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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 (ECTS) eininga lokaverkefni mitt til meistaraprófs í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin undir 

leiðsögn Auðar Hermannsdóttur. Hugmyndin að viðfangsefninu kviknaði í september 

2021 þegar Háskóli Íslands tók upp nýtt myndmerki sem skartaði skær bláum lit. Ég vil 

byrja á því að þakka Auði fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt ferlið. Auður er engin 

venjulegur leiðbeinandi, langt í frá. Hún gefur sig alla í það sem hún tekur sér fyrir hendur 

og meira en það. Ég óska þess innilega að við höldum í þetta létt klikkaða samband sem 

við eigum í, því að ég á enn eftir að læra margt af þér. Ég vil einnig þakka fjölskyldunni 

minni fyrir allan stuðninginn, ástina og aðstoðina. Ég væri búin að missa vitið ef það væri 

ekki fyrir ykkur. Síðast en ekki síst vil ég þakka Venna fyrir að vera minn aðal 

stuðningsmaður, sama hversu létt geggjuð verkefnin eru. Allir sem komu að þessari 

rannsókn á einhvern hátt, mínar bestu þakkir!  
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Útdráttur 

Litir gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að markaðsstarfi fyrirtækja. Litir hjálpa m.a. 

til við að fanga athygli neytenda, koma tilteknum eiginleika vöru eða þjónustu á framfæri 

eða ýta undir jákvætt viðhorf neytenda til fyrirtækisins. Aðalmarkmiðið með 

markaðssamskiptum er þó að hafa áhrif á hegðun neytenda í þeim tilgangi að hann stundi 

viðskipti við fyrirtækið. Viljum við notfæra okkur áhrif lita á neytendur, þá þurfum við að 

þekkja þau áhrif sem hver litur getur haft, þ.e. merkingu litanna og áhrif þeirra á 

líkamsstarfsemi mannsins, sem kemur fram í mismunandi hegðun og líðan hans. Er hægt 

að styðjast við hvaða liti sem er? Eða þarf að nota rétt blandaða liti í réttum styrkleika við 

rétt birtustig, til þess að hafa áhrif á viðhorf neytandans til vöru og þjónustu og þar með, 

hugsanlega kauphegðun hans? Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort birtustig 

og styrkur lita hafi áhrif á trúverðugleika fyrirtækja og kaupáform neytenda. Það er 

nokkurn veginn „samþykkt“ að blár sé litur trúverðugleikans og var hann því notaður við 

þessa rannsókn. Trúverðugleiki er öllum fyrirtækjum mikilvægur, en hann byggist m.a. á 

því, að viðskiptavinir þess telja það hafa færnina til þess að framkvæma það sem það 

segist geta gert. Trúverðugleiki fyrirtækja felst í viðkunnanleika, áreiðanleika og 

sérþekkingu þeirra. Alls svöruðu 529 einstaklingar netkönnun um trúverðugleika 

fyrirtækis og kaupáform. Notast var við tilraunasnið þar sem þátttakendum var birt fimm 

mismunandi áreiti. Mismunurinn á milli áreitanna var litarafbrigði bláa litarins sem fólst í 

mismunandi samspili birtustigs og litstyrks. Niðurstöðurnar sýndu fram á jákvæðari 

skynjun á trúverðugleika þegar birtustig litarins var lágt heldur en þegar það var hátt. 

Jákvæð skynjun var einnig á trausti, sérþekkingu, reynslu, kunnáttu og hæfni fyrirtækisins 

þegar birtustigið var lágt. Þegar birtustigið var hátt dró úr þessari jákvæðu skynjun á 

eiginleikunum. Jákvæð skynjun var á viðkunnanleika þegar birtustigið var hátt og styrkur 

litarins lár. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að einstaklingar voru líklegri til þess að stunda 

viðskipti við fyrirtækið þegar birtustigið var lágt og styrkur litarins lítill. Þessi rannsókn er 

mikilvægt framlag til fræðanna þar sem viðfangsefnið hefur lítið verið kannað hingað til. 

Þessi rannsókn er einnig hagnýtt framlag þar sem markaðsfólk getur nýtt sér 

niðurstöðurnar sem stuðning við markaðsvinnu sína.  
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1 Inngangur  

Hefur þú einhvern tíman hugsað út í það, hvernig lífið væri án lita? Hvernig tilfinning 

vaknaði við þá hugsun? Enginn vafi er á því að litir spila stórt hlutverk í okkar daglega lífi, 

þá er ég ekki aðeins að tala um að lífið væri litríkara heldur er margt sem við gerum 

framkvæmt undir áhrifum lita (Grossman og Wisenblit, 1999), t.d. framkvæmum við 

ósjálfrátt hreyfingar hraðar undir rauðri birtu heldur en ef birtan væri græn (Singh, 2006). 

Litir geta einnig verið afgerandi ákvörðunarþáttur þegar við erum að taka ákvörðun um 

kaup á vöru (Grossman og Wisenblit, 1999). Það kemur því ekki á óvart að litir geta verið 

mjög öflugt tól við markaðssetningu, ef þeir eru notaðir rétt. Með réttri notkun á litum er 

hægt að hafa áhrif á kauphegðun neytenda og þar með aukið líkur á viðskiptum (Shi, 

2013) en um 85% af ástæðu kaupa er, þú giskaðir rétt, litir (Hemphill, 1996). Litir geta 

einnig verið mjög sterkt tól þegar kemur að því að upplýsa neytendur um eiginleika 

viðkomandi vöru eða þjónustu (Schmidt, 2000), ef þeir eru notaðir rétt. Hvað er átt við 

með „ef þeir eru notaðir rétt“? Litir hafa mismunandi merkingu, sem dæmi er blár litur 

tákn trausts og áreiðanleika á meðan rauður er tákn áhættu og hraða (Cerrato, 2012). Það 

er þó ekki þannig að neytendur sjái bláan lit og hugsi „þetta er traust fyrirtæki“, heldur 

skynja þeir merkinguna ómeðvitað í gegnum litinn (Schmidt, 2000). Er þetta virkilega 

svona einfalt? Það eru til endalausar útfærslur af bláum lit, hvaða útfærslu á að nota? 

Mjúkan og saklausan bláan lit þar sem birtustigið er hátt eða sterkan og dramatískan þar 

sem birtustigið er lágt? Kraftmikinn og sterkan bláan lit þar sem styrkur hans er mikill eða 

daufari bláan þar sem styrkur litarins er lítill? Birtustig stjórnast af því hversu mikið af 

hvítum lit (birtustig verður hærra) eða svörtum (birtustig lækkar) er blandað við litinn 

(Olsen, 2013). Með því að blanda gráum lit saman við litinn drögum við úr styrk hans og 

með því að draga úr gráum aukum við styrk litarins (McKinley, 2018). Tákna allir þessir 

bláu litir traust? Traust er flókið hugtak sem lýsir samskiptum tveggja aðila sem hafa átt í 

langtímasambandi (Mayer o.fl., 1995). Trúverðugleiki hefur sambærilega merkingu en 

byggir ekki á fyrri reynslu eða langtímasamskiptum. Trúverðugleiki fyrirtækis byggir á því 

að neytendur telja það hafa færnina til þess að framkvæma það sem það segist geta gert 

(Blomqvist, 1997).  
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Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt; annars vegar að skoða hvort að birtustig og 

styrkur lita hafi áhrif á upplifun neytenda á trúverðugleika fyrirtækja og hins vegar hvort 

að birtustig og styrkur lita hafi áhrif á kaupáform neytenda. Það er nokkurn veginn 

„samþykkt“ að blár á að vera litur trúverðugleika (sjá t.d. Cyr o.fl., 2010; Broeder og 

Snijder, 2019; Kim og Moon, 1998; Lee og Rao, 2010) og verður hann því notaður í þessari 

rannsókn. Ótrúlegt magn er til af gögnum sem fjalla um notkun lita í markaðsstarfi og 

áhrifum þeirra á neytendur. Fram að þessu hefur lítið verið horft til áhrifa birtustigs og 

styrk lita og er því tímabært að við færum fókusinn þangað. Fyrirtæki geta ef til vill verið 

að tileinka sér „rétta“ litinn en útfærsla þess tiltekna lits er kannski ekki „rétt“ miða við 

það markmið sem þau eru að stefna að eða þau skilaboð sem þau eru að reyna að senda 

út til neytenda.  

Í næstu köflum verður fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur, þar verða 

helstu hugtökin útskýrð og litið verður til fyrirliggjandi rannsókna á viðfangsefninu. Þar á 

eftir verður skýrt frá því hvernig rannsóknin fór fram, þar verður farið vel yfir mælitækið 

og áreitin sem notuð voru. Því næst verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og að 

lokum verða teknar umræður.  
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2 Hvað eru litir? 

Við byrjum að læra um liti mjög snemma á lífsleiðinni. Þegar við erum tveggja ára erum 

við farin að þekkja grunnlitina gulan, rauðan og bláan en við þriggja ára aldurinn þekkjum 

við flest alla litina (Heilsuvera, 2016). Gulur, rauður og blár eru svolítið eins og „hin heilaga 

þrenna“ þar sem þeir eru undirstaða allra annarra lita (Color Matters, e.d.). Almenn 

þekking okkar á litum kemur líklega frá því að fikta með málningu sem börn, að blanda 

saman rauðum og gulum og fá út appelsínugulan. Áhugi okkar var líklega meiri á þessari 

tilraunastarfsemi heldur en á því hvernig við í raun sjáum liti. Í mjög stuttu máli þá eru litir 

ljós sem birtist okkur í mismunandi bylgjulengdum sem heilinn umbreytir í liti (Singh, 

2006). Þessar bylgjur kallast rafsegulbylgjur, þær koma til okkar við mismunandi tíðni eftir 

því hver liturinn er. Kaldir litir (t.d. blár) birtast okkur í stuttri bylgjulengd en heitir litir (t.d. 

rauður) í langri (Busin o.fl., 2008). Hreinir litir (eða fullmettaðir litir) koma fram þegar 

ljósið nær eingöngu þeirri tíðni sem samsvarar tilteknum lit. Þegar tíðnidreifingin verður 

breiðari förum við að sjá fleiri liti eða blandaða liti (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000). 

Mannsaugað getur greint allt að tíu milljónir lita (Jón Gunnar Þorsteinsson, 2004). Hvernig 

má það vera? Var ekki markmiðið með litalaginu (gulur, rauður, grænn og blár...) að kenna 

okkur alla litina, sem samkvæmt því eru níu (ellefu ef þú telur bananann og appelsínuna 

með)? Er þetta ekki svona einfalt? Er blár ekki bara blár?  

2.1 Litatónar  

Litatónar (e. hue) eru mismunandi heiti yfir mismunandi bylgjulengdir lita, m.ö.o. litatónar 

eru það sem við þekkjum almennt sem liti (Kumar, 2017) (hér eftir verður talað um 

litatóna sem liti). Hægt er að skipta litum í þrjá flokka; grunnliti, annars stigs liti og þriðja 

stigs liti. Rauður, blár og gulur falla undir grunnliti. Þegar tveimur grunnlitum er blandað 

saman myndast annars stigs litur, t.d. blár og rauður mynda fjólubláan. Þriðja stigs liti 

fáum við síðan með því að blanda saman grunnlitum og annars stigs litum (Busin o.fl., 

2008). Þegar við röðum litunum upp eftir líkindum eða skyldleika þeirra (t.d. er 

appelsínugulur líkari gulum og rauðum heldur en bláum og grænum) myndast hringur 

sem margir kannast við sem litahringinn (mynd 1) (Arstila. V, 2018). Það er talað um 

litatóna sem svokallaða „hreina liti“ en með því er átt við að það er ekki búið að blanda 

þá með hlutlausum lit (Arstila. V, 2018). Litirnir svartur, hvítur og grár falla undir hlutlausa 

liti þar sem þeir innihalda enga litatóna (Busin o.fl., 2008) og sjást því ekki í litahringnum. 
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Mynd 1. Litahringurinn (Color, Hue, Tint, Tone, and Shade, e.d.) 

Málin flækjast þó aðeins (eða einfaldast, eftir því hvernig við horfum á þetta) þegar kemur 

að tungumálum og litum. Tungumál geta verið ákveðin hindrun þar sem sum tungumál 

eiga hreinlega ekki til heiti yfir ákveðna liti. Shona, sem talað er í Zimbabwe, er gott dæmi 

þar sem tungumál getur verið hindrun en þar er ekki til orð sem aðgreinir appelsínugult 

frá rauðu. Einstaklingar sem tala tungumálið shona skynja því ekki eins vel muninn á milli 

þessara tveggja lita eins og til dæmis Íslendingar sem eiga til orðin. Öll tungumál eiga þó 

til orð yfir svartan og hvítan. Flest öll tungumál eiga til orð yfir rauðan, gulan, grænan, 

bláan og brúnan. Færri tungumál (en þó mörg) eiga til orð yfir gráan, appelsínugulan, 

fjólubláan og bleikan (Bortoli og Maroto, 2001).  

Sálfræði- og heilsufarslegir þættir gera það að verkum að skynjun lita getur verið 

mismunandi á milli einstaklinga. Dæmi um sálfræðilegan þátt sem hefur áhrif á það 

hvernig við skynjum liti eru fyrri tengsl okkar við ákveðin form. Okkur getur fundist 

hjartalaga úrklippa af appelsínugulum pappír mun rauðari á litinn heldur en t.d. ferhyrnt 

úrklippa af sama blaði. Af hverju? Jú við erum nefnilega vön því að hjartað sé rautt á litinn 

(Macpherson, 2012). Þættir tengdir heilsufari geta einnig haft áhrif á það hvernig skynjun 

okkar á litum er mismunandi á milli einstaklinga. Algengasta dæmið um það er litblinda 

en litblindur einstaklingur á í erfiðleikum með að greina ákveðna liti (t.d. að greina rautt 

frá grænu eða bláu frá gulu) (Bortoli og Maroto, 2001).  
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Það eru til margar útfærslur af hverjum lit fyrir sig, sem er nú ekki skrítið þar sem augað 

getur greint margar milljónir lita (Jón Gunnar Þorsteinsson, 2004). Mosagrænn, 

ólívugrænn, vorgrænn og laufgrænn eru dæmi um heiti á grænum litatónum sem margir 

Íslendingar þekkja. Munurinn á milli þessara lita fer aftur á móti eftir birtustigi þeirra (e. 

brightness) og litastyrk (e. saturation).  

2.2 Birtustig og styrkur lita  

Birtustig vísar til þess hversu ljós eða dökkur liturinn er (sjá mynd 2) en styrkur litar vísar 

til þess hversu skýr eða daufur hann er (sjá mynd 3). Við getum stillt birtustig litar með 

því að bæta við hreinum hvítum, til þess að lýsa litinn eða hreinum svörtum, til þess að 

dekkja hann (McKinley, 2018). 

 

Mynd 2. Birtustig (McKinley, 2018) 

Þegar litir hafa meðalbirtustig (50%) eru þeir kallaðir grunntónar (McKinley, 2018), þar 

sem hvorki er búið að setja hvítt eða svart í litinn. Litirnir sem við lærum og málum með í 

leikskóla eru þessir svo kölluðu grunntónar. Við tölum um tón þegar birtustig litar er lægra 

en 50% og blæ þegar birtustigið er hærra en 50%, sem dæmi tölum við um rauðan tón og 

rauðan blæ (Olsen, 2013). Lækkun á birtustigi getur gert það að verkum að litur virðist 

sterkari og dramatískari heldur en grunntónn hans. Hækkun á birtustigi gerir aftur á móti 

andstæðuna, liturinn virðist mýkri og saklausari (Olsen, 2013). 

 

Mynd 3. Dregið úr styrk litar (McKinley, 2018) 

Styrkur litanna í litahringnum er í hámarki (100%) þar sem þeir eru eins bjartir og skýrir 

eins og þeir geta orðið, þ.e. að engum öðrum lit hefur verið bætt við þá. Við getum dregið 

úr styrk lita, gert þá daufari, með því að blanda gráum saman við litinn. Það er því hægt 

að segja að styrk lita er hægt að mæla með því að skoða hversu mikið af gráu liturinn 
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inniheldur (McKinley, 2018). Í upphafi var spurningunni „er blár ekki bara blár?“ velt upp 

og stutta svarið er nei. Tveir litir geta nefnilega haft sama litatóninn, sem dæmi bláan, en 

mismunandi styrkleika og birtustig. Af hverju skiptir þetta máli? Spila litir virkilega svona 

stórt hlutverk í lífi okkar til þess að við þurfum að vera meðvituð um þetta? Hvað merkir 

þetta allt saman?  
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3 Merking lita 

Litir eru yfirleitt það fyrsta sem við tökum eftir þegar við sjáum einhvern hlut, sama hvort 

það sé bíllinn sem pabbi þinn var að klessa á, sófinn sem vinur þinn var að kaupa sér, 

blómin sem amma þín gaf þér, jú eða myndmerki fyrirtækis (Cerrato, 2012). Af hverju ætli 

það sé? Augað skynjar nefnilega ljósbylgjur litanna áður en það nær að skynja formið á 

því sem við erum að horfa á (Feisner og Reed, 2014). Litir spila stórt hlutverk í okkar 

daglega lífi, við nýtum litina þegar við viljum beina athygli einhvers á ákveðinn stað 

(„Sjáðu hundinn! Æi, hann er þarna við hliðina á bláa bílnum“) eða ef við erum að vísa til 

vegar („þú beygir síðan þegar þú kemur að rauða húsinu á horninu“) (Adams o.fl., 2002).  

Það er margt sem hefur áhrif á það hvernig við upplifum ákveðna liti. Sem dæmi þá 

getur skapið sem við erum í þegar við horfum á tiltekinn lit skipt sköpum (Elliot og Maier, 

2014). Lífsreynsla, minningar og menningarlegur bakgrunnur geta einnig haft áhrif á það 

hvernig við horfum á og túlkum liti. Það er þó ekki þannig að augu okkar greini liti á 

mismunandi hátt, heldur er skynjun okkar á þeim mismunandi, þ.e. litir hafa mismunandi 

þýðingu fyrir mismunandi einstaklinga. Í Evrópu er t.d. svartur tákn fyrir sorg og dauða en 

í Indlandi og Kína er það hvítur (Feisner og Reed, 2014). Við í Evrópu sjáum svo sannarlega 

ekki sorgina í hvíta litnum, heldur sjáum við hann meðal annars sem tákn fyrir 

áreiðanleika, sakleysi, hreinleika og góða heilsu. Það er því ekki að ástæðulausu að læknar 

klæðast hvítu eða að brúðurin trítli inn kirkjugólfið í hvítum kjól (Hajdú, 2021).  

Enginn vafi er á því að litir spila stórt hlutverk í okkar daglega lífi enda eru flestar 

ákvarðanir sem við tökum oftar en ekki undir áhrifum lita (Grossman og Wisenblit, 1999). 

Við tökum t.d. ákvörðun um hvað okkur finnst um tiltekna vöru eða fyrirtæki á innan við 

90 sekúndum og 62-90% af þessari ákvörðun okkar byggir á lit vörunnar eða fyrirtækisins 

(Singh, 2006). Þó ber að hafa í huga að ákvarðanir eru miserfiðar, innihalda mismikla 

áhættu. Þegar ákvörðunin er talin vera smávægileg, t.d. kaup á heftara, getur hrifning 

okkar á ákveðnum lit orðið afgerandi ákvörðunarþáttur (þú teygir þig kannski frekar í 

gráan heftara heldur en gulan). Hrifning okkar á ákveðnum lit missir þó sitt vægi þegar 

áhættan er orðin meiri, t.d. við kaup á bíl. Þegar kemur að ákvörðunum sem innihalda 

áhættu verður sú tengslaþekking sem við höfum lært varðandi liti afgerandi 

ákvörðunarþáttur (Grossman og Wisenblit, 1999).  
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Við eigum okkur flest uppáhalds lit ekki satt? Ef þú spyrð hóp einstaklinga hver 

uppahálds liturinn þeirra sé, þá er oftar en ekki að meiri hluti þeirra segja blár (Cerrato, 

2012). Af hverju blár? Það gæti verið vegna þess að lífið okkar er umvafið bláum lit; 

himininn, hafið og vatnið. Það er samt líklegra að ástæðan sé sú að við finnum fyrir 

ákveðnu öryggi í litnum. Blár er nefnilega tákn trausts, ábyrgðar, áreiðanleika og 

heiðarleika (Cerrato, 2012). Nú veltum við enn og aftur fyrir okkur spurningunni „er blár 

ekki bara blár?“. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Wilms og Oberfeld (2017) kusu 

einstaklingar bláan lit, umfram aðra liti, þegar styrkur þeirra var mikill (yfir 50%). Þegar 

styrkur litanna var aftur á móti tekinn niður (minna en 50%) kusu einstaklingar frekar 

rauða litinn fram þann bláa. Börn heillast oftast að hlýlegum litum sem innihalda mikinn 

litstyrk (Bortoli og Maroto, 2001). Um 75% barna kjósa fjólubláan fram yfir aðra liti, sem 

er kannski ekki svo skrítið, þar sem liturinn stendur meðal annars fyrir sköpunargáfu og 

töfra. Appelsínugulur er einnig vinsæll litur meðal barna en hann er tákn ævintýra og 

skemmtunar (Cerrato, 2012). Eftir því sem við verðum eldri horfum frekar til „mýkri“ lita 

þar sem litstyrkurinn er minni (Bortoli og Maroto, 2001). Með aldrinum förum við frá því 

að eiga kannski marga uppáhalds liti yfir í það að eiga aðeins einn lit sem við nýtum í 

mismunandi útfærslum, þ.e. í mismunandi birtustigi og litstyrk (Sharpe, 1981). Svartur er 

aftur á móti í uppáhaldi hjá mörgum einstaklingum á aldrinum 16 til 25 ára en á þessum 

aldri erum við oft að reyna að átta okkur á því hvaða hlutverki við gegnum í þessum stóra 

heimi (Cerrato, 2012). Það er ákveðinn leyndardómur og dulúð yfir svarta litnum en að 

sama skapi er hann hlutlaus og fágaður (Hajdú, 2021). Í daglegu tali hefur svartur litur 

oftast neikvæða tengingu. Dæmi um það gæti verið skæði heimsfaraldurinn Svartidauði 

eða það að hafa svartan húmor. Svartur litur er einnig tákn fyrir vald, formfestu og kraft. 

Sumir upplifa litinn sem ógnvekjandi og óvingjarnlegan á meðan aðrir sjá hann sem merki 

um fágun og glæsileika (Cerrato, 2012). Grár er að sama skapi hlutlaus litur (enda blanda 

af hvítum og svörtum lit) og er tákn formfestu, glæsileika og öryggis (Hajdú, 2021).  

Merking lita er eitthvað sem við bara skynjum, ómeðvitað, einhver vitneskja sem hefur 

orðið til út frá bakgrunni okkar. Við stelpurnar roðnum við tilhugsunina eina um að fá 

rauða rós frá strákum sem við erum skotnar í (Newstex, 2019). Af hverju rauða rós en ekki 

bleika? Jú, rauði liturinn er tákn ástríðu og spennu en sá bleiki tákn vonar og skilnings. 

Rauður er þó ekki aðeins litur ástarinnar heldur táknar hann meðal annars áhættu og 

hraða. Það er því ekki tilviljun að stöðvunarskyldumerkin séu rauð á litinn. Grænn er aftur 
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á móti andstæðan við rauðan þar sem hann stendur meðal annars fyrir öryggi, enda 

kemur grænt ljós á umferðaljósum þegar þér er óhætt að fara yfir götuna (Cerrato, 2012). 

Grænn og brúnn eiga það sameiginlegt að tákna stöðugleika. Brúnn er einnig tákn 

endingar, hagkvæmni og karlmennsku (Hajdú, 2021). Gæti tengingin við karlmennskuna 

komið vegna þess að hendur bænda og vinnumanna eru oftast brúnar af skít í lok 

vinnudags? Hver veit. Það er til hafsjór af rannsóknum sem snúa að litum og merkingu 

þeirra. Í töflu 1 má sjá samantekt á merkingu lita sem byggð er á verkum Hajdú (2021), 

Bortoli og Maroto (2001) og Cerrato (2012).  

Tafla 1. Merking lita 

 Litir Merking lita 

 Rauður Styrkur, áhætta, hraði, kraftur, ákveðni, spenna, kynþokki og ástríða. 

 Appelsínugulur Ævintýri, gleði, bjartsýni, sjálfstraust og félagslyndi.  

 Gulur Gleði, skynsemi og bjartsýni. 

 
Grænn 

Vöxtur, ferskleiki, frjósemi, heilbrigði, stöðugleiki, úthald, afbrýðisemi og 
öryggi.  

 
Blár 

Áreiðanleiki, traust, heiðarleiki, tryggð, skuldbinding, viska, sérþekking og 
stöðugleiki.  

 Fjólublár Virðing, máttur, auðsæld, lúxus, viska, sköpunargáfa, töfrar og dulúð.  

 Bleikur Vinátta, von, ást, samúð, öryggi, rómantík, kvennleiki, hlýja og skilningur.  

 Brúnn Áreiðanleiki, stöðugleiki, styrkur, ending, hagkvæmni og karlmennska.  

 
Hvítur 

Sakleysi, hreinleiki, áreiðanleiki, tómleiki, sanngirni, hlutleysi, heilsa, 
einfaldleiki og sjálfstæði.  

 
Svartur 

Fágun, kraftur, glæsileiki, formfesta, sorg, leyndardómur, sjálfstæði, dauði, 
styrkur og dulúð.  

 Grár Þekking, reynsla, viska, formfesta, auðsæld, öryggi og glæsileiki.  

 

Litir spila stórt hlutverk í lífi okkar, hvort sem við erum meðvituð um það eða ekki. 

Merking lita á þó ekki aðeins við um einstaklinga heldur einnig um fyrirtæki. Með því að 

styðjast við „viðeigandi“ liti geta fyrirtæki endurspeglað eiginleika ákveðinnar vöru eða 

þjónustu til neytenda. Það er þó ekki svo að við horfum á bláan lit og hugsum „þetta er 

merki um traust“, heldur skynjum við þessa tilteknu eiginleika ómeðvitað í gegnum litina 

(Schmidt, 2000). Tökum dæmi! Ímyndaðu þér að sjá glænýjan sportbíl koma brunandi 
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eftir götunni. Hvernig er hann á litinn? Mjög líklega rauður. Af hverju rauður? Nú skaltu 

halla þér aftur og ímynda þér Rolls Royce sem er lagður fyrir utan Hilton hótelið. Hvernig 

er hann á litinn? Rauður? Eflaust ekki, það myndi ekki alveg passa. En grár? Já, grár passar! 

Af hverju? Hraði og kraftur eru eiginleikar sem skipta máli þegar kemur að nýjum sportbíl. 

Hvaða litur nær að endurspegla nákvæmlega þessa eiginleika? Rauður. Það sama á við 

um gráa litinn á Rolls Royce en sá litur endurspeglar glæsileika og auðsæld (Adams o.fl., 

2002). Nú verða eflaust nokkrir varir um sig og hugsa: „Hafa litir eitthver önnur áhrif á 

mig, sem ég veit ekki af?“.  

3.1 Áhrif lita á hegðun 

Ótrúlegt en satt þá geta litir haft áhrif á líkamsstarfsemi okkar (Singh, 2016). Hvernig þá? 

Litir eru rafsegulbylgjur sem berast inn í gegnum augun og þaðan út í taugakerfi okkar. 

Þessar rafsegulbylgjur gefa frá sér mismunandi tíðni, eftir því hver liturinn er, sem hefur 

mismunandi áhrif á okkur (Krieg, 1932). Sem dæmi framkvæmum við hreyfingar á 

mismunandi hraða undir mismunandi áhrifum lita. Við framkvæmum ósjálfrátt hreyfingar 

hraðar undir rauðri birtu heldur en ef birtan væri græn. Okkur finnst einnig tíminn líða 

mun hægar þegar við erum undir rauðri birtu heldur en ef birtan væri blá (Singh, 2006). 

Skynjun okkar á þyngd breytist einnig undir mismunandi áhrifum lita en sem dæmi virðist 

vara í svörtum umbúðum vera þyngri heldur en sama vara í bláum umbúðum (Cerrato, 

2012; Singh, 2006).  

Rauður litur er sagður hafa mest örvandi áhrif á okkur en hann hefur meðal annars 

verið tengdur við hækkun á blóðþrýstingi, hraðari öndun (Bellizzi og Hite, 1992) og aukna 

matarlyst. Einstaklingar sem eru umkringdir rauðum lit í miklu magni geta fundið fyrir 

mæði (Cerrato, 2012). Appelsínugulur er einnig örvandi litur líkt og sá rauði, enda blanda 

af rauðum og gulum. Liturinn hefur meðal annars endurnærandi áhrif á okkur þar sem 

hann ýtir undir súrefnisflæði til heilans (Hajdú, 2021). Gulur og rauður eru oft notaðir 

saman á skyndibitastöðum þar sem rauður kallar fram matarlyst en guli liturinn ýtir undir 

það að við borðum hraðar. Gulur hjálpar okkur einnig við að ná betri einbeitingu ásamt 

því að ýta undir skapandi hugsun (Newstex, 2019). Of mikið af gula litnum getur þó haft 

truflandi áhrif á okkur og ýtt undir óþægileika; börn gráta oft meira í gulum herbergjum 

heldur en herbergjum sem eru í öðrum lit. Grænn og bleikur eiga það til að hafa róandi 

áhrif á okkur; herbergi á sjúkrahúsum eru oft græn á litinn og dæmi eru um að í fangelsum 
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hafa klefaveggir hættulegra fanga verið málaðir bleikum lit (Cerrato, 2012). Blái liturinn 

er þó talinn hafa sérstaklega þægileg og róandi áhrif á okkur (Bellizi og Hite, 1992). 

Liturinn ýtir einnig undir framleiðslu róandi efna í líkama okkar sem hægir á púls og dregur 

úr taugaspennu (Hajdú, 2021). Þetta eru aðeins nokkur dæmi um það hvernig litir geta 

haft áhrif á hegðun og líðan okkar. Það er til hafsjór af rannsóknum sem fjalla um efnið 

en í töflu 2 má sjá samantekt yfir áhrif lita sem byggð er á verkum Bellizi og Hite (1992), 

Cerrato (2012) og Hajdú (2021).  

Tafla 2. Áhrif lita 

 Litir Áhrif lita 

 

Rauður 
Eykur hraðan á efnaskiptum líkamans, ýtir undir matarlyst, hækkar 
blóðþrýsting og eykur öndunarhraða. Hvetur til snöggar ákvarðanatöku. Kallar 
alltaf fram sterk viðbrögð, neikvæð eða jákvæð. 

 

Appelsínugulur 
Eykur súrefnisflæði til heila; endurnærandi áhrif og styrkir ónæmiskerfið. Ýtir 
undir hugræna virkni, hvetur til eldmóðar, eftirtektar og aðgátar. Hvetur til 
samskipta og ýtir undir matarlyst.  

 

Gulur 
Eykur orku sem berst til vöðvanna, hraðar á efnaskiptum líkamans og ýtir 
undir matarlyst. Örvar rökrænu hlið heilans, eykur einbeitingu, virkjar minnið 
og ýtir undir skapandi hugsun. Eykur framleiðslu seratóníns í heilanum.  

 
Grænn 

Hefur slakandi áhrif og kemur á jafnvægi í líkamanum. Ýtir undir skýra hugsun, 
auðveldar ákvarðanatöku og hvetur til samskipta. 

 

Blár 

Hægir á efnaskiptum líkamans og dregur úr matarlyst. Ýtir undir framleiðslu 
róandi efna í líkamanum og hægir á púls sem dregur úr taugaspennu og veitir 
öryggi. Ýtir undir einbeitingu og skilvirkni sem leiðir til aukinnar afkastagetu. 
Hvetur til samstöðu og ýtir undir samlyndi.  

 
Fjólublár 

Léttir á og styrkir sálrænu hliðina. Ýtir undir sköpunargáfu og getu til þess að 
takast á við vandamál. Kallar fram nostalgíu. 

 

Bleikur 
Hækkar blóðþrýsting, eykur hjartslátt og púls en ekki eins mikið og rauði 
liturinn. Dregur úr reiði, gremju, árásargirni og vanrækslu. Ýtir undir 
sjálfstraust og hvetur til aðgerða.  

 
Brúnn 

Örvar ekki líkt og aðrir litir en veitir stöðugleika. Ýtir undir það að hafa báðar 
fætur á jörðinni og lifa í núinu. 

 
Hvítur 

Hefur róandi áhrif á hugann og kemur einfaldleika og skipulagi á óreiðu. Ýtir 
undir sköpunargáfu, sjálfsígrundun og víðsýni. 

 
Svartur 

Hefur örvandi áhrif á tilfiningar, góðar og slæmar. Ýtir undir sjálfstraust og 
styrk. Getur ýtt undir sorg, ótta, reiði og þunglyndi.  

 Grár Ýtir undir þreytu og orkuleysi.  
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Einfalt ekki satt? Ef þú átt erfitt með að sofna þá málar þú svefnherbergið bara blátt og 

dettur beint í djúpa slökun. Bara ef lífið væri svo einfalt. Niðurstöður rannsóknar Wilms 

og Oberfeld (2017) sýna fram á að það eru ekki einungis litirnir sem hafa áhrif á hegðun 

og líðan okkar, heldur er það samspil milli lita, birtustigs og styrk þeirra. Þegar við verðum 

vör við fullyrðingar líkt og „rauður hefur frekar örvandi áhrif á neytendur heldur en blár“ 

þá ættum við að staldra við og spyrja: „Hvaða rauður og hvaða blár?“ (Wilms og Oberfeld, 

2017). Það er liggur við sama hvert við horfum, litir koma þar oftast við sögu. Það kemur 

því engum á óvart að litir geta verið öflugt markaðstól ef (ég endurtek, EF) þeir eru notaðir 

á réttan hátt. Með réttri notkun á litum er hægt að hafa áhrif á kauphegðun neytenda og 

þar með aukið líkur á viðskiptum (Shi, 2013).  
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4 Litir í markaðsstarfi  

Litir spila bæði stórt og mikilvægt hlutverk þegar kemur að markaðsstarfi fyrirtækja. Í 

markaðsstarfi geta litir fyrst og fremst hjálpað okkur til þess að ná athygli neytenda 

(Karthikeyan og Reeja, 2018). Ekki taka því þó þannig að þú þurfir að mála allan heiminn 

til þess að ná athygli þeirra, þvert á móti, því of mikið áreiti (t.d litir) getur haft 

fráhrindandi áhrif. Við tökum eftir sólinni þegar það er heiðskírt úti en það getur enginn 

horft beint á hana lengi (Bellizzi og fl., 1983). Það eru þó alls ekki nýjar fréttir að litir grípa 

frekar athygli okkar heldur en eitthvað sem er líflaust. Sem dæmi eru auglýsingar sem 

innihalda liti mun líklegri til þess að sannfæra neytendur um kaup á vöru eða þjónustu 

heldur en litlausar auglýsingar (Meyers-Levy og Peracchio, 1995). Að sama skapi geta litir 

ýtt undir jákvætt viðhorf neytenda til fyrirtækis en þeir geta einnig haft neikvæð áhrif 

(Kumar, 2017). Birtustig litanna virðist þó skipta máli samkvæmt niðurstöðu rannsóknar 

Gorn o.fl. (1997). Niðurstöður þeirra sýndu fram á að hátt birtustig ýtir frekar undir 

jákvæða tilfiningu gagnvart fyrirtæki heldur en þegar birtustigið er lægra. Það sama gildir 

um styrk litar en samkvæmt niðurstöðum Gorn o.fl. (1997) ýtir hærri styrkur lita frekar 

undir jákvæðari tilfiningu gagnvart fyrirtækinu heldur en þegar styrkurinn er lægri. Það 

ætti því helst að vera ákveðin rök fyrir litavali fyrirtækja en ekki aðeins það að liturinn sé 

„smart“. Neytendur tengja nefnilega ákveðna eiginleika við fyrirtækið sem byggjast á 

þeim litum sem notaðir eru t.d. í markaðssamskiptum, vöruumbúðum eða myndmerki 

þess (Shi, 2013). Samkvæmt Singh (2006) tökum við ákvörðun um hvað okkur finnst um 

tiltekna vöru eða fyrirtæki á innan við 90 sekúndum og 62-90% af þessari ákvörðun okkar 

byggir á lit vörunnar eða fyrirtækisins. Litir eru einnig mjög sterkt tól þegar kemur að því 

að upplýsa neytendur um eiginleika tilteknar vöru eða þjónustu (Schmidt, 2000), ef þeir 

eru notaðir rétt.  

Litir geta einnig verið afgerandi ákvörðunarþáttur þegar við erum að taka ákvörðun 

um kaup á vöru (Grossman og Wisenblit, 1999). Með réttri notkun lita geta fyrirtæki haft 

áhrif á kauphegðun neytenda og þar með aukið líkur á viðskiptum (Shi, 2013). Mikilvægt 

er að stöðugleiki sé í litunum, þ.e. að fyrirtæki haldi sig við ákveðna liti í stað þess að vera 

alltaf að breyta þeim, þar sem stöðugleiki er einn þeirra þátta sem er mikilvægur í 

kaupákvörðunarferli neytenda (Aslam, 2006). Þó nokkrir rannsakendur hafa litið til áhrifa 

lita á kaupáform neytenda. Meðal þeirra eru Babin o.fl. (2003), en niðurstöður þeirra 
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leiddu í ljós að bláar innréttingar í verslun höfðu jákvæðari áhrif á kaupáform neytenda í 

samanburði við appelsínugular innréttingar. Rannsókn Bellizzi og Hite (1992) snéri að því 

sama og samkvæmt niðurstöðum þeirra hafði bláleit lýsing í verslun jákvæðari áhrif á 

kaupáform neytenda heldur en rauðleit lýsing. Niðurstöður þeirra leiddu einnig í ljós að 

neytendur völdu oftar dýrari vörur undir bláleitri lýsingu heldur þeir gerðu undir rauðleitri 

lýsingu.  
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5 Trúverðugleiki  

Við vitum öll hvað traust er, við treystum öðrum og aðrir treysta okkur, en hvað 

nákvæmlega þýðir það? Traust er notað til að lýsa samskiptum á milli tveggja aðila sem 

hafa átt í langtímasambandi: Sá sem treystir og þeim sem er treyst. Það að vera 

berskjaldaður er stór hluti af trausti. Aðilinn sem treystir gerir sig berskjaldaðan gagnvart 

athöfnum hins aðilans. Þessi berskjöldun stafar af væntingum um að ákveðin athöfn, sem 

aðilinn telur mikilvæga, sé framkvæmd af þeim sem treyst er (Mayer o.fl., 1995). Þetta 

gildir þó ekki aðeins um traust á milli einstaklinga, heldur getur annar aðilinn verið 

fyrirtæki. Traust er flókið hugtak, það er því ekki skrítið að Jasmín hafi hikað þegar Aladín 

spurði „treystir þú mér?“.  

Trúverðugleiki hefur sambærilega merkingu og traust. Munurinn á trausti og 

trúverðugleika er sá að trúverðugleiki byggir ekki á fyrri reynslu eða langtímasamskiptum. 

Trúverðugleiki fyrirtækis byggir á því að einstaklingar telja það hafa færni til þess að 

framkvæma það sem það segist geta gert, þ.e. að það hafi allt það sem þarf til þess að 

geta brugðist við beiðni þeirra (Blomqvist, 1997). Trúverðugleiki fyrirtækja felst í 

viðkunnanleika (e. attractiveness), áreiðanleika (e. trustworthiness) og sérþekkingu (e. 

expertise) þeirra (Keller og Aaker, 1998). Eiginleikar sem falla undir áreiðanleika fyrirtækja 

eru m.a.: Traust, heiðarleiki, einlægni og trúverðugleiki (Ohanian, 1990). Hægt er að segja 

að áreiðanleiki er að hversu miklu leyti neytandi trúi því að fyrirtæki sé að miðla til hans 

heiðarlegum og sönnum skilaboðum (Hovland o.fl., 1953). Ef neytendur upplifa 

áreiðanleika frá fyrirtæki, þá er það líklegra til þess að geta haft áhrif á hegðun þeirra, t.d. 

kaupáform (Dou o.fl., 2012; Reimer og Benkenstein, 2016) og þar með aukið líkur á 

viðskiptum (Shi, 2013). Eiginleikar sem falla undir sérþekkingu fyrirtækja eru m.a.: 

Reynsla, kunnátta, hæfni og færni (Ohanian, 1990). Skynjun neytanda á þessum 

eiginleikum getur ýtt undir það að hann horfi á fyrirtækið sem sérfræðing á sínu sviði 

(Ohanian, 1990). Sérþekking fyrirtækis getur haft áhrif á kaupáform neytenda, þ.e. ef 

neytandi skynjar að fyrirtækið búi m.a. yfir kunnáttu, reynslu og hæfni þá er hann líklegri 

til þess að kaupa vöru eða þjónustu þess (Saleem og Ellahi, 2017). Eiginleikar sem falla 

undir viðkunnanleika fyrirtækja eru m.a.: Vingjarnleiki, þæginlegt og hlýlegt viðmót og 

heillandi áhrif (Martín-Santana o.fl., 2017). Neytandi getur skynjað meiri sannfæringu í 

skilaboðum frá viðkunnanlegu fyrirtæki heldur en frá fyrirtæki sem hann upplifir sem 
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óviðkunnanlegt (Seiler og Kucza, 2017). Að fyrirtæki sýni samfélagslega ábyrgð og 

almenna skynsemi getur einnig haft áhrif á skynjun neytenda á viðkunnanleika þess (Gilal 

o.fl., 2019; Yang, 2018). 

Það er eiginlega sama hvað þú lest, þegar kemur að merkingu lita, þá haldast blái 

liturinn og traust nánast alltaf í hendur (sjá t.d. Cyr o.fl., 2010; Broeder og Snijder, 2019; 

Kim og Moon, 1998; Lee og Rao, 2010). Nú hugsum við öll: „Frábært! Ég skelli bláum lit á 

allt saman og neytendur sjá okkur þá sem trúverðugt fyrirtæki sem þau að lokum treysta“. 

En er það svo einfalt? Er blár það sama og blár? Skiptir það máli hvernig útfærslan á bláa 

litnum er sem ýtir undir trúverðugleikann? Samkvæmt Broeder og Snijder (2019) skiptir 

útfærsla bláa litarins svo sannarlega máli. Rannsókn þeirra fjallaði um það hvort birtustig 

lita hefði áhrif á upplifun okkar á trúverðugleika. Niðurstöður þeirra sýndu fram á sterkari 

skynjun á trúverðugleika þegar liturinn var dökkur (birtustigið lágt) heldur en þegar hann 

var ljós (birtustigið hátt). Broeder og Snijder (2019) litu einnig til kaupáforma neytenda 

en samkvæmt niðurstöðum þeirra hafði birtustig litarins engin áhrif. Það er sáralítið að 

finna af fyrri rannsóknum sem snúa að viðfangsefni þessarar rannsóknar. Er því ekki orðið 

tímabært að við leitumst svara við stóru spurningunni; hafa birtustig og styrkur lita áhrif 

á upplifun neytenda á trúverðugleika fyrirtækja og kaupáform neytenda?  
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6 Rannsóknaraðferð 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var annars vegar að kanna hvort birtustig og styrkur 

lita hafi áhrif á upplifun neytenda á trúverðugleika fyrirtækja, og hins vegar að skoða hvort 

birtustig og styrkur lita hafi áhrif á kaupáform neytenda. Notast var við tilraunasnið þar 

sem þátttakendum var skipt handahófskennt upp í fimm hópa og þeim birt fimm 

mismunandi áreiti. Frumbreytan var því þessi fimm áreiti og fylgibreyturnar voru tvær, 

trúverðugleiki vörumerkja og kaupáform neytenda. Hér verður greint frá þátttakendum, 

mælitæki og áreiti og að lokum verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar.  

6.1 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn var notast við hentugleikaúrtak þar sem könnuninni var dreift á 

samfélagsmiðlum, bæði Facebook og Instagram. Könnunin var sett inn á nokkra 

fjölmenna Facebook hópa í þeim tilgangi að reyna að ná til sem flestra. Alls tóku 529 þátt 

í könnuninni en eins og í flestum hentugleikaúrtökum var kynjahlutfallið frekar ójafnt eins 

og sjá má í töflu 3. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 26 – 35 ára en fæstir þeirra voru 

25 ára og yngri. Þátttakendur voru spurðir að því hvort að þeir þjáðust af litblindu eða 

ekki. Aðeins 2,7% þátttakenda sögðust þjást af litblindu. Skynjun þeirra á viðfangsefninu 

var ekki frábrugðin upplifun þeirra sem þjáðust ekki af litblindu svo rannsakandi ákvað að 

halda svörum þeirra inn í gagnasettinu. 

Tafla 3. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

Kyn Aldur Þjást af litblindu 

Konur 84% 25 ára og yngri 4,4% Nei 97,3% 

Karlar 16% 26-35 ára 34,9% Já 2,7% 

  36-45 ára 23,8%   

  46-55 ára 18,2%   

  56-65 ára 13%   

  66 ára og eldri 5,7%   
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Þátttakendur skiptust á milli fimm mismunandi hópa eftir því hvaða áreiti þeir urðu fyrir; 

19,3% af þátttakendum fengu áreiti eitt, 23,3% fengu áreiti 2, 19,7% fengu áreiti þrjú, 

17,5% fengu áreiti fjögur og 20,2% fengu áreiti fimm. Í töflu 4 má sjá hvernig þátttakendur 

skiptust upp milli áreita eftir kyni og aldurshópum.  

Tafla 4. Skipting þátttakenda eftir áreiti 

Áreiti og aldurshópar Fjöldi karla Fjöldi kvenna 

Áreiti 1 (19,3%) 3,3% 16% 

25 ára og yngri 0,2% 0,4% 

26 – 35 ára 1,7% 5% 

36 – 45 ára 0,6% 5,8% 

46 – 55 ára 0,6% 2,3% 

56 – 65 ára 0,2% 1,7% 

66 ára og eldri 0% 0,8% 

Áreiti 2 (23,3%) 4% 19,3% 

25 ára og yngri 0,2% 1% 

26 – 35 ára 2,1% 8% 

36 – 45 ára 0,6% 3,3% 

46 – 55 ára 0,7% 3,9% 

56 – 65 ára 0,2% 2,1% 

66 ára og eldri 0,2% 1% 

Áreiti 3 (19,7%) 3,3% 16,4% 

25 ára og yngri 0,2% 0,9% 

26 – 35 ára 0,9% 4,6% 

36 – 45 ára 0,4% 4,6% 

46 – 55 ára 0,8% 2,3% 

56 – 65 ára 0,4% 2,9% 

66 ára og eldri 0,6% 1,1% 

Áreiti 4 (17,5%) 2,9% 14,6% 

25 ára og yngri 0,2% 0,6% 

26 – 35 ára 1,5% 3,9% 

36 – 45 ára 0,8% 3% 

46 – 55 ára 0,4% 2,7% 

56 – 65 ára 0% 3,3% 

66 ára og eldri 0% 1,1% 

Áreiti 5 (20,2%) 2,5% 17,7% 

25 ára og yngri 0,2% 0,4% 

26 – 35 ára 1,1% 5,8% 

36 – 45 ára 0,8% 3,8% 

46 – 55 ára 0,4% 4,2% 

56 – 65 ára 0% 2,5% 

66 ára og eldri 0% 1% 
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6.2 Áreiti 

Áreitin voru fimm talsins og birtust þátttakendum handahófskennt í upphafi könnunar. 

Um var að ræða mynd af skrifstofuvegg í bláum lit sem merktur var með myndmerki 

fyrirtækis (sjá mynd 4). Það sem aðgreindi þessi fimm áreiti var litarafbrigði bláa litarins á 

veggnum sem fólst í mismunandi samspili birtustigs og litstyrks (sjá viðauka B). 

 

Mynd 4. Eitt af fimm áreitum sem birtust þátttakendum 

Bæði nafn fyrirtækisins og myndmerki þess var haft eins einfalt og hægt var, án þess að 

það kæmi illa út. Tilgangurinn með einfaldleikanum var sá að rannsakandi vildi reyna að 

forðast það að nafn fyrirtækisins eða myndmerki þess myndi lita niðurstöðurnar, þ.e. hafa 

meiri áhrif á skynjun þátttakenda á trúverðugleika heldur en liturinn sjálfur. Fyrir ofan 

myndina var textabútur þar sem þátttakendur voru kynntir fyrir fyrirtækinu, TRYGGUR 

vátryggingafélag. Við val á starfsemi fyrirtækisins taldi rannsakandi það hentugra að selja 

þjónustu frekar en vörur. Ástæða þess var tvíþætt; þetta þyrfti að vera þjónusta sem 

flestir eiga í viðskiptum við og að traust og trúverðugleiki þyrfti að skipta neytendur miklu 

máli við kaup. Eftir miklar vangaveltur stóð valið á milli tryggingafélags og banka, bæði 

fyrirtækjaform þar sem traust og trúverðugleiki skipta miklu máli og flest allir eiga í 

viðskiptum við. Þar sem markmið þessarar rannsóknar var ekki einungis að skoða 

trúverðugleika fyrirtækja heldur einnig kaupáform neytenda varð tryggingarfélag fyrir 

valinu. Ástæðan var einfaldlega sú að rannsakandi taldi að neytendur væru almennt 
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tilbúnari í að skipta um tryggingarfélag heldur en banka. Þátttakendur fengu þær 

upplýsingar að fyrirtækið væri að huga að því að hefja starfsemi á Íslandi og myndi bjóða 

upp á samkeppnishæft verð og áreiðanlega þjónustu. Einnig voru tekin fram þau gildi sem 

fyrirtækið starfar eftir; áreiðanleiki, heiðarleiki og stöðugleiki. Þátttakendur voru síðan 

beðnir um að skoða myndina vel áður en haldið væri áfram í spurningarnar. 

Liturinn sem var notaður í rannsókninni var ekki þessi „týpíski“ blái litur (#0000FF) 

heldur liturinn #005eff sem sjá má í töflu 5. Ástæða þess að liturinn #0000FF varð ekki 

fyrir valinu er sú að þegar birtustigið var tekið niður kom í gegn fjólublár undirtónn. 

Rannsakandi vildi ekki taka þá áhættu, enda markmiðið að skoða bláan en ekki fjólubláan. 

Hér eftir verður talað um litinn #005eff sem bláa litinn, enda er það mun skiljanlegra 

heldur en litanúmer. Útfærslan þar sem bæði birtustig og litstyrkur eru í 50% var notuð 

sem grunnlína (e. baseline). Breytingar á bláa litnum voru alltaf framkvæmdar út frá 

grunnlínunni, þ.e. hækkun eða lækkun á birtustigi og/eða litstyrk út frá grunnlínu.  

Tafla 5. Samanburður á litunum #005eff og #0000FF 

 #005eff #0000FF 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 100% 

  

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 

Grunnlína 

 

 

Í upphafi var rannsakandi þó með aðra útgáfu af bláum lit á milli handanna. Þegar 

litstyrkur þess litar var tekinn niður var hann á mörkum þess að verða grár. Mikilvægt var 

að það væri enginn vafi á að allar fimm útfærslur litarins væru bláar. Þar sem það voru 

efasemdir um tvær útfærslur litarins framkvæmdi rannsakandi forprófun. Í forprófuninni 

fengu 22 einstaklingar myndir af þessum tveimur útfærslum af litnum og voru beðnir um 

að lýsa því hvernig litir þetta væru. Útfærsla tvö, þar sem bæði var lágt birtustig og 

litstyrkur, kom illa út úr forprófuninni en langflestir sögðu hana vera gráa að lit. 

Rannsakandi fór í það að finna annan bláan tón sem myndi ganga upp ásamt því að skoða 

hversu mörg prósent væru heppileg við hækkun og/eða lækkun á birtustigi og litstyrk út 

frá grunnlínu. Þegar rannsakandi taldi sig hafa fundið hinn „fullkomna“ bláa lit 
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framkvæmdi hann aðra forprófun en nú á allar fimm útfærslur litarins. Í forprófuninni 

fengu 16 einstaklingar myndir af þessum fimm útfærslum af litnum og voru beðnir um að 

lýsa því hvernig litir þetta væru. Úr þeirri forprófun komu allar útfærslur litarins 

augljóslega út sem bláir tónar og eru það þeir tónar sem við notum í þessari rannsókn (sjá 

töflu 6). Þetta ferli má sjá í viðauka C.  

Tafla 6. Litir rannsóknarinnar 

Litir Birta og styrkur Litanúmer 

Litur 1 (GL)  
Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 

#4073BF 

Litur 2 (L2) 
 Birtustig: 35% 

Litstyrkur: 35% 
#3A5178 

Litur 3 (L3) 
 Birtustig: 65% 

Litstyrkur: 35% 
#879DC5 

Litur 4 (L4) 
 Birtustig: 35% 

Litstyrkur: 65% 
#1F4A93 

Litur 5 (L5) 
 Birtustig: 65% 

Litstyrkur: 65% 
#6C96E0 

 

Við breytingar á birtustigi og litstyrk var alltaf stuðst við 15% breytingu, þ.e. 15% hækkun 

eða 15% lækkun út frá grunnlínu. Hækkun á birtustigi felur í sér að hreinum hvítum lit er 

bætt við grunnlínulitinn en lækkun á birtustigi er þegar hreinum svörtum er bætt við. 

Litstyrkurinn ræðst aftur á móti af því hversu mikið af gráum er blandað við litinn; mikið 

af gráum kemur út í daufum litstyrk og minna af gráum í sterkari litstyrk.  

6.3 Mælitæki 

Við mælingu á trúverðugleika var stuðst við mælitæki Ohanian (1990) en það mælir þrjár 

víddir trúverðugleikans: Viðkunnanleiki, áreiðanleiki og sérþekking. Mælitækið inniheldur 

15 eiginleika í heildina, fimm undir hverri vídd trúverðugleikans. Við frekari athugun kom 

þó í ljós að aðeins tvær víddir úr mælitæki Ohanian (1990) hentuðu viðfangsefni þessarar 

rannsóknar; áreiðanleiki og sérþekking. Horft var þá til mælitækis Martín-Santana o.fl. 

(2017) en það byggir einnig á mælitæki Ohanian (1990). Martín-Santana o.fl. (2017) tóku 

þó annan snúning á vídd viðkunnanleikans sem rannsakanda fannst eiga betur við 

viðfangsefnið. Sú vídd inniheldur átta eiginleika en rannsakandi ákvað að styðjast aðeins 

við fimm þeirra þar sem rannsakanda fannst eiginleikarnir indæll, félagslyndur og 
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góðhjartaður ekki viðeigandi fyrir þessa rannsókn. Rannsakanda taldi það órökrétt að 

búast við því að einstaklingar gætu lagt mat á þessa þætti með því að horfa á áreitin. Í 

töflu 7 má sjá mælitækið sem notað var í þessari rannsókn við mælingu á trúverðugleika 

fyrirtækja. 

Tafla 7. Mælitæki á trúverðugleika 

Víddir trúverðugleikans Eiginleikar víddar 

Áreiðanleiki 

Traust (e. dependable) 

Heiðarlegt (e. honest) 

Áreiðanlegt (e. reliable) 

Einlægt (e. sincere) 

Trúverðugt (e. trustworthy) 

Sérþekking  

Sérþekking (e. expert) 

Reynslumikið (e. experienced) 

Kunnátta (e. knowledgeable) 

Hæfni (e. qualified) 

Færni (e. skilled) 

Viðkunnanleiki  

Aðlaðandi (e. attractive) 

Heillandi (e. charming) 

Vingjarnlegt (e. kind) 

Þægilegt viðmót (e. plesant) 

Hlýlegt (e. warm) 

 

Orðalag eiginleikanna var aðlagað að viðfangsefni þessarar rannsóknar. Þátttakendur 

voru beðnir um að taka afstöðu til hversu ósammála eða sammála þeir væru um hvaða 

eiginleikar ættu við um fyrirtækið. Notast var við sjö punkta Likert kvarða þar sem 

þátttakendurnir fengu svarkostina; (1) mjög ósammála, (2) frekar ósammála, (3) 

ósammála, (4) hvorki né, (5) sammála, (6) frekar sammála og (7) mjög sammála. 

Kaupáformin voru mæld með einu atriði en þar fengu þátttakendur spurninguna „hversu 

ólíklegt eða líklegt er að þú værir tilbúin/n til að prufa þjónustu fyrirtækisins?“ en algengt 

er að kaupáform neytenda eru mæld með sambærilegum hætti (sjá t.d. Geuens og 

Vermeir, 2021; Mafé og Blas, 2006; Pornpitakpan og Green, 2007). Þar var einnig notast 

við sjö punkta Likert kvarða og voru svarkostirnir; (1) mjög ólíklegt, (2) frekar ólíklegt, (3) 

ólíklegt, (4) hvorki né, (5) líklegt, (6) frekar líklegt og (7) mjög líklegt. Að lokum voru þrjár 
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bakgrunnsbreytur notaðar; kyn, aldur og hvort einstaklingurinn þjáist af litblindu. 

Spurningalista varðandi könnunina má sjá í viðauka D.  

6.4 Framkvæmd rannsóknar 

Könnunin var sett upp á vefsíðunni QuestionPro og henni deilt á samfélagsmiðlum, bæði 

Facebook og Instagram. Könnunin fór í loftið þann 22. ágúst 2022 og sótti rannsakandi 

gögnin fjórum dögum síðar. Rannsakandi deildi könnuninni á sinn persónulega Facebook 

vegg og inn á nokkra fjölmenna Facebook hópa þar sem óskað var eftir þátttöku (meðal 

annars Markaðsnörda og Neytendahornið). Einnig óskaði rannsakandi eftir þátttöku á 

sínum persónulega Instagram reikningi. Áður en könnunin hófst voru þátttakendur meðal 

annars upplýstir um tilgang hennar, þann tíma sem það tæki að svara henni og að svör 

þeirra væru nafnlaus og yrðu ekki rakin til einstakra þátttakenda (sjá viðauka A). Tilgangur 

könnunarinnar var sagður vera að skoða áhuga á nýju vörumerki á markaðnum. Mikilvægt 

var að þátttakendurnir væru ekki meðvitaðir um að könnunin tengdist á einhvern hátt 

litum þar sem markmiðið er að fá sem besta sýn á þeirra upplifun. Ef þátttakendur hefðu 

verið upplýstir um raunverulegan tilgang könnunarinnar hefði margt getað haft áhrif á 

hvernig þeir myndu svara spurningunum og svörin því ekki jafn áreiðanleg. Þegar búið var 

að hlaða niður gögnunum af QuestionPro voru þau yfirfarin og hreinsuð í Excel. Gögnin 

voru sett upp og greind í forritinu Jamovi. 
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7 Niðurstöður 

Byrjað verður á því að fara yfir lýsandi tölfræði eiginleikana sem voru mældir, ásamt innri 

áreiðanleika á trúverðugleika. Þar á eftir verður farið yfir hvort að birtustig og styrkur lita 

hafi áhrif á upplifun neytenda á trúverðugleika fyrirtækja og kaupáform þeirra. Lýsandi 

tölfræði fyrir eiginleika hverrar víddar trúverðugleikans má sjá í töflu 8. Taflan sýnir fjölda 

gildra svara (N), meðalgildi (M), staðalfrávik (sf) ásamt innri áreiðanleika (α). Eiginleikarnir 

voru sameinaðir í þrjár víddir líkt og í rannsóknum Ohanian (1990) og Martín-Santana o.fl. 

(2017). Innri áreiðanleiki víddanna var kannaður með því að skoða Cronbachs alpha (α). 

Cronbachs alpha gildið gefur til kynna hvort að eiginleikarnir, sem teknir eru saman í vídd, 

eru í sameiningu að ná utanum tiltekið hugtak. Cronbachs alpha gildið getur spannað frá 

núlli og upp í einn en gildi sem eru yfir 0,9 eru talin vera mjög góð.  

Tafla 8. Lýsandi tölfræði vídda trúverðugleikans og eiginleika þeirra 

Eiginleikar víddanna þriggja (N) (M) (sf) 

Áreiðanleiki (α) = 0,915 519 4,43 0,96 

Traust 526 4,49 1,07 

Heiðarleiki 523 4,36 1,07 

Áreiðanleiki 528 4,50 1,13 

Einlægni 528 4,36 1,13 

Trúverðugleiki 529 4,45 1,14 

Sérþekking (α) = 0,913 514 4,30 0,97 

Sérþekking 527 4,42 1,09 

Reynsla 524 3,84 1,29 

Kunnátta 525 4,43 1,12 

Hæfni 529 4,43 1,10 

Færni 521 4,38 1,05 

Viðkunnanleiki (α) = 0,901 521 4,58 1,03 

Aðlaðandi 529 4,78 1,21 

Heillandi 528 4,38 1,30 

Vingjarnleiki 527 4,65 1,12 

Þægilegt viðmót 528 4,71 1,17 

Hlýlegt 525 4,33 1,31 

Trúverðugleiki (α) = 0,902 506 4,44 0,90 

(M) = 1-mjög ósammála, 2-frekar ósammála, 3-ósammála, 4-hvorki né, 5-sammála, 6-frekar sammála og 7-mjög sammála 
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Meðalgildi eiginleika trúverðugleikans voru öll hærri en 4, fyrir utan reynsla (M = 3,84). 

Bendir það til þess að þátttakendur höfðu nokkuð jákvæða skynjun á trúverðugleika 

fyrirtækisins, sama í hvaða lit það birtist. Einnig má sjá að innri áreiðanleiki vídda 

trúverðugleikans er mjög góður; áreiðanleiki (α = 0,915), sérþekking (α = 0,913) og 

viðkunnanleiki (α = 0,901). Hægt var að hækka lítillega innri áreiðanleika áreiðanleika 

víddarinnar (upp í α = 0,926) með því að taka út eiginleikann einlægni. Það átti einnig við 

um víddina sérþekking en með því að taka út eiginleikann reynsla gat innri áreiðanleiki 

hækkað (upp í α = 0,919). Rannsakanda fannst þó hækkunin of lítil til þess að fórna 

þessum eiginleikum. Að lokum var innri áreiðanleiki fyrir allar þrjár víddirnar saman 

skoðaður og reyndist hann einnig vera mjög góður (α = 0,902) og voru þær því sameinaðar 

í breytuna trúverðugleiki.  

Þátttakendur skiptust á milli fimm mismunandi hópa eftir því hvaða áreiti þeir urðu 

fyrir; 19,3% af þátttakendum fengu áreiti eitt, 23,3% fengu áreiti 2, 19,7% fengu áreiti 

þrjú, 17,5% fengu áreiti fjögur og 20,2% fengu áreiti fimm. Til þess að athuga hvort að 

munur væri á milli lita, þegar kemur að skynjun á trúverðugleika, var framkvæmd 

dreifigreining (ANOVA). Dreifigreining trúverðugleika leiddi í ljós mun á milli lita (F(4, 246) 

= 4,30; p < 0,05). Eins og sjá má í töflu 9 var munur á lit 1 og lit 2 (p < 0,05) og lit 1 og lit 4 

(p < 0,05).  

Tafla 9. Munur á milli lita þegar kemur að skynjun á trúverðugleika 

   (N) (M) (M)Mismunur p-gildi 
        

Trúverðugleiki  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 

99 4,21 

-0,381 p < 0,05 
  

Litur 2 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 

116 4,57 

        

  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 

99 4,21 

-0,396 p < 0,05 
  

Litur 4 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 

87 4,60 

        

(M) = 1-mjög ósammála, 2-frekar ósammála, 3-ósammála, 4-hvorki né, 5-sammála, 6-frekar sammála og 7-mjög sammála 

Þeir þátttakendur sem fengu lit 2 eða 4 skynjuðu frekar trúverðugleika hjá fyrirtækinu 

heldur en þeir sem fengu lit 1. Báðir þessir litir (litur 2 og 4) hafa lægra birtusstig (undir 

50%) og annar þeirra hærri litstyrk (yfir 50%), því mætti segja að rannsóknarspurningunni 
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„hafa birtustig og styrkur lita áhrif á trúverðugleika fyrirtækja?“ hafi verið svarað. Engar 

áhyggjur, við ræðum þetta betur í umræðukaflanum! Þar sem munur var á milli lita og 

skynjun á trúverðugleika ákvað rannsakandi að framkvæmda dreifigreiningu á allar þrjár 

víddir trúverðugleikans. Dreifigreining áreiðanleika-víddarinnar leiddi í ljós mun á milli lita 

(F(4, 252) = 3,53; p < 0,05). Það sama átti við um dreifigreininguna á víddunum sérþekking 

(F(4, 250) = 5,11; p < 0,001) og viðkunnanleiki (F(4, 255) = 3,91; p < 0,05). Í töflu 10 má sjá 

hvar munurinn á milli lita liggur þegar kemur að skynjun á áreiðanleika, sérþekkingu og 

viðkunnanleika.  

Tafla 10. Munur á milli lita þegar kemur að skynjun á áreiðanleika, sérþekkingu og viðkunnanleika 

Víddir trúverðugleikans   (N) (M) (M)Mismunur p-gildi 
        

Áreiðanleiki  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 99 4,23 

-0,381 p < 0,05 
  

Litur 4 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 89 4,61 

        

        

Sérþekking  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 101 4,10 

-0,382 p < 0,05 
  

Litur 2 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 116 4,48 

        

  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 101 4,10 

-0,456 p < 0,01 
  

Litur 4 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 89 4,56 

        

  
Litur 2 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 116 4,48 

0,421 p < 0,05 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 105 4,06 

        

  
Litur 4 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 89 4,56 

0,496 p < 0,01 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 105 4,06 

        

        

Viðkunnanleiki  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 100 4,30 

-0,498 p < 0,01 
  

 
Litur 3 

Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 35% 106 4,80 

        

(M) = 1-mjög ósammála, 2-frekar ósammála, 3-ósammála, 4-hvorki né, 5-sammála, 6-frekar sammála og 7-mjög sammála 
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Þátttakendur sem fengu lit 4 skynjuðu frekar fyrirtækið sem áreiðanlegt heldur en þeir 

sem fengu lit 1. Þátttakendur sem fengu lit 2 eða 4 skynjuðu frekar að fyrirtækið byggi yfir 

sérþekkingu heldur en þeir sem fengu lit 1. Það sama á við um þátttakendur sem fengu lit 

2 eða 4 en þeir skynjuðu frekar að fyrirtækið byggi yfir sérþekkingu heldur en þeir sem 

fengu lit 5. Að lokum skynjuðu þátttakendur sem fengu lit 3 frekar viðkunnanleika hjá 

fyrirtækinu heldur en þeir sem fengu lit 1. Á þessum tímapunkti var rannsakandi orðin 

mjög forvitin, enda áhugaverðar niðurstöður, og ákvað því að skoða einnig eiginleika 

trúverðugleikans. Fyrst var horft til eiginleika innan áreiðanleika víddarinnar en þar sýndi 

dreifigreining á trausti mun á milli lita (F(4, 256) = 4,94; p < 0,001). Í töflu 11 má sjá hvar 

munurinn á milli lita liggur þegar kemur að skynjun á trausti.  

Tafla 11. Munur á milli lita þegar kemur að skynjun á trausti (eiginleiki innan áreiðanleikans) 

Eiginleikar áreiðanleikans  (N) (M) (M)Mismunur p-gildi 

        

Traust 

 

Litur 1 (GL)  

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 102  4,28  

-0,452  p < 0,05 

  

Litur 4 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 91 4,74  

        

  
Litur 2 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 122 4,66 

0,473 p < 0,01   

Litur 5  

Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 105 4,19 

        

  
Litur 4 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 91 4,74 

0,545 p < 0,01   

Litur 5  

Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 105  4,19  

        

(M) = 1-mjög ósammála, 2-frekar ósammála, 3-ósammála, 4-hvorki né, 5-sammála, 6-frekar sammála og 7-mjög sammála 

Þátttakendur sem fengu lit 4 skynjuðu frekar að fyrirtækið væri traustvekjandi heldur en 

þeir sem fengu lit 1. Þátttakendur sem fengu lit 2 eða 4 skynjuðu frekar að fyrirtækið væri 

traustvekjandi heldur en þeir sem fengu lit 5. Næst var horft til eiginleika innan 

víddarinnar sérþekking. Þar sýndi dreifigreining á eiginleikanum sérþekking mun á milli 

lita (F(4, 257) = 2,66; p < 0,05). Einnig leiddi dreifigreining í ljós að munur var á milli lita í 

eiginleikunum reynsla (F(4, 256) = 4,58; p < 0,01), kunnátta (F(4, 254) = 5,90; p < 0,001) 

og hæfni (F(4, 258) = 4,15; p < 0,01). Í töflu 12 má sjá hvar munurinn á milli litanna liggur 

þegar kemur að skynjun á sérþekkingu, reynslu, kunnáttu og hæfni.  
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Tafla 12. Munur á milli lita þegar kemur að skynjun á sérþekkingu, reynslu, kunnáttu og hæfni 
(eiginleikar innan sérþekkingar) 

Eiginleikar sérþekkingar  (N) (M) (M)Mismunur p-gildi 
        

Sérþekking  
Litur 4 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 92 4,64 

0,443 p < 0,05 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 106 4,20 

        

        

Reynsla  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 101 3,60 

-0,479 p < 0,05 
  

Litur 2 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 120 4,08 

        

  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 101 3,60 

-0,504 p < 0,05 
  

Litur 4 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 92 4,11 

        

  
Litur 2 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 120 4,08 

0,569 p < 0,01 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 105 3,51 

        

  
Litur 4 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 92 4,11 

0,594 p < 0,05 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 105 3,51 

        

        

Kunnátta  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 102 4,17 

-0,430 p < 0,05 
  

Litur 2 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 119 4,60 

        

  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 102 4,17 

-0,636 p < 0,001 
  

Litur 4 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 91 4,80 

        

  
Litur 2 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 119 4,60 

0,445 p < 0,05 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 106 4,15 

        

  
Litur 4 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 91 4,80 

0,651 p < 0,001 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 106 4,15 
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Eiginleikar sérþekkingar  (N) (M) (M)Mismunur p-gildi 

Hæfni  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 102 4,26 

-0,474 p < 0,05 
  

Litur 4 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 92 4,74 

        

  
Litur 2 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 122 4,62 

0,415 p < 0,05 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 106 4,21 

        

  
Litur 4 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 92 4,74 

0,531 p < 0,01 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 106 4,21 

        

(M) = 1-mjög ósammála, 2-frekar ósammála, 3-ósammála, 4-hvorki né, 5-sammála, 6-frekar sammála og 7-mjög sammála 

Þátttakendur sem fengu lit 4 skynjuðu frekar að fyrirtækið byggi yfir sérþekkingu heldur 

en þeir sem fengu lit 5. Þátttakendur sem fengu lit 2 eða 4 skynjuðu frekar að fyrirtækið 

byggi yfir reynslu heldur en þeir sem fengu lit 1. Það sama átti við um þátttakendur sem 

fengu lit 2 eða 4 en þeir skynjuðu einnig að fyrirtækið byggði frekar yfir reynslu heldur en 

þeir sem fengu lit 5. Þegar horft er á skynjun á reynslu voru það litur 1 (M = 3,60) og litur 

5 (M = 3,51) sem skorðuðu lægst en þar hölluðust þátttakendur gegn því að fyrirtækið liti 

út fyrir að búa yfir reynslu. Þeir þátttakendur sem fengu lit 2 eða 4 skynjuðu frekar að 

fyrirtækið byggi yfir kunnáttu heldur en þeir sem fengu lit 1. Það sama átti við um þá sem 

fengu lit 2 en þeir skynjuðu frekar kunnáttu heldur en þátttakendur sem fengu lit 5. Að 

lokum voru það þátttakendur sem fengu lit 4 en þeir skynjuðu frekar að fyrirtækið byggi 

yfir kunnáttu heldur en þeir sem fengu lit 5. Síðast en ekki síst var það skynjun á hæfni 

fyrirtækisins en þeir þátttakendur sem fengu lit 4 skynjuðu frekar að fyrirtækið byggi yfir 

hæfni heldur en þeir sem fengu lit 1 eða 5. Það sama átti við um þátttakendur sem fengu 

lit 2 en þar var sterkari skynjun á hæfni heldur en hjá þeim sem fengu lit 5. Spennandi ekki 

satt! Ekki fara samt strax í umræðurnar, það er meira eftir!  

Síðustu eiginleikarnir sem á eftir að skoða eru undir víddinni viðkunnanleiki. 

Dreifigreiningarnar sýndu mun á milli lita hjá eiginleikunum; aðlaðandi (F(4, 256) = 3,10; 

p < 0,05), heillandi (F(4, 257) = 3,41; p < 0,05), vingjarnleiki (F(4, 257) = 3,94; p < 0,01) og 

hlýlegt viðmót (F(4, 258) = 5,92; p < 0,001). Í töflu 13 má sjá hvar munurinn á milli litanna 
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liggur þegar kemur að skynjun á eiginleikunum; aðlaðandi, heillandi, vingjarnleiki og 

hlýlegt viðmót.  

Tafla 13. Munur á milli lita þegar kemur að skynjun á: Aðlaðandi, heillandi, vingjarnleiki og hlýlegt 
viðmót (eiginleikar innan viðkunnanleikans) 

Eiginleikar viðkunnanleikans  (N) (M) (M)Mismunur p-gildi 
        

Aðlaðandi  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 102 4,47 

-0,488 p < 0,05 
  

Litur 2 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 233 4,96 

        

  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 102 4,47 

-0,507 p < 0,05 
  

Litur 4 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 92 4,98 

        

        

Heillandi  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 101 4,12 

-0,498 p < 0,05 
  

Litur 3 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 35% 107 4,62 

        

        

Vingjarnleiki  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 102 4,43 

-0,503 p < 0,01 
  

Litur 3 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 35% 107 4,93 

         

  
Litur 2 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 122 4,50 

-0,435 p < 0,05 
  

Litur 3 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 35% 107 4,93 

        

        

Hlýleiki  
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 101 3,95 

-0,833 p < 0,001 
  

Litur 3 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 35% 106 4,78 

        

  
Litur 2 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 120 4,30 

-0,483 p < 0,05 
  

Litur 3 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 35% 106 4,78 

        

  
Litur 3 

Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 35% 106 4,78 

0,556 p < 0,05 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 106 4,23 

        

(M) = 1-mjög ósammála, 2-frekar ósammála, 3-ósammála, 4-hvorki né, 5-sammála, 6-frekar sammála og 7-mjög sammála 
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Þátttakendur sem fengu lit 2 eða 4 skynjuðu frekar að fyrirtækið væri aðlaðandi heldur 

en þeir sem fengu lit 1. Þátttakendur sem fengu lit 3 skynjuðu frekar fyrirtækið sem 

heillandi heldur en þeir sem fengu lit 1. Þeir sem fengu lit 3 upplifðu frekar vingjarnleika 

hjá fyrirtækinu heldur en þeir sem fengu lit 1 eða 2. Þátttakendur sem fengu lit 3 skynjuðu 

aftur á móti meiri hlýleika frá fyrirtækinu heldur en þeir sem fengu lit 1, 2 eða 5.  

Til þess að athuga hvort að munur væri á milli lita, þegar kemur að kaupáformi 

neytenda, var framkvæmd dreifigreining. Dreifigreiningin leiddi í ljós að munur væri á milli 

lita (F(4, 247) = 3,34; p < 0,05) (sjá töflu 14).  

Tafla 14. Munur á milli lita þegar kemur að kaupáformi neytenda 

    (N) (M) (M)Mismunur p-gildi 
        

Líkur á 
viðskiptum 

 
Litur 1 (GL) 

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 95 3,85 

-0,558 p < 0,05 
  

Litur 2 
Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 117 4,41 

        

  
Litur 2 

Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 117 4,41 

0,527 p < 0,05 
  

Litur 5 
Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 102 3,88 

        

(M) = 1-mjög ólíklegt, 2- frekar ólíklegt, 3-ólíklegt, 4-hvorki né, 5-líklegt, 6-frekar líklegt og 7-mjög líklegt 

Þeir þátttakendur sem fengu lit 1 (M = 3,85) eða lit 5 (M = 3,88) töldu sig frekar ólíklega 

til þess að eiga viðskipti við fyrirtækið. Þeir sem fengu lit 2 töldu sig líklegri til viðskipta 

heldur en þeir sem fengu lit 1. Það sama á við þátttakendur sem fengu lit 2 en þeir töldu 

sig líklegri til viðskipta heldur en þeir sem fengu lit 5. Liturinn sem hefur jákvæðari áhrif á 

kaupáform neytenda (litur 2) hefur bæði lágt birtustig og lágan styrk (undir 50%). Annar 

liturinn sem hefur neikvæð áhrif á kaupáform neytenda (litur 5) er aftur á móti andstæða 

hinna litanna, þ.e. hátt birtustig og hár styrkur (yfir 50%). Það mætti því segja að 

rannsóknarspurningunni „hafa birtustig og styrkur lita áhrif á kaupáform neytenda?“ hafi 

hér með verið svarað. 
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8 Umræða 

Ótrúlegt magn er til af gögnum sem fjalla um áhrif lita í markaðsstarfi en fram að þessu 

hefur lítið verið horft til áhrifa birtustigs og styrk litar. Því er tímabært að við færum 

fókusinn þangað með því að svara spurningunni „hefur birtustig og styrkur lita áhrif á 

upplifun neytenda á trúverðugleika fyrirtækja og kaupáform neytenda?“. Tekin var 

ákvörðun um að hafa allar fimm útfærslurnar sem notaðar voru í þessari rannsókn til 

staðar í umræðunni þar sem mikið verður rætt um breytingar á birtustigi og styrk lita 

(mynd 5). Að lesa „hækkun á x og lækkun á y“ gefur ágætis upplýsingar en maður fær 

meiri tilfinningu fyrir því sem um ræðir með því að sjá útfærsluna á viðkomandi lit.  

Litur 1 (GL)  Litur 2  Litur 3  Litur 4  Litur 5 

         

Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 

 Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 35% 

 Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 35% 

 Birtustig: 35% 
Litstyrkur: 65% 

 Birtustig: 65% 
Litstyrkur: 65% 

Mynd 5. Litir rannsóknarinnar 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru svo sannarlega áhugaverðar, ekki bara að það sé 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að neytendur upplifi trúverðugleika þess, heldur einnig vegna 

þess að lítið er til af gögnum um þetta viðfangsefni. Hugmyndin af viðfangsefninu byrjaði 

að mótast í september 2021 þegar Háskóli Íslands tók upp nýtt myndmerki sem skartar 

skærbláum lit (sjá mynd 6). En hver var ástæðan fyrir þessum nýja lit? Samkvæmt 

auglýsingastofunni ENNEMM (e.d.) var markmiðið „að hressa upp á ásýnd skólans, styrkja 

sjónræna ímynd í öllum miðlum og gera ásýnd skólans um leið nútímalegri og meira 

aðlaðandi“. Markmiðið var þá að fríska upp á dökkbláa litinn og gera hann meira „hipp“. 

Hönnunarstaðall HÍ (e.d.) segir að „allir litir HÍ eru sérstaklega skilgreindir með skjámiðlun 

í huga. Hugmyndin er sú að HÍ fái stílhreina en jafnframt snarpa ásýnd í kynningarefni 

sínu, ekki síst í stafrænni miðlun“. Það er auðvitað allt að færast yfir á stafrænt form og 

því mikilvægt að missa ekki af lestinni. En var nauðsynlegt að breytingin væri svona mikil? 

Upplifun rannsakanda var sú, að tignarlegi dökkblái liturinn fór í ruslið og þar með lýsandi 

eiginleikar hans líkt og „virðing“ og „reynsla“. Litur háskólans er samt enn þá blár; blár er 

litur trausts og reynslu. Af hverju var þá upplifun rannsakanda þessi? Það var nákvæmlega 
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þarna sem hugmyndin að viðfangsefninu kviknaði: Hefur birtustig og styrkur lita áhrif á 

upplifun neytenda á trúverðugleika fyrirtækja?  

Háskóla Íslands: Gamli liturinn  Háskóli Íslands: Núverandi litur 

   

Mynd 6. Gamli og nýji litur Háskóla Íslands 

Hér hefur nokkrum sinnum verið velt upp spurningunni „er blár ekki bara blár?“ og stutta 

svarið var nei, enda margar mismunandi útfærslur til af litnum. Eins og við erum nú með 

á kristaltæru er blár m.a. tákn trúverðugleika, heiðarleika og trausts (Cerrato, 2012). Er 

jafn mikill trúverðugleiki (áreiðanleiki, sérþekking og viðkunnanleiki) í öllum útfærslum 

bláa litins? Svarið er nei þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á jákvæðari 

skynjun á trúverðugleika þegar birtustig bláa litarins er lágt heldur en þegar það er hátt. 

Þessar niðurstöður voru í samræmi við niðurstöður Broeder og Snijder (2019) varðandi 

áhrif birtustigs á trúverðugleika. Þeir horfðu þó ekki til styrk litar sem er nokkuð áhugavert 

þar sem birtustig og styrkur lita haldast oft í hendur eins og niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna. Því hefur styrkur lita einnig áhrif á skynjun trúverðugleikans. Ekki þótti 

þó skipta miklu máli hvort bætt væri í styrkinn eða dregið úr honum, en háð því að 

birtustigið væri tekið niður. Ef þú ert að vinna í markaðsdeild og markmiðið hjá þér er að 

ýta undir trúverðugleika, dragðu þá úr birtustigi og breyttu styrk litarins, eftir því sem 

passar við eiginleika fyrirtækisins. Trúverðugleiki fyrirtækja kemur þó ekki bara sí svona 

með því að huga eingöngu að birtustigi og styrk lita í markaðsefni, ónei, en það er 

umræðuefni fyrir aðra rannsókn.  

Áreiðanleiki er ekki síður mikilvægur fyrirtækjum þ.e. að hversu miklu leyti neytandi 

trúi því að þau skilaboð sem hann fær frá fyrirtæki (t.d. í gegnum auglýsingar) séu 

heiðarleg og sönn (Hovland o.fl., 1953). Jákvæðari skynjun var á áreiðanleika fyrirtækisins 

þegar birtustigið var lækkað og litstyrkurinn hækkaður, heldur en í öðrum útfærslum (litur 

4). Jákvæðari skynjun var einnig á sérþekkingu fyrirtækisins þegar birtustigið var lækkað 

ásamt styrk litarins (litur 2). Áreiðanleiki og sérþekking fyrirtækis getur haft áhrif á 

kaupáform neytenda, þ.e. neytandi er líklegri til þess að kaupa vöru eða þjónustu 
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fyrirtækis sem hann skynjar áreiðanlegt og að það búi yfir sérþekkingu (Dou o.fl., 2012; 

Reimer og Benkenstein, 2016; Saleem og Ellahi, 2017). Jákvæð skynjun á trausti, reynslu, 

kunnáttu og hæfni getur skipt máli í starfsemi margra fyrirtækja. Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar hefur lægra birtustig jákvæðari áhrif á skynjun á trausti, reynslu, 

kunnáttu og hæfni heldur en hærra birtustig. Markaðsfólk gæti því ýtt undir jákvæða 

skynjun neytenda á þessum eiginleikum með því að draga úr birtustigi bláa litarins. Þetta 

eru einnig eiginleikar sem eiga við myndmerki Háskóla Íslands, en birtustigið er svo 

sannarlega meira í nýja litnum heldur en þeim gamla. Aftur á móti voru niðurstöður þriðju 

og síðastu víddar trúverðugleikans; viðkunnanleiki, í andstöðu við áreiðanleika og 

sérþekkingu. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu einnig í ljós jákvæðari skynjun á 

viðkunnanleika þegar birtustig litarins var hátt en styrkurinn lítill (litur 3). Átti þetta einnig 

við um eiginleikana; aðlaðandi, heillandi, vingjarnleiki og hlýleiki. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við niðurstöður Gorn o.fl. (1997) þar sem hátt birtustig ýtir frekar undir 

jákvæða tilfinningu gagnvart fyrirtæki heldur en þegar birtustigið er lægra. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru þó að mestu ekki í samræmi við það sem Gorn o.fl. (1997) halda 

fram, þar sem jákvæðari skynjun var á áreiðanleika, sérþekkingu og trúverðugleika (ekki 

viðkunnanleika) þegar birtustigið var lágt.  

Markmið rannsóknarinnar var einnig að leita svara við spurningunni; hefur birtustig og 

styrkur lita áhrif á kaupáform neytenda? Svarið er já. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

leiddu í ljós að einstaklingar væru líklegri til þess að stunda viðskipti við fyrirtæki þegar 

birtustigið var lágt og styrkur litarins lítill (litur 2). Þessar niðurstöður eru þó ekki í 

samræmi við niðurstöður Broeder og Snijder (2019) sem voru að birtustig litar hefði engin 

áhrif á kaupáform neytenda. Bæði Dou o.fl. (2012) og Reimer og Benkenstein (2016) 

héldu því fram að neytandi er líklegri til þess að kaupa vöru eða þjónustu fyrirtækis sem 

hann skynjar áreiðanlegt. Saleem og Ellahi (2017) voru á sama máli varðandi sérþekkingu 

fyrirtækis. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru þó mismunandi útfærslur af 

bláa litnum sem hafa jákvæð áhrif á skynjun þessara eiginleika: Áreiðanleiki (lágt birtustig 

og hár styrkur), sérþekking (lágt birtustig og lár styrkur) og kaupáform (lágt birtustig og 

lár styrkur). Okkar niðurstöður benda því til þess að lágt birtustig litar ýtir undir jákvæð 

áhrif á kaupáform neytenda, ásamt því að ýta undir jákvæða skynjun á áreiðanleika og 

sérþekkingu fyrirtækis sem einnig hafa jákvæð áhrif á kaupáform neytenda.  



42 

Nú hefur stóru spurningunni „hefur birtustig og styrkur lita áhrif á upplifun neytenda 

á trúverðugleika fyrirtækja og kaupáform neytenda?“ loks verið svarað. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að birtustig litar hefur svo sannarlega áhrif. Lágt birtustig 

ýtir undir jákvæða skynjun neytenda á trúverðugleika, áreiðanleika og sérþekkingu 

fyrirtækis en hátt birtustig ýtir undir viðkunnanleika þess. Þó svo að niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda ekki jafn augljóslega til þess hvort að hentugra sé að bæta í eða draga 

úr styrk lita, þá hefur styrkur lita áhrif. Grunnliturinn, þar sem birtustig og styrkur litar var 

fyrir miðju (50%/50%), hafði aldrei jákvæðari áhrif á skynjun heldur en aðrir litir. Því er 

hægt að leika sér aðeins með styrk litarins en að sama skapi ýtt undir jákvæða skynjun á 

ákveðnum eiginleikum, svo lengi sem birtustigið sé tekið niður. En munum þó, að það er 

margt sem hefur áhrif á það hvernig maður skynjar liti. Samkvæmt Elliot og Maier (2014) 

þá getur skapið sem við erum í þegar við horfum á tiltekinn lit haft áhrif á skynjun okkar. 

Ætli rannsakandi hafi bara verið í vondu skapi þann 17. september 2021?  

Þessi rannsókn er mikilvægt framlag til fræðanna þar sem viðfangsefnið hefur lítið 

verið kannað hingað til og því er hvatt til frekari rannsókna. Þessi rannsókn er einnig 

hagnýtt framlag þar sem markaðsfólk getur nýtt sér niðurstöðurnar sem stuðning þegar 

farið er í að velja viðeigandi liti. Fyrirtæki geta kannski verið að tileinka sér „rétta“ litinn 

en útfærsla hans er kannski ekki „rétt“ miða við þau markmið sem það hefur sett sér eða 

þau skilaboð sem markaðsfólk er að reyna að senda út til neytenda. Það er þó rétt að 

nefna takmarkanir rannsóknarinnar. Fyrst er mikilvægt að nefna að um hentugleika úrtak 

var að ræða þar sem óskað var eftir þátttöku á samfélagsmiðlum. Þó svo að úrtakstærðin 

sé fín (529 einstaklingar), miðað við tilraunasnið, gæti legið skekkja í kynjadreifingunni 

(84% konur og 16% karlar). Konur virðast vera mun líklegri en karlar til þess að taka þátt í 

rannsóknum sem birtar eru á Facebook, að því sögðu er mælt með því að fara fleiri en 

eina leið við öflun gagna. Rannsakandi telur þessa takmörkun ekki mjög veigamikla en þó 

er mikilvægt að hafa hana í huga við rannsóknir í framtíðinni. Áhugavert væri að skoða 

viðfangsefni með öðrum litum og eiginleikum. Einnig væri áhugavert að skoða aðra 

prósentu við breytingar á birtustigi og styrk litar. Rannsakandi ítrekar það mikilvægi að 

efla fræðin með frekari rannsóknum. 
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Viðauki A 

 

Kæri þátttakandi 

Þakka þér innilega fyrir að gefa þér tíma til þess að svara þessari könnun! 

Engar áhyggjur, hún er létt og laggóð. Það tekur aðeins 2 - 3 mínútur að svara henni. 

 

Könnunin er hluti af meistaraverkefni mínu í Markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 

Háskóla íslands. Verkefnið er unnið undir leiðsögn Auðar Hermannsdóttur, aðjunkt. 

Tilgangurinn með þessari könnun er að skoða áhuga á nýju vörumerki á markaðnum. 

 

Svör þátttakenda eru nafnlaus og verða þau ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Með fyrir fram þökk og þakklæti í hjarta, 

Tinna Björk Hilmarsdóttir 

tbh11@hi.is 

mailto:tbh11@hi.is
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 Viðauki B 

 
Áreiti 1: Litur 1 (grunnlína) 

Birtustig: 50%, litstyrkur: 50% 

 
Áreiti 2: Litur 2 

Birtustig: 35%, litstyrkur: 35% 
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Áreiti 3: Litur 3 

Birtustig: 65%, litstyrkur: 35% 

 
Áreiti 4: Litur 4 

Birtustig: 35%, litstyrkur: 65% 
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Áreiti 5: Litur 5 

Birtustig: 65%, litstyrkur: 65% 
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Viðauki C 

Í upphafi var lagt af stað með litinn #0066ff og breyting á birtustigi og litstyrk er 20% 

#0066ff 

Litur 1 (Grunnlína) 
Birtustig: 50% 
Litstyrkur: 50% 

#4073bf 

Litur 2 
Birtustig: 30% 
Litstyrkur: 30% 

#353F4C 

Litur 3 
Birtustig: 70% 
Litstyrkur: 30% 

#7D95B2 

Litur 4 
Birtustig: 30% 
Litstyrkur: 70% 

#17314C 

Litur 5 
Birtustig: 70% 
Litstyrkur 70% 

#367AB2 

 

Ákveðið var að gera pre-test á lit nr. 2 (birtustig 30% og litstyrkur 30%) og lit nr. 3 (birtustig 

70% og litstyrkur 30%) þar sem þeir hölluðust aðeins út í gráan. 

Litur nr 2: #353F4C Litur nr 3: #7D95B2 

Dökk gráblár 

Dökkgrámosagrænn (já það er litur) 

Djúpblár 

Grár 

Gráblár 

Blágrýti 

Dökk blár 

Dökkgrænn (litblindur einstaklingur) 

Dökkgráblár 

Holy, ekki svartur en dökk dökk blá/grár 

Grár 

Dökkblár 

Dökk græn/blár 

Dökk grár 

Dökkgrátt 

Dökk gráblár 

Dökkgráblár 

Dökk grár? 

Grár 

Cox grár 

Grár  

Svartur 

= 22 svör 

Ljós gráblár 

Blágrár 

Ljósblár út í fljólublátt 

Blár 

Blár 

Blár 

Blár 

Ljós blár 

Ljós blár 

Ljósblár 

Ljósblár 

Ljósblár 

Muted ljósblár 

Gráblár 

Turkish blátt 

Blár 

Kóngablár 

Gráblár? 

Blár 

Ljós gráblár 

Gráblár 

Blár 

= 22 svör 
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Augljóst vandamál með lit 2. Farið í að skoða fleiri útgáfur af bláum litatónum og prósentu 

í birtustigi og styrkleika.  

 

 

Litaflokkur númer 4 kom best út og hentaði vel að það var sama prósentu hækkun/lækkun 

fyrir birtustig og litstyrk (15%). Einnig var augljós munur á milli lita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B:Birtustig 
L: Litstyrkur 

B:20% 
L:10% 

B:15% 
L: 15% 

B:25% 
L:15% 

B:15% 
L: 15% 

B:20% 
L: 15% 

 LITAFL. 1 LITAFL. 2 LITAFL. 3 LITAFL. 4 LITAFL. 5 

BLÁR TÓNN 
(B: 50%, L: 100%) 

#0066ff #0066ff #0055ff  #005eff #005eff 

L1 (Baseline) #4073bf #4073bf #406abf #406fbf #406fbf 

L2 #2e466b #3a5378 #293856 #3a5178 #324567 

L3 #94acd1 #87a0c5 #2d4786 #879dc5 
 
#98abcd 

L4 #1f437a #1f4e93 #163269 #1f4a93 #1b3f7e 

L5 #85a9e0 #6c9ae0 #96b1e9 #6c96e0 #81a5e4 
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Annað pre-test með öllum litunum í litaflokki 5 uppá það hvort að þeir væru ekki pottþétt 

að lesast sem bláir tónar. 

#005eff 

Litur 1 

#406fbf 

Litstyrkur: 50% 
Birtustig: 50% 

 

Litur 2 

#3a5178 

Litstyrkur: 35% 
Birtustig: 35% 

 

Litur 3 

#879dc5 

Litstyrkur: 35% 
Birtustig: 65% 

Litur 4 

#1f4a93 

Litstyrkur: 65% 
Birtustig: 35% 

Litur 5 

#6c96e0 

Litstyrkur: 65% 
Birtustig: 65% 

Kóngablár 

Blár 

Blár 

Kóngablár 

Blár 

Blár 

Blár (litblind) 

Blár 

Blár 

Sæblár? 

Dökkblár 

Blár 

Blár 

Blár 

Blár 

Blátt 

 

= 16 svör 

Dökkblár 

Dökkblár 

Dökk blár 

Gráblár 

Blár 

Cox grár 

Dökkgrár (litblind) 

Dökkkóngablár 

Dökk blár 

Kóngablár? 

Svarblár 

Dökkdökkblár 

Svar blár 

Muted dökkblár 

Dökkblár 

Dökkblátt 

 

= 16 svör 

Mjúkur blár 

Lillablár 

Pastel blár 

Blár 

Blár 

Ljós blágrár 

Ljósgrár (litblind) 

Ljóskóngablár 

Blár 

Gráblár 

Lilla-blár 

Ljósblár 

Grá blár 

Muted ljósblár 

Gráblár 

Gráblátt 

 

= 16 svör 

Dökkblár 

Kóngablár 

Blár 

Dökkblár 

Blár 

Dökkblár 

Svartur (litblind) 

Dökkblár 

Dökkblár 

Dökk blár 

Kóngablár 

Blár 

Dökkblár 

Dökkblár 

Navy blár 

Dökkblátt 

 

= 16 svör 

Blár 

Himinblár 

Blár 

Blár 

Blár 

Dökkur pastel blár 

Fjólublár (litblind) 

Dökkhiminblár 

Blár 

Ljósblár 

Himinblár 

Skærblár 

Lilla blár 

Ljósblár 

Pastel blár 

Ljósblátt 

 

= 16 svör 

 

Allt kom vel út úr forprófuninni. Góður munur á milli lita og allir litir lesast sem bláir tónar.  
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Viðauki D 

Ég ætla að biðja þig um að skoða myndina vel og vandlega. 

 

(ÁREITI SETT HÉR INN) 

 

TRYGGUR er vátryggingafélag sem hugar að því að hefja starfsemi á Íslandi. 

Tryggingafélagið mun bjóða upp á samkeppnishæft verð og áreiðanlega þjónustu.  

Gildin sem fyrirtækið starfar eftir eru: Áreiðanleiki, heiðarleiki og stöðugleiki.  

•  Ég hef skoðað myndina vel og er tilbúin/n í spurningarnar 

 

Hér á eftir koma nokkrar fullyrðingar sem ég ætla að biðja þig um að svara eftir bestu getu. 

Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum um fyrirtækið.  

Fyrirtækið TRYGGUR lítur út fyrir að: 

 Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Ósammála 
Hvorki 

né 
Sammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Vera aðlaðandi  
(e. attractive) •   •   •   •   •   •   •   

Vera einlægt  
(e. sincere) •   •   •   •   •   •   •   

Búa yfir kunnáttu  
(e. knowledgeable) •   •   •   •   •   •   •   

Vera vingjarnlegt 
(e. kind) •   •   •   •   •   •   •   

Búa yfir sérþekkingu  
(e. expert) •   •   •   •   •   •   •   

Vera áreiðanlegt  
(e. reliable)   •   •   •   •   •   •   •   

Vera heillandi  
(e. charming) •   •   •   •   •   •   •   

Vera trúverðugt  
(e. trustworthy) •   •   •   •   •   •   •   

Búa yfir hæfni  
(e. qualified) •   •   •   •   •   •   •   

Vera með þæginlegt viðmót  
(e. plesant) •   •   •   •   •   •   •   
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Vera traust  
(e. dependable) •   •   •   •   •   •   •   

Vera reynslumikið  
(e. experienced) •   •   •   •   •   •   •   

Vera hlýlegt  
(e. warm) •   •   •   •   •   •   •   

Búa yfir færni  
(e. skilled) •   •   •   •   •   •   •   

Vera heiðarlegt  
(e. honest) •   •   •   •   •   •   •   

Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú værir tilbúin/n til að prufa þjónustu fyrirtækisins? 

(líkur á kaupum) 

 

Hvert er kyn þitt? (bakgrunnur) 

•  Karl 

•  Kona 

•  Kynsegin (Ég skilgreini mig hvorki sem karl né konu) 

Hver er aldur þinn? (bakgrunnur) 

•  25 ára eða yngri  

•  26 – 35 ára 

•  36 – 45 ára 

•  46 – 55 ára 

•  56 – 65 ára 

•  66 ára eða eldri 

Þjáist þú af litblindu? (bakgrunnur) 

•  Já 

•  Nei 

•  Kýs að svara ekki 

Takk fyrir þátttökuna! 

Ef þú ert með spurningar, ekki hika við að hafa samband (tbh11@hi.is) 

 

•   
Mjög  

ólíklegt 

•   
Frekar  
ólíklegt 

•   
Ólíklegt 

•   
Hvorki  

né 

•   
Líklegt 

•   
Frekar  
líklegt 

•   
Mjög  
líklegt 
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