
 

 

MS ritgerð 

í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 
 

 

 

 

Allt sem er grænt grænt finnst mér vera fallegt 

Umhverfismerkingar og kaupáform 

 

 

Guðfinna Birta Valgeirsdóttir 

 

Leiðbeinandi: Auður Hermannsdóttir, aðjúnkt 

Júní 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allt sem er grænt grænt finnst mér vera fallegt 
Umhverfismerkingar og kaupáform 

 

 

 

Guðfinna Birta Valgeirsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 

Leiðbeinandi: Auður Hermannsdóttir 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2020



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt sem er grænt grænt finnst mér vera fallegt: Umhverfismerkingar og 
kaupáform. 
 
Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MS prófs við Viðskiptafræðideild, 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 
 
© 2020 Guðfinna Birta Valgeirsdóttir 
Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 
 
Reykjavík, 2020 



 

4 

Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 

við Háskóla Íslands og telst til 30 ETCS eininga. Hugmyndin um umhverfismerktar vörur 

sem söluhvata hefur heillað mig síðan ég hóf grunnámið mitt í ferðamálafræði þegar ég 

skoðaði umhverfisstaðla í þaula. Þegar ég fór svo í matvörubúðir stóð ég sjálfa mig að því 

að velja ávallt frekar vörurnar sem litu út fyrir að vera betri fyrir heiminn, þessar umbúðir 

sem voru ekki með æpandi liti, ódýrastar eða framleiddar af stórframleiðendum - heldur 

þær vörur sem búið var að votta með einhverskonar umhverfisvottunum og litu út fyrir að 

koma frá góðum stað og unnar af fólki sem fékk sanngjörn laun. Áhuginn kviknaði og 

restin heyrir sögunni til.  

Þá er komið að þökkum. Allra helst er það leiðbeinandinn minn, hún Auður 

Hermannsdóttir, sem hefur ekki eina efasemdarfrumu um getu manns í námi og mun ég 

búa að hennar leiðsögn alla ævi. Hún fær mínar bestu þakkir. 

Ég vil líka þakka maka mínum, honum Stefáni fyrir tiltrú, hvatningu og stuðning. Þessi 

meistaraár í Háskóla Íslands hafa liðið alltof hratt og er ég mjög þakklát fyrir allt 

tengslanetið sem ég hef myndað og vináttur til frambúðar. Ég er þó sérstaklega þakklát 

fyrir góðvinkonu mína, hana Kristínu Evu, fyrir að hafa ýtt á mig að sækja um þetta nám 

og hafa óbilandi trú á mér. Að lokum fær Ýr Stefánsdóttir, klappstýran mín í einu og öllu 

lokaþakkirnar. Hún kennir mér á lífið á hverjum degi.  
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Útdráttur 

Umhverfismerkingar hafa spilað stórt hlutverk í kaupákvörðunum neytenda undanfarin ár. 

Neytendur eru farnir að setja kröfur á fyrirtæki og vilja að vörur fullnægi þeirra þörfum án 

þess að það hafi stórkostleg áhrif á náttúruna. Þegar vörur eru umhverfisvottaðar er verið 

að miðla þeim skilaboðum til neytenda að ferlið við framleiðslu, neyslu eða endurvinnslu 

beri einhverskonar umhverfisvæna eiginleika. Alla jafna eru neytendur tilbúnir að greiða 

meira fyrir þessar vörur. Gerðar hafa verið rannsóknir á þeim sem versla umhverfisvænar 

og/eða umhverfismerktar vörur út frá lýðfræðibreytum, en þar eru mismunandi niðurstöður 

áberandi. Einnig hafa verið gerðar rannsóknir út frá persónuleika og þar kemur í ljós að 

þeir sem skora hátt í ákveðnum þáttum á persónuleikaprófum geta verið líklegri til þess að 

sýna einhverskonar umhverfisvænni hegðun en aðrir.   

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort fólk væri frekar tilbúið að kaupa 

umhverfismerkta vöru heldur en vöru sem hefur ekki umhverfismerkingu. Jafnframt var 

markmið rannsóknarinnar að kanna hvort fólk verðmeti slíkar vörur hærra en þær sem eru 

ekki umhverfismerktar. Þar að auki var markmiðið að kanna hvort persónuleikaeinkenni 

úr persónuleikaprófinu HEXACO geti ýtt undir eða dregið úr tengslum á milli þessara 

þátta. Notast var við tvær myndir af ólífuolíu þar sem ein var með umhverfismerkingu og 

ein án umhverfismerkinga í tilraunasniði. Alls svöruru 547 rafrænum spurningalista sem 

sendur var út í mars 2020.  

Niðurstöður leiða í ljós að þegar það kemur að líkum á kaupum á olíu virðist ekki skipta 

máli hvort hún sé merkt umhverfisvæn eða ekki. Þá reyndist engin samvirkni milli 

umhverfismerkinga og persónuleikaeinkenna, hvorki þegar líkur á kaupum voru skoðuð 

né í sambandi við verðmat. Þetta bendir til þess að persónuleikaeinkennin úr 

persónuleikaprófinu HEXACO ýti hvorki né dragi úr kauplíkum eða verðmati á vörunni. 

Niðurstöðurnar renna því ekki stoðum undir fyrri fræði og því hugtækt að kryfja þessi fræði 

enn frekar til mergjar.  

Rannsóknin nýtist þeim sem starfa við markaðssetningu á vörum þar sem fyrirhugað er 

að merkja þær með umhverfismerkingum og getur rannsóknin átt þátt í þeirri 

ákvarðanatöku þar sem niðurstöður gefa til kynna að umhverfismerkingar eru ekki 

fýsilegar, allavega ekki þegar að kemur að olíu.  
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1  Inngangur  

Við lifum á tímum þar sem bjartasti talsmaður umhverfismála er sautján ára sænsk stelpa. 

Ekki nóg með það heldur hefur neysla í heiminum aldrei verið eins mikil og eins fer 

heimurinn hlýnandi. Vitundavakning meðal fólks er áberandi og mikilvægt er að leggja 

hönd á plóg til þess að komandi kynslóðir taki ekki á móti heiminum í óásættanlegu 

ástandi. Í dag koma umhverfismál öllum við og fólk reynir í hvívetna að minnka fótspor 

sitt á jörðinni. Það er því ekki hægt að segja annað en að umhverfismál séu farin að hafa 

áhrif á neytendur út um allan heim (Han og Kim, 2010; Kim og Choi, 2005; Laing og Frost, 

2010; Lee, Hsu, Han, og Kim, 2010). Neytendur beita nú ýmsum leiðum til að minnka 

kolefnissporið, til dæmis með því að nýta almenningssamgöngur, versla umhverfisvænar 

vörur og draga úr matarsóun.  

Til þess að taka betri ákvarðanir í kaupum sínum hafa neytendur nú umhverfismerkingar 

(e. eco-labels) í huga í auknum mæli þegar kemur að innkaupum (Chase og Smith, 1992) 

og hefur notkun fyrirtækja á slíkum merkjum aukist töluvert með árunum (Taufique, 

Polonsky, Vocino og Siwar, 2019). Umhverfismerkingar eru vottanir sem fyrirtæki geta 

sótt sér til þess að auðkenna umhverfiseiginleika vöru, en algengasta leiðin til þess að fá 

vottun er að vottunaraðilar, eða þriðji aðilinn, staðfesti að ákveðið fyrirtæki uppfylli þeirra 

skilyrði og staðla gegn gjaldi (Li og van’t Veld, 2015). Dæmi um umhverfismerkingar eru 

til að mynda Skráargatið á Íslandi, Svanurinn í Skandinavíu og Fair Trade í 

Bandaríkjunum.  

      Margir neytendur vilja leggja sitt að mörkum og versla umhverfisvænar vörur sem 

skaða ekki umhverfið eða hafa áhrif á framtíðina, og geta þessar vörur þannig ýtt undir að 

neytendur tileinki sér græna kauphegðun og fari þar af leiðandi að versla fleiri 

umhverfisvænni vörur (Jaiswal, 2012). Neytendur eru farnir að setja kröfur á fyrirtæki og 

vilja að vörur fullnægi þörfum sínum án þess að það hafi stórkostleg áhrif á náttúruna 

(Laheri, 2017). Þeir versla þar af leiðandi frekar hjá fyrirtækjum sem eru með 

umhverfisstefnu (Eidi og Shabasi, 2017). Það virðist því vera ákveðinn vendipunktur í 

kauphegðun, en Hansen (2009) lagði til að fyrirtæki mættu þessari eftirspurn á vistvænum 

vörum til þess eins að þrífast á markaðinum.  

Það hljómar ef til vill ótrúlegt miðað við tíðarandann í dag en það eru ekki nema nokkrir 

áratugir síðan að stjórnendur fyrirtækja litu á umhverfismál sem peningaeyðslu og kvöð 
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frekar en að einblína á þau sem eitthvað sem gæti nýst þeim í sínu markaðsstarfi 

(Shrivastava, 1995). Umhverfismál hafa verið áberandi í skrifum fræðimanna (sjá t.d. 

Caitlin og Wang, 2013; Leonidou, Katsikeas og Morgan, 2013; Peloza o.fl., 2013; Trudel 

og Argo, 2013; White og Simpson, 2013) og hafa markaðsfræðingar í auknum mæli gripið 

þessa gæs og farið að auglýsa sínar vörur sem grænar (Hartmann og Apaloaza-Ibanez, 

2009; Iyer og Banerjee, 1993; McEachern og Warnaby, 2004). Það er þannig orðin ein 

tegund sóknarfæra á markaði (Borin, Cerf og Krishnan, 2011; Lin og Niu, 2018; Taufique, 

o.fl., 2019). Til að mynda hafa fyrirtæki skapað sér nýja ímynd og eru vörur gjarnan 

framleiddar með breyttri hönnun sem bendir til þess að varan sé umhverfisvænni en áður 

fyrr (Bremner 1989; Iver og Banjeree, 1992).  

Í dag nær þessi græna markaðssetning til alls kyns markaða á borð við fatnað, raftæki 

og þjónustu af ýmsum toga og því kannski ekki skrýtið að umhverfismál séu ein af megin 

samkeppnisþáttum á vörumarkaðinum (Belz og Peattie, 2009; Mostafa, 2009; Follows og 

Jobber, 2000; Nagar o.fl., 2014). Fræðimenn virðast þó ekki hafa náð samhljómi yfir 

hugtakið græna markaðssetningu þó hún sé oft lík. Í sumum skilgreiningum einskorðast 

græn markaðssetning við fyrirtækin og er lýst á þann veg að fyrirtæki auglýsi vörur sínar 

sérstaklega sem umhverfisvænar og/eða hversu mikið fyrirtækið leggur sitt að mörkum til 

að stuðla að einhverskonar náttúruvernd (Kalafatis o.fl., 1999). Aðrar skilgreiningar benda 

meira til samtalsins milli fyrirtækja og viðskiptavina þar sem þetta er ferli til þess að 

framleiða vörur eftir áherslum og þörfum viðskiptavina (Peattie, 1999; Shinghal og 

Singhal, 2015). Til að mynda bendir Peattie (1999) á að græn markaðssetning sé gerð með 

þann útgangspunkt í huga að fyrirtæki, neytendur og samfélagið þurfi að lifa í samlyndi 

hvert við annað á sjálfbæran hátt í sátt við vistkerfi og umhverfi jarðar.  

En hvernig neytendur eru það sem velja umhverfismerktar vörur? Gerðar hafa verið 

rannsóknir sem sýna mishljóm um hugmyndir af hinum græna neytanda út frá 

lýðfræðibreytum (sjá t.d. Anderson og Cunningham, 1972; Carrigan og Attala, 2001; Ibok 

og Etuk, 2014; Karna og Juslin, 2003; Maigan og Ferrell, 2001; Roberts, 1996; Van Liere 

og Dunlap, 1981; Wier, Andersen og Millock, 2008; Zimmer o.fl., 1994). Ýmsar kenningar 

segja til hvað breytur séu líklegri til að leggja meiri áherslu á umhverfismál og má þar 

nefna menntun (Carrigan og Attala, 2011; Roberts, 1999), búsetu (Zimmer o.fl., 1994), 

kyn (Roberts, 1999; Maigan og Ferrel, 2001) og aldur (Anderson og Cunningham, 1972; 

Vinning og Ehreo, 1990). 
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Nýlega hafa sálfræðilegir þættir verið skoðaðir í tengslum við umhverfisvæna hegðun. 

Þá eru meðal annars skoðuð viðhorf, gildi og venjur til þess að spá fyrir um slíka hegðun 

(Hirsh, 2010; Markowitz, Goldberg, Ashton, og Lee, 2012; Stern, 2000), sem og samband 

persónuleikaeinkenna og grænnar kauphegðunar (Heung, Fei og Hu, 2006). Persónuleiki 

helst oftast stöðugur yfir lífskeið einstaklings og hægt er að styðjast við það til þess að 

skilja einstaklinginn enn betur (Larsen, Buss og Wismeijer, 2013). Það gefur mikilvægar 

viðbótarskýringar um hegðun mannsins.  

Fræðimenn hafa rannsakað persónuleika í marga áratugi og reynt að gera eins konar 

flokkunarkerfi sem þykir lýsandi yfir tegundir persónuleika (sjá t.d John, Naumann og 

Soto, 2008; Tupes og Christal, 1961). Persónuleiki getur haft bein áhrif á trú, viðhorf og 

gildi einstaklinga (Islam, Rachman og Hollebeek, 2017). Í kjölfarið hafa nokkur líkön rutt 

sér til rúms þegar persónuleikar eru skoðaðir, þar á meðal þriggja þátta líkan Eysencks 

(1947), 16 persónuleikaþættir Cattell (Cattell og Mead, 2008) og fimm þátta líkanið Big 

Five (Goldberg, 1990). Fimm þátta líkanið sýndi fram á fimm stöðuga persónuleikaþætti: 

úthverfa, samvinnuþýði, samviskusemi, taugaveiklun og víðsýni (Lin, 2010; McCrae og 

Costa, 2008). Í framhaldi var gerð endurbót á líkaninu sem nefnist HEXACO þar sem sjötta 

eiginleikanum var bætt við. Þessi tvö líkön eru áþekk en HEXACO er þó með nokkrum 

áherslubreytingum (Ashton, Lee og de Vries, 2014). Islam og félagar (2017) telja 

HEXACO vera betra að því leytinu til að það þykir yfirgripsmeira og útskýrir betur 

félagslega þætti mannsins. Það væri því gagnlegt að sjá hvort hægt væri að tengja 

kaupáform á umhverfismerktum vörum við persónuleikaeinkenni og er það eitt af 

markmiðum þessarar rannsóknar. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort fólk er frekar tilbúið að kaupa vöru 

með umhverfismerkingu heldur en vöru sem hefur ekki umhverfismerkingu. Eins er 

markmið rannsóknarinnar að kanna hvort fólk verðmeti umhverfismerktar vörur hærra en 

þær sem eru ekki með umhverfismerkingu. Þar að auki er markmiðið að kanna hvort 

persónuleiki úr persónuleikaprófinu HEXACO geti ýtt undir eða dregið úr tengslum á milli 

þessara þátta. Til að mynda hefur grein Markowitz og fleiri (2012) gefið vísbendingar um 

umhverfisvæna hegðun í fari fólks út frá heiðarleika-auðmýkt, sem er einn þáttur 

HEXACO líkansins. Eins má nefna rannsókn Milfont og Sibley (2012) sem töldu tengsl 

vera á milli umhverfisvænna hegðunar og samviskusemisþáttar HEXACO. Það er því fótur 

fyrir að rannsaka þessa þætti og kanna hvort þeir standist eða ekki. Rannsóknin er framlag 

til fræðanna að því leyti að ekki hefur verið gerð rannsókn þar sem tilraunasnið, 
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umhverfismerkingar og persónueinkenni HEXACO eru skoðuð með þessum hætti svo að 

rannsakandi viti af.  

Þessi rannsókn nýtist þeim aðilum sem starfa við að selja grænar vörur, þá sérstaklega 

vörur með umhverfisvænar vottanir, í þeim skilning að hægt er sjá hvort 

umhverfismerkingar séu líklegar til að hafa áhrif á kaup neytenda. Það gerir þeim 

markaðshlutunina auðveldari að kortleggja neytendur út frá persónueiginleikum, ekki bara 

út frá lýðfræðibreytum og að vera markvissari í hönnun á markaðssamskiptum ef það 

kemur í ljós að persónuleikaeinkennin skipti yfir höfuð máli. Eins er rannsóknin gagnleg 

fyrir þá aðila sem eru að velta fyrir sér virðinu í að umhverfismerkja sínar vörur. 

Ritgerðinni er skipt upp í eftirfarandi hluta. Byrjað verður að fjalla um græna 

neytendahegðun og teygir það anga sína yfir í grænar vörur og kauphegðun. Þar á eftir 

verður farið yfir umhverfismerkingar. Því næst verður fjallað um persónuleika og 

persónuleikapróf og í beinu framhaldi verður aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. 

Niðurstöður eru svo kynntar og umræður flétta svo ritgerðina saman.  
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2  Græn neytendahegðun 

Undanfarna áratugi höfum við sem neytendur verið æ meðvitaðari um neysluumhverfi 

okkar og að það muni leiða til umhverfisvandamála og hefur breytt neytendahegðun komið 

í kjölfarið (Kangun o.fl., 1991; Vermeir og Verbeke, 2006; Whitmarsch og O‘Neill, 2010; 

Yadav og Pathak, 2017). Neytendahegðun má lýsa á þann veg að einstaklingar verja 

peningum, fyrirhöfn og tíma í vörur eða þjónustu tengdar neyslu. Aftur á móti á hegðunin 

sér lengri ferli heldur einungis kaupin sjálf. Hegðunin felur í sér allt neysluferlið, allt frá 

ástæðu þess að kaupa vöruna, kaupunum sjálfum og jafnvel ef ákvörðun er tekin að skila 

eða henda vörunni, eða segja upp tiltekinni þjónustu (Schiffman, Kanuk og Wisenblit, 

2010). Það er því mikilvægt að skilja neytendur vel þegar farið er af stað með vöru.  

Skilgreiningar á grænum vörum eru að mestu samhljóma meðal fræðimanna og hafa 

verið lýst sem vörur án eiturefna; vistvænar eða umhverfisvænar vörur sem munu ekki 

menga jörðuna eða ganga á náttúruauðlindir endurvinnanlegar og hægt að varðveita (Chen 

og Chai, 2012; Shamadasami o.fl., 1993). Jafnframt hafa sumir fræðimenn talið þær vera  

vörur sem búið væri að draga neikvæðum umhverfisáhrifum eða vörur í umhverfisvænum 

umbúðum (Elkington o.fl., 1990; Wasik, 1996). En lífsskeið umhverfisvara er flókið, þar 

sem það felur í sér allan lífsferil vörunnar frá upphafi til enda og því flókið að skilgreina 

hvar á ferlinum varan stimplar sig inn sem umhverfisvæna. Noor og félagar (2012) vilja 

meina að sú vara sem er gerð, notuð og fargað á þann hátt sem dregur verulega úr þeim 

skaða sem hún myndi annars valda umhverfinu geti talist græn vara. 

Grænir neytendur eru fylgjandi lífrænni framleiðslu, umhverfisvænum pakkningum og 

er umhugað um endurvinnslu og innihald eiturefna (Leonidou, Leonidou og Kvasova, 

2010). Því verja þeir töluverðum tíma í að skoða upplýsingar um vörur hjá fyrirtækjum til 

að ganga úr skugga að vörurnar standist umhverfisvænar kröfur (Luzio og Lemke, 2013). 

Hvatinn á bakvið kaupin er allra helst að vernda náttúruna til þess að tryggja lífsgæði 

núverandi og komandi kynslóða (Eidi og Shabasi, 2018; Rice o.fl., 1996; Shrikanth og 

Raju, 2012). Vörur sem bera þau merki að vera umhverfisvænar eru gjarnan verðlagðar 

hærri en þær hefðbundnu (Dale, 2008; Ling, 2013; Mintel, 2009; Tang o.fl., 2008; Yadav 

og Pathak, 2017) og neytendur telja þær gjarnan vera gæðamerki (Fan, Cao og Xia, 2019).  

Þar með er fólk almennt tilbúið að borga meira fyrir umhverfisvænar vörur (Cason og 

Ganadharan, 2002; Codagnone o.fl., 2016; Li, Kecinski og Messer, 2018; Liu, Chang og 

Den, 2013; Shen og Saijo, 2009; Vestein, 2007; Vlosky, Ozanne og Fontenot, 1999; 
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Wüstenhagen, 1998). Það á sér í lagi við um þá sem eru með heildartekjur í meðallagi eða 

yfir meðallagi (Wier, Andersen og Millock, 2008).  

Til að aðgreina umhverfisvæna neytendur er þeim gjarnan stillt upp eftir litrófi, til að 

mynda ljósgrænir eða dökkgrænir, en með því er átt við að umhverfisvænir neytendur geti 

verið í öðrum hvorum flokknum. Þeir sem vilja taka þetta alla leið eru þá þeir sem nefndir 

eru dökkgrænir. Í þeirra augum er ekki tiltökumál að greiða meira fyrir umhverfisvænar 

vörur (Sharma, 2015). Þeir eru reiðubúnir að fórna ýmsu, t.a.m vörum sem þeir versla 

vanalega í von um betri útkomu fyrir heiminn og eru opnari fyrir því að greiða meira fyrir 

umhverfisvænni vörur, Þá hafa neytendur einnig verið flokkaðir sem gráir, brúnir og 

dökkbrúnir (Etzioni, 1998; Martenson, 2018), en það litróf gefur til kynna þá einstaklinga 

sem hafa lítinn eða engann áhuga á að kaupa umhverfisvænar vörur. Þeir sem eru nefndir 

gráir eru þá þeir sem hafa lítinn eða engan áhuga á umhverfisvænum vörum og dökkbrúnir 

eru þeir allra ólíklegustu til að versla þær þar sem þeir sjá engan tilgang með því (Ling, 

2013). Þá hefur neytendum líka verið skipt upp í þá sem endurvinna á móti þeim sem 

endurvinna ekki (De Young, 1989).  

Ef fyrirtæki hafa litla innistæðu fyrir því að vera græn, en auglýsa sig sem slík er það 

nefnt grænþvottur (Parguel, Benoit-Moreau og Larceneaux, 2011). Þegar upp kemst um 

grænþvott upplifa neytendur sig gjarnan svikna og ýtir það undir efasemdir um hvaða 

vörum er hægt að treysta (Chen og Chang, 2012). Til dæmis óttast neytendur að verið sé 

að svindla á þeim með vörum sem eiga að búa yfir einhverskonar umhverfisvænum 

eiginleikum en þegar upp er staðið sé engin innistæða fyrir því (Thøgersen, Haugaard og 

Olesen, 2010). Það þykir miður fyrir þær sakir að flestir neytendur eru reiðubúnir að bretta 

upp ermar til þess að vernda umhverfið, rækta sínar skyldur gagnvart því og prófa grænni 

vörur (Eidi og Shabasi, 2017; Woo og Kim, 2018). Trúverðugleiki skilaboða hjá 

fyrirtækjum skiptir þar af leiðandi miklu máli (Darby og Karni; 1973; Nelson, 1970). Þá 

virðist dropinn hola steininn, en umhverfissinnar hafa haldið því fram að 

vöruframleiðendur muni hægt og rólega nýta sínar auðlindirnar betur á umhverfisvænni 

hátt og meðhöndla úrgang á sjálfbærri hátt vegna eftirspurna neytenda og skorts á 

auðlindum (Muldoon, 2004; Tseng og Bui, 2017).  Aftur á móti telja sumir neytendur að 

virkni umhverfisvænna vara sé lélegri en þeirra venjulegu og versla þar af leiðandi aðrar 

vörur (D‘Souza o.fl., 2007; Luchs, Naylor, Irwin og Raghunathan, 2010).  

Til þess að kryfja hinn græna neytanda hafa verið gerðar rannsóknir út frá 

lýðfræðibreytum, t.a.m út frá aldri, hjúskapastöðu, kyni, þjóðaruppruna og menntun 
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(Diamantopoulos o.fl., 2003; Kilbourne og Pickett, 2008; Zhang, Huang og Lin, 2006). 

Þegar grænir neytendur eru skoðaðir út frá þjóðaruppruna virðist vera sem einstaklingar 

frá rómönsku Ameríku eru líklegri til þess að versla meira af lífrænum vörum heldur en 

aðrir þjóðflokkar (Zhang, Huang og Lin, 2006). Aldur grænna neytanda er á reiki 

samkvæmt fræðimönnum en sumir telja þá unga (Anderson og Cunningham, 1972; Van 

Liere og Dunlap, 1981) á meðan aðrar rannsóknir benda til þess að þeir séu á miðjum aldri 

(Vinning og Ehreo; 1990; Roberts, 1996, Sandahl og Robertsson; 1989). Enn aðrar 

rannsóknir sýna fram á að grænn neytandi sé með lágar tekjur (Roberts, 1996) á meðan 

aðrir telja hann vera ungan, með háar tekjur og búa í þéttbýli (Carrigan og Attala, 2001; 

Maigan og Ferrell, 2001; Zimmer o.fl., 1994). Þá benda rannsóknir til að þeir sem séu 

meira menntaðir sýni meiri samfélagslega ábyrga neysluhegðun (Griskevicius, Tybur og 

Van den Bergh, 2010; Ibok og Etuk, 2014; Karna og Juslin, 2003; Roberts, 1999). Þeir eru 

af leiðandi líklegri til þess að kaupa umhverfisvænni vörur (Thung, Shih, Wei og Chen, 

2012; Wandel og Bugge, 1995). Umhverfisvitund og viðhorf stuðla svo að grænni 

neytendahegðun og eftir því sem vitundavakningin og áhyggjurnar vaxa velja neytendur 

gjarnan grænni vörurnar (Hamilton og Zilberman, 2006; Mantovani og Vergari, 2013; 

Noor o.fl., 2012).  
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3 Umhverfismerkingar  

Umhverfismerkingar eru valfrjálsar vottanir sem eru notaðar út um allan heim en 

fyrirtækjum ber engin skylda að hafa þær á sínum vörum. Þær eru nýttar til þess að 

auðkenna umhverfiseiginleika vöru innan tiltekins vöru- eða þjónustuflokks (Gallastegui 

Galarraga, 2002; Global Ecolabelling Network, 2014; Fan, Song, Cao og Xia, 2019; Li og 

van’t Veld, 2015; Shen, 2012; Tang, Fryxell og Chow, 2008; Thøgersen, Haugaard og 

Olsen, 2009). Það getur átt við allt ferlið eða hluta af því, hvort sem það á við framleiðslu, 

neyslu eða endurvinnslu (Bougherara og Combris, 2009; Gallastegui, 2010; Gössling og 

Buckley, 2014; Taufique o.fl., 2019). Til eru um 500 umhverfismerkingar samkvæmt 

Ecolabel (2018) og hafa þau öll mismunandi upplýsingar er varða áhrif á umhverfið (Li og 

van’t Veld, 2015). Umhverfismerkingar gefa neytendum þann valkost að velja á milli vara 

sem virka svipaðar en önnur þeirra hefur meiri ávinning að því leyti að það sé betra fyrir 

umhverfið að versla hana frekar en þessa hefðbundnu (Fan, Song, Cao og Xia, 2019). 

Umhverfismerkingar sem vottaðar eru af þriðja aðila hvetja fyrirtæki til þess að fjárfesta 

meira í framleiðslu á grænum vörum. Þessir vottunaraðilar þurfa að búa yfir raunhæfum 

umhverfisviðmiðum því of ströng eða of frjálsleg viðmið eru gagnslaus fyrir bæði 

markaðinn og umhverfið og gætu þar af leiðandi misst mark sitt (Bernstein og Cashore, 

2007). Þess vegna hafa mismunandi vottunaraðilar lagt sig fram við að koma á fót 

viðeigandi skilyrðum fyrir umhverfismerkingar svo að vottunaraðilar og fyrirtæki geti 

unnið saman (Fan, Song, Cao og Xia, 2019). Meira að segja hafa stjórnvöld í sumum 

löndum sett fram stefnur til þess að efla vitund almennings um umhverfismerki og hvetja 

neytendur til þess að reyna að sniðganga vörur sem framleiða óþarfa úrgang (Lin og Niu, 

2018).  

Neytendur treysta gjarnan á umhverfismerkingar sér til staðfestingar að vörur beri 

einhverskonar umhverfisvæna eiginleika (Atkinson og Rosenthal, 2014; Li og van’t Veld, 

2015). Umhverfismerkingar geta verið flóknar og óskýrar og sumir neytendur eiga erfitt 

með að nýta sér þær sem upplýsingagjöf (Brecard, 2014; Czamezki o.fl., 2014; D’Souza 

o.fl., 2014, 2007; Langer, Eisend og Kuß, 2008; Taufique o.fl., 2019) Óskýrar 

umhverfismerkingarnar geta haft í för með sér að neytendur verði tortryggnir og dragi í efa 

umhverfiseiginleika varanna (Bonini, Hintz, og Medonca, 2008; Gallastegui Galarraga, 

2002; Gertz, 2005; Kalafatis, Pollard, East og Tsogas, 1999; Peattie, 2010; Thøgersen, 

Haugaard og Olesen, 2010). 
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Það sem skýrir tortryggnina að hluta er ruglingur neytenda á þeim aragrúa af 

umhverfismerkingunum sem í boði eru, hvort sem merkingarnar koma frá stjórnvöldum 

eða þriðja aðila. Til að bæta gráu ofan á svart geta umhverfismerkingar fyrirtækjanna 

sjálfra, sem þau nota til þess að aðgreina sig á markaðinum, aukið flækjustigið ennþá meira 

(Bhaskaran, Polonsky, Cary og Fernandez, 2006; Borin o.fl., 2011). Sem dæmi getur 

þríhyrningurinn með þremur örvunum þýtt að varan sé gerð úr umhverfisvænu efni eða þá 

að þessi tiltekna vara sé endurvinnanleg (Borin, Cerf og Krishnan, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að væntingar og viðbrögð neytenda til umhverfismerktra 

vara hafi áhrif á kaupákvarðanir (Chase og Smith, 1992; Piper og Yeo, 2011; Tang, Fryxell 

og Chow, 2004). Dæmi um slík viðbrögð eru til að mynda þau skilaboð sem 

umhverfismerkingar bera með sér sem segja neytandanum að varan sé umhverfisvæn 

(Tang, Fryxell og Chow, 2004) sem getur haft áhrif á hvort varan sé keypt eða ekki. Í 

rannsókn Cason og Ganadharan (2002) kom í ljós að umhverfismerktar vörur sýndu fram 

á aukningu í sölu. Þetta helst í hendur við það að umhverfismerktur matur hefur aukist 

gríðarlega út um allan heim (Zhou, Liu, Mao og Yo, 2017). Sörqvist og félagar (2013) taka 

í sama streng en þau gerðu tilraun með kaffi þar sem þátttakendum var tjáð að einn 

kaffibollinn væri umhverfisvænni á meðan hinn væri venjulegur, en í raun var sama kaffi 

í báðum bollum. Í ljós kom að þátttakendur voru tilbúnir að borga meira fyrir þann sem 

var merktur umhverfisvænn og sögðu hann smakkast betur en sá venjulegi. Þetta gefur 

okkur þá hugmynd að virðið í umhverfismerkingunum sé til staðar. Eftirfarandi tilgátur 

eru settar fram: 

Þ H1: Fólk er líklegra til að vera tilbúið til að greiða meira fyrir vöru með 

umhverfismerkingu heldur en vöru án umhverfismerkinga. 

Þ  H2: Fólk er líklegra til að vera tilbúið að kaupa vöru með 

umhverfismerkingu heldur en vöru án umhverfismerkinga.  
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4 Persónuleiki og persónuleikapróf 

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram um persónuleika. Flestar kenningar virðast þó 

sammælast um að persónuleiki séu þeir eiginleikar sem einkenna grundvallarmun á 

einstaklingum (Parks-Leduc, Feldman og Bardi, 2015; Roccas, Sagiv, Schwartz og Knafo, 

2002). Persónuleiki getur táknað hegðun, hugsanir og tilfinningar (Anglim, Knowles, 

Dunlop og Marty, 2017; McCrae og Costa, 2008) en persónulegt gildi gefa innsýn í hvað 

er gott og/eða mikilvægt í lífinu (Bilsky og Schwartz, 1994; Schwartz, 1992). 

Persónuleikar eru í raun það sem við erum en ekki það sem fólk sér okkur sem. Allir þekkja 

einhvern sem er hreinskilinn, annan sem er þver og einhvern sem er óábyrgur eða alltaf 

þungur á brún og þenkjandi. Þessir þættir segja til um hverskonar persónuleiki býr að baki. 

Til eru skilgreiningar á borði við þáttarsjónarmið (e. trait approach) þar sem persónuleiki 

er skilgreindur sem munur einstaklinga í hegðun, tilfinningum og hugsunum og helst því 

nokkuð stöðugur yfir tíma og í mismunandi aðstæðum (Gleitman, Reisberg og Gross, 

2007).  

Til eru próf sem gegna því hlutverki að mæla persónuleika, en kenningar sem þau 

byggja á og tilgangur þeirra er misjafn. Rannsóknir á persónuleikaeinkennum hafa flestar 

beinst að fimm þátta líkaninu (Anglim o.fl., 2017). Þættirnir, eins og nafnið gefur til kynna, 

eru fimm talsins og skiptast í úthverfu (e. extraversion), samvinnuþýði (e. agreeableness), 

samviskusemi (e. conscientiousness), taugaveiklun (e. neuroticism) og víðsýni (e. openess 

to experience) (Kim o.fl., 2009; Yoo og Gretzel, 2011).  Hafa skal í huga að þetta eru ekki 

tegundir af manneskjum heldur þættir sem einstaklingar skora mishátt í (Ashton og Lee, 

2013). Skipt er í þessa tilteknu þætti svo hægt sé að skoða ef og hvernig þeir tengjast hver 

öðrum. Lokaniðurstöðurnar sýna þá einhverskonar hugmynd eða tegund af persónuleika 

sem manneskjan býr yfir.  

Þrátt fyrir að fimm þátta persónulíkanið hafi notið vinsælda síðustu áratugi hafa 

rannsóknir bent til þess að ákjósanlegra sé að hafa sex þætti (Ashton o.fl., 2001; Lee og 

Ashton, 2008, Asthon og Lee, 2013). HEXACO líkanið er endurskilgreining á fimm þátta 

líkaninu þar sem sjötta eiginleikanum var bætt við en það er heiðarleiki-auðmýkt (e. 

honesty-humility). Þá var þættinum taugaveiklun í fimm þátta líkaninu breytt yfir í 

tilfinningasemi í HEXACO (Ashton, Lee og de Vries, 2014). Úthverfa og samviskusemi 

líkjast samsvarandi þáttum fimm þátta líkansins að mestu en þó ekki alveg. Helsti 

munurinn þar á milli er sá að persónuleikaeinkennið úthverfa í HEXACO inniheldur ekki 

undirflokka á borði við hugrekki (e. bravery), seiglu (e. toughness) og sjálfsöryggi (e. self-
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assurance) eins og samsvarandi þáttur fimmþáttalíkansins. Þá inniheldur samviskusemi 

HEXACO ekki undirflokka sem vísa til siðferðislegrar samvisku (e. moral conscience) 

eins og að vera heiðarlegur (e. honest) og einlægur (e. sincere) eins og samsmsvarandi 

þáttur fimm þátta líkansins heldur dekkar sjötti flokkurinn, heiðarleiki-auðmýkt, hann.  

Flokkarnir sex eru stilltir upp sem svo að skalinn eigi að sýna andstæður. Til að mynda 

þykir einstaklingur skipulagður ef hann skorar hæst í samviskusemi en ef hann skorar lágt 

þykir hann sóðalegur og óskipulagður. Hér verður gerð grein fyrir þeim þáttum sem 

HEXACO inniheldur og ýmsar rannsóknir tengdar við umfjöllunina. 

Heiðarleiki-auðmýkt er aðgreiningarþáttur HEXACO og fimm þátta líkansins. Þessi 

þáttur samanstendur af þremur undirflokkum sem eru einlægni, sanngirni, hógværð og 

nægjusemi. Þegar að einstaklingur mælist hátt á skalanum þykir hann einlægur, 

heiðarlegur, hógvær og sanngjarn (Ashton og Lee, 2007; Chirumbolo og Leone, 2010; Lee 

og Ashton, 2013). Aftur á móti mun sá einstaklingur sem mælist lágt eða hinum endanum 

þykja útsmoginn, svikull og hrokafullur og sýna hneigðir til þess að brjóta reglur með eigin 

hagnað fyrir brjósti (Ashton og Lee, 2007; Ashton o.fl., 2004). Að minnsta kosti fjórar 

rannsóknir hafa sýnt að HEXACO geti gefið vísbendingar um umhverfisvæna eiginleika í 

fari fólks (Brick og Lewis, 2016; Hilbig, Zettler, Moshagen og Heydasch, 2013; Lee, 

Ashton, Choi og Zachariassen, 2015, Markowitz o.fl., 2012). Þessi þáttur getur þar af 

leiðandi skipt máli þegar siðferðislegir vinklar á persónuleikaeinkennum eru skoðaðir og 

því jafnvel fótur fyrir því að þeir sem eru umhverfissinnar skori hátt á þessum þætti 

(Marcus og Roy, 2019). Því eru eftirfarandi tilgátur settar fram:  

Þ H3a: Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið heiðarleiki-auðmýkt 

Þ H3b: Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið heiðarleiki-auðmýkt 

Næsti þáttur er tilfinningasemi en eins og bent var á var þessi þáttur nefndur 

taugaveiklun í fimm þátta líkaninu. Þeir undirflokkar sem mynda tilfinningasemi eru ótti, 

kvíði, ósjálfstæði og tilfinningavæmni. Þeir sem mælast hátt í tilfinningasemi eru því 

viðkvæmir, kvíðnir, stressaðir og hafa miklar áhyggjur af hlutum. Þeir sem mælast lágt í 

þessum þætti eru harðir af sér, óttalausir, sjálfstæðir og jafnvel ónærgætnir (Ashton og Lee, 

2013). Þessi þáttur er áhugaverður þar sem umhverfismál eru á allra vörum og gætu þeir 

einstaklingar sem eru að versla umhverfisvænar vörur því mælst hátt hér þar sem 
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loftlagskvíði og almennar áhyggjur um umhverfið gætu átt við þau. Eftirfarandi tilgátur 

eru settar fram:  

Þ H4a: Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið tilfinningasemi 

Þ H4b: Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið tilfinningasemi  

Einstaklingar sem mælast hátt í úthverfu eru sáttir í eigin skinni, með gott sjálfstraust og 

búa yfir leiðtogahæfni.  Þeir njóta samverustunda og samskipta og eru líklegri til þess að 

finna fyrir meiri lífsgleði en þeir sem skora lágt (Chirumbolo og Leone, 2010). 

Einstaklingar sem skora lágt í þessum þætti telja sig vera óvinsæla, finna fyrir 

óþægindum þegar þeir eru miðpunktur athyglinnar og eru minna bjartsýnir en aðrir 

(Ashton og Lee, 2007; Lee og Ashton, 2013). Þeir sem mælast hátt hér eru félagslyndir 

en rannsóknir hafa bent til þess að þeir séu líklegri til þess að vera hlynntir 

umhverfisvænni hegðun (Cameron, Brown og Chapman, 1998; Garling, Fujii, Garling og 

Jakobsson, 2003).  Þar af leiðandi eru eftirfarandi tilgátur settar fram:  

Þ H5a: Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið úthverfa 

Þ H5b: Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið úthverfa 

Þeir sem mælast hátt í samvinnuþýði eru þeir einstaklingar sem fyrirgefa, gera 

málamiðlanir og eiga auðvelt með að stjórna skapi sínu. Þeir einstaklingar sem mælast lágt 

eiga það til að vera langræknir, þverir og finna jafnvel auðveldlega fyrir reiði (Ashton og 

Lee, 2007).  Þá eru vísbendingar um að þeir sem mælast hátt í samvinnuþýði séu líklegir 

til þess að hafa áhyggjur af umhverfinu (Hirsh, 2010; Hirsh og Dolderman, 2007) og að 

þeir sýni umhverfisvæna hegðun (Pavalache-Ilie og Cazan, 2018). Þessir einstaklingar eru 

einnig líklegri til þess að sýna umhverfisvæna hegðun til þess að vera samþykktir og sýna 

fordæmi í samfélaginu (Markowitz o.fl., 2012). Eftirfarandi tilgátur eru því settar fram:  

Þ H6a: Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið samvinnuþýði 

Þ H6b: Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið samvinnuþýði 

Þeir sem mælast hátt í samviskusemi skipuleggja tímann sinn mjög vel, tileinka sér öguð 

vinnubrögð í átt að sínum markmiðum og ígrunda ákvarðanir vel áður en þær eru teknar. 
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Hins vegar hafa þeir einstaklingar sem skora lágt tilhneigingu til að hafa engar áhyggjur af 

tímaáætlunum, forðast krefjandi verkefni og sætta sig við að skila frá sér lítið yfirförnum 

verkefnum sem innihalda gjarnan villur (Lee og Ashton, 2013). Samviskusemi metur 

tilhneigingu til þess að vera ósvikinn í samskiptum við aðra einstaklinga. Mælikvarðinn 

metur tilhneiginguna til að forðast svik og spillingu (Ashton og Lee, 2007).  Hilbig, Zettler, 

Leist og Heydasch (2013) fundu í sinni rannsókn að engin samvirkni væri á milli 

samviskusemis og umhverfisvænnar hegðunar. Í rannsókn Markowitz og félaga (2012) 

sýndu niðurstöður hins vegar lítil en marktæk tengsl á milli samviskusemi og hins 

umhverfisvæna einstaklings. Það sama má segja með rannsókn Pavalache-Ilie og Cazan 

(2018) en hún sýndi jákvæð tengsl á milli samviskusemis og umhverfisviðhorfa og 

umhverfisvænnar hegðunar. Þegar að Milfont og Sibley (2012) skoðuðu umhverfisvæna 

hegðun í tengslum við rafmagnssóun fundust vísbendingar sem tengjast við samviskusemi. 

Það eru því ekki útilokað að þeir sem velja sér umhverfisvænar vörur geti mælst hátt á 

þessum þætti. Út frá ofangreindum upplýsingum eru eftirfarandi tilgátur settar fram:  

Þ H7a: Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið samviskusemi 

Þ H7b: Áhrif umhverfismerkinga á verðmati aukast er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið samviskusemi 

Einstaklingar sem skora hátt í víðsýni hafa tengsl við list og náttúru, eru forvitnir um 

ýmiss konar þekkingarsvið og nota ímyndurnaraflið í daglegu lífi. Eins reyna þeir að vekja 

áhuga á óvenjulegum hugmyndum, eru þenkjandi og heimspekilegir. Aftur á móti hafa þeir 

einstaklingar sem skora lágt taldir hafa lítinn áhuga á list og náttúru, forðast skapandi 

umhverfi og láta rökhyggjuna yfirbuga óhefðbundnar hugmyndir (Ashton og Lee, 2007). 

Víðsýni er tengd forvitni, opinni hugsun, sköpunargleði, ímyndunarafli og gáfum (Ashton 

og Lee, 2007; Lee og Ashton, 2013). Rannsóknir sýna því þann möguleika að þeir sem eru 

að mælast hátt í víðsýni séu líklegri til þess sýna umhverfisvæna hegðun (Marcus og Roy, 

2019). Margt bendir til þess að þeir einstaklingar sem hafa meiri tengsl við náttúruna séu 

líklegri til þess að vera umhverfisvænni einstaklingar (Mayer og Frantz, 2004; Nisbet, 

Zelenzki og Murphy, 2009). Þeir hafa mun meiri áhyggjur af umhverfismálum en þó ekki 

bara sem snúa að þeim sjálfum heldur hafa þeir áhyggjur af komandi kynslóðum og 

vistkerfinu í heild sinni (Hirsh, 2010; Hirsh og Doldeman, 2007; Schultz, 2001). Því eru 

eftirfarandi tilgátur settar fram:  
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Þ H8a: Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið víðsýni 

Þ H8b: Áhrif umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum 

persónuleikaeinkennið víðsýni 
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5 Rannsóknaraðferð  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna með tilraunasniði hvort einstaklingar séu frekar 

tilbúnir að kaupa umhverfismerkta vöru heldur en vöru sem er ekki umhverfismerkt, ásamt 

því að kanna hvort einstaklingar verðmeta umhverfismerkta vöru hærra en vöru sem er 

ekki umhverfismerkt. Þar að auki var markmiðið að kanna hvort persónuleikaeinkenni geti 

ýtt undir eða dregið úr tengslum á milli þessara þátta. Hér fyrir aftan verður greint frá 

þátttakendum og mælitækinu sem notað var ásamt því að framkvæmdin verður útlistuð.  

5.1 Þátttakendur   
Þátttakendur rannsóknarinnar voru 547 einstaklingar og voru þeir valdir með 

hentugleikaúrtaki. Þar af voru 486 konur (88,8%) og 59 karlar (10,8%). Þá voru tveir 

einstaklingar (0,4%) sem skilgreindu sig hvorki sem karl eða konu.  Nánari upplýsingar 

um þátttakendur má sjá á töflu 1.  

Tafla 1. Þátttakendur 

 

5.2 Mælitæki  
Þar sem tilraunasnið var notað byggir rannsóknin á samanburði, í þessu tilfelli á milli 

tveggja hópa. Í rannsókninni fengu þátttakendur tilviljanakennt áreiti þar sem hópur A fékk 

mynd af olíu með umhverfismerkingum (sjá mynd 1) og hópur B fékk mynd af olíu án 

umhverfismerkinga (sjá mynd 2). Þeir voru spurðir hversu líklegir eða ólíklegir þeir væru 

til þess að vilja prófa að kaupa vöruna að því gefnu að hún væri á sambærilegu verði og 

olían sem þeir versla nú þegar. Valmöguleikarnir voru mjög ólíklegt, ólíklegt, hvorki né, 

líklegt eða mjög líklegt.   

Aldur  Tekjur á mánuði f. skatt  Menntun  

20 ára eða yngri 3,1% Lægra en 100.000 kr. 7,6% Grunnskólapróf 7,5% 

21-30 ára 33,5% 100.001-300.000 kr.  18,6% Stúdentspróf/Iðnmenntun 22,7% 

31-40 ára 21,8% 300.001-600.000 kr. 44,2% Grunnnám á háskólastigi 35,5% 

41-50 ára 13,7% 600.001-900.000 kr. 23,8% Framhaldsnám á 

háskólastigi 
30,3% 

51-60 ára 15,8% 900.001 kr. eða hærra 5,8% Doktorspróf 0,7% 

61-70 ára 10,8%   Annað 3,3% 

Eldri en 70 ára 1,3%     
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Mynd 1. Mynd A innihélt olíu með umhverfismerkingum 

 

Mynd 2. Mynd B innihélt olíu án umhverfismerkinga 
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Eftir að hafa fengið mynd af olíunni voru þátttakendur spurðir um hvað þeir væru til í 

að greiða fyrir olíuna. Valmöguleikarnir voru á eftirfarandi veg: myndi ekki versla þessa 

vöru, minna en 400 krónur, 401-600 krónur, 601-800 krónur, 801-1000 krónur, 1001-1200 

krónur eða meira en 1200 krónur. Í framhaldi tók við HEXACO-60-IS persónuleikapróf 

(Ashton og Lee, 2009) sem byggist, eins og nafnið gefur til kynna, á persónuleika 

þátttakenda. Líkanið mælir persónuleikaþættina heiðarleika-auðmýkt, tilfinningasemi, 

úthverfu, samvinnuþýði, samviskusemi og víðsýni eins og komið hefur fram hér fyrir ofan. 

Spurningalistinn inniheldur 60 fullyrðingar og er styttri útgáfa af HEXACO-PI-R. Þar sem 

HEXACO-60 er styttri útgáfa þykir spurningalistinn hentugari í styttri rannsóknir, en þar eru tíu 

fullyrðingar undir hverjum þætti (Ashton og Lee, 2009). HEXACO-60-IS er þýddur yfir á 

íslensku af Rakel Jónsdóttur Guðmann, Miriam Petru Ómarsdóttur Awad, Frey Halldórssyni og 

Daníel Þór Ólafssyni (Rakel Jónsdóttir Guðmann, 2015; The HEXACO personality inventory – 

revised, 2009). Rakel Jónsdóttir hefur svo kannað próffræðilega eiginleika HEXACO-60-IS hjá 

671 háskólanemum. Þar kom í ljós að fylgni á milli meginþátta var alltaf undir r = 0,30 sem 

samsvarar rannsókn höfunda HEXACO-60, og að innri áreiðanleiki prófsins var á bilinu alfa = 

0,70 – 0,82 og því talinn ásættanlegur.  

Þátttakendur tóku svo afstöðu til fullyrðinga persónuleikaprófsins á 5 punkta Likert kvarða 

með því að svara mjög ósammála, ósammála, hvorki né, sammála eða mjög sammála. 

Persónuleikapróf sem þessi eru algeng nálgun þar sem einstaklingurinn kemur til með að svara 

fullyrðingum um sjálfan sig. Þar er gengið út frá því að fólk þekki hegðun sína og skoðanir 

manna best og geti með fremsta megni lýst sjálfu sér (Wilde, 1977). Aftur á móti hefur 

aðferðin verið gagnrýnd með þeim rökum að fólk þekki sig ekki nægilega vel til þess að 

geta svarað með nákvæmum hætti og geri sér jafnvel upp svörin til þess að fegra sig á einn 

eða annan hátt (Goldberg, 1993; McDonald, 2008; Hough o.fl., 1990; Paulhaus og Vazire, 

2001; Vazire og Mehl, 2008). Vazire og Mehl (2008) velta vöngum yfir því hvort 

áreiðanlegra sé að aðili sem þekkir viðkomandi sé hæfari til þess að svara spurningunum. 

Hinsvegar er mikilvægt að hafa það hugfast að sjálfspróf eru framlag fræðimanna til 

sálfræðinnar sem enn eru notuð í dag og verða í brennidepli í þessari rannsókn. 

Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka. Áður en könnunin var opinber var hún forprófuð 

af 10 einstaklingum sem valdir voru af hentugleika. 
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5.3 Framkvæmd  
Spurningalistinn var settur upp í Questionpro og var þar af leiðandi á rafrænu formi. Þegar 

að búið var að lagfæra gagnlegar ábendingar um orðalag og innsláttavillur var könnuninni 

dreift í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook í mars 2020. Könnuninni var svo deilt áfram 

af fjölskyldu og vinum. Eins var henni deilt í Facebook hópa á borði við 

Spurningakannanir, Brask og Brall og Beauty Tips. 

Áður en þátttakendur hófu könnunina var stutt kynning á rannsakanda. Þá var þeim gert 

ljóst að svörin yrðu ekki rakin til einstaklinga. Þar sem um tilraunasnið var að ræða voru 

þátttakendur ekki upplýstir um að verið væri að skoða umhverfismerkingar þar sem talið 

var að það gæti haft áhrif á svörun. Þá fengu allir þátttakendur sömu leiðbeiningar og 

upplýsingar óháð því í hvaða hóp þeir lentu þar sem þeir voru upplýstir um að í þessari rannsókn 

væri verið að skoða áhuga á vöru sem væri ekki til staðar á íslenskum markaði og að varan sem 

um ræddi var matarolía og að markmiðið væri að athuga áhugann á þessari nýju vöru.  Jafnframt 

fengu þátttakendur tækifæri til að hafa samband við höfund og leiðbeinanda verkefnisins í 

gegnum tölvupóst ef þeir höfðu einhverjar ábendingar eða athugasemdir.   
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða lýsandi niðurstöður rannsóknarinnar kynntar ásamt niðurstöðum úr 

greiningu persónuleikaþáttanna. Niðurstöður úr t-prófum og tvíhliða dreifigreiningu verða 

settar fram.  

Framkvæmt var t-próf til skoða hvað hóparnir væru til í að borga fyrir vöruna og var t-

próf ekki marktækt (t(711)= 1.180; p > 0,05). Tilgáta H1 er því ekki studd. Því næst var 

athugað hvort munur væri á meðalgildum þegar kom að því að versla olíuna, sem reyndist 

ekki marktækt (t(720)= -700; p; > 0,05) og tilgáta H2 er því ekki studd.   

6.1 Persónuleiki 
Gerð var áreiðanleikagreining á öllum sex persónuleikaþáttunum sem hægt er að sjá í töflu 

2.  Áreiðanleikagreiningin kom ágætlega út þó svo að persónuleikaþættirnir hafi verið með 

lægri gildi en rannsóknir sem hafa verið gerðar með HEXACO-60 á Íslandi (Sjá Rakel 

Jónsdóttur Guðmann, 2015). 

 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði persónuleikaprófsins HEXACO ásamt áreiðanleikamælingu þáttanna 

Fullyrðing: M sf n 

Heiðarleiki-auðmýkt  α = 0,669 3,63 0,545 537 

Ef ég vissi að ég kæmist upp með það þá væri ég til í að stela 100 milljónum króna* 2,02 1,296 550 

Ég vil að fólk viti að ég er mikilvæg og mikils metin manneskja* 3,19 ,963 545 

Ef ég vil eitthvað frá einhverjum, hlæ ég jafnvel af lélegustu bröndurum viðkomandi* 2,27 1,035 547 

Ég á skilið að mér sé sýnd meiri virðing en fólki almennt* 1,94 ,869 548 

Ég tel það ekki mikilvægt að eiga mikið af peningum 2,99 ,988 549 

Ég myndi ekki smjaðra til að fá launa- eða stöðuhækkun í starfi, jafnvel þó ég teldi það myndi virka  3,58 1,161 552 

Mér þætti freistandi að nota falsaða peninga ef ég væri viss um að ég kæmist upp með þá* 1,70 1,107 546 

Ég myndi ekki þykjast líka vel við einhvern eingöngu til að fá viðkomandi til að gera mér greiða 3,74 1,086 543 

Ég myndi aldrei þiggja mútur jafnvel þó upphæðin væri mjög há 3,98 1,100 544 

Ég myndi njóta þess mikið að eiga dýra munaðarvöru* 2,85 1,205 545 

Tilfinningasemi  α = 0,751 3,44 0,591 538 

Ég kemst stundum ekki hjá því að hafa áhyggjur af smávægilegum hlutum 3,77 1,039 550 

Ég yrði hrædd(ur) ef ég þyrfti að ferðast í slæmu veðri 3,15 1,225 551 

Ég er ekki tilfinningasöm/tilfinningasamur jafnvel í aðstæðum þar sem flestir verða mjög snortnir* 2,15 1,022 546 
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Ég upplifi sterkar tilfinningar þegar einhver nákominn mér er að fara í burtu í langan tíma 3,59 1,033 546 

Ég hef mun minni áhyggjur af hlutum en fólk almennt* 2,78 1,041 544 

Jafnvel í neyðartilfellum myndi ég ekki fyllast skelfingu* 2,43 1,063 544 

Þegar ég tekst á við erfiða reynslu þarf ég á öðrum að halda til að líða betur  3,49 1,076 550 

Ég klökkna þegar ég sé annað fólk gráta 3,77 ,951 547 

Ég get tekist á við erfiðar aðstæður án þess að þurfa tilfinningalegan stuðning frá öðrum* 3,33 1,108 544 

Í hættulegum aðstæðum verð ég mjög óttaslegin(n) 3,31 1,083 547 

Úthverfa  α = 0,801 3,52 0,61 535 

Ég læt sjaldan í ljós skoðanir mínar á fundum* 2,53 1,115 549 

Ég er flesta daga bæði glaðvær og bjartsýn(n) 3,95 ,801 548 

Á heildina litið þá er ég tiltölulega ánægð(ur) með sjálfa(n) mig  3,76 ,840 551 

Ég sýni yfirleitt frumkvæði í mannlegum samskiptum 3,40 1,038 546 

Stundum finnst mér ég vera einskis nýt(ur)* 2,67 1,253 546 

Þegar ég er í hópi fólks þá er ég oft sú/sá sem talar fyrir hönd hópsins 3,03 1,139 545 

Flestir eru hressari og virkari en ég* 2,62 ,994 545 

Ég held að ég sé óvinsæl(l)* 2,32 ,929 547 

Ég kýs frekar störf sem fela í sér félagsleg samskipti en störf þar sem ég þarf að vinna ein(n) 3,77 1,161 549 

Það fyrsta sem ég geri á nýjum stað er að kynnast nýju fólki 3,48 ,944 543 

Samvinnuþýði  α = 0,699  3,19 0,550 534 

Jafnvel þegar fólk gerir mikið af mistökum þá segi ég sjaldan eitthvað neikvætt 3,35 ,923 545 

Afstaða mín gagnvart fólki sem hefur komið illa fram við mig er að ,fyrirgefa þeim og gleyma“ 3,06 1,015 548 

Ég hef tilhneigingu til að vera mild(ur) í mati á öðru fólki 3,31 ,919 546 

Ég er sjaldan langrækin(n), jafnvel þótt fólk hafi komið illa fram við mig 3,16 1,181 550  

Flestir reiðast fyrr en ég 3,25 1,002 545 

Fólk segir mér stundum að ég sé of þrjósk(ur)* 3,20 1,209 548 

Fólk telur mig vera frekar skapbráða(n)* 2,27 1,108 547 

Þegar fólk segir mér að ég hafi rangt fyrir mér þá eru mín fyrstu viðbrögð að þræta fyrir það* 2,78 1,054 546 

Ég á það til að hagræða skoðunum mínum þegar fólk er ósammála mér 2,63 ,987 544 

Fólk segir mér stundum að ég sé of gagnrýnin(n) á aðra* 2,57 1,105 548 

Samviskusemi  α = 0,674  3,66 0,501 534 

Þegar ég er að vinna að einhverju þá veiti ég smáatriðum ekki mikla athygli* 2,24 1,015 548 

Það hamlar mér stundum í starfi hversu óskipulögð/óskipulagður ég er* 2,21 1,132 547 
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*viðsnúin atriði 

 

Hér í framhaldi verður gert grein fyrir persónuleikaþáttum HEXACO og skoðað hvort 

umhverfismerkingin útskýri mun á líkum á kaupum olíunnar eða verðmati hennar.  

Persónuleikaeinkennið heiðarleiki-auðmýkt hvorki dróg úr né jók tengsl, þ.e. ekki var 

um samvirkni að ræða F(27, 478) = 1,717; p = 0,254).  Það var því ekki marktæk samvirkni 

á milli hópanna sem fengu umhverfismerkinguna og þeirra sem fengu hana ekki og 

persónuleikaeinkennisins heiðarleika-auðmýkt sem bendir til þess að 

persónuleikaþátturinn hvorki eykur líkur á eða dregur úr líkum á kaupum á 

umhverfismerktum vörum. Eins voru ekki marktæk bein áhrif á milli þegar hóparnir voru 

skoðaðir út frá verðmati,  F(27, 474) = 0,937; p = 0,558) og því eru tilgátur H3a og H3b 

ekki studdar.  

Næsti þáttur er tilfinningasemi en persónuleikaeinkennið dróg hvorki úr né jók tengslin 

á kaupum á umhverfismerktum vörum F(27, 476) = 1,181; p = 0,245) sem sýnir að það var 

Ég vinn eins lítið og ég kemst upp með* 1,78 ,873 547 

Ég geri mörg mistök vegna þess að ég hugsa ekki áður en ég framkvæmi* 2,44 1,089 544 

Ég skipulegg mig fyrirfram til að lenda ekki í vandræðum á síðustu stundu 3,79 1,012 551 

Ég tek almennt ákvarðanir byggðar á líðan minni á hverjum tíma frekar en á mikilli umhugsun* 2,89 1,035 547 

Ég legg oft hart að mér þegar ég reyni að ná tilteknu markmiði 4,19 ,704 548 

Ég kýs frekar að gera það sem mér dettur í hug hverju sinni en að fylgja ákveðinni áætlun* 2,97 ,975 546 

Ég reyni að vera nákvæm(ur) í starfi mínu þó það taki lengri tíma 4,13 ,758 544 

Fólk kallar mig oft fullkomnunarsinna 2,97 1,237 546 

Víðsýni  α = 0,775 3,40 0,674 537 

Mér hefur oft verið sagt að ég hafi frjótt ímyndunarafl 3,46 1,102 544 

Ég tel það tímasóun að veita róttækum (e. radical) hugmyndum athygli* 2,53 ,901 549 

Ég hef aldrei haft gaman af því að fletta alfræðiorðabókum 2,77 1,303 547 

Ég myndi njóta þess að skapa listaverk t.d. skrifa skáldsögu, búa til tónlist eða málverk 3,53 1,367 549 

Mér finnst leiðinlegt að ræða heimspekileg viðfangsefni* 2,68 1,256 546 

Ég lít ekki á sjálfa mig sem listræna eða skapandi manneskju* 3,01 1,249 545 

Mér líkar vel við fólk sem hefur óhefðbundnar hugmyndir 3,87 ,749 544 

Ef tæki færi byðist þá myndi ég fara á klassíska tónleika 3,23 1,240 548 

Ég hef áhuga á að fræðast um sögu og stjórnmál annarra landa 3,40 1,148 551 

Mér myndi leiðast frekar mikið að fara á listasafn* 2,50 1,245 554 
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ekki samvirkni þar á milli. Þegar hóparnir voru skoðaðir út frá því hvað þeir væru til í að 

greiða fyrir vöruna kom í ljós að F(27, 472) = 0,715; p = 0,854) sem merkir að ekki eru 

marktæk áhrif á milli hópa þegar kemur að verðmati á olíunni. Þar af leiðandi eru tilgátur 

H4a og H4b ekki studdar.  

Þriðji þátturinn er úthverfa en niðurstöður sýna að ekki reyndist vera samvirkni á milli 

úthverfu og þess hvort þátttakendur fengu umhverfismerkingu eða ekki F(29, 471) = 1,286; 

p = 0,149). Niðurstöður um verðmat á milli hópa slá í sama streng en þær sýna F(29, 467) 

= 1,015; p = 0,447) sem sýnir okkur það að ekki eru marktæk áhrif á milli hópa og tilgátur 

H5a og H5b ekki studdar.  

Fjórði þátturinn, samvinnuþýði, gefur okkur þær niðurstöður að ekki var samvirkni á 

milli samvinnuþýðis og hvor myndina þátttakendur fengu F(25, 474) = 0,741; p = 0,816) 

og það sama má segja með verðmatið en niðurstöður leiddu í ljós F(25, 470) = 1,127; p = 

0,307) sem merkir að ekki var marktækur munur á milli hópa.  

Í fimmta þættinum, samviskusemi, voru niðurstöðurnar á þann veg að ekki var 

samvirkni á milli samviskusemis og þess hvort þátttakendur fengu umhverfismerkingu eða 

ekki F(21, 486) = 0,910; p = 0,578). Það sama mátti segja um verðmat þeirra á olíunni en 

niðurstöðurnar voru F(1, 482) = 1,327; p = 0,151) sem sýnir að ekki var marktækur munur 

á milli hópa.  

Víðsýni, sjötti og lokaþátturinn í persónuleikaprófinu, sýnir að ekki er samvirkni á milli 

víðsýnis og hvort þátttakendur fengu umhverfismerkingu eða ekki F(30, 472) = 0,373; p = 

0,341) en þegar hóparnir voru svo skoðaðir út frá verðmati var ekki marktæk samvirkni 

þar á milli F(30, 468) = 1,452; p = 0,060). 
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7 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort fólk sé frekar tilbúið að kaupa 

umhverfismerkta vöru heldur en vöru sem hefur ekki umhverfismerkingu. Jafnframt var 

markmið rannsóknarinnar að kanna hvort fólk verðmeti slíkar vörur hærra en þær sem eru 

ekki umhverfismerktar. Þar að auki var markmiðið að kanna hvort persónuleikaeinkenni 

geti ýtt undir eða dregið úr tengslum á milli þessara þátta.  Eins og sést á töflu 3 voru engar 

tilgátur studdar.  

Tafla 3. Tilgátur rannsóknar 

 Tilgátur Stuðningur 

H1 Fólk er líklegra til að vera tilbúið til að greiða meira fyrir vöru með umhverfismerkingu heldur 

en vöru án umhverfismerkinga 

Ekki studd 

H2 Fólk er líklegra til að vera tilbúið að kaupa vöru með umhverfismerkingu heldur en vöru á 

umhverfismerkinga 

Ekki studd 

H3a Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið 

heiðarleiki-auðmýkt 

Ekki studd 

H3b Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið heiðarleiki-

auðmýkt 

Ekki studd 

H4a Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið 

tilfinningasemi 

Ekki studd 

H4b Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið 

tilfinningasemi 

Ekki studd 

H5a Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið 

úthverfa 

Ekki studd 

H5b Áhrifum  umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið úthverfa Ekki studd 

H6a Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið 

samvinnuþýði 

Ekki studd 

H6b Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið 

samvinnuþýði 

Ekki studd 

H7a Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið 

samviskusemi 

Ekki studd 



 

32 

H7b Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið 

samviskusemi 

Ekki studd 

H8a Áhrifum umhverfismerkinga á líkur á kaupum er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið víðsýni Ekki studd 

H8b Áhrifum umhverfismerkinga á verðmati er miðlað í gegnum persónuleikaeinkennið víðsýni Ekki studd 

 

Það að engar tilgátur voru studdar þykir mjög áhugavert þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar virðast ekki renna stoðum undir fyrri fræði sem snúa að tengslum 

persónuleikaeinkenna og umhverfisvænnar hegðunar (Brick og Lewis, 2016; Cameron 

o.fl., 1998; Garling o.fl., 2003; Hilbig o.fl., 2013; Hirsh, 2010; Hirsh og Dolderman, 2007; 

Lee o.fl., 2013; Markowitz o.fl., 2012; Milfont og Sibley, 2012; Pavalache-Ilie og Cazan, 

2018).  Þannig virðast engin marktæk tengsl vera á milli persónuleikaeinkenna og líkum á 

kaupum og verðmati umhverfisvænna vara.  

Hvað varðar niðurstöður úr greiningunni fyrir einkennið heiðarleiki-auðmýkt 

greiningunni er áhugavert að tengsl milli þeirra sem fengu umhverfismerktu flöskuna og 

þeirra sem fengu flöskuna án merkinga séu ekki marktæk. Fyrri rannsóknir (Brick og 

Lewis, 2016; Hilbig o.fl., 2013; Lee o.fl., 2015; Markowitz o.fl., 2012) sýna þá skora hátt 

á heiðarleika-auðmýkt þættinum sem líklegri til kaupa umhverfisvænar vörur, sem stenst 

ekki í þessari rannsókn.  

Engin marktæk tengsl voru á milli tilfinningasemi og þeirra sem fengu olíuna án eða 

með merkingumn. Þar sem sá einstaklingur sem mælist hátt í þeim flokki þykir kvíðinn, 

stressaður og hefur áhyggjur af hlutunum (Ashton og Lee, 2013) kemur það á óvart að ekki 

hafi verið tengsl hér, þar sem einstaklingur sem er stressaður fyrir hlýnun jarðar gæti verið 

líklegur til þess að velja umhverfisvænni möguleika í vörukaupum.  

Niðurstöður í úthverfuþættinum komu líka á óvart þar sem rannsóknir Cameron og 

félaga (1998) og Garling og félaga (2003) bentu til að þeir sem mælast hátt í úthverfu séu 

líklegir til þess að sýna einhverskonar umhverfisvæna hegðun. Það virtist ekki vera raunin 

í þessari rannsókn. Takmarkanr gætu þó verið þær greinarnar eru komnar til ára sinna og 

því ætti að taka þessum niðurstöðum að hluta til með fyrirvara. 

Samvinnuþýðiþátturinn sýnir vísbendingar um áhyggjur af umhverfinu (Hirsh, 2010; 

Hirsh og Dolderman, 2007) og umhverfisvæna hegðun (Pavalache-Ilie og Caza, 2018). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna ekki þessi tengsl þegar horft er til umhverfismerktu 

olíunnar, sem verður að þykja áhugavert. Þar sem umhverfisáhyggjur eru til staðar hefði 
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talist eðlilegt að einstaklingar myndu velja vörur sem ber þess merki að vera 

umhverfisvæn.  

Ef samviskuþátturinn er skoðaður má velta vöngum yfir því hvers vegna enginn munur 

var á milli hópanna. Í áðurnefndum rannsóknum Markowitz og félaga (2012), Pavalache-

Ilie og Cazan (2018) og Milfont og Sibley (2012) sýndu niðurstöðurnar tengsl við marga 

umhverfisvæna vinkla t.a.m rafmagnssóun, umhverfisvæna hegðun og hugmyndir af 

hinum umhverfisvæna einstakling. Aftur á móti sýndi þessi rannsókn engin marktæk tengsl 

þar á milli. Það hefði verið eðlilegt að að þeir sem eru samviskusamir myndu taka til 

hendinni og versla umhverfisvænar vörur en ekki er hægt að fullyrða það út frá þessari 

rannsókn. Það má vera að umhverfisvænar vörur séu alla jafna dýrari en þær venjulegu (sjá 

rannsókn Sörqvist og fleiri, 2013) og því eðlileg útskýring að neytendur séu tregir til að 

eyða meiri pening í umhverfisvæna olíu frekar en þær hefðbundnu þar sem þeir eru 

samviskusamir. Það er nefninlega vel hægt að vera samviskusamur án þess að vilja bruðla 

í dýrari vörur.  

Í víðsýnisþættinum munaði ekki miklu á að marktæk tengsl fyndust á milli hópanna. Í 

rannsókn Marcus og Roy (2019) voru vísbendingar sem sögðu að þeir einstaklingar sem 

mælast hátt í víðsýni séu líklegri til þess að sýna umhverfisvæna hegðun. Þessar 

niðurstöður voru ef til vill ljósið í myrkrinu þar sem við fáum smá upplýsingar sem styðjast 

við fyrri fræði. Aðrar rannsóknir benda nefnilega á að þeir sem mælast hátt í víðsýni hafi 

meiri áhyggjur af umhverfinu (Hirsh, 2010; Hirsh og Doldeman, 2007, Schultz, 2001). Þó 

svo að þessi rannsókn styðji ekki við þær kenningar má segja að þær leiði frekar í áttina til 

þeirra heldur en að sýna annan pól.  

Hvað varðar verðið á olíunni var ekki marktækur munur á milli hópa eftir því hvaða 

mynd þeir fengu. Olían sem þátttakendur fengu kostar í kringum 1.600 krónur en 

meðalsvörun hjá báðum hópum var í kringum 600-1000 krónur (sjá töflu 3) sem gefur 

e.t.v. til kynna að lítil verðnæmni sé til staðar. Þessar niðurstöður þýða ekki að allir sem 

tóku könnunina séu umhverfissóðar og vilji ekki umhverfisvæna vöru, heldur gæti 

ýmislegt annað spilað inn í. Jafnvel sér fólk ekki tilganginn í að verja meiri pening í hlut 

eins og olíu eða þeir eru traustir við þá olíu sem þeir versla nú þegar. Niðurstöðurnar kalla 

á frekari rannsóknir þar sem hægt væri að skoða umhverfismerkingar út frá öðrum 

vöruflokkum og e.t.v þjónustu þar sem ekki er um að ræða áþreifanlega vöru. Einnig væri 

gagnlegt að rannsaka hinn umhverfisvæna einstakling út frá persónuleikaeinkennum til 

þess að bæta við þá þekkingu sem er til staðar. 
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Þetta eru líka mikilvægar niðurstöður fyrir fyrirtæki þá sér í lagi sem eru að velta 

vöngum yfir því að setja umhverfismerkingar á vörurnar sínar. Þessi rannsókn sýnir fram 

á það að umhverfismerkingar virðast ekki skipta máli fyrir neytendur og því getur það 

hjálpað fyrirtækjum á einn eða annan hátt að móta ákvarðanatökuna í þeim málum.  
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Viðauki  

Rafræn spurningakönnun:  

 

Komið þið sæl!  
 
Ég heiti Guðfinna Birta Valgeirsdóttir og er meistaranemi í Markaðsfræði og 
alþjóðaviðskiptum í Háskóla Íslands. Ég er um þessar mundir að vinna rannsókn undir 
handleiðslu Auðar Hermannsdóttur sem snýr að persónuleika og kauphegðun.  
 
Það væri rosalega dýrmætt ef þú gætir tekið þér nokkrar mínútur til þess að svara þessari 
könnun fyrir mig. Um nafnlausa könnun er að ræða og verða svör ekki rakin til 
þátttakenda.  
 
Ef það eru einhverjar spurningar varðandi könnunina þá er þér meira en velkomið að 
senda tölvupóst á gbv2@hi.is eða á audurhermannsdottir@hi.is 
 
Hjartans þakkir, 
Guðfinna Birta Valgeirsdóttir 
 
 
 
Í þessari rannsókn er verið að skoða áhuga á vöru sem er ekki til staðar á íslenskum 
markaði. Varan sem um ræðir er matarolía og markmiðið er að athuga áhugann á þessari 
nýju vöru. 
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Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú myndir vilja prufa að kaupa þessa vöru af því 
gefnu að hún sé á sambærilegu verði og sú olía sem þú kaupir vanalega? 
Mjög ólíklegt 
Ólíklegt 
Hvorki né 
Líklegt  
Mjög líklegt 
 
 
Hvað værir þú reiðubúin/nn til að greiða fyrir þessa vöru? 
Myndi ekki versla þessa vöru 
Minna en 400 krónur 
401-600 krónur 
601-800 krónur 
801-1000 krónur 
1001-1200 krónur 
 
 

Fullyrðingar      

Mér myndi leiðast frekar mikið að fara á listasafn Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég skipulegg mig fyrirfram til að lenda ekki í 

vandræðum á síðustu stundu 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég er sjaldan langrækin(n), jafnvel þótt fólk hafi 

komið illa fram við mig 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Á heildina litið þá er ég tiltölulega ánægð(ur) með 

sjálfa(n) mig 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég yrði hrædd(ur) ef ég þyrfti að ferðast í slæmu 

veðri 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég myndi ekki smjaðra til að fá launa- og 

stöðuhækkun í starfi, jafnvel þótt ég teldi það 

myndi virka 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég hef áhuga á að fræðast um sögu og stjórnmál 

annarra landa 

Mjög ósammála Ósammála  Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég legg oft hart að mér þegar ég reyni að ná 

tilteknu markmiði 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Fólk segir mér stundum að ég sé of gagnrýnin(n) á 

aðra 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég læt sjaldan í ljós skoðanir mínar á fundum Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég kemst stundum ekki hjá því að hafa áhyggjur 

af smávægilegum hlutum 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 
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Ef ég vissi að ég kæmist upp með það þá væri ég til 

í að stela 100 milljónum króna 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég myndi njóta þess að skapa listaverk t.d. skrifa 

skáldsögu, búa til tónlist eða málverk 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Þegar ég er að vinna að einhverju þá veiti ég 

smáatriðum ekki mikla athygli 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Fólk segir mér stundum að ég sé of þrjósk(ur) Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég kýs frekar störf sem fela í sér félagsleg 

samskipti en störf þar sem ég þarf að vinna ein(n) 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Þegar ég tekst á við erfiða reynslu þarf ég á öðrum 

að halda til að líða betur 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég tel það ekki mikilvægt að eiga mikið af 

peningum 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég tel það tímasóun að veita róttæjum (e. radical) 

hugmyndum athygli 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég tek almennt ákvarðanir byggðar á líðan minni 

á hverjum tíma frekar en á mikilli umhugsun 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Fólk telur mig vera frekar skapbráða(n)  Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég er flesta daga bæði glaðvær og bjartsýn(n) Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég klökkna þegar ég sé annað fólk gráta Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég á skilið að mér sé sýnd meiri virðing en fólki 

almennt 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ef tækifæri byðist þá myndi ég fara á klassíska 

tónleika 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Það hamlar mér stundum í starfi hversu 

óskipulögð/óskipulagður ég er 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Afstaða mín gagnvart fólki sem hefur komið illa 

fram við mig er að ,,fyrirgefa þeim og gleyma“ 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég held að ég sé óvinsæl(l) Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Í hættulegum aðstæðum verð ég mjög óttaslegin(n) Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ef ég vil eitthvað frá einhverjum, hlæ ég jafnvel af 

lélegustu bröndurum viðkomandi 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég hef aldrei haft gaman af því að fletta 

alfræðiorðabókum 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég vinn eins lítið og ég kemst upp með Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 
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Ég hef tilhneigingu til að vera mild(ur) í mati á 

öðru fólki 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég sýni yfirleitt frumkvæði í mannlegum 

samskiptum 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég hef mun minni áhyggjur af hlutum en fólk 

almennt 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég myndi aldrei þiggja mútur jafnvel þó 

upphæðin væri mjög há 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Mér hefur oft verið sagt að ég hafi frjótt 

ímyndunarafl 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég reyni að vera nákvæm(ur) í starfi mínu þó það 

taki lengri tíma 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég á það til að hagræða skoðunum mínum þegar 

fólk er ósammála mér 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Það fyrsta sem ég geri á nýjum stað er að kynnast 

nýju fólki 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég get tekist á við erfiðar aðstæður án þess að 

þurfa tilfinningalegan stuðning frá öðrum 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég myndi njóta þess mikið að eiga dýra 

munaðarvöru 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Mér líkar vel við fólk sem hefur óhefðbundnar 

hugmyndir 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég geri mörg mistök vegna þess að ég hugsa ekki 

áður en ég framkvæmi 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Flestir reiðast fyrr en ég Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Flestir eru hressari og virkari en ég Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég upplifi sterkar tilfinningar þegar einhver 

nákominn mér er að fara í burtu í langan tíma 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég lít ekki á sjálfa mig sem listræna eða skapandi 

manneskju 

Mjög ósammála Ósammála  Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég vil að fólk viti að ég er mikilvæg og mikils metin 

manneskja 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Fólk kallar mig oft fullkomnunarsinna Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Jafnvel þegar fólk gerir mikið af mistökum þá segi 

ég sjaldan eitthvað neikvætt 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Stundum finnst mér ég vera einskis nýt(ur) Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 
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Jafnvel í neyðartilfellum myndi ég ekki fyllast 

skelfingu 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég myndi ekki þykjast líka vel við einhvern 

eingöngu til að fá viðkomandi til að gera mér 

greiða 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Mér finnst leiðinlegt að ræða heimspekileg 

viðfangsefni 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég kýs frekar að gera það sem mér dettur í hug 

hverju sinni en að fylgja ákveðinni áætlun 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Þegar fólk segir mér að ég hafi rangt fyrir mér þá 

eru mín fyrstu viðbrögð að þræta fyrir það 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Þegar ég er í hópi fólks þá er ég oft sú/sá sem talar 

fyrir hönd hópsins 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Ég er ekki tilfinningasöm/tilfinningasamur jafnvel 

í aðstæðum þar sem flestir verða mjög snortnir 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

Mér þætti freistandi að nota falsaða peninga ef ég 

væri viss um að ég kæmist upp með það  

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála 

 

Hvert er kyn þitt? 

Karl 

Kona 

Skilgreini mig hvorki sem karl né konu 

 

Á hvaða aldursbili ert þú? 

20 ára eða yngri 

21-30 ára  

31-40 ára 

41-50 ára 

51-60 ára 

61-70 ára 

Eldri en 70 ára 

 

Merktu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið: 
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Grunnskólapróf 

Stúdentspróf/Iðnmenntun 

Grunnnám á háskólastigi 

Framhaldsnám á háskólastigi 

Doktorspróf 

Annað 

 

Hverjar eru meðtekjurnar þínar á mánuði fyrir skatt? 

Minna en 100.000 kr. 

100.001-300.000 kr. 

300.001-600.000 kr. 

600.001-900.000 kr. 

900.001 kr. eða meira
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