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Formáli	

Þessi	rannsókn	er	lokaverkefni	mitt	til	meistaraprófs	í	markaðsfræði	og	alþjóðaviðskiptum	við	

Viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands.	Ritgerð	þessi	telst	til	30	eininga	(ECTS)	og	er	lokahluti	af	

120	 eininga	 mastersnámi.	 Rannsóknin	 var	 unnin	 undir	 leiðsögn	 Auðar	 Hermannsdóttur	

aðjunkt,	sem	ég	vil	byrja	á	að	þakka	kærlega	fyrir	endalausa	þolinmæði	yfir	alltof	langan	tíma,	

ómetanlegan	stuðning	og	leiðsögn.	Ég	hefði	sennilega	aldrei	klárað	þessa	rannsókn	og	þar	með	

þetta	nám	ef	ekki	væri	fyrir	Auði	og	hennar	einstaka	persónuleika	og	óbilandi	þolinmæði.	Einnig	

vil	 ég	 þakka	manninum	mínum,	 sem	 tók	 að	 sér	 börn	og	 heimili	 á	meðan	 ég	 kláraði	 þetta	

verkefni,	en	án	hans	hefði	þetta	ekki	tekist.	Að	lokum	vil	ég	þakka	fjölskyldu	og	vinum	sem	

hjálpuðu	á	einn	eða	annan	hátt,	þó	helst	fyrir	andlegan	stuðning	og	fyrir	að	leyfa	mér	að	tala	

um	 ritgerðina	 í	 tíma	 og	 ótíma.	 Ber	 þar	 sérstaklega	 að	 nefna	 móður	 mína	 sem	 var	 mér	

ómetanlegur	stuðningur	og	kletturinn	minn	í	gegnum	þessi	skrif;	öll	mín	ást	til	þín	og	endalausar	

þakkir	fyrir	að	ýta	mér	áfram	og	gefast	aldrei	upp	á	mér!	
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Útdráttur	

Litir	eru	allt	í	kringum	okkur	og	hafa	áhrif	á	það	hvernig	við	skynjum	umhverfi	okkar.	Gott	

er	að	huga	að	litum	í	hvers	kyns	markaðsumhverfi	þar	sem	litir	spila	stóran	þátt	í	því	að	

fanga	athygli	neytenda	og	fá	þá	til	að	íhuga	vörukaup.	En	skiptir	þá	máli	hvaða	litur	er	

notaður?	 Hvað	 þá	 með	 litbrigði,	 birtustig	 og	 styrkleika	 litarins?	 Mikið	 hefur	 verið	

rannsakað	 í	kringum	litbrigði	 í	markaðssetningu	en	minna	hefur	verið	skoðað	varðandi	

birtustig	og	styrkleika.	Mörg	fyrirtæki	nota	liti	til	að	koma	persónuleika	sínum	til	skila	til	

markhóps	 síns	 en	 persónuleiki	 vörumerkja	 getur	 haft	 áhrif	 á	 óskir	 og	 kaupáform	

viðskiptavina	auk	þess	að	byggja	upp	tilfinningaleg	tengsl	við	vörumerkið.		

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	því	að	skoða	hvort	að	birtustig	og	styrkleiki	lita	hafi	

áhrif	á	skynjun	á	persónuleika	vörumerkja	og	hvort	að	birtustig	og	styrkleiki	lita	hafi	áhrif	

á	kaupáform	einstaklinga,	en	ákveðið	var	að	skoða	aðeins	grænan	lit.	Var	það	gert	með	

tilraunasniði	þar	sem	alls	387	manns	tóku	þátt.	Var	þeim	skipt	handahófskennt	 í	 fimm	

hópa	og	fengnir	til	að	svara	könnun	á	netinu,	en	sú	könnun	var	send	út	í	nóvember	2022.		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	í	ljós	að	birtustig	og	styrkleiki	höfðu	ekki	áhrif	á	

skynjun	 á	 persónuleika	 vörumerkja	 og	 að	 birtustig	 og	 styrkleiki	 höfðu	 ekki	 áhrif	 á	

kaupáform	þátttakenda.	Þetta	eru	mjög	áhugaverðar	niðurstöður	sem	markaðsfólk	getur	

nýtt	sér,	en	rannsóknin	gat	stutt	við	niðurstöður	sumra	rannsókna	á	meðan	aðrar	höfðu	

allt	 aðra	 sögu	 að	 segja.	 Áhugavert	 er	 að	 velta	 fyrir	 sér	 ástæðum	 og	 áframhaldandi	

rannsóknarefnum;	ætli	mismunandi	litir	hafi	mismunandi	áhrif	á	okkur?	Eða	gæti	þurft	að	

rannsaka	marga	 liti	 í	einu	með	sama	viðfangsefni	 til	að	 fá	heildstæðari	og	áreiðanlegri	

niðurstöður?	Eitt	er	allavega	ljóst	og	það	er	að	nóg	er	eftir	sem	hægt	er	að	rannsaka	þegar	

kemur	að	litum	og	þá	sérstaklega	þegar	kemur	að	birtustigi	og	styrkleika	lita.	
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1 	Inngangur	

Litir	eru	allsráðandi	í	okkar	daglega	lífi	og	móta	það	hvernig	við	skynjum	umhverfi	okkar.	

Hlutverk	 lita	er	ekki	bara	að	fegra	hluti	og	hjálpa	okkur	að	skynja	þá	heldur	miðla	þeir	

upplýsingum	og	hafa	þannig	áhrif	á	tilfinningar,	skynjun	og	hegðun	okkar	(Elliot	og	Maier,	

2007;	 Elliot	 o.fl.,	 2007).	 Samkvæmt	 litasamhengiskenningu	 (e.	 color-in-context	 theory)	

Elliot	 og	Maier	 þá	 geta	 litatengingar	 átt	 sér	 náttúrulegan	bakgrunn	 (t.d.	 ef	 ávöxtur	 er	

brúnn	 þá	 er	 hann	 rotinn)	 eða	 þá	 að	 litatengingar	 eru	 lærð	 hegðun	 (t.d.	 að	 rautt	

umferðarljós	þýðir	stopp)	(Elliot	og	Maier,	2012).	Í	hvers	kyns	markaðsumhverfi	er	gott	

að	hafa	í	huga	að	litaval	þjónar	mikilvægu	hlutverki	þegar	kemur	að	því	að	fanga	athygli	

neytenda	 og	 ekki	 síður	 til	 að	 fá	 þá	 til	 að	 íhuga	 vörukaup	 (Deliya	 og	 Jarmar,	 2012;	

Kauppinen-Räisänen,	2014).	Litir	vörumerkja	miðla	merkingu	sem	getur	orðið	miðpunktur	

á	ímynd	vörumerkisins	(Abril	o.fl.,	2009)	og	er	oft	fyrsta	skref	í	auðkenningu	vörumerkis	

sem	aðgreinir	það	frá	keppinautum	sínum	(Kapferer,	1995).	Litur	vörumerkis	getur	þjónað	

mikilvægu	hlutverki	 í	að	gefa	til	kynna	merkingu	vörumerkisins	og	stöðu	á	markaðnum	

(Zaichkowsky,	2010).	Vörumerki	er	ekki	aðeins	notað	til	að	viðskiptavinir	geti	borið	kennsl	

á	vöru,	heldur	hjálpar	það	einnig	viðskiptavinum	að	skynja	gæði	vörunnar,	áreiðanleika	

og	 verðmæti	 hennar.	 Vörumerki	 geta	 skapað	 tryggð	 og	 viðskiptavinir	 geta	 tengt	

sjálfstraust	sitt	við	ákveðin	vörumerki	(t.d.	varðandi	hverju	það	klæðist)	og	tjáir	sig	þannig	

í	gegnum	vörumerkið	(Aaker,	1996).	

Það	er	til	fjöldinn	allur	af	rannsóknum	sem	rannsaka	hvaða	merkingu	litir	hafa	í	augum	

neytenda	 auk	 þess	 að	 skoða	 litaval	 neytenda	 (Aslam,	 2005;	 Funk	 og	 Ndubisi,	 2006;	

Grossman	 og	 Wisenblit,	 1999;	 Kauppinen-Räisänen	 og	 Luomala,	 2010;	 Madden	 o.fl.,	

2000;	 Singh,	 2006).	 Margar	 rannsóknir	 skoða	 sálfræðilegar	 og	 markaðsfræðilegar	

tengingar	(Amsteus	o.fl.,	2015;	Grimes	og	Doole,	1998;	Jacobs	o.fl.,	1991;	Ko,	2011;	Koch	

og	Koch,	2003;	Madden	o.fl.,	2000;	Pantin-Sohier,	2009)	en	einnig	er	því	haldið	fram	að	

mismunandi	litir	séu	tengdir	við	ákveðnar	merkingar,	hvort	sem	það	sé	við	val	eða	kaup	á	

vörum	(Kauppinen-Räisänen	og	Luomala,	2010;	Ko,	2011;	Koch	og	Koch,	2003;	Pantin-

Sohier,	2009)	eða	í	allt	öðru	samhengi,	t.d.	litir	á	veggjum	heimila	(Grimes	og	Doole,	1998;	

Jacobs	o.fl.,	1991;	Madden	o.fl.,	2000).		
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Litur	er	oftast	sá	þáttur	sem	neytendur	taka	fyrst	eftir	og	er	þar	af	leiðandi	mikilvægur	

partur	 af	 því	 að	 ná	 athygli	 neytenda	 (Danger,	 1987;	 Kauppinen-Räisänen	 og	 Luomala,	

2010).	 Kauppinen-Räisänen	 og	 Luomala	 (2010)	 héldu	 því	 einnig	 fram	 að	 við	 val	 á	 lit	

umbúða	þá	getur	vörutegundin	skipt	máli	og	að	neytendur	eigi	það	til	að	kjósa	ákveðna	

liti	 tengda	 ákveðnum	 vörutegundum.	 Tinna	 Björk	 Hilmarsdóttir	 (2022)	 framkvæmdi	

rannsókn	 þar	 sem	 hún	 skoðaði	 hvort	 að	 birtustig	 og	 styrkur	 lita	 hafi	 áhrif	 á	 upplifun	

neytanda	á	trúverðugleika	fyrirtækja	þar	sem	hún	rannsakaði	bláan	lit,	sem	lengi	hefur	

verið	tengdur	við	traust.	Einnig	skoðaði	hún	hvort	að	birtustig	og	styrkur	lita	hafi	áhrif	á	

kaupáform	 neytenda.	 Niðurstöður	 rannsóknar	 hennar	 sýndu	 fram	 á	 að	 birtustig	 og	

styrkleiki	 hafa	 áhrif	 á	 bæði	 trúverðugleika	og	 kaupáform	neytenda	og	 lagði	 hún	 til	 að	

áhugavert	væri	að	skoða	þetta	betur	með	fleiri	litum,	þar	sem	lítið	er	til	um	rannsóknir	á	

birtustigi	og	styrkleika	lita.	Mörg	fyrirtæki	nota	liti	til	að	koma	persónuleika	sínum	til	skila	

til	markhóps	síns	og	reyna	að	passa	að	persónuleiki	markhópsins	sé	sá	sami	og	skynjaður	

persónuleiki	vörumerkis	þeirra	(Kamra	og	Sabharwal,	2020).	Ef	fyrirtækjum	tekst	ekki	að	

samræma	persónuleika	vörumerkis	síns	við	persónuleika	markhóps	síns	þá	er	ólíklegra	að	

fyrirtækið	 laði	 til	 sín	 mögulega	 viðskiptavini	 þar	 sem	 markhópurinn	 finnur	 ekki	 fyrir	

tengingu	við	vörumerkið	og	eru	þar	af	 leiðandi	ólíklegri	 til	 að	 stunda	viðskipti	 við	þau	

(Kamra	og	Sabharwal,	2020).	

Markmið	rannsóknarinnar	er	tvenns	konar;	annars	vegar	að	skoða	hvort	að	birtustig	

og	styrkleiki	lita	hafi	áhrif	á	skynjun	á	persónuleika	vörumerkja,	en	einnig	að	skoða	hvort	

að	birtustig	og	styrkleiki	hafi	áhrif	á	kaupáform	einstaklinga.	Þetta	verður	gert	með	því	að	

skoða	tilbúið	vörumerki	fyrir	kaffihús	í	grænum	lit,	en	ástæðan	fyrir	litavalinu	er	sú	að	við	

stutta	 leit	 sá	 rannsakandi	 að	myndmerki	 kaffihúsa	 eru	oft	 græn,	 t.d.	 Starbucks,	 og	 að	

drykkur	eru	mikið	í	grænum	lit,	t.d.	7up,	Sprite	og	Monster	drykkir.	Einnig	er	áhersla	lögð	

á	umhverfisvitund	hjá	flestum	kaffihúsum	í	dag,	t.d.	vinnsla	hráefna	eins	og	kaffibauna,	

og	er	grænn	litur	einmitt	oft	tengdur	umhverfi	og	umhverfisvitund	(Hajdú,	2021).	Þar	sem	

lítið	 er	 til	 um	 rannsóknir	 sem	 skoða	 birtustig	 og	 styrkleika	 lita	 þegar	 kemur	 að	

markaðssetningu	þá	gæti	þessi	rannsókn	veitt	góða	innsýn	fyrir	markaðsfræðinga	og	fólk	

sem	starfar	við	markaðssetningu	þar	sem	litaval	vörumerkja	skiptir	miklu	máli.	Það	gæti	

verið	 hagnýtt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 sjá	 hvort	 þau	 ættu	 að	 leiða	 hugann	 að	 birtustigi	 og	

styrkleika	litarins	þegar	kemur	að	því	að	velja	eða	breyta	lit	fyrir	vörumerki.		
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Í	næstu	köflum	verður	 farið	yfir	 fræðilegan	bakgrunn	 ritgerðarinnar	þar	 sem	helstu	

hugtök	 verða	 kynnt	 með	 tilliti	 til	 fyrri	 fræðirannsókna.	 Eftir	 það	 verður	 farið	 yfir	

framkvæmd	tilraunarinnar	þar	sem	farið	verður	yfir	mælitækið,	þátttakendur	og	áreitin.	

Að	 lokum	 verður	 farið	 yfir	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 og	 allra	 síðast	 verður	

umræðukafli.
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2 Litir	

Samkvæmt	Wyszecki	og	Stiles	(1982)	þá	er	skynjun	mannsins	á	litum	viðbrögð	augans	og	

heilans	við	litaörvun.	Augun	og	heilinn,	sem	geta	starfað	mismunandi	á	milli	einstaklinga,	

túlka	litina	og	veita	þeim	lífeðlisfræðilega	og	sálræna	eiginleika	(Wyszecki	og	Stiles,	1982).	

Eftir	 að	 hafa	 farið	 þvert	 yfir	 nokkra	 þætti	 augans	 þá	 kemst	 litaörvunin	 að	 ljósnæma	

svæðinu	sem	er	aftast	í	auganu,	sem	er	sjónhimnan,	þar	sem	myndinni	af	því	sem	hefur	

verið	sýnt	er	varpað.	Í	sjónhimnunni	eru	tvenns	konar	ljósnæmar	frumur;	keilur	og	stafir.	

Stafirnir	gera	okkur	kleift	að	sjá	í	myrkri	(e.	scotopic	vision)	á	meðan	keilurnar	gera	okkur	

kleift	að	sjá	í	dagsbirtu	(e.	photopic	vision).	Til	eru	þrjár	tegundir	af	keilum:	S-keilurnar,	

sem	eru	viðkvæmar	fyrir	stuttum	bylgjulengdum	nálægt	bláum	lit;	M-keilurnar,	sem	eru	

viðkvæmar	 fyrir	 miðlungsbylgjulengdum	 nálægt	 grænum	 lit;	 og	 L-keilurnar,	 sem	 eru	

viðkvæmar	fyrir	löngum	bylgjulengdum	nálægt	rauðum	lit	(Busin	o.fl.,	2008).	Litaskynjun	

mannsins	einkennist	af	þrívíddum	(3D)	þætti	hennar.	Litur,	í	sínu	einfaldasta	formi,	er	því	

ljós	sem	berst	á	milli	mismunandi	bylgjulengda	sem	augað	síðan	gleypir	í	sig	og	heilinn	

breytir	í	lit	(Singh,	2006).	

Litir	 sem	eru	með	 langa	bylgjulengd,	 t.d.	 rauður	og	appelsínugulur,	hafa	 lengi	verið	

tengdir	við	hlýju	á	meðan	að	litir	með	stutta	bylgjulengd,	t.d.	blár	og	fjólublár,	hafa	verið	

tengdir	við	kulda	(Lewinski,	1938;	Ross,	1938).	Samkvæmt	Harrington	og	Mackie	(1993)	

hafa	sálfræðingar	flokkað	liti	sem	hlýja	liti,	t.d.	rauðan	eða	gulan;	og	kalda,	t.d.	bláan	eða	

grænan.	Sharpe	(1979)	var	með	sömu	flokkun	en	bætti	appelsínugulum	við	hlýja	liti	og	

fjólubláum	við	kalda	liti.	Það	hvernig	við	skynjum	liti	getur	þó	farið	eftir	aðstæðum,	t.d.	

þegar	rauður	og	gulur	eru	settir	hlið	við	hlið,	þá	er	gulur	talinn	vera	hlýrri	en	rauður,	þó	

þeir	séu	alla	jafna	báðir	hlýjir	litir.	Hvítur,	svartur	og	grár	eru	hins	vegar	oftast	skynjaðir	

sem	hlutlausir	litir	(Harrington	og	Mackie,	1993).	Silver	o.fl.	(1988)	komust	að	því	að	fólk	

velur	 ítrekað	kalda	 liti	 framyfir	hlýja	 liti.	Hlýjir	 litir	eiga	það	oftar	 til	að	stela	athyglinni	

(Kauppinen-Räisänen	og	Luomala,	2010)	á	meðan	að	kaldir	 litir	hafa	oftar	 róandi	áhrif	

(Grossman	og	Wisenblit,	1999).	

Verk	Young	(1807)	og	Von	Helmholtz	(1886)	sýndu	fram	á	að	hægt	er	að	ná	fram	hvaða	

litaörvun	sem	er	með	blöndu	af	þremur	grunn	 litaörvum;	rauðum,	grænum	og	bláum,	
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sem	þeir	nefndu	grunnliti	eða	viðmiðunaráreiti.	Þessi	uppgötvun	þeirra	er	grunnurinn	að	

litamælingum	og	byggja	vísindin	á	bakvið	litamælingar	á	kenningum	þeirra.	Litir	hafa	þrjá	

sjálfstæða	 eiginleika;	 litbrigði	 (e.	 hue),	 styrkleika	 (e.	 chroma)	 og	 birtustig	 (e.	 value)	

(Thompson	o.fl.,	1992).	Litbrigði	vísar	til	sjálfs	litarins	(blár,	grænn	og	rauður),	styrkleiki	

vísar	til	þess	hversu	sterkur	eða	daufur	liturinn	er	og	birtustig	vísar	til	þess	hversu	ljós	eða	

dökkur	 liturinn	 er	 (Busin	 o.fl.,	 2008;	 Gorn	 o.fl.,	 1997).	 Liturinn	 sem	 við	 sjáum	 er	 því	

samblanda	af	þessum	þremur	eiginleikum.	Til	að	skilja	litbrigðið	aðeins	betur	er	hægt	að	

hugsa	um	það	sem	tölur	frá	0	og	upp	í	360,	en	oftast	er	það	sett	fram	í	gráðum	því	litahjólið	

nær	í	hring	(sjá	mynd	1).	Á	litahjólinu	er	rauður	0°,	grænn	er	120°,	blár	er	240°og	rauður	

er	síðan	einnig	360°	því	þá	erum	við	komin	í	heilan	hring	(Kennedy	Design	Inc,	2022).	

Mynd	1.	Litbrigði	á	litahjóli	(Naso,	2018).	

	

Styrkleiki	lita	ræðst	af	því	hversu	mikið	af	gráum	er	í	litnum.	Tökum	grænan	sem	dæmi	

(sjá	mynd	2).	Ef	hugsað	er	um	grænan	lit	á	skalanum	0-100	þá	er	100%	styrkleiki	bjartasti	

mögulegi	græni	litur	sem	hægt	er	að	hugsa	sér	en	0%	styrkleiki	er	gráa	útgáfan	af	græna	

litnum;	semsagt	ef	þetta	er	ljósgrænn	litur	þá	er	það	ljósgrár	en	ef	þetta	er	dökkgrænn	

litur	þá	er	þetta	dökkgrár	(Kennedy	Design	Inc,	2022).		
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Mynd	2.	Styrkleiki	lita	(Kennedy	Design	Inc,	2022).	

	

Birtustig	litar	ræðst	af	því	hversu	mikið	af	svörtum	eða	hvítum	er	í	litnum	(sjá	mynd	3).	

Eins	og	með	styrkleika	þá	er	hægt	að	hugsa	um	birtustig	á	skalanum	0-100	og	hægt	er	að	

skrá	 það	 í	 prósentum.	 Birtustig	 er	 hins	 vegar	 ekki	 alveg	 jafn	 einfalt	 og	 styrkleiki.	 0%	

birtustig	er	svartur	litur,	alveg	sama	hvert	litbrigðið	er	og	sama	hver	styrkleiki	litarins	er.	

100%	birtustig	er	hvítur	litur,	en	aðeins	ef	styrkleikinn	er	líka	0%,	annars	100%	birtustig	

mjög	skær	litur	(Kennedy	Design	Inc,	2022).		

Mynd	3.	Birtustig	lita	(Kennedy	Design	Inc,	2022).	
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3 Áhrif	lita	á	fólk	

Þrátt	 fyrir	 að	 sýnt	 hafi	 verið	 fram	 á	 að	 neytendur	 noti	 skynfæri	 á	 borð	 við	 heyrn,	

lyktarskyn,	snertingu	og	bragð,	þá	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	sjónin	hefur	mesta	vægið;	

það	er	virkasta,	fjölbreyttasta	og	gagnlegasta	skynfæri	líkamans	(Parker,	1876;	Welch	og	

Warren,	1986).	Sjón	krefst	lágmarks	andlegrar	áreynslu	og	er	á	sama	tíma	mikilvægasta	

skynfærið,	 t.d.	 getur	 sjón	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvernig	matur	 bragðast;	 því	 girnilegri	 sem	

maturinn	er	því	líklegra	er	að	fólk	búist	við	að	hann	bragðist	vel	(Kauppinen-	Räisänen,	

2014;	Krishna,	2012).	Skynjun	lita	er	grundvallarþáttur	í	sjón	mannfólks	(Gegenfurtner	og	

Sharpe,	1999)	og	spila	 litir	oft	stóran	þátt	 í	því	hvernig	okkur	 líður,	hvernig	við	högum	

okkur	og	hvernig	við	bregðumst	við	nærumhverfi	okkar	(Valdez	og	Mehrabian,	1994).	Það	

sem	 gerist	 er	 að	 eitthvað	 sem	 við	 sjáum	 vekur	 upp	 ákveðnar	 tilfinningar	 og	 þar	með	

skynjum	 við	 aðstæður	 á	 einn	 eða	 annan	hátt.	 Skynjun	okkar	 á	 litum	hjálpar	 okkur	 að	

tengja	saman	og	skilja	aðstæður	og	miðlar	þessi	skynjun	á	litum	upplýsingum	áfram	til	

heilans	um	það	hvernig	bregðast	eigi	við	(Krishna,	2012).		

3.1 Skynjun	neytenda	á	litum	og	túlkun	þeirra	
Vísindamenn	 hafa	 gefið	 til	 kynna	 að	 litatengingar	 hafi	 verið	 mótaðar	 snemma	 í	

mannkynssögunni	 þegar	 maðurinn	 tengdi	 dökkbláan	 lit	 við	 nótt	 og	 þar	 af	 leiðandi	

aðgerðarleysi,	 auk	 þess	 að	 tengja	 skærgulan	 við	 sólarljós	 og	 örvun	 (Lüscher,	 1990).	

Grossmann	og	Wisenblit	(1999)	héldu	því	fram	að	viðbrögð	neytenda	við	litum	komi	út	

frá	lærðri	hegðun.	Lærð	hegðun	á	sér	stað	þegar	einstaklingur	myndar	tengingu	á	milli	

atburða	sem	eiga	sér	stað	í	umhverfinu	(Funk	og	Ndubisi,	2006;	Grossman	og	Wisenblit,	

1999;	 Shimp,	 1991).	 Lærð	hegðun	getur	 skýrt	 hvers	 vegna	 ákveðnir	 litir	 hafa	 ákveðna	

merkingu	fyrir	fólk	innan	mismunandi	menningarheima,	en	sem	dæmi	má	nefna	að	í	Kína	

táknar	hvítur	litur	réttlæti	en	gulur	traust,	á	meðan	Indland	tengir	svartan	við	heimsku	og	

sljóleika	en	rauður	táknar	metnað	og	löngun	(Kreitler	og	Kreitler,	1972).	Litir	eru	því	oft	

túlkaðir	 á	 mismunandi	 hátt	 af	 einstökum	 neytendendum	 og	 þvert	 á	 mismunandi	

menningarhópa	og	hefur	þar	af	 leiðandi	margar	mismunandi	merkingar	 (Aslam,	2005;	

Chattopadhyay	o.fl.,	2002;	Chebat	og	Morrin,	2007;	Grimes	og	Doole,	1998;	Madden	o.fl.,	

2000;	Sable	og	Akcay,	2010).	Það	má	rekja	þessar	ólíku	túlkanir	til	þess	að	mismunandi	

menningarheimar	 verða	 fyrir	 alls	 konar	 upplifunum	 af	 litatengingum	 og	 þróa	 þar	 af	

leiðandi	með	sér	ákveðið	litaþema	sem	tengist	þeirra	menningu	(Silayoi	og	Speece,	2004).	
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Sem	dæmi	um	hvernig	mismunandi	menning	túlkar	mismunandi	liti	má	nefna	að	grænn	

táknar	oft	öfundsýki	 í	vestrænni	menningu,	en	einnig	heppni	vegna	tengingar	hans	við	

fjögurra	laufa	smára	sem	kemur	frá	írskum	hefðum;	í	austrænni	menningu	og	Asíu	táknar	

hann	náttúru,	frjósemi	og	æsku;	í	miðausturlöndum	táknar	grænn	frjósemi,	peninga	og	

góða	lukku;	og	í	Suður-Ameríku	og	Latín-Ameríku	getur	grænn	táknað	dauða	auk	þess	að	

vera	þjóðarlitur	Mexíkó	(Brooks,	2016).	Litir	hafa	mismunandi	merkingu	og	áhrif	lita	eru	

mismunandi	á	milli	 landa	og	heimsálfa	en	sjá	má	merkingu	og	áhrif	 lita	 innan	Evrópu	í	

töflu	1.	Upplýsingarnar	í	töflunni	tók	Hajdú	(2021)	saman	þar	sem	hún	vitnar	bæði	í	Füredi	

(2014)	 og	 Velarde	 (2019).	 Það	 er	 mikilvægt	 að	 skilja	 að	 litir	 eru	 alls	 staðar	 og	 að	

viðskiptavinir	eru	ávallt	tilbúnir	til	þess	að	tengja	ákveðna	liti	við	ákveðna	merkingu	eða	

vörumerki	(Sargant,	1964).	

Hvernig	hver	og	einn	einstaklingur	skynjar	liti	getur	valdið	því	að	litir	hafi	annað	hvort	

jákvæð	eða	neikvæð	áhrif	á	skap	þeirra	(Hemphill,	1996).	Þar	sem	einstaklingar	upplifa	liti	

hver	á	sinn	hátt	þá	er	ekki	hægt	að	vita	fyrir	víst	nákvæmlega	hvernig	önnur	manneskja	

skynjar	liti.	Hvernig	ein	manneskja	skynjar	skugga	af	rauðum	lit	getur	verið	allt	öðruvísi	en	

upplifun	annars	einstaklings	af	sama	 lit	 (Harrington	og	Mackie,	1993).	Hemphill	 (1996)	

komst	að	því	að	grænn	litur	vekji	upp	mikil	 jákvæð	viðbrögð,	ásamt	gulum	og	rauðum.	

Ástæðan	 fyrir	 því	 að	 þátttakendur	 voru	 hrifnir	 af	 grænum	 er	 að	 hann	 stendur	 fyrir	

umhverfið;	skóginn,	tréin	og	náttúruna.	Á	heildina	litið	þá	studdu	niðurstöður	rannsóknar	

Hemphill	 (1996)	 við	 rannsóknir	 Boyatzis	 og	 Varghese	 (1994)	 um	 að	 tilfinningalegar	

tengingar	fólks	við	liti	verði	flóknari	með	aldrinum.	Með	því	er	átt	við	að	eftir	því	sem	fólk	

verður	eldra	þá	fer	það	að	tengja	liti	við	fleiri	hluti	og	tengingar	á	milli	lita	og	hluta	eru	oft	

háðar	 aðstæðum,	 en	 tengingar	 hjá	 börnum	 eru	 oft	 færri	 og	 einfaldari	 (Boyatzis	 og	

Varghese,	1994).	Þrátt	fyrir	að	litir	tengist	tilfinningum	þegar	kemur	að	smásöluumhverfi	

(Bellizzi	o.fl.,	1983)	þá	geta	litir	einnig	haft	truflandi	áhrif	(Gerard,	1958)	auk	þess	að	vera	

kvíðavaldandi	fyrir	mögulega	neytendur	(Jacobs	og	Suess,	1975).	
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Tafla	1.	Mismunandi	merking	lita.	

	 Litir	 Merking	og	einkenni	lita	

	

Rauður	

Spenna,	ævintýri,	ást,	ástríða.	Fangar	athygli.	Eykur	hjartslátt	og	gefur	til	kynna	

kaupáform.	Ýtir	undir	snögg	viðbrögð,	oft	notaður	með	afsláttum	og	

auglýsingum.	Eykur	matarlyst.	

	

Appelsínugulur	

Hlýja,	vinátta,	áreiðanleiki.	Ýtir	undir	varúð	(t.d.	við	vegagerð).	Örvar	virkni,	

styrkir	ónæmiskerfið	og	eykur	matarlyst.	Hvetur	til	aðgerða	og	kaupa,	eykur	

sölu.	Eykur	liðsanda	og	jákvæðar	tilfinningar,	oft	notaður	í	hópefli.	

	

Gulur	

Sítrónugulur	táknar	hlýju	og	orku,	hvetur	til	samskipta,	eykur	sköpunargáfu,	

virkjar	minnið	og	eykur	einbeitingu.	Gulur	örvar	heilann,	oft	notaður	sem	

viðvörun	(t.d.	við	blautu	gólfi).	Fyrsti	litur	sem	börn	bregðast	við.	Of	mikið	af	

gulum	vekur	upp	ónotatilfinningu	og	því	nauðsynlegt	að	hafa	jafnvægi.	

	

Grænn	

Náttúra,	friður,	samræmdur	og	heilbrigður	lífstíll.	Algengasti	liturinn	sem	

umvefur	okkur	í	náttúrunni	og	því	oft	notaður	af	innanhúshönnuðum	sem	

bakgrunnslitur.	Vekur	upp	umhverfisvitund	og	oft	notaður	sem	aðal	litur	hjá	

umhverfisfyrirtækjum.	Hefur	róandi	áhrif,	getur	dregið	úr	stressi	og	þunglyndi.	

	

Blár	

Litur	sjávar	og	himins.	Gefur	frá	sér	tilfinningu	um	ró	og	kyrrð.	Virkjar	

framleiðslu	róandi	hormóna	í	líkamanum	en	eykur	einnig	skilvirkni	í	vinnu	og	

ýtir	undir	innsæi.	Gefur	til	kynna	áreiðanleika,	öryggi,	skuldbindingu,	

heiðarleika,	traust	og	gáfur.	

	
Fjólublár	

Viska,	velgengni,	ríkidæmi,	lúxus,	sköpunargáfa	og	innsæi.	Róandi	áhrif,	leysir	

úr	vandamálum.	

	
Bleikur	

Rómantík	(ástríða	frá	rauðum	og	hreinleiki	frá	hvítum).	Skærbleikur	eykur	

hjartslátt,	ýtir	undir	aðgerðir	og	sjálfstraust.	

	
Brúnn	

Náttúruleg	og	lífræn	efni	sem	komast	í	snertingu	við	jörðina.	Stöðugleiki,	

áreiðanleiki	og	umönnun.	Hlutlaus	litur	sem	hefur	róandi	áhrif.	

	
Hvítur	

Áreiðanleiki,	fullkomnun,	hreinleiki,	sakleysi	og	heilsa.	Glæsileiki	og	lúxus,	en	

einnig	litur	minimalista.	

	
Svartur	

Kraftmikill	litur	að	öllu	leyti.	Sýnir	glæsileika,	fágun,	léttleika	og	sjálfstæði,	en	á	

sama	tíma	táknar	hann	kulda,	sorg	og	(í	vestrænum	heimi)	harm	(e.	mourning).	

	
Grár	

Hlutlaus	litur	sem	gefur	frá	sér	tilfinningu	um	formfestu	og	glæsileika.	Oft	

tengdur	við	þögn,	frið	og	algjöra	ró.	
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Rannsóknir	sem	hafa	einblínt	á	litbrigði	sýna	fram	á	að	rauðlitaður	bakgrunnur	veiti	frekar	

örvandi	 tilfinningu	heldur	en	blálitaður	bakgrunnur,	 en	aftur	 á	móti	 að	 vörur	 sem	eru	

sýndar	 með	 bláum	 bakgrunni	 vekji	 upp	 jákvæðari	 viðbrögð	 heldur	 en	 vörur	 sem	 eru	

sýndar	 með	 rauðum	 bakgrunni	 (Bellizzi	 og	 Hite,	 1992;	 Middlestadt,	 1989).	 Í	 þessum	

rannsóknum	vantar	hins	vegar	alla	innsýn	á	birtustig	og	styrkleika	lita.	Gorn	o.fl.	(1997)	

rannsökuðu	áhrif	birtustigs	og	styrkleika	í	auglýsingum,	en	í	þessari	rannsókn	var	ákveðið	

að	rannsaka	bláan	lit	og	rauðan	lit.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	voru	þær	að	þeir	sem	

fengu	auglýsingar	með	háu	birtustigi	voru	líklegri	til	að	slaka	á	og	finna	fyrir	ró	en	einnig	

að	birtustig	hafði	engin	áhrif	á	spennu.	Auglýsingar	með	hátt	birtustig	vöktu	einnig	upp	

jákvæðara	viðhorf	til	vörumerkisins	heldur	en	auglýsingar	með	lágt	birtustig.	Gorn	o.fl.	

(1997)	rannsökuðu	líka	áhrif	styrkleika	lita	og	komust	að	því	að	hár	styrkleiki	í	auglýsingum	

vakti	spennu	þátttakenda	en	sáu	einnig	að	styrkleiki	hafði	engin	áhrif	á	ró	eða	slökun	hjá	

þátttakendum.	 Einnig	 kom	 fram	með	 styrkleika,	 eins	 og	 birtustig,	 að	 auglýsingar	með	

háan	styrkleika	vöktu	upp	jákvæðara	viðhorf	til	vörumerkisins	heldur	en	hjá	auglýsingum	

með	lágan	styrkleika.	Gorn	o.fl.	(1997)	rannsökuðu	hins	vegar	ekki	samblöndu	af	birtustigi	

og	styrkleika	heldur	var	birtustig	rannsakað	sér	og	styrkleiki	sér.	

	

3.2 Kaupákvörðun	neytenda	
Litir	eru	oft	notaðir	til	þess	að	neytendur	tengi	beint	við	ákveðið	vörumerki	(t.d.	er	grænn	

litur	 fljótt	 tengdur	 við	 Starbucks	 þegar	 hugsað	 er	 um	 kaffihús)	 og	 gefa	 þar	 með	

vísbendingu	 um	 gæði	 vörunnar	 og	 verð	 hennar	 (Funk	 og	Ndubisi,	 2006;	 Kerfoot	 o.fl.,	

2003;	Singh,	2006).	Litir	geta	einnig	virkjað	og	haft	áhrif	á	undirmeðvitund	kaupenda,	en	

rangir	litir	geta	fælt	viðskiptavini	frá	því	að	íhuga	kaup	á	vörunni	(Lee,	2002).	Þegar	litur	

er	notaður	 í	markaðssamhengi	þá	virkar	hann	sem	sjónræn	tenging	fyrir	neytendur	og	

getur	gegnt	mikilvægu	hlutverki	þegar	kemur	að	ákvarðanatöku	neytenda	(Grossman	og	

Wisenblit,	1999).	Hægt	er	að	nota	liti	til	að	staðsetja	vörumerki,	miðla	ávinningi	vöru	eða	

til	að	aðgreina	vörumerki	eða	vöru	frá	samkeppnisaðilum	(Chattopadhyay	o.fl.,	2002)	sem	

síðan	hefur	áhrif	á	kaupákvörðun.	Í	auglýsingum	eru	ákveðnir	litir	notaðir	í	þeim	tilgangi	

að	beina	athyglinni	að	mikilvægustu	hlutum	auglýsingarinnar	og	auka	þar	með	líkurnar	á	

að	áætluðum	skilaboðum	auglýsingarinnar	sé	komið	á	framfæri	auk	þess	að	auka	líkur	á	

kaupum	(Funk	og	Ndubisi,	2006).	Kotler	(1973)	gaf	til	kynna	að	þættir	á	borð	við	hávaða,	
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stærðir,	lögun,	lykt	og	liti	gæti	hjálpað	til	við	að	skapa	athygli,	koma	skilaboðum	á	framfæri	

og	skapa	 tilfinningar	 sem	gætu	aukið	 líkur	á	kaupum.	Sýnt	hefur	verið	 fram	á	að	slíkir	

þættir	 geta	 haft	 áhrif	 á	 tilfinningaleg	 viðbrögð	 og	 áform	 um	 hegðun	 fólks	 (Alpert	 og	

Alpert,	1986).	

Gopikrishna	og	Kumar	(2015)	framkvæmdu	rannsókn	sem	sýndi	fram	á	að	fólk	gerir	

upp	 hug	 sinn	 varðandi	 annað	 fólk	 eða	 vörur	 innan	 90	 sekúndna	 og	 að	 62-90%	 af	

hugleiðingum	um	kaup	á	vöru	séu	byggðar	á	lit	vöru	eða	fyrirtækis	(Gopikrishna	og	Kumar,	

2015),	sem	er	eitthvað	sem	mætti	skoða	betur,	þ.e.	hvort	það	séu	ekki	fleiri	þættir	sem	

hafi	áhrif	en	liturinn	einn	og	sér.	Bellizzi	o.fl.	(1983)	komust	að	því	að	grænn	litur	hefur	

jákvæð	 áhrif	 á	 ákvarðanatöku	 viðskiptavina	 þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 erfiðum	

ákvörðunum	um	kaup	á	vöru	og	getur	grænn	litur	ýtt	undir	kaupákvörðun	viðskiptavina.	

Broeder	og	Snjider	(2019)	sýndu	fram	á	að	birtustig	lita	hafa	engin	áhrif	þegar	kemur	að	

kaupáformum	neytenda,	án	þess	þó	að	skoða	styrkleika	lita	og	Hagtvedt	og	Brasel	(2017)	

sýndu	fram	á	að	neytendur	séu	líklegri	til	að	vilja	kaupa	vörur	sem	hafa	hærri	styrkleika	

þegar	að	varan	sjálf	er	stór.	Þær	fáu	rannsóknir	sem	skoða	birtustig	og	styrkleika	eiga	það	

til	 að	 skoða	 hugtökin	 í	 sitt	 hvoru	 lagi	 í	 stað	 þess	 að	 skoða	 hver	 samanlögð	 áhrif	 af	

breytingu	á	birtustigi	og	styrkleika	geti	verið	(sbr.	Gorn	o.fl.,	1997	sem	skoðuðu	það	í	sitt	

hvoru	lagi).		 	
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4 Persónuleiki	vörumerkja	

Hægt	er	að	lýsa	vörumerkjaímynd	sem	því	fyrsta	sem	kemur	upp	í	huga	neytenda	þegar	

vörumerki	er	sett	beint	fyrir	framan	þá	(Lahap	o.fl.,	2016)	og	er	ímynd	vörumerkja	túlkun	

viðskiptavina	 á	 vöru,	 þjónustu	 og/eða	 samskiptum	 vörumerkis	 (Hubanic	 og	 Hubanic,	

2009).	Viðskiptavinur	kaupir	ekki	aðeins	vöru	eða	þjónustu	vörumerkis,	heldur	einnig	þá	

ímynd	sem	er	 tengd	við	viðkomandi	vöru	eða	þjónustu	 (Kim	og	Sullivan,	2019).	Þar	af	

leiðandi	er	mjög	mikilvægt	að	 fyrirtæki	einblíni	ekki	einungis	á	gæði	vöru	og	þjónustu	

heldur	einnig	á	 ímynd	þeirra,	en	 jákvæð	vörumerkisímynd	er	nauðsynleg	þar	sem	sýnt	

hefur	verið	fram	á	að	gríðarlega	stór	hluti	af	kaupákvörðun	almennra	viðskipta	byggir	á	

ímynd	vörumerkisins	(Straker,	2014).		

Rannsókn	 Levy	 (1959)	 einblíndi	 meira	 á	 hvað	 vörumerki	 táknuðu	 sem	 leiddi	 til	

hugmyndarinnar	um	persónuleika	vörumerkja	(Aaker,	1997;	Aaker	o.fl.,	2001;	Plummer,	

1984).	Aaker	(1997)	átti	stóran	þátt	í	að	þróa	þessa	hugmynd	þegar	hún	þróaði	módelið	

sitt	um	persónuleika	vörumerkja	(e.	Brand	Personality	Scale).	Aaker	(1997)	bjó	til	umgjörð	

utan	um	persónuleika	vörumerkja	þar	 sem	hún	 flokkar	það	 í	 fimm	víddir;	einlægni	 (e.	

sincerity),	 spennu	 (e.	 excitement),	 hæfni	 (e.	 competence),	 fágun	 (e.	 sophistication)	 og	

harðneskju	(e.	ruggedness).	Innan	þessara	fimm	vídda	eru	42	persónuleikaeinkenni	sem	

skipt	er	í	15	undirvíddir	(sjá	mynd	4;	á	myndinni	eru	þessar	15	undirvíddir	feitletraðar).	

Aaker	 (1997)	skilgreinir	persónuleika	vörumerkja	sem	mengi	mannlegra	eiginleika	sem	

hægt	er	að	tengja	við	vörumerki	og	byggir	það	á	módelinu	um	mannleg	persónueinkenni	

sem	kallað	er	Big	Five.	Módelið	er	þó	ekki	ónæmt	fyrir	gagnrýni,	sérstaklega	þegar	kemur	

að	skilgreiningu	hugtakanna,	en	skilgreiningin	hefur	stundum	þótt	of	víð	eða	jafnvel	úrelt	

(Azoulay	 og	 Kapferer,	 2003).	 Þrátt	 fyrir	 gagnrýni	 þá	 er	 módelið	 orðið	 að	 stöðluðu	

mælitæki	 þegar	 kemur	 að	 rannsóknum	 sem	varða	persónuleika	 vörumerkja	 (Keller	 og	

Lehmann,	2006).	

Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	persónuleiki	vörumerkja	geti	haft	áhrif	á	óskir	og	kaupáform	

viðskiptavina	 (Sirgy,	 1982),	 byggi	 upp	 tilfinningaleg	 tengsl	 við	 vörumerkið	 (Biel,	 1993),	

skapi	 traust	 og	 tryggð	 meðal	 viðskiptavina	 (Fournier,	 1994)	 og	 ákvarði	 hvernig	

viðskiptavinir	túlka	og	bregðast	við	breytingum	á	vöru	og	gæðum	þess	(Aaker	o.fl.,	2004).	

Neytendur	tengja	mannleg	persónuleika	einkenni	við	vörumerki	(Aaker,	1997)	en	þessi	
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tenging	á	við	um	nöfn	vörumerkja,	merki	þeirra	(e.	logo),	talsmenn	og	pakkningar	(Singh,	

2013;	Stuart	og	Muzellec,	2004).		

Mynd	4.	Persónuleiki	vörumerkja	eftir	Aaker	(1997).	

	

Fyrri	rannsókn	Labreque	og	Milne	(2012)	lagði	áherslu	á	innri	merkingu	sem	fæst	þegar	

litir	eru	paraðir	við	vörumerki,	t.d.	að	rauður	er	spennandi,	brúnn	er	harðneskjulegur	og	

hvítur	er	einlægur	(Labrecque	og	Milne,	2012)	og	er	það	byggt	á	kenningunni	um	litafræði,	

þ.e.	 kenningunni	 um	 hitastig	 og	 bylgjulengdir	 (Hynes,	 2009).	 Sem	 dæmi	má	 nefna	 að	

kaldir	litir	með	styttri	bylgjulengdir,	t.d.	grænn	og	blár,	vekja	upp	róandi	og	slakandi	áhrif	

á	meðan	að	hlýjir	litir	með	lengri	bylgjulengdir,	t.d.	rauður	og	appelsínugulur,	vekja	upp	

örvandi	 áhrif	 eins	 og	 spennu	 og	 reiði	 (Elliot	 og	 Maier,	 2012;	 Hynes,	 2009).	 Margar	

rannsóknir	 hafa	 bent	 til	 þess	 að	 birtustig	 og	 styrkleiki	 lita	 gegni	 mikilvægu,	 ef	 ekki	

mikilvægara,	hlutverki	en	litbrigði	þegar	verið	er	að	spá	fyrir	um	tilfinningar	og	skynjun	

neytenda	 (D’Andrade	 og	 Egan,	 1974;	 Gorn	 o.fl.,	 2004;	 Valdez	 og	 Mehrabian,	 1994).	

Rannsóknir	hafa	tengt	bæði	birtustig	og	styrkleika	við	örvun,	þar	sem	gefið	er	til	kynna	að	

styrkleiki	 hafi	 jákvæð	 áhrir	 á	 örvun	 (Valdez	 og	Mehrabian,	 1994)	 og	 að	 birtustig	 hafi	

neikvæð	áhrif	á	örvun	(Gorn	o.fl.,	1997;	Valdez	og	Mehrabian,	1994).	Ennfremur	virðist	

vera	að	hátt	birtustig	hafi	jákvæð	tengsl	við	ró	(Gorn	o.fl.,	1997).	Litir	með	hátt	birtustig	
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minnka	örvandi	áhrif	ákveðinna	litbrigða	(t.d.	hjá	rauðum)	með	því	að	kalla	fram	róandi	

áhrif	 (Profusek	 og	 Rainey,	 1987).	 Pantin-Sohier	 og	 Joël	 (2004)	 komust	 að	 því	 að	 litir	

pakkninga	geta	haft	áhrif	á	skynjaða	fágun	og	spennu	viðskiptavina.	Þrátt	fyrir	að	lítið	hafi	

verið	 rannsakað	 þegar	 kemur	 að	 tengslum	 persónueinkenna	 vörumerkja	 og	 litbrigða,	

styrkleika	og	birtustigs	(Baxter	o.fl.,	2018),	þá	hafa	vísindamenn	sýnt	fram	á	tengsl	milli	

almennra	lita	og	persónueinkenna.	Sem	dæmi	má	nefna	að	blár	hefur	verið	tengdur	við	

hæfni,	áreiðanleika,	öryggi	og	einlægni;	rauður	við	ímyndunarafl	og	spennu;	og	gulur	við	

einlægni,	spennu	og	ferskleika	(Grohmann	o.fl.,	2013;	Labrecque	og	Milne,	2012).		 	
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5 Aðferð	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	kanna	hvort	að	birtustig	og	styrkleiki	lita	hafi	áhrif	á	

skynjun	á	persónuleika	vörumerkja	og	einnig	að	skoða	hvort	að	birtustig	og	styrkleiki	lita	

hafi	áhrif	á	kaupáform.	Í	þessari	rannsókn	var	notast	við	tilraunasnið	en	það	fór	þannig	

fram	 að	 þátttakendum	 var	 handahófskennt	 skipt	 upp	 í	 fimm	hópa	 og	 þeim	birt	 fimm	

mismunandi	 áreiti.	 Þessi	 fimm	 áreiti	 voru	 frumbreytan	 og	 fylgibreyturnar	 tvær	 voru	

persónuleikaeinkenni	vörumerkja	og	kaupáform.	Í	þessum	kafla	verður	nánar	greint	frá	

rannsókninni,	nánar	 tiltekið	verður	sagt	 frá	þátttakendum,	betur	greint	 frá	áreitunum,	

sagt	frá	mælitækinu	sem	notað	var	og	í	lokin	verður	farið	yfir	það	hvernig	rannsóknin	var	

framkvæmd.	

5.1 Þátttakendur	
Notast	 var	 við	hentugleikaúrtak	 í	þessari	 rannsókn	þar	 sem	svara	var	 leitast	 í	 gegnum	

samfélagsmiðla,	nánar	tiltekið	Facebook	og	Instagram.	Könnunin	var	sett	inn	á	fjölda	hópa	

á	Facebook	auk	þess	sem	rannsakandi	deildi	henni	á	Instagram	og	var	með	því	vonast	til	

að	 sem	 flestir	 hefðu	 tækifæri	 til	 að	 svara.	 Alls	 tóku	 387	 þátt	 í	 könnuninni	 og	má	 sjá	

bakgrunnsupplýsingar	þátttakenda	 í	 töflu	2.	Stór	meirihluti	þátttakenda	voru	konur	og	

einnig	voru	flestir	þátttakendur	á	aldrinum	26	–	35	ára.	Áberandi	meirihluti	þátttakenda	

var	með	háskólapróf,	annað	hvort	grunnnám	eða	framhaldsnám	og	þegar	spurt	var	hvort	

þátttakendur	þjáist	af	litblindu	svöruðu	98,9%	þátttakenda	neitandi	sem	þýðir	að	einungis	

1,1%	þátttakenda	sögðust	þjást	af	litblindu.		

Tafla	2.	Bakgrunnsupplýsingar	þátttakenda.	

Kyn	 Aldur	 Litblinda	 Menntun	

Kona	 79,8%	 25	ára	eða	yngri	 3,7%	 Já	 1,1%	 Grunnskólapróf	 3,7%	

Karl	 19,9%	 26	–	35	ára	 35,7%	 Nei	 98,9%	
Stúdentspróf/	

iðnpróf	
14,5%	

Kynsegin	 0,3%	 36	–	45	ára	 12,3%	 	 	
Grunnnám	á	

háskólastigi	
34,2%	

	 	 46	–	55	ára	 23,1%	 	 	
Framhaldsnám	á	

háskólastigi	
44,7%	

	 	 56	–	65	ára	 18,9%	 	 	 Doktorspróf	 1,1%	

	 	 66	ára	eða	eldri	 6,3%	 	 	 Annað	 1,8%	
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Rannsakandi	 bar	 saman	 svör	þeirra	 sem	 sögðust	 þjást	 af	 litblindu	 við	 svör	þeirra	 sem	

svöruðu	neitandi	og	komst	að	því	að	svörin	voru	ekki	frábrugðin	öðrum.	Því	var	ákveðið	

að	halda	þeirra	svörum	inni	í	gagnasettinu.	Þátttakendum	var	skipt	í	fimm	hópa	eftir	því	

hvaða	áreiti	þeir	urðu	fyrir;	21,2%	urðu	fyrir	áreiti	eitt,	18,1%	urðu	fyrir	áreiti	tvö,	20,4%	

urðu	fyrir	áreiti	þrjú,	20,7%	urðu	fyrir	áreiti	fjögur	og	19,6%	urðu	fyrir	áreiti	fimm.	Í	töflu	

3	má	sjá	hvernig	þátttakendur	skiptust	niður	á	áreitin	eftir	kyni,	aldri	og	menntun.	Einnig	

má	þar	sjá	skiptingu	þeirra	sem	þjást	af	litblindu	milli	áreita.	

Tafla	3.	Skipting	þátttakenda	eftir	áreiti.	

Hlutfall	 Áreiti	1	 Áreiti	2	 Áreiti	3	 Áreiti	4	 Áreiti	5	

Kyn	 	 	 	 	 	

Konur	 82,0%	 80,0%	 85,0%	 77,0%	 77,0%	

Karlar	 18,0%	 20,0%	 15,0%	 22,0%	 23,0%	

Kynsegin	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 1,0%	 0,0%	

Aldur	 	 	 	 	 	

25	ára	eða	yngri	 4,0%	 3,0%	 1,0%	 5,0%	 5,0%	

26	–	35	ára	 37,0%	 37,0%	 37,0%	 32,0%	 34,0%	

36	–	45	ára	 16,0%	 10,0%	 14,0%	 9,0%	 13,0%	

46	–	55	ára	 26,0%	 26,0%	 15,0%	 26,0%	 22,0%	

56	–	65	ára	 11,0%	 19,0%	 27,0%	 23,0%	 17,0%	

66	ára	eða	eldri	 7,0%	 6,0%	 5,0%	 5,0%	 9,0%	

Menntun	 	 	 	 	 	

Grunnskólapróf	 5,0%	 4,0%	 3,0%	 3,0%	 7,0%	

Stúdentspróf	 16,0%	 17,0%	 9,0%	 18,0%	 12,0%	

Grunnnám	við	háskóla	 34,0%	 34,0%	 35,0%	 36,0%	 32,0%	

Framhaldsnám	við	háskóla	 44,0%	 41,0%	 49,0%	 40,0%	 47,0%	

Doktorsnám	 0,0%	 1,0%	 3,0%	 0,0%	 1,0%	

Annað	 1,0%	 1,0%	 3,0%	 4,0%	 1,0%	

Þjáistu	af	litblindu?	 	 	 	 	 	

Já	 2,0%	 3,0%	 1,0%	 1,0%	 0,0%	

Nei	 98,0%	 97,0%	 99,0%	 99,0%	 100%	
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5.2 Mælitæki	
Þátttakendum	var	skipt	upp	í	 fimm	handahófskennda	hópa	og	fengu	þeir	að	sjá	eitt	af	

fimm	áreitum	rannsóknarinnar.	Áreitin	voru	myndmerki	kaffihúss	sem	rannsakandi	bjó	til	

og	voru	þau	öll	í	grænum	lit.	Það	sem	aðgreindi	áreitin	var	að	búið	var	að	breyta	birtustigi	

og	styrkleika	græna	litarins.	Á	myndum	5-9	má	sjá	þau	fimm	áreiti	sem	þátttakendur	urðu	

fyrir	auk	nánari	upplýsingar	um	breytingar	á	birtustigi	og	styrkleika	þeirra.	

Mynd	5.	Áreiti	1;	Styrkleiki	50%	-	Birtustig	50%.	

	

Mynd	6.	Áreiti	2;	Styrkleiki	40%	-	Birtustig	40%.	

	
	 	



	

25	

Mynd	7.	Áreiti	3;	Styrkleiki	40%	-	Birtustig	60%.	

	

Mynd	8.	Áreiti	4;	Styrkleiki	60%	-	Birtustig	40%.	
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Mynd	9.	Áreiti	5;	Styrkleiki	60%	-	Birtustig	60%.	

	
	

Rannsakandi	bjó	til	bæði	nafn	og	myndmerki	fyrirtækisins	með	það	að	markmiði	að	hafa	

það	einfalt	svo	að	fókus	þátttakenda	væri	frekar	á	litnum	en	ekki	nafni	eða	myndmerki.	Á	

sömu	síðu	og	myndmerkið	birtist	þátttakendum	fengu	þeir	einnig	smá	texta	sem	sagði	frá	

fyrirtækinu,	 starfsemi	 þess	 og	 gildum	 (sjá	 viðauka	 A).	 Í	 textanum	 kom	 fram	 að	 nýtt	

kaffihús	 íhugaði	 að	 hefja	 starfsemi	 á	 Íslandi.	 Þeim	 var	 tjáð	 að	 kaffihúsið	 væri	 kallað	

Kaffibollinn	og	að	það	ætlaði	sér	að	bjóða	uppá	veitingar	á	borð	við	drykki,	brauðmeti	og	

kökur	 og	 að	 verðlagning	 væri	 sambærileg	 öðrum	 kaffihúsum	 á	 markaði.	 Einnig	 var	

þátttakendum	 gert	 ljóst	 að	 Kaffibollinn	 leggi	 upp	 úr	 framúrskarandi	 þjónustu	 við	

viðskiptavini	sína.	Að	lokum	kom	fram	að	eigendur	Kaffibollans	væru	að	leggja	lokahönd	

á	 hönnun	 á	 ásýnd	 kaffihússins	 í	 samstarfi	 með	 grafískum	 hönnuði	 og	 að	 á	 næstu	

blaðsíðum	væru	spurningar	varðandi	skynjun	þátttakenda	á	vörumerkinu.	Þátttakendur	

voru	 beðnir	 um	 að	 skoða	 myndmerkið	 vel	 og	 vandlega	 og	 halda	 síðan	 áfram	 á	

spurningasíðu.	Ástæða	þess	að	 rannsakandi	 valdi	að	nota	kaffihús	 sem	 fyrirtækið	 sem	

rannsaka	átti	var	sú	að	við	stutta	leit	fannst	rannsakanda	augljóst	að	grænn	litur	var	oft	

tengdur	við	drykki,	t.d.	7up	og	Sprite	en	einnig	að	kaffihús	eiga	það	til	að	vera	í	grænum	

lit,	 t.d.	 Starbucks.	 Einnig	 sá	 rannsakandi	 að	 kaffihús	 leggja	 oft	 mikla	 áherslu	 á	

umhverfisvitund,	t.d.	við	vinnslu	hráefna	eins	og	kaffibauna,	en	grænn	litur	er	oft	tengdur	

við	umhverfi	og	umhverfisvitund	(Hajdú,	2021).		

Við	val	á	lit	fyrir	rannsóknina	var	byrjað	á	því	að	setja	upp	fjóra	mismunandi	græna	liti	

og	 breyta	 birtustigi	 þeirra	 og	 styrkleika,	 en	 bæði	 var	 birtustigi	 og	 styrkleika	 þessara	



	

27	

fjögurra	lita	breytt	um	10%	og	síðan	um	15%.	Rannsakandi	taldi	að	augljósari	munur	væri	

á	 þeim	 fjórum	 litum	 sem	breytt	 var	 um	10%	og	 valdi	 tvo	 liti	 sem	 voru	 ólíkastir	 til	 að	

forprófa,	 en	með	 forprófun	 var	 rannsakandi	 að	 ganga	 úr	 skugga	 um	 að	 þátttakendur	

túlkuðu	litina	í	raun	sem	græna	liti,	en	ekki	t.d.	brúna	eða	gráa.	Viðauki	B	sýnir	forprófun	

á	litnum	#0f0	en	ákveðið	var	að	nota	ekki	þann	lit.	Ástæðan	var	einfaldlega	sú	að	þrátt	

fyrir	 að	 liturinn	 hafi	 komið	 vel	 út	 í	 forprófun	 þá	 kom	 litur	 #80ff00	 örlítið	 betur	 út	 úr	

forprófun,	en	niðurstöður	úr	forprófun	hans	má	sjá	í	viðauka	C.	Hér	eftir	verður	því	talað	

um	lit	#80ff00	sem	græna	litinn	þar	sem	það	er	þægilegra	að	skilja	heldur	en	litanúmerið.	

Þátttakendur	fengu	þó	aldrei	að	sjá	græna	litinn	í	sínu	upprunalega	formi	heldur	sáu	þeir	

fimm	útfærslur	af	græna	litnum;	fyrsti	liturinn	var	með	50%	birtustigi	og	50%	styrkleika	

og	var	sá	litur	notaður	sem	grunnlína.	Aðrar	breytingar	á	litnum	voru	síðan	gerðar	út	frá	

grunnlínu	þar	sem	litnum	var	breytt	um	10%	í	senn,	þ.e.	annað	hvort	var	birtustig	hækkað	

eða	lækkað	um	10%	frá	grunnlínu	og	annað	hvort	var	styrkleiki	hækkaður	eða	lækkaður	

um	10%	frá	grunnlínu	(sjá	mynd	6).	

Mynd	10.	Litirnir	fimm	sem	notaðir	voru.	

	

Alls	tóku	22	manns	þátt	í	forprófuninni,	en	rannsakandi	notaði	svör	21	þátttakenda.	Einn	

þátttakandi	svaraði	ekki	litnum	sem	hann	sá	heldur	það	sem	hann	taldi	að	liturinn	stæði	

fyrir	og	því	var	það	tekið	út.		

Mælitækið	 sem	 notast	 var	 við	 er	 módel	 eftir	 Jennifer	 Aaker	 sem	 kallast	 Brand	

Personality	Scale,	eða	persónuleikaeinkenni	vörumerkja	(Aaker,	1997).	Ekki	var	þó	notast	

við	heildar	módelið,	sem	inniheldur	alls	42	einkenni,	heldur	var	notast	við	aðlagað	módel	

sem	tekið	var	frá	Kamra	og	Sabharwal	(2020)	þar	sem	notast	er	við	samtals	15	einkenni	

sem	 falla	 undir	 fimm	 víddir	módelsins.	 Spurt	 var	 um	 þrjú	 einkenni	 undir	 einlægni	 (e.	

sincerity):	jarðbundið,	heiðarlegt	og	glaðvært;	þrjú	einkenni	undir	spennu	(e.	excitement):	

ögrandi,	 krafmikið	 og	 hugmyndaríkt;	 þrjú	 einkenni	 undir	 hæfni	 (e.	 competence):	

áreiðanlegt,	 öruggt	 og	 árángursríkt;	 þrjú	 einkenni	 undir	 fágun	 (e.	 sophistication):	
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glæsilegt,	 kvenlegt	 og	 slétt;	 og	 þrjú	 einkenni	 undir	 harðneskju	 (e.	 ruggedness):	

útivistarlegt,	karlmannlegt	og	harðgert.	Þátttakendur	könnunarinnar	fengu	spurningarnar	

í	formi	spurningalista	þar	sem	þeir	áttu	að	segja	hversu	ósammála	eða	sammála	þeir	voru	

viðeigandi	 fullyrðingum,	 en	 fullyrðingarnar	 snéru	 að	 því	 hvernig	 þátttakendum	 fannst	

ofangreind	einkenni	 lýsa	myndmerkinu	 sem	þeir	 fengu.	Notast	var	við	7	punkta	Likert	

skala	þar	sem	hægt	var	að	velja	(1)	fullkomlega	ósammála,	(2)	mjög	ósammála,	(3)	frekar	

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

sammála.	Forskeytin	tóku	mið	af	rannsókn	Fanneyjar	Þórsdóttur	og	Friðriks	H.	Jónssonar	

(2009),	þar	sem	búið	var	að	rannsaka	forskeyti	og	raða	þeim	eftir	gildum.	Þegar	kom	að	

því	að	mæla	kaupáformin	var	stuðst	við	eina	spurningu;	Hversu	ólíklegt	eða	líklegt	er	að	

þú	munir	versla	við	þetta	fyrirtæki?	og	fengu	þátttakendur	einnig	svarmöguleika	í	formi	7	

punkta	Likert	skala	þar	sem	hægt	var	að	velja	(1)	virkilega	ólíklegt,	(2)	mjög	ólíklegt,	(3)	

frekar	ólíklegt	 (4)	hvorki	né	 (5)	 frekar	 líklegt	 (6)	mjög	 líklegt	 (7)	 virkilega	 líklegt.	 Sama	

aðferð	var	notuð	við	að	velja	 forskeyti	hér,	þ.e.	stuðst	var	við	sömu	rannsókn	(Fanney	

Þórsdóttir	og	Friðrik	H.	Jónsson,	2009).	Að	lokum	var	spurt	um	bakgrunnsbreytur,	en	þær	

voru	 þrjár;	 kyn,	 aldur	 og	menntunarstig.	 Þar	 sem	 að	 rannsóknin	 snýr	 að	 birtustigi	 og	

styrkleika	 lita	var	mikilvægt	að	vita	hvort	að	þátttakendur	þjáist	af	 litblindu	og	var	því	

einnig	spurt	að	því.	Spurningarnar	má	sjá	í	viðauka	A.	

	

5.3 Framkvæmd	rannsóknar	
Notast	 var	 við	 vefsíðuna	QuestionPro	 til	 að	 setja	 upp	 könnunina	 og	 var	 henni	 deilt	 á	

persónulegri	Facebook	síðu	rannsakanda	auk	þess	sem	könnunin	var	sett	inn	á	hina	ýmsu	

hópa,	 t.d.	Markaðsnörda.	 Einnig	 var	 rannsókninni	 deilt	 á	 persónulegri	 Instagram	 síðu	

rannsakanda.	Upphafsdagur	könnunarinnar	var	4.	nóvember	2022	en	rannsakandi	sótti	

gögnin	þremur	dögum	síðar,	7.	nóvember	2022.	Áður	en	þátttakendur	hófu	könnunina	

var	þeim	sagt	frá	tilgangi	hennar,	hvað	það	tæki	langan	tíma	að	svara	könnuninni	og	að	

ekki	 væri	 hægt	 að	 rekja	 svör	 til	 einstakra	 þátttakenda	 (sjá	 viðauka	 D).	 Tilgangur	

könnunarinnar	var	sagður	vera	að	athuga	áhuga	á	nýju	kaffihúsi	sem	væri	að	 íhuga	að	

koma	á	markað	á	Íslandi.	Ekkert	var	tekið	fram	um	liti	því	mikilvægt	var	að	þátttakendur	

vissu	ekki	að	verið	væri	að	skoða	áhrif	lita	svo	það	myndi	ekki	lita	svör	þeirra.	Þegar	búið	

var	að	sækja	gögnin	frá	QuestionPro	var	hafist	handa	við	að	hreinsa	þau	í	Excel	þar	sem	
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auð	 svör	 eða	 of	 slitrótt	 svöru	 voru	 tekin	 út.	 Að	 lokum	 voru	 gögnin	 flutt	 yfir	 í	

tölfræðiforritið	Jamovi	til	að	hægt	væri	að	greina	þau	á	viðeigandi	hátt.	 	
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6 Niðurstöður	

Hér	verður	 farið	yfir	 lýsandi	 tölfræði	þeirra	eiginleika	 sem	mældir	voru	og	gert	verður	

grein	 fyrir	 innri	 áreiðanleika	 persónuleikaeinkennanna.	 Farið	 verður	 yfir	 það	 hvort	 að	

birtustig	og	styrkleiki	hafi	 í	raun	áhrif	á	skynjun	á	persónuleika	vörumerkis	og	hvort	að	

birtustig	og	styrkleiki	hafi	áhrif	á	kaupáform	þátttakenda.	Verður	það	gert	með	því	að	

setja	 fram	 niðurstöður	 einhliða	 dreifigreiningar.	 Í	 töflu	 4	 má	 sjá	 innri	 áreiðanleika	

einkennanna	 (α)	 ásamt	 lýsandi	 tölfræði;	 fjölda	 svara	 (n),	 meðalgildi	 svara	 (M)	 og	

staðalfrávik	(sf).		

Byrjað	var	á	því	að	skoða	innri	áreiðanleika	víddanna	(en	hann	má	sjá	í	töflu	4),	þ.e.	

þeirra	 hugtaka	 sem	 falla	 undir	 hverja	 vídd,	 til	 að	 sjá	 hvort	 að	 hægt	 væri	 að	 sameina	

breyturnar.	 Þegar	 innri	 áreiðanleiki	 þessara	 fimm	 vídda	 voru	 skoðaðar	 voru	

niðurstöðurnar	 mismunandi;	 þrjár	 af	 víddunum	 mældust	 ekki	 með	 góðan	 innri	

áreiðanleika;	 einlægni	 (α	 =	 0,651),	 fágun	 (α	 =	 0,444)	 og	 harðneskja	 (α	 =	 0,606).	

Niðurstöður	innri	áreiðanleika	breyttust	ekki	mikið	þótt	að	einu	einkenni	væri	kippt	út	og	

aðeins	tvö	væru	prófuð	saman.	Rannsakandi	prófaði	allar	samsetningar	og	þessar	þrjár	

víddir	mældust	ekki	með	góðan	innri	áreiðanleika	hvernig	sem	á	horfði.	Tvær	víddir	voru	

hins	vegar	með	fínan	innri	áreiðanleika;	spenna	(α	=	0,760)	og	hæfni	(α	=	0,833).	

Ákveðið	var	þá	að	sameina	breytur	flokkanna	í	eina	breytu	en	til	að	rifja	aðeins	upp	þá	

var	 verið	 að	 kanna	 fimm	 flokka	 Aaker;	 einlægni	 (jarðbundið,	 heiðarlegt	 og	 glaðvært),	

spennu	 (ögrandi,	 kraftmikið	 og	 hugmyndaríkt),	 hæfni	 (áreiðanlegt,	 öruggt	 og	

árangursríkt),	fágun	(glæsilegt,	kvenlegt	og	slétt)	og	harðneskju	(útivistarlegt,	harðgert	og	

karlmannlegt).	Þar	sem	þátttakendum	var	skipt	í	fimm	hópa	eftir	því	hvaða	áreiti	þeir	urðu	

fyrir	var	ákveðið	að	framkvæma	einhliða	dreifigreiningu	(one	way	ANOVA)	til	að	athuga	

hvort	að	munur	væri	á	skynjun	á	persónuleikaeinkennum	milli	lita.	Ekki	reyndist	munur	á	

skynjun	á	persónuleikaeinkennum	eftir	því	hvaða	áreiti	þátttakendur	urðu	fyrir	(p	>	0,05)	

og	eru	niðurstöðurnar	úr	dreifigreiningunni	því	þær	að	birtustig	og	styrkleiki	lita	hafi	ekki	

áhrif	á	skynjun	persónuleika	vörumerkis.		

Að	lokum	var	framkvæmd	einhliða	dreifigreining	(one	way	ANOVA)	til	að	athuga	hvort	

að	 birtustig	 og	 styrkleiki	 hafi	 áfrif	 á	 kaupáform	 þátttakenda.	 Niðurstöður	

dreifigreiningarinnar	leiddu	í	 ljós	að	ekki	var	neinn	munur	á	mögulegum	kaupáformum	
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þátttakenda	eftir	því	hvaða	áreiti	þeir	urðu	fyrir	(p	<	0,05)	og	því	hægt	að	segja	að	birtustig	

og	styrkleiki	lita	hafi	ekki	áhrif	á	kaupáform.	

Tafla	4.	Lýsandi	tölfræði	persónuleikaeinkenna.	

Persónuleikaeinkenni	 n	 M	 sf	

Einlægni	(α	=	0,651)	 387	 4,80	 0,870	

Jarðbundið	 387	 4,89	 1,140	

Heiðarlegt	 382	 4,94	 0,948	

Glaðvært	 381	 4,69	 1,146	

Spenna	(α	=	0,760)	 387	 3,51	 1,10	

Ögrandi	 384	 2,78	 1,286	

Kraftmikið	 386	 3,83	 1,237	

Hugmyndaríkt	 384	 3,97	 1,409	

Hæfni	(α	=	0,833)	 387	 4,68	 0,877	

Áreiðanlegt	 386	 4,80	 1,002	

Öruggt	 387	 4,90	 0,996	

Árangursríkt	 386	 4,37	 1,021	

Fágun	(α	=	0,444)	 387	 4,16	 0,810	

Glæsilegt	 386	 4,08	 1,444	

Kvenlegt	 386	 4,11	 0,989	

Slétt	 384	 4,33	 0,950	

Harðneskja	(α	=	0,606)	 387	 3,28	 0,929	

Útivistarlegt	 385	 3,62	 1,324	

Harðgert	 384	 3,07	 1,206	

Karlmannlegt	 382	 3,25	 1,036	
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7 	Umræða	

Í	 upphafi	 þessarar	 rannsóknar	 var	 lagt	 af	 stað	 með	 rannsóknarspurninguna;	 hefur	

birtustig	og	 styrkleiki	 lita	áhrif	 á	 skynjun	á	persónuleika	 vörumerkja?	 Einnig	 var	 spurt;	

hefur	birtustig	og	styrkleiki	 lita	áhrif	á	kaupáform	einstaklinga?	 Í	þessari	 rannsókn	var	

ákveðið	að	skoða	grænan	lit	og	svarið	við	þessum	spurningum	er	nei;	birtustig	og	styrkleiki	

lita	 hafa	 hvorki	 áhrif	 á	 skynjun	 á	 persónuleika	 vörumerkja	 né	 áhrif	 á	 kaupáform	

einstaklinga.	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	styðja	því	ekki	við	rannsókn	Labrecque	og	

Milne	(2012)	en	niðurstöður	þeirra	sýndu	fram	á	að	birtustig	og	styrkleiki	lita	hafi	áhrif	á	

persónuleika	vörumerkja.	Rannsókn	Labrecque	og	Milne	 (2012)	 studdi	við	niðurstöður	

Gorn	o.fl.	(1997),	Gorn	o.fl.	(2004)	og	Valdez	og	Mehrabian	(1994)	þess	eðlis	að	birtustig	

og	styrkleiki	hafi	mikil	áhrif	á	háðar	breytur	rannsóknarinnar,	hvort	sem	það	eru	jákvæð	

eða	 neikvæð	 áhrif	 og	 því	 er	 hægt	 að	 segja	 að	 þessi	 rannsókn	 styðji	 ekki	 heldur	 við	

rannsóknir	Gorn	o.fl.	(1997),	Gorn	o.fl.	(2004)	og	Valdez	og	Mehrabian	(1994).	Áhugavert	

er	þó	að	benda	á	að	rannsókn	Gorn	o.fl.	(1997)	var	aðeins	að	skoða	bláan	og	rauðan	lit	á	

meðan	að	þessi	rannsókn	skoðaði	aðeins	grænan	lit.	Því	er	hægt	að	leiða	hugann	að	því	

hvort	hægt	væri	að	gera	eina	rannsókn	en	prófa	alla	þessa	liti	og	sjá	hvort	að	þar	kæmi	

fram	munur,	eða	hvort	það	skipti	máli	hver	liturinn	sem	verið	er	að	rannsaka	sé.	Hefur	

birtustig	 og	 styrkleiki	 blárra	 og	 rauðra	 lita	 áhrif	 á	 skynjun	 þátttakenda	 á	 meðan	 að	

birtustig	og	styrkleiki	grænna	lita	hefur	engin	áhrif?	Það	gæti	verið	efni	í	heila	rannsókn	

og	 jafnvel	 fleiri	 en	 eina.	 Rannsókn	 þessi	 styður	 heldur	 ekki	 við	 niðurstöður	 Kamra	 og	

Sabharwal	(2020)	sem	sýndu	fram	á	að	breytingar	á	litum	myndmerkja,	svo	sem	birtustig	

og	styrkleiki,	hafi	áhrif	á	skynjun	á	persónuleikaeinkennum.	Að	lokum	er	hægt	að	bera	

rannsóknina	 saman	 við	 rannsóknu	 Tinnu	 Bjarkar	 Hilmarsdóttur	 (2022)	 en	 niðurstöður	

hennar	sýndu	fram	á	margs	konar	áhrif	birtustigs	og	styrkleika	lita	á	viðfangsefnið	sem	

hún	var	að	skoða,	ólíkt	þessari	rannsókn.	Áhugavert	var	að	sjá	að	niðurstöður	úr	hennar	

rannsókn	sýndu	fram	á	að	þátttakendur	voru	líklegri	til	að	stunda	viðskipti	við	fyrirtækið	

ef	birtustigið	var	lágt	og	styrkleiki	var	lítill	og	tók	hún	fram	að	það	væri	ekki	í	samræmi	við	

rannsókn	Broeder	og	Snjider	(2019)	sem	komust	að	því	að	birtustig	lita	hafi	engin	áhrif	á	

kaupáform	neytenda.	Þessi	rannsókn	getur	hins	vegar	stutt	við	niðurstöður	Broeder	og	



	

33	

Snjider	(2019)	um	að	birtustig	lita	hafi	ekki	áhrif	á	kaupáform	þátttakenda	og	bætt	því	við	

að	styrkleiki	hafi	ekki	heldur	áhrif.	Það	er	áhugavert	að	velta	fyrir	sér	þessu	ósamræmi	

fyrri	rannsókna.	Ætli	ástæðan	sé	einföld;	mismunandi	litir	hafa	mismunandi	áhrif	á	okkur?	

Eða	ætli	ástæðan	sé	aðeins	flóknari;	það	gæti	þurft	að	rannsaka	marga	liti	í	einu	með	sama	

viðfangsefni	 til	 að	 fá	 heildstæðari	 og	 áreiðanlegri	 niðurstöður?	 Einnig	 gætu	

rannsóknaraðferðir	 skipt	 máli,	 t.d.	 hvort	 um	 tilraunasnið	 sé	 að	 ræða	 eða	 hvort	 að	

þátttakendur	 séu	 upplýstari	 um	 viðfangsefni	 rannsóknarinnar.	 Sama	 hver	 svörin	 við	

þessum	spurningum	eru	þá	hafa	allar	þessar	rannsóknir	mjög	áhugaverðar	niðurstöður	

sem	mikilvægt	er	 fyrir	markaðsfólk	að	skoða.	Rannsóknir	 fyrri	ára	hafa	oft	og	mörgum	

sinnum	 sýnt	 fram	 á	 mikilvægi	 lita	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 markaðssetja	 vörur	 eða	

vörumerki	og	hví	þá	ekki	að	kafa	dýpra	í	litina	og	láta	sig	birtustig	og	styrkleika	varða	alveg	

jafn	 mikið	 og	 litbrigðin?	Mismunandi	 litir	 hafa	 áhrif	 og	 því	 er	 augljóst	 að	 skoða	 þarf	

samblöndu	af	þessum	þremur	atriðum;	litbrigði,	birtustig	og	styrkleika,	þegar	kemur	að	

markaðssetningu	vörumerkja.	Þrátt	fyrir	að	þessi	rannsókn	hafi	ekki	sýnt	fram	á	nein	áhrif	

þá	gefur	hún	vísbendingu	um	áframhaldandi	 rannsóknarefni	 á	þessu	áhugaverða	 sviði	

litarannsókna	í	markaðsfræðum.	

Jafnvel	þó	þessi	rannsókn	hafi	 lagt	sitt	af	mörkum	til	fræðanna	þar	sem	birtustig	og	

styrkleiki	er	viðfangsefni	sem	virðast	ekki	mikið	hafa	verið	rannsökuð	og	þetta	varpar	því	

áhugaverðu	sjónarhorni	á	þær	rannsóknir,	þá	er	mikilvægt	að	nefna	takmarkanir	þessarar	

rannsóknar.	 Fyrir	 það	 fyrsta	 notaðist	 rannsakandi	 við	 hentugleikaúrtak	 þar	 sem	

úrtaksstærð	 var	 ekki	 mjög	 stór	 og	 var	 eingöngu	 óskað	 eftir	 þátttöku	 í	 gegnum	

samfélagsmiðla	 rannsakanda.	 Þegar	 hentugleikaúrtak	 á	 sér	 stað	 getur	 orðið	 skekkja	 í	

svörun	en	í	þessari	rannsókn	var	áberandi	meirihluti	kvenna	sem	gaf	sér	tíma	til	að	svara	

könnuninni	eða	79,8%	þátttakenda.	Einnig	var	notast	við	tilraunasnið	og	því	var	ekki	hægt	

að	útskýra	fyrir	þátttakendum	hvað	persónuleikaeinkenni	Aaker	eru	og	hvaða	merking	

liggur	þar	að	baki.	Rannsakandi	fékk	nokkrar	ábendingar	þar	sem	þátttakendur	sögðu	að	

könnunin	hafi	verið	örlítið	ruglandi	þar	sem	þátttakendur	skildu	ekki	afhverju	var	verið	að	

spurja	út	í	þessi	hugtök	tengt	fyrirtæki.	Vissulega	var	tilgangur	rannsóknarinnar	að	nota	

tilraunasnið	svo	ekki	væri	hægt	að	hafa	áhrif	á	svör	þátttakenda	með	því	að	tala	um	litina	

eða	leggja	áherslur	á	ákveðin	persónuleikaeinkenni,	en	gaman	væri	að	sjá	hvort	hægt	væri	

að	rannsaka	áhrif	birtustigs	og	styrkleika	 lita	á	persónuleikaeinkenni	með	öðrum	hætti	

þar	sem	þátttakendur	hafa	skilning	á	hugtakinu	og	búið	er	að	útskýra	fyrir	þeim	hugsunina	
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á	 bakvið	 flokkun	 Aaker.	 Rannsakandi	 vill	 líka	 benda	 á	 skekkju	 í	 módeli	 Kamra	 og	

Sabharwal,	en	svo	virðist	sem	þar	hafi	verið	valin	15	einkenni	en	þau	stemma	samt	ekki	

við	15	undirvíddir	Aaker.	Annað	hvort	hafa	Karma	og	Sabharwal	misskilið	eitthvað	eða	þá	

að	þessi	ákvörðun	hefur	markvisst	verið	tekin	til	að	ná	3	persónuleikaeinkennum	undir	

hverri	 vídd,	en	gaman	væri	að	prófa	 rannsóknina	aftur	nema	spurja	 í	það	 sinn	út	 í	15	

undirvíddir	Aaker.	Einnig	gæti	verið	áhugavert	að	framkvæma	þessa	rannsókn	aftur	nema	

breyta	því	hversu	mikið	eða	lítið	birtustigi	og	styrkleika	er	breytt.	Þar	sem	notast	var	við	

10%	breytingu	í	þessari	rannsókn	gæti	verið	áhugavert	að	prófa	t.d.	að	breyta	um	15%	og	

sjá	hvort	að	meiri	munur	á	birtustigi	og	litstyrk	hafi	frekar	áhrif	á	skynjun	þátttakenda	á	

skynjun	á	persónuleikaeinkennum.	
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Viðauki	A	

Kaffibollinn	er	kaffihús	sem	íhugar	að	hefja	starfsemi	á	Íslandi.	Kaffihúsið	mun	bjóða	upp	

á	veitingar	á	borð	við	drykki,	brauðmeti	og	kökur	sem	einnig	verður	hægt	að	taka	með	sér	

heim.	 Verðlagning	 mun	 vera	 sambærileg	 öðrum	 kaffihúsum	 á	 markaði	 og	 leggur	

Kaffibollinn	upp	úr	framúrskarandi	þjónustu	við	viðskiptavini	sína.	Eigendur	Kaffibollans	

eru	í	samstarfi	við	grafískan	hönnuð	að	leggja	lokahönd	á	hönnun	á	ásýnd	kaffihússins,	

þar	með	talið	myndmerkið	hér	að	neðan.	Á	næstu	blaðsíðu	eru	nokkrar	spurningar	sem	

snúa	að	skynjun	þinni	á	vörumerkinu.	

	

[		Áreiti	sett	hér	inn	]	

	

[		]	Ég	hef	skoðað	myndmerkið	vel	og	er	tilbúin	í	næsta	skref	þar	sem	ég	svara	nokkrum	

spurningum	

	

	

Vinsamlegast	svaraðu	eftirfarandi	fullyrðingum	eftir	bestu	getu:	

	

Hversu	ósammála	eða	sammála	ertu	eftirfarandi	fullyrðingum:	

Fyrirtækið	KAFFIBOLLINN	lítur	út	fyrir	að	vera:	

	
Fullkomlega	
ósammála	

Mjög	
ósammála	

Frekar	
ósammála	

Hvorki	
né	

Frekar	
sammála	

Mjög	
sammála	

Fullkomlega	
sammála	

Jarðbundið	
(e.	down-to-
earth)	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Heiðarlegt	

(e.	honest)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Glaðvært	

(e.	cheerful)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Ögrandi	

(e.	daring)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Kraftmikið	

(e.	spirited)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Hugmyndaríkt	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
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(e.	imaginative)	
Áreiðanlegt	

(e.	reliable)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Öruggt	

(e.	secure)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Árangursríkt	

(e.	successful)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Glæsilegt	

(e.	glamorous)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Kvenlegt	

(e.	feminine)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Slétt	

(e.	smooth)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Útivistarlegt	

(e.	outdoorsy)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Harðgert	

(e.	tough)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Karlmannlegt	

(e.	masculine)	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	

Hversu	ólíklegt	eða	líklegt	er	að	þú	værir	tilbúin/n/ð	að	versla	við	Kaffibollann?	

• Virkilega	ólíklegt	
• Mjög	ólíklegt	
• Frekar	ólíklegt	
• Hvorki	né	
• Frekar	líklegt	
• Mjög	líklegt	
• Virkilega	líklegt	

	

Hvert	er	kyn	þitt?	

• Kona	

• Karl	

• Kynsegin	
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Á	hvaða	aldursbili	ert	þú?	

• 25	ára	eða	yngri	

• 26	–	35	ára	

• 36	–	45	ára	

• 46	–	55	ára	

• 56	–	65	ára	

• 66	ára	eða	eldri	

	

Merktu	við	hæsta	menntuntarstig	sem	þú	hefur	lokið	

• Grunnskólapróf	

• Stúdentspróf/Iðnmenntun	

• Grunnnám	á	háskólastigi	

• Framhaldsnám	á	háskólastigi	

• Doktorspróf	

• Annað	

	

Í	ljósi	þess	að	könnunin	sneri	að	hönnun	og	ásýnd	er	gagnlegt	að	vita	hvort	þátttakendur	

þjáist	af	litblindu.	

Þjáist	þú	af	litblindu?	

• Já	

• Nei	

	

	

Takk	kærlega	fyrir	að	taka	þátt	í	könnuninni	minni!	

	

Ef	þú	ert	með	spurningar	eða	ábendingar,	ekki	hika	við	að	hafa	samband;	tha80@hi.is		 	
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Viðauki	B	

Eftir	að	hafa	skoðað	nokkra	græna	liti	var	ákveðið	að	forprófa	tvo	græna	liti.	

	

#0f0	kom	vel	út;	allir	fimm	litir	voru	skynjaðir	sem	grænir	litir	en	#29a329	var	einu	sinni	

merktur	sem	veit	ekki	og	#70c270	var	einu	sinni	merktur	sem	notalegur	í	stað	þess	að	það	

kæmi	 fram	 hvaða	 litur	 kom	 fram.	 Einnig	 var	 minna	 um	 lýsingar	 á	 þessum	 lit	 og	 oft	

eingöngu	sagt	að	liturinn	væri	grænn.	Var	því	ákveðið	að	notast	við	annan	lit.	
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Viðauki	C	

Seinni	liturinn	sem	var	forprófaður	

	

Meira	var	um	lýsingarorð	í	þessari	forprófun	og	öll	svör	tengdust	grænum	lit	á	einn	eða	

annan	 hátt.	 Ekki	 fór	 á	 milli	 mála	 að	 liturinn	 var	 talinn	 grænn	 en	 þó	 skilgreindu	

þátttakendur	þá	oftast	á	mismunandi	hátt,	t.d.	dökka	og	ljósa	auk	þess	að	nota	forskeyti	

eins	og	mosa-	eða	skær-.	Ákveðið	var	að	nota	þennan	lit	sem	lit	rannsóknarinnar.	
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Viðauki	D	

	

Kæri	þátttakandi.	

	

Ég	vil	þakka	þér	kærlega	fyrir	að	taka	þér	tíma	til	að	svara	könnuninni	minni.	Það	tekur	
ekki	langan	tíma	að	svara	spurningunum,	en	ég	myndi	áætla	um	2	mínútur.	

	

Þessi	könnun	er	hluti	af	meistaraverkefni	mínu	í	Markaðsfræði	og	alþjóðaviðskiptum	við	
Háskóla	Íslands,	sem	unnið	er	undir	leiðsögn	Auðar	Hermannsdóttur,	aðjunkt.	

	

Tilgangurinn	með	þessari	könnun	er	að	athuga	áhuga	á	nýju	kaffihúsi	sem	er	að	íhuga	að	
koma	á	markað	á	Íslandi.	Öll	svör	eru	nafnlaus	og	ekki	er	hægt	að	rekja	þau	til	einstakra	
þátttakenda.	

	

Með	fyrirfram	þökkum,	

Þula	Ásgeirsdóttir	

tha80@hi.is		


