Tilgáta 1c) er því studd að hluta, þar sýna gulgrænni litirnir oftar marktækt, en þeir 

blágrænu gera það í minna mæli. 

 d) Dálæti: Niðurstöður aðfallsgreiningu endurtekinna mælinga með Greenhouse-Geisser 

leiðréttingu sýna að megináhrif vegglitar á dálæti voru marktækar, F(3,425 , 852,767) = 11,605, p < 

0,001. Sá vegglitur sem vakti upp mesta hrifningu af herberginu hafði litbrigðið 56°, og þá minnstu 

136° eins og sjá má í töflu 2. Benferroni sýndi marktækan mun milli; a) 56° og 96°; b) 56° og 116°; c) 

56° og 136°; d) 56° og 156°; e) 76° og 96°; f) 76° og 116°; g) 76° og 136°; h) 76° og 156°; i) 96° og 

136° (p < 0,05). Gulgrænir litir ná oftar marktækum mun við aðra liti, jafnt sem sín á milli, á meðan að 

blágrænir litir hefur jafnari áhrif. 

 

Tilgáta 2  

a) Endurheimt : Niðurstöður dreifigreiningar leiddu í ljós samvirkni áhrif persónuleika og vegglitar á 

mat fólks á líkum þess að upplifa endurheimt, F (1, 117) = 7,35, p < 0,01. Styður það við tilgátu 2a og 

má því álykta að persónuleiki hafi áhrif á upplifða endurheimt eftir vegglitar herbergi.  

Úthverfir mátu gulari (56°) vegglitinn meira endurheimtandi en innhverfir (MEndurheimt hjá úthverfum = 5,7, Sf 

= 2,41; MEndurheimt hjá innhverfum = 4,9, Sf = 2,55), en þeir innhverfu mátu blárri (156°)  vegglitinn meira 

endurheimtandi (MEndurheimt hjá innhverfum = 4,2, Sf = 2,44; MEndurheimt hjá úthverfum = 3,8, Sf = 2,42). 

 b) Hrifning : Niðurstöður dreifigreiningar reyndust ómarktækar, F (1, 117) = 2,84, p = 0,095, og 

því ekki hægt að álykta fyrir um samvirk áhrif persónuleika og vegglitar á hrifingu fólks, ólíkt því sem 

tilgáta 2b gerði ráð fyrir. Hinsvegar er p-gildið lágt sem gefur kynna tilhneigingu þess að munur sé á 

milli persónuleikana tveggja.  
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 c) Fjarvera : Í samræmi við tilgátu 2c leiddu niðurstöður dreifigreiningar í ljós samvirk áhrif 

persónuleika og vegglitar á fjarveru, F (1, 117) = 7,32, p < 0,01. Styður það tilgátu 2c. 

Úthverfir töldu gulari (56°) vegglitinn veita meiri fjarveru en innhverfir (MFjarvera úthverfra = 5,3, Sf = 2,5; 

MFjarvera innhverfra = 4,5, Sf = 2,54), en þeir innhverfu töldu blárri (156°) vegglitinn veita meiri fjarveru 

(MFjarvera innhverfra = 4, Sf = 2,51; MFjarvera úthverfra = 3,5, Sf = 2,52). 

 d) Dálæti : Niðurstöður dreifigreiningar leiddu í ljós samvirk áhrif persónuleika og vegglitar á 

dálæti, F (1, 117) = 6,06, p < 0,05, í samræmi við tilgátu 2d. 

Úthverfir höfðu meira dálæti á gulari (56°) vegglitnum en innhverfir (MDálæti úthverfra = 5,8, Sf = 2,65; 

MDálæti innhverfra = 4,6, Sf = 2,83), en þeir innhverfu höfðu meira dálæti á blárri (156°) vegglitnum (MDálæti 

innhverfra = 4,2, Sf = 2,83; MDálæti úthverfra = 4,1, Sf = 3,03). 
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Umræða 

Ljóst er af niðurstöðum rannsóknarinnar að litbrigði veggjar hefur áhrif á sálfræðilega endurheimt, 

hrifningu, fjarveru og dálæti. Auk þess hefur persónuleiki umfram áhrif á hvernig einstaklingar meta 

áhrif litbrigða eins og tilgáta 2 kveður um. Þar sýndu sálfræðileg endurheimt, fjarvera og dálæti 

marktækan mun á innhverfum og úthverfum, en ekki náðist marktækt á hrifningu. Til samanburðar 

hafa fyrri rannsóknir sýnt mun á áhrifum eftir öðrum persónuleikaþáttum sem snúast að því helst 

hversu næmir þeir eru á umhverfið (Dijkstra o.fl., 2008). Niðurstöðurnar bæta þannig við vitneskju um 

mögulega þætti sem geta haft áhrif á upplifun lita.  

 Niðurstöður sýna líka að upprunalegi græni liturinn sem notaður var í rannsókn Kristjáns 

Einarssonar (2014) var með eitt af mestu endurheimtandi áhrifunum, það er í samræmi við tilgátu 1 

um að gulgræn litbrigði hafa meiri áhrif. Þá hefðu áhrif aukist smávægilega ef liturinn hefði verið meira 

inn á gula litrófið. Vekur það upp spurningar því sá litur tilheyrir gula litrófinu og telst hann tæknilega 

ekki til græns litar, það er þvert á kenningar um gildistengsla lita (Palmer og Schloss, 2010) og þá 

áherslu sem að grænn litur hefur fengið í umhverfissálfræði (Kristján Einarsson, 2014; Dijsktra, 

Pieterse, Pruyn, 2008). Þá gætu aðrir þættir eins og samræmi lita sem umlykja veggliti verið að hafa 

áhrif þar sem maðurinn hefur dálæti af litum sem tóna vel saman (Schloss og Palmer, 2011). 

 Ekki er hægt að alhæfa um allt litrófið með þessum niðurstöðum en þetta veitir góða sýn á þá 

breytingar sem verður á viðbrögðum einstaklinga þegar gulur fer yfir í að vera blár. Er þörf á meiri 

rannsóknum til að kanna hversu mikil áhrif litur innréttingar og skrautmuna (eins og gróður) hefur á 

vegglit og hver þau áhrif eru sitt í hvoru lagi með tilliti til hinna. Þegar velja á vegglit á rými má með 

sanni segja að mikilvægt er að velja litinn með það í huga hverjir munu dvelja í rýminu og hvert 

hlutverk herbergisins er. 
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