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Útdráttur 

Rannsóknir hafa bent til þess að framsetning skilaboða geti haft 

áhrif á fullvissu viðhorfs. Framsetning er ýmist einhliða eða 

tvíhliða. Einhliða framsetning bendir til þess að einungis hafi verið 

tekið tillit til jákvæðra eiginleika umræðuefnisins en tvíhliða 

framsetning til þess að tekið hafi verið tillit til bæði jákvæðra og 

neikvæðra eiginleika þess. Fullvissa viðhorfs vísar til þess hversu 

mikla sannfæringu einstaklingur hefur gagnvart skoðun sinni. Sýnt 

hefur verið fram á mikilvægi fullvissu viðhorfs við myndun 

hegðunaráforma. Markmið rannsóknarinnar var að athuga tengsl 

framsetningar skilaboða og fullvissu viðhorfs með hliðsjón af 

trúverðugleika umfjallanda. Útbúin var auglýsing þar sem 

umfjallandi var annað hvort Neytendablaðið eða auglýsandi. 

Framsetning skilaboðana var ýmist einhliða eða tvíhliða. Nemendur 

við Háskóla Íslands svöruðu spurningalista um viðhorf sín gagnvart 

vörunni. Tilgátur rannsóknarinnar voru fjórar.  Tilgáta 1 var að 

framsetning skilaboða hefði áhrif á fullvissu viðhorfs. Tilgáta 2 var 

að áhrif framsetningar skilboða á fullvissu viðhorfs væru háð mati 

þátttakanda á eigin þekkingu. Tilgáta 3 var að samband 

framsetningar skilaboða og hegðunaráforma væri háð miðlandi 

áhrifum fullvissu viðhorfs. Tilgáta 4 var að trúverðugleiki 

umfjallanda hefði jákvæð áhrif á samband framsetingar skilaboða 

og fullvissu viðhorfs. Tilgátur voru ekki studdar. Skýring þess 

liggur líklega í vanköntum við gerð auglýsingarinnar, einna helst í 

inntaki og framsetningu hennar. Einnig er  mögulegt að áhugaleysi 

þátttakenda hafi haft áhrif á niðurstöður. 
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Inngangur 

Fortölur eru áberandi þáttur í upplýsingaflæði nútímans. Fortölur eru hvers kyns aðferðir 

sem notaðar eru til þess að hafa áhrif á viðhorf (Petty og Cacioppo, 1981). Þó svo að 

auglýsingar séu hið mest áberandi form fortalna láta vöruframleiðendur og 

markaðsmenn þó ekki þar staðar numið. Útlit, notagildi, vörumerki og hönnun 

pakkningar eru meðal hinna ýmsu eiginleika vöru sem nýta má til þess að hafa áhrif á 

viðhorf neytenda. Ekki er hægt að ganga að því vísu að þær fortölur sem á okkur sækja 

séu augljósar eða að áhrif þeirra séu okkur alltaf meðvituð.  

 Við beitingu fortalna er oft leitast við að mynda hjá neytendum ýmist jákvæð 

viðhorf gagnvart eigin málstað eða neikvæð viðhorf gagnvart málstað samkeppnisaðila. 

Fortölur geta því komið fram í formi auglýsinga eða áróðursskilaboða sem leitast að því 

að gefa umfjallanda forskot á samkeppnisaðila sína, hvort sem um sölu á vöru, pólitíska 

baráttu eða annan vettvang er að ræða. Með fortölunum er því leitast eftir því að móta 

sterk langvarandi viðhorf sem einstaklingar álíti rétt og hegði sér samkvæmt (Petty og 

Cacioppo, 1981). 

Á seinni árum hefur áhugi manna vaknað á því hvort að auðveldara sé að 

breyta viðhorfi fólks með fortölum þegar skilaboðin innihalda bæði jákvæðar og 

neikvæðar upplýsingar heldur en þegar upplýsingarnar eru einungis jákvæðar. Þó að 

þetta hafi talsvert verið rannsakað hefur lítið verið athugað hvort að framsetning 

skilaboðanna ein og sér geti skipt máli þegar reynt er að sannfæra neytendur um ágæti 

vöru. Með athugunum á framsetningu er átt við hvort það skipti máli að framsetning 

skilaboðanna bendi til þess að tekið hafi verið tillit til bæði jákvæðra og neikvæðra 

eiginleika vöru án þess að inntaki skilaboðanna sé breytt (Rucker, Petty og Briñol, 

2008). 
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Í þessari rannsókn verður athugað hvort framsetning skilaboða hafi áhrif á 

fullvissu viðhorfa. Einnig verður kannað hvort að áhrif framsetningar komi jafnt fram 

hjá hagsmunaaðila og óháðum aðila. 

Viðhorf 

Viðhorf hafa lengi verið eitt stærsta og viðamesta viðfangsefni félagssálfræðinnar og eru 

fá viðfangsefni sem eiga sér jafn langa rannsóknarsögu (Petty og Cacioppo, 1981; Petty, 

Tormala, Briñol og Jarvis, 2006). Þau hafa verið skilgreind sem almenn og langvarandi 

jákvæð eða neikvæð afstaða gagnvart einstaklingi, hlut eða málefni. Viðhorf eru 

mikilvægur hluti af félagslegum samskiptum en auk þess að vera hentug samantekt á 

afstöðu okkar geta þau einnig auðveldað okkur að skilja og spá fyrir um hegðun annarra. 

(Petty og Cacioppo, 1981). 

Fljótlega eftir að mælingar hófust á viðhorfum fóru menn að athuga notagildi 

viðhorfsmælinga. Brennidepill þessara rannsókna hefur beinst að sambandi viðhorfa og 

hegðunar, sér í lagi hvort og hvernig viðhorf spái fyrir um hegðun (Petty og Cacioppo, 

1981). Í fyrstu virtust niðurstöður slíkra rannsókna yfirleitt sýna lítið sem ekkert 

samband á milli viðhorfsmælinga og hegðunar en eins og Ajzen og Fishbein (1977) 

bentu réttilega á var yfirleitt notast við of almennar viðhorfsmælingar. Ajzen og Fishbein 

sýndu fram á að til þess að viðhorfsmælingar geti spáð áreiðanlega fyrir um hegðun 

þurfa þær að vera afmarkaðar að þeirri hegðun sem þær eiga að spá fyrir um. Með því að 

nota afmarkaðar viðhorfsmælingar sýndu þeir fram á sterkt samband milli viðhorfa og 

hegðunar. Síðan þá hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á að viðhorf spái fyrir um 

hegðun (Tormala og Rucker, 2007). 

Eitt þeirra hugtaka sem notuð hafa verið við mælingar á viðhorfum er styrkleiki 

viðhorfs (attitude strength), en það hugtak var lengi vel ráðandi í athugunum á sambandi 

viðhorfa og hegðunar. Styrkleiki tók við af flokkaskiptum athugunum á stefnu viðhorfa 
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sem takmörkuðust við það að tilgreina þátttakendur einungis sem jákvæða eða neikvæða. 

Með athugunum á styrkleikaleika viðhorfs, í stað þeirra flokkaskiptingar viðhorfa sem 

áður hafði tíðkast, mátti sjá sterkari fylgni viðhorfa við hegðunaráform. Líkur á að 

viðhorf spáði fyrir um hegðun voru því meiri því sterkari sem viðhorfin voru. (Raden, 

1985).  

Lengi vel hafði styrkleiki viðhorfs verið notað sem yfirgripshugtak yfir almenn 

viðhorf án nánari skilgreiningar eða aðgerðarbindingar (Krosnick, Boninger, Chuang, 

Berent og Carnot, 1993). Árið 1985 benti Raden á að þótt að sýnt hafi verið fram á 

tengsl styrkleika viðhorfs við hegðunaráform og að rannsóknir, allt frá athugunum 

William Scott (1968), hefðu fengist við að brjóta styrkleika niður í ýmsa undirþætti væri 

mikil þörf á skýrari skilgreiningu á hugtakinu sjálfu. Það rættist þegar Krosnick og Petty 

(1995) skilgreindu hugtakið betur. Samkvæmt þeim tekur styrkleiki viðhorfs til þess 

hversu varanlegt (durable) viðhorfið er, hversu mikil áhrif það hefur á huglægt mat 

(judgement) og úrvinnslu upplýsinga, hversu mikið viðnám það hefur gagnvart 

breytingum (resistance) og hvaða áhrif það hefur á hegðun. 

Rannsóknir hafa bent til þess að styrkleika viðhorfs megi brjóta niður í ýmsa 

undirflokka, svo sem fullvissu (certainty), jaðargildi (extremity), mikilvægi 

(importance), tvíbendni (ambivalence) og aðgengileika (accessibility) viðhorfa, svo 

nokkur séu nefnd (Bassili, 1996; Krosnick o.fl., 1993; Krosnick og Petty, 1995; Visser, 

Bizer og Krosnick, 2006). Þó svo að tengsl megi finna á milli þessara undirflokka eru 

þeir frábrugðnir á margan hátt. Rannsóknir hafa meðal annars rennt stoðum undir þá 

kenningu að fullvissa viðhorfs sé sjálfstætt hugtak og að athuga megi breytingar á því 

þegar önnur skyld hugtök, svo sem aðgengileiki eða jaðargildi viðhorfs, haldast óbreytt 

(Rucker og Petty, 2004 ; Tormala og Rucker, 2007). 
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Allir þessara undirflokka eru yfir-hugarferli (meta-cognition) en með því er átt 

við hugsanir um eigin hugarferli eða með öðrum orðum hugsanir um hugsun (Tormala 

og Rucker, 2007). Flesta þessara undirflokka er ekki hægt að mæla á hlutbundinn hátt 

þar sem að þau felast í mati á eigin hugsun og þarf því að spyrja þátttakendur um 

skoðanir gagnvart viðhorfum sínum. Suma þeirra má þó mæla bæði hlutlægt eða 

huglægt sem yfir-hugarferli, svo sem aðgengileika viðhorfs eða magn þekkingar (Petty, 

Briñol, Tormala og Wegener, 2007). 

Rannsóknir hafa bent til þess að einn af þeim undirþáttum styrkleika viðhorfs 

sem hvað mest áhrif hefur á hegðunaráform sé fullvissa viðhorfs. Ástæða þess er trúlega 

sú að með aukinni fullvissu virðist viðhorf á einhvern hátt vera réttara, sem bendir til að 

það sé viðeigandi vísir hegðunnar (Tormala og Rucker, 2007).  

Fullvissa viðhorfs  

Fullvissa viðhorfs (attitude certainty) er hugtak sem vísar til þess hversu mikla 

sannfæringu einstaklingur hefur gagnvart skoðun sinni eða að hvaða marki hann er viss 

um að skoðun sín sé rétt (Festinger, 1950 ; Tormala og Rucker, 2007). Hugtakið tekur 

ekki til hlutlægs mats á því hversu rétt viðhorfið sé í samanburði við ytri raunveruleika, 

heldur til huglægs mats þess sem yfir viðhorfinu býr (Gross, Holtz og Miller, 1995).  

Fullvissa viðhorfs er sá undirflokkur styrkleika viðhorfs sem hefur hvað mest 

áhrif á hegðunaráform (Tormala og Rucker, 2007). Hegðunaráform (behavioral 

intentions) eru talin vera besta spá fyrir raunverulega hegðun (Fishbein og Ajzen, 1981). 

Með hegðunaráformum er átt við ætlun einstaklings til að framkvæma ákveðna hegðun. 

Almennt gildir að líkur á því að hegðun eigi sér stað aukist samhliða hegðunaráformum 

svo lengi sem önnur skilyrði, svo sem tími, hæfileikar og hjálpsemi annarra séu uppfyllt 

(Ajzen, 1991). 

Sá eiginleiki fullvissu viðhorfs sem hvað mest hafa verið rannsakaður er án efa 
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tengsl fullvissu og hegðunaráforma (Tormala og Rucker, 2007). Fazio og Zanna (1978) 

sýndu fram á þessi tengsl, en í rannsókn sinni mátu þeir hversu viljugir þátttakendur 

voru til þess að taka þátt í sálfræðirannsóknum. Fjöldi rannsókna sem þátttakandi bauð 

sig fram til þátttöku í var notaður sem mælikvarði á hegðunaráform. Í ljós kom að þegar 

almennt viðhorf gagnvart sálfræðirannsóknum stóð í stað skipti fullvissa meginmáli 

þegar kom að því hversu margar rannsóknir þátttakandi var tilbúinn að taka þátt í.  

Að sama skapi ætti einstaklingur að vera líklegri til þess að kaupa vöru út frá 

viðhorfi sem hann heldur með mikilli vissu heldur en ef hann er óviss um viðhorf sitt. 

Fullvissa viðhorfs hefur því bein áhrif á hegðunaráform en þeir einstaklingar sem hafa 

mikla fullvissu gagnvart jákvæðri skoðun á málefni eru líklegri til að hegða sér 

samkvæmt þeirri skoðun heldur en þeir sem hafa jákvæða skoðun sem þeir eru óvissir 

um. Mikilvægt er að haga fortölum þannig að þær móti jákvæð viðhorf sem neytendur 

eru fullvissir um. Því skiptir fullvissa viðhorfs meginmáli í rannsóknum á fortölum 

(Tormala og Rucker, 2007).  

Áhrif fullvissu á hegðunaráform geta komið fram með margvíslegum hætti. 

Rucker og Petty (2004) sýndu fram á jákvæð áhrif viðnáms gegn mótrökum á samband 

fullvissu og hegðunaráforma. Í rannsókn sinni komust þeir að því að fullvissa 

þátttakenda hækkaði eftir að þeir höfðu íhugað hugsanleg mótrök gagnvart skoðunum 

sínum, svo framarlega sem þátttakendurnir létu ekki af upphaflegri skoðun sinni. Þessi 

aukning á fullvissu viðhorfs leiddi meðal annars til meiri áhuga á að prófa og kaupa þá 

vöru sem kynnt hafði verið í rannsókninni.  

Þetta bendir til þess að fullvissa viðhorfs sé undir áhrifum þess hvernig 

þátttakendur telja sig hafa komist að afstöðu sinni. Bent hefur verið á að þar sem að 

þátttakendur taki tillit til þess hvernig þeir hafi komist að eigin skoðun sé líklegt að þeir 

íhugi einnig hvernig aðrir hafi myndað að afstöðu sína. Því er líklegt að mat þátttakenda 
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á því hvernig umfjallandi hafi íhugað skilaboð sín áður en þau voru birt hafi áhrif á 

hversu mikil fullvissa þátttakenda gagnvart viðhorfi sínu sé. Umfjallandi sem birtir 

tvíhliða skilaboð þar sem greint er frá bæði neikvæðum og jákvæðum atriðum málstaðar 

eða vöru virðist því hafa íhugað afstöðu sína nánar heldur en umfjallandi sem greinir 

einungis frá jákvæðum atriðum. Þetta getur leitt til jákvæðri viðhorfa hjá þátttakendum 

gagnvart umræðuefni heldur en ef að skilaboðin hefðu einungis greint frá jákvæðum 

eiginleikum. Í ljósi þessa hafa rannsakendur velt fyrir sér hvernig best sé að hátta inntaki 

og framsetningu skilaboða til að hámarka áhrif fortalna á mótun viðhorfa og fullvissu 

þeirra (Rucker o.fl., 2008).  

Inntak og framsetning skilaboða 

Í nútíma miðlum hafa einhliða auglýsingar verið ráðandi. Í þessum auglýsingum er 

einungis sagt frá kostum vörunnar en neikvæðar hliðar hennar ekki tilgreindar. Priester, 

Petty og Park (2007) sýndu hins vegar fram á að þegar skilaboðin eru einhliða gera 

neytendur oft ráð fyrir því að neikvæðar hliðar sé að finna á málefninu sem þeim er 

ókunnugt um. 

Jafnvel þó að tvíhliða skilaboð hafi verið rannsökuð í yfir 60 ár hefur tvíhliða 

framsetning skilaboða lítið sem ekkert verið rannsökuð. Í einhliða og tvíhliða 

framsetningu eru skilaboðin ýmist sett upp sem einhliða eða tvíhliða, án þess þó að 

inntaki þeirra sé breytt. Sem dæmi um tvíhliða framsetningu er hægt að nefna auglýsingu 

með tveimur aðskildum flokkum, þar sem annar væri merktur kostum vörunar og hinn 

merktur göllum hennar. Upplýsingunum væri svo raðað í samræmi við flokkana og væri 

jafnvel hægt að skilja gallaflokkinn eftir auðan. Þetta er sambærilegt við notkun tvíhliða 

skilaboða, án þess þó að neikvæðum eiginleikum sé bætt við inntak skilaboðanna. Með 

þessu móti er hægt að minna neytendur á að tekið var tillit til neikvæðra hliða vörunnar. 

Í einhliða framsetningu væru sömu upplýsingar settar í einn og sama flokkinn (Rucker 

o.fl., 2008). 
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Dæmi um mismunandi framsetningar skilaboða má sjá í því hvernig netverslanir 

tilgreina kaupendum frá áliti fyrri neytenda um vöru. Netverslunin Epinions.com skiptir 

til dæmis umfjöllunum upp í kosti og galla og gera þannig ljóst að tekið hefur verið tillit 

til bæði jákvæðra og neikvæðra eiginleika vörunnar. Hins vegar setur netverslunin 

Amazon.com umfjallanir upp í einn og sama dálkinn sem gerir erfiðara fyrir hugsanlega 

kaupendur að gera sér grein fyrir hvort að neytendur hafi verið hvattir til þess að íhuga 

bæði kosti og galla vörunnar. Af þeim sökum geta tvær umfjallanir innihaldið 

nákvæmlega sömu upplýsingar án þess þó að það sé jafn greinilegt að umfjallendur hafi 

velt fyrir sé bæði jákvæða og neikvæða eiginleika vörunnar. Spurningin er því  hvort að 

það skipti máli að neytandinn skynji einfaldlega að upplýsingarnar séu tvíhliða, án þess 

að innihaldi skilaboðanna hafi verið breytt á nokkurn hátt (Rucker o.fl., 2008). 

Svo virðist vera að þegar skilaboð séu birt sem tvíhliða þyki neytendum þeir vita 

meira um neikvæða eiginleika málefnisins en ef skilaboðin væru birt sem einhliða. Þar 

með hafi þeir meiri vitneskju um málefnið og geti verið vissari í skoðunum sínum á 

málefninu. (Rucker o.fl., 2008) 

Samkvæmt niðurstöðum fyrri rannsókna ættu þó almenn viðhorf til vöru ekki að 

verða fyrir áhrifum frá tvíhliða framsetningu. Rucker o.fl. (2008) nefna þrjár ástæður 

fyrir þessu. Í fyrsta lagi hafa breytingar á viðhorfum í fyrri rannsóknum orsakast af 

mismiklum fjölda jákvæðra og neikvæðra upplýsinga í hvorum tilraunarhópnum fyrir 

sig. Neytendur eru til dæmis líklegri til þess að vera jákvæðari gagnvart vöru ef þeir fá 

fleiri jákvæðar upplýsingar um hana (Petty og Cacioppo, 1984). Rannsóknir þar sem 

einungis framsetningu upplýsinganna er hagrætt, án raunverulegs mismunar í inntaki, 

ættu því ekki að kalla fram mun á almennum viðhorfum þátttakenda. 

Í öðru lagi hafa rannsóknir sýnt fram á að þegar rökin eru sterk eru minni líkur á 

viðhorfabreytingum þegar einungis skynjun þátttakenda á eigin þekkingu á þeirri vöru 
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sem auglýst er hefur verið hagrætt (Rucker og Petty, 2004). Að lokum hefur skynjun 

þátttakenda á eigin þekkingu á auglýstu vörunni verið tengd sterkar við fullvissu 

viðhorfs en við viðhorfsbreytingar (Krosnick o.fl., 1993). Ástæðan fyrir þessu er að 

þegar neytanda finnst hann vita meira um málefni er hann ekki endilega líklegri til þess 

að taka sterkari afstöðu til málefnisins, heldur er hann ákveðnari í þeirri skoðun hann 

hefur myndað sér (Rucker o.fl., 2008). 

Árið 2008 framkvæmdu Rucker o.fl. rannsókn þar sem þeir athuguðu áhrif 

tvíhliða framsetningar á ýmsar breytur. Þátttakendum var skipt í tvo hópa þar sem annar 

hópurinn skoðaði auglýsingu með einhliða framsetningu og hinn hópurinn auglýsingu 

með tvíhliða framsetningu. Að því loknu áttu þátttakendur að meta gæði vörunnar og 

segja til um hversu líklegt væri að þeir myndu kaupa hana. Niðurstöður bentu til þess að 

tvíhliða framsetning leiddi til aukinnar fullvissu viðhorfs gagnvart vörunni umfram þá 

þátttakendur sem skoðuðu auglýsingu með einhliða framsetningu. Einnig voru 

þátttakendur líklegri til þess að kaupa vöruna út frá tvíhliða framsetningu en einhliða. 

Ekki var munur á hópunum þegar almenn viðhorf gagnvart vörunni voru athuguð. 

Áhrif tvíhliða skilaboða á viðhorf hafa mikið verið rannsökuð á undanförnum 

áratugum, þá einna helst í sambandi við auglýsingar. Svo virðist vera sem að birting 

neikvæðra eiginleika vöru í bland við þá jákvæðu geti skilað sér í jákvæðara viðhorfi 

gangvart vörunni hjá neytendum. Með tvíhliða skilaboðum virðist trúverðugleiki 

auglýsanda hækka, sem leiðir til þess að neytendur telja líklegra að umsagnir um 

jákvæða eiginleika vörunnar séu sannar (Bohner, Einwiller, Erb og Siebler, 2003; Petty 

og Cacioppo, 1981). 

Trúverðugleiki umfjallanda 

Fyrri rannsóknir benda til að birting tvíhliða skilaboða geti haft áhrif á viðhorf með því 

að hækka trúverðugleika umfjallanda (Kamins og Marks, 1987). Trúverðugleiki 
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umfjallanda vísar til getu og vilja umfjallanda til að greina með sannindum og nákvæmni 

frá upplýsingum. Trúverðugleiki umfjallanda getur því orsakast af ýmsum þáttum, svo 

sem sérfræðistöðu hans gagnvart umfjöllunarefni eða hvort hann sé talinn traustverðugur 

(Tormala og Petty, 2004). 

Í rannsókn Bohner o.fl. (2003) voru þátttakendur beðnir um að meta auglýsingu 

um ítalskan veitingarstað. Auglýsingin var ýmist birt með einhliða skilaboðum, þar sem 

einungis komu fram kostir veitingarstaðsins eða tvíhliða skilaboðum, þar sem einnig 

kom fram að veitingarstaðurinn væri frekar lítill. Í ljós kom að þátttakendur mátu 

trúverðugleika umfjallanda hærri þegar neikvæðir eiginleikar voru birtir í bland við þá 

jákvæðu heldur en þegar jákvæðu eiginleikarnir voru birtir einir og sér. Einnig mátu 

þátttakendur gildi jákvæðu eiginleikanna hærra í tvíhliða skilaboðunum en í einhliða. 

Hægt er að hugsa sér að ástæðan fyrir hærri trúverðugleika umfjallanda í tvíhliða 

skilaboðum komi til vegna þess að auglýsandi talar gegn sínum eigin hagsmunum. Með 

því að taka tillit til neikvæðra eiginleika vörunnar virðist umfjallandinn ekki vera 

hlutdrægur og eru skilaboðin frá honum þar af leiðandi líklegri til þess að vera tekin 

fullgild. Því má gera ráð fyrir að auglýsendur beri mesta hagsmuni af því að nýta sér 

tvíhliða skilaboð þar sem þeir eru yfirleitt skynjaðir sem hlutdrægir. Tvíhliða skilaboð 

ættu þar með að hækka trúverðuleika auglýsenda og styrkja mál þeirra (Bohner o.fl., 

2003). 

Þrátt fyrir að trúverðugleiki umfjallanda virðist aukast við notkun tvíhliða 

skilaboða er óljóst hvort að trúverðugleiki umfjallanda hækki við það eitt að setja 

skilaboðin fram sem tvíhliða, án þess að breyta inntaki þeirra á nokkurn hátt. Rucker 

o.fl. (2008) athuguðu breytingar á trúverðugleika þegar inntak skilaboða var hið sama en 

framsetningin ólík. Niðurstöður þeirra benda til þess að tvíhliða framsetning ein og sér 

nægi ekki til að auka trúverðugleika óháðs umfjallanda, heldur þurfi einnig að breyta 
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inntaki skilaboðanna. Inntak skilaboðanna þarf því að innihalda haldbær mótrök til að 

áhrif á trúverðugleika komi fram en ekki nægir að setja þau fram líkt og tekið hafi verið 

tillit þeirra við samningu skilaboðanna. Ekki er ljóst hvort að sömu niðurstöður kæmu 

fram hjá hagsmunaaðila. 

Þegar trúverðugleiki umfjallanda hækkar getur styrkur viðhorfs hækkað með. 

Þetta kemur fram á athyglisverðan hátt þegar áhrif trúverðugleika eru borinn saman í 

einhliða og tvíhliða skilaboðum. Kamins og Marks (1987) sýndu fram á að í tvíhliða 

auglýsingum jókst styrkur viðhorfs gagnvart vörunni samhliða aukningum á lofsyrðum í 

garð hennar. Andstæð áhrif komu hins vegar fram í einhliða auglýsingum, þar sem að 

aukning lofsyrða skilaði lægri styrkleika viðhorfs hjá þátttakendum. Kamins og Marks 

áætluðu að trúverðugleiki auglýsenda væri sú breyta sem hafði þar miðlandi áhrif en 

jákvæð umfjöllun um vöru hafði einungis styrkjandi áhrif á viðhorf ef að trúverðugleiki 

auglýsanda var hár. Þessi aukning á styrkleika viðhorfs sökum hækkun trúverðugleika 

kemur einnig fram í aukningu á fullvissu viðhorfs, en bent hefur verið á að fullvissa 

viðhorfs sé meiri hjá þeim sem mynda sér skoðun eftir fortölur frá umfjallanda með háan 

trúverðugleika heldur en eftir fortölur umfjallanda með lágan trúverðugleika (Tormala 

og Rucker, 2007). 

Skiptar skoðanir hafa verið um það hvort að tvíhliða skilaboð hafi í raun jákvæð 

áhrif á viðhorf og hafa nokkrar rannsóknir ekki fundið þessi jákvæðu áhrif (Etgar og 

Goodwin, 1982; Pechmann, 1992). Ástæðan fyrir þessu misræmi í niðurstöðum er talin 

vera sú að rannsakendurnir greindu frá of sterkum mótrökum gegn málefni sínu. Þar sem 

trúverðugleiki umfjallanda hefur bæði áhrif á traust neytenda á sannleiksgildi tilgreindra 

neikvæðra og jákvæðra hliða vöru er í raun hagstæðast fyrir auglýsendur að neikvæðu 

hliðarnar séu mun færri en þær jákvæðu. Einnig er hentugast að tilgreina neikvæðar 

hliðar sem skipta í raun litlu eða engu máli fyrir neytandann. Neikvæði eiginleikinn 
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verður þó að tengjast vörunni til að geta haft áhrif á viðhorf. Forsenda þess að tvíhliða 

skilaboð leiði til meiri fullvissu virðist því vera sú að sá sem flytur skilaboðin sé metinn 

trúverðugur (Bohner o.fl., 2003). 

Trúverðugleiki umfjallanda virðist því spila stórt hlutverk í því hvort að fortölur 

leiði til mikillar fullvissu viðhorfs en þó koma fleiri þættir einnig við sögu. Meðal þeirra 

er mat þátttakenda á eigin þekkingu á málefni eða vöru þeirri sem fortölurnar snúa að en 

svo virðist sem virkni tvíhliða framsetningar takmarkist að miklu leyti við þá 

þátttakendur sem telja sig hafa litla þekkingu þar á (Rucker o.fl. 2008; Tormala og 

Rucker, 2007). 

Mat á eigin þekkingu á vöruflokki 

Samkvæmt tilgátum fyrri rannsókna þykir þátttakendum ólíklegra að það séu neikvæðir 

eiginleikar í tvíhliða framsetningu sem þeim er ekki skýrt frá. Því þykir þeim eigin 

vitneskja vera meiri þegar kemur að því málefni sem fortölurnar snúa að (Barden og 

Petty, 2008; Priester o.fl., 2007). 

Þátttakendur sem þykja þeir vita mikið um málefni eða vöru eru líklegir til að 

treysta á eigin þekkingu í mati sínu. Af þessum sökum ætti fullvissa viðhorfs þeirra að 

stjórnast af eigin þekkingu og því ekki verða fyrir miklum áhrifum frá einhliða eða 

tvíhliða framsetningu. Þeir þátttakendur sem vita minna um málefnið eru hins vegar 

líklegri til þess að þurfa vísbendi annars staðar frá til þess að gera upp við sig hversu 

mikla fullvissu þeir hafa á viðhorfi sínu. Áhrif tvíhliða framsetningar á fullvissu viðhorfs 

ættu því að vera meiri hjá þeim þátttakendum sem þykja þeir ekki vita mikið um 

málefnið. Mikilvægt er að gera þann greinarmun að ekki er um raunverulega þekkingu 

að ræða heldur einungis mat þátttakenda á eigin þekkingu (Rucker o.fl., 2008). 

Rucker o.fl. (2008) sýndu fram á að framsetning skilaboða hafði lítil sem engin 

áhrif á þátttakendur sem mátu þekkingu sína mikla á umræðuefninu. Í rannsókninni áttu 
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þátttakendur að tilgreina viðhorf sín gagnvart reiðhjóli sem var væntanlegt á markað. 

Auglýsingin var ýmist birt með einhliða eða tvíhliða framsetningu, þar sem neikvæði 

eiginleikinn var sá að vatnsflaska fylgdi ekki með reiðhjólinu. Þátttakendur sem töldu 

sig hafa litla þekkingu á reiðhjólum greindu frá mikilli fullvissu í viðhorfi sínu við 

tvíhliða framsetningu en lítilli fullvissu við einhliða. Hins vegar var ekki munur á 

fullvissu hjá þeim þátttakendum sem mátu sig hafa mikla þekkingu á reiðhjólum en þeir 

sýndu mikla fullvissu í viðhorfi sínu við bæði einhliða og tvíhliða framsetningu. Af 

þessu má dæma að einstaklingar sem meta sig hafa mikla þekkingu á málefni verða ekki 

fyrir eins miklum áhrifum frá framsetningu upplýsinga um málefnið og aðrir. 

Þessi áhrif geta hugsanlega stafað af því að þeir sem telja sig vita meira um 

vöruflokk þurfa ekki að treysta jafn mikið á umfjallandann í mati sínu á vörunni. Því ætti 

ekki að skipta eins miklu máli hvort að umfjallandinn hafi tekið tillit til galla vörunnar, 

þar sem þátttakandinn hefur sjálfur þekkingu til þess að meta gallana. Ekki var munur á 

hópunum þegar almenn viðhorf gagnvart vörunni voru athuguð (Rucker o.fl., 2008). Mat 

þátttakenda á eigin þekkingu getur því haft mikil áhrif  

Samantekt og tilgátur 

Viðhorf hafa lengi verið eitt stærsta og viðamesta viðfangsefni félagssálfræðinnar og eru 

fá viðfangsefni sem eiga sér jafn langa rannsóknarsögu. Undanfarna áratugi hafa 

áherslur rannsókna þó horfið frá því að athuga viðhorf sem eina heildstæða hugsmíð yfir 

í athuganir á hinum ýmsu undirþáttum og samvirkni þeirra. Af þessum undirþáttum 

hefur fullvissa viðhorfs hlotið mikilla vinsælda, enda eru áhrif þess víðtæk. Þar af hafa 

rannsóknir á sambandi fullvissu og hegðunaráforma verið einkar vinsælar en hagnýtt og 

fræðilegt gildi þeirra getur verið gífurlegt. Fullvissa viðhorfs getur meðal annars haft 

áhrif á viðnám gagnvart breytingum viðhorfa og hegðunaráform (Petty og Cacioppo, 

1981; Petty o.fl., 2006; Tormala og Rucker, 2007). 
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Margir ólíkir þættir geta haft áhrif á fullvissu viðhorfs, þar á meðal inntak og 

framsetning skilaboða. Mikil áhersla hefur verið lögð á einhliða og tvíhliða skilaboð frá 

því að rannsóknir á þeim hófust um miðja síðustu öld (Hovland, Lumsdaine og Janis, 

1949; Lumsdaine og Janis, 1953; Bohner o.fl., 2003). Á undanförnum árum hefur áhugi 

einnig vaknað á framsetningu skilaboða, þar sem skilaboð eru ýmist sett fram á einhliða 

eða tvíhliða formi óháð inntaki þeirra. Þrátt fyrir að rannsóknir á framsetningu séu stutt 

komnar og margt sé ólært um áhrif þeirra hefur komið í ljós að framsetning getur haft 

áhrif á viðhorf og hegðunaráform, sér í lagi fullvissu viðhorfs (Rucker o.fl., 2008). 

Þó svo að áhrif framsetningar á styrk almennra viðhorfa og fullvissu viðhorfa 

hafa verið athuguð áður fyrir óháða aðila hafa þessi áhrif ekkert verið skoðuð hjá 

hlutdrægnum umfjallendum. Í þessari rannsókn er takmarkið að skoða áhrif 

framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs með hliðsjón af hlutdrægni umfjallanda og 

er því notast við tvo mismunandi umfjallendur, annars vegar óháðan aðila og hins vegar 

hagsmunaaðila.  

Rucker o.fl. (2008) tóku tillit til þess að trúverðugleiki umfjallanda gæti haft áhrif 

á niðurstöður og gættu þess því að halda trúverðugleika stöðugum í rannsóknum sínum. Í 

þessari rannsókn verður hins vegar athugað hvort að áhrif framsetningar skilaboða komi 

fram hjá hlutdrægum aðila líkt og hjá óháðum. Þátttakendur ættu að skynja 

trúverðugleika óháðs umfjallanda sem meiri en hagsmunaaðila og er búist við að 

aukning fullvissu frá einhliðla í tvíhliða framsetningu sé því meiri hjá óháðum aðila. 

Möguleg hagnýting þessarar rannsóknar liggur meðal annars í ávinningi tvíhliða 

framsetningar skilaboða í auglýsingastarfsemi. Með einfaldri hagræðingu á framsetningu 

skilaboða getur auglýsandi hugsanlega aukið fullvissu viðhorfs neytenda gagnvart vöru 

sinni og þar með auðveldað breytingar á neysluvenjum. Hagnýtt gildi einskorðast þó 

ekki við auglýsingar, heldur nýtist í margs konar framsetningu skilaboða fyrir bæði 
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óháða aðila og hagsmunaaðila. Sem dæmi um slíka hagnýtingu má nefna rökræður 

stjórnmálamanna eða umfjallanir neytenda um vörur. 

 

Tilgátur rannsóknarinnar eru eftirfarandi. 

Tilgáta 1. 

Framsetning skilaboða hefur áhrif á fullvissu viðhorfs. Fyrri rannsóknir hafa bent til þess 

að fullvissa viðhorfs sé hærri við tvíhliða framsetningu skilaboða heldur en einhliða, 

jafnvel þótt að inntak skilaboðanna sé hið sama (Rucker o.fl., 2008). Fullvissa viðhorfs 

ætti því að vera hærri hjá þeim þátttakendum sem skoða auglýsingu með tvíhliða 

framsetningu heldur en hjá þeim sem skoða auglýsingu með einhliða framsetningu. 

Tilgáta 2. 

Áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs er háð mati þátttakenda á eigin 

þekkingu. Samkvæmt fyrri rannsóknum koma áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu 

viðhorfs einungis fram hjá þeim þátttakendum sem telja sig vita lítið um þann vöruflokk 

sem auglýstur er. Lítil breyting kemur hins vegar fram á fullvissu á milli einhliða og 

tvíhliða framsetningu hjá þeim þátttakendum sem telja sig vita mikið um vöruflokkinn 

(Rucker o.fl., 2008). Mat þátttakenda á eigin þekkingu ætti því að hafa neikvæð áhrif á 

samband fullvissu viðhorfs og  framsetningar skilaboða. Þeir þátttakendur sem meta 

þekkingu sína á vöruflokknum sem mikla ættu að sýna mun minni breytingu á fullvissu 

viðhorfs úr einhliða framsetningu í tvíhliða. Eftir því sem þekking þátttakenda minnkar 

ættu áhrif framsetningar á fullvissu þó að aukast. 

Tilgáta 3. 

Samband framsetningu skilaboða og hegðunaráforma er háð miðlandi áhrifum fullvissu 

viðhorfs. Samkvæmt rannsókn Rucker o.fl. (2008) hefur framsetning skilaboða áhrif á 
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hegðunaráform í gegn um miðlandi áhrif fullvissu viðhorfs. Framsetning hefur því áhrif 

á fullvissu, sem hefur áhrif á hegðunaráform. Hegðunaráform ættu að vera sterkari við 

tvíhliða framsetningu skilaboða heldur en einhliða þegar tekið er tillit til miðlandi áhrifa 

fullvissu viðhorfs. 

Tilgáta 4. 

Trúverðugleiki umfjallanda hefur jákvæð áhrif á samband framsetningar skilaboða og 

fullvissu viðhorfs. Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að trúverðugleiki umfjallanda geti 

haft áhrif á fullvissu þátttakenda gagnvart viðhorfi sínu (Tormala og Rucker, 2007). 

Athugað er hvort að trúverðugleiki umfjallanda hafi jákvæð áhrif á aukningu fullvissu 

þátttakenda við tvíhliða framsetningu skilaboða. Aukning ætti því að vera á áhrifum 

framsetningar á fullvissu eftir því sem trúverðugleiki umfjallanda er hærri.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Úrtakið samanstóð af 175 nemum í sálfræði við Háskóla Íslands, 136 konum og 39 

körlum. Þátttakendur voru á aldursbilinu 19 til 57 ára og var meðalaldur þeirra 23,72 ár.  

Valið var í úrtak af hentugleika og ekki var greitt fyrir þátttöku. Þrír þátttakendur, allir 

kvenkyns, svöruðu spurningalistanum ekki að fullu og voru felldir úr gagnasafni. 172 

nothæf svör fengust því úr rannsókninni. 87 þátttakendur lögðu mat á auglýsingu 

hagsmunaaðila, þar af 43 út frá einhliða framsetningu og 44 út frá tvíhliða. 85 

þátttakendur lögðu mat á auglýsingu óháðs aðila, þar af 43 út frá einhliða framsetningu 

og 42 út frá tvíhliða. 

Áreiti 

Útbúin var auglýsing fyrir rannsóknina sem samanstóð af mynd af blandara og 

upplýsingum um eiginleika hans. Auglýsingin var birt á fjóra mismunandi vegu þar sem 

annars vegar umfjallandi og hins vegar framsetning skilaboða voru breytileg (2x2). 

Inntak skilaboðanna var hið sama í öllum tilvikum. Upptök skilaboðanna voru ýmist 

umfjöllun um blandarann af hálfu Neytendasamtakanna eða markaðsdeildar 

framleiðanda. Í tilviki Neytendasamtakanna var umfjöllunin sett fram sem hluti af 

kynningu á blandaranum en í tilviki framleiðanda var umfjöllunin sett fram sem 

auglýsing. Upplýsingarnar voru birtar á tvennan hátt, annars vegar með einhliða og hins 

vegar með tvíhliða framsetningu. Auglýsingarnar má sjá í viðauka A. 
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Mælitæki 

Fullvissa viðhorfs 

Þrjár spurningar mældu fullvissu viðhorfs. Fimm punkta Likert kvarði var notaður við 

svörun þar sem 1 samsvaraði lægsta gildi og 5 því hæsta. Fyrsta spurningin var: „Hversu 

óviss eða viss ertu um skoðun þína gagnvart vörunni?“. Svarmöguleikar voru „Mjög 

óviss“, „Frekar óviss“, „Hvorki óviss né viss“, „Frekar viss“ og „Mjög viss“. Önnur 

spurningin var: „Hversu óákveðin(n) eða ákveðin(n) ertu í skoðun þinni gagnvart 

vörunni?“. Svarmöguleikar voru „Mjög óákveðin(n)“, „Frekar óákveðin(n)“, „Hvorki 

óákveðin(n) né ákveðin(n)“, „Frekar ákveðin(n)“ og „Mjög ákveðin(n)“. Þriðja 

spurningin var: „Hversu lítið eða mikið traust hefur þú á að skoðun þín gagnvart vörunni 

sé rétt?“. Svarmöguleikar voru „Ekkert“, „Lítið“, „Nokkuð“, „Mikið“ og „Algjört“. 

Spurningarnar voru þýddar úr rannsókn Clarkson, Tormala og Rucker frá árinu 2008 þar 

sem þær voru notaðar með góðum árangri til þess að mæla fullvissu viðhorfs. Clarkson 

og samstarfsfélagar reiknuðu meðaltalsgildi hvers þátttakanda í kvarðanum, þar sem 

hærra gildi samsvaraði meiri fullvissu viðhorfs. Áreiðanleikastuðull fullvissukvarða 

þeirra var α = 0,94 sem bendir til þess að spurningarnar hafi verið réttmætar.  

Í þessari rannsókn var einnig notast við meðaltöl hvers kvarða fyrir sig við úrvinnslu 

gagna. Þetta var gert til þess að talnaspönn kvarðanna væri sú sama í öllum tilfellum þar 

sem mismargar spurningar voru innan hvers kvarða. Í ljósi þessa þótti betra að nota 

meðaltal en summu kvarðanna svo að niðurstöður fengjust á sambærilegu formi. 

Meðaltöl kvarðanna tóku gildi frá 1 til 5. Gildið 1 tók ýmist til neikvæðs póls eða lægsta 

gildis svars en gildið 5 til jákvæðs póls eða hæsta gildis.  Þar með samsvaraði hærra gildi 

meiri fullvissu. 

Áreiðanleikastuðull fyrir fullvissu viðhorfs var α = 0,850 og fylgni atriða við 

heildarkvarða var á bilinu 0,61 til 0,80. Notast var við þáttagreiningu til athugana á 
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innbyrðis tengslum á milli atriða innan spurningakvarðans. Þar sem að um útreikning á 

innbyrðis háðum þáttum spurningarlista var að ræða var notast við meginásagreiningu 

og hornskakkan snúning. Skriðuprófið benti til þess að einn þáttur lægi að baki 

atriðunum. Atriðin hlóðu öll sterklega á þennan eina þátt og var hann með eigingildið 

2,3 sem skýrði um 77% af dreifingu atriðanna. Þáttahleðslur lágu á bilinu 0,64 til 0,93 

og var því enginn þeirra lægri en 0,3. Allar spurningarnar voru beinþýddar af höfundum 

og má sjá þær í viðauka B. 

Mat á eigin þekkingu á vöruflokki 

Ein spurning tók til þess hversu litla eða mikla þekkingu þátttakendur töldu sig hafa á 

blöndurum. Fimm punkta Likert kvarði var notaður við svörun þar sem 1 samsvaraði 

mjög lítilli þekkingu og 5 mjög mikilli.  Spurningin var svo hljóðandi: „Hversu litla eða 

mikla þekkingu telur þú þig hafa á blöndurum?“. Svarmöguleikar voru „Mjög litla“, 

„Frekar litla“, „Hvorki litla né mikla“, „Frekar mikla“ og „Mjög mikla“. Spurningin var 

þýdd úr rannsókn Rucker o.fl. (2008) þar sem hún reyndist vel til þess að mæla mat á 

eigin þekkingu og bendir það til þess að hún sé réttmæt mæling. Spurningin var 

beinþýdd af höfundum og sjá má hana í viðauka B. 

Hegðunaráform 

Áform um að kaup á blandaranum voru mæld með þremur spurningum. Fimm punkta 

Likert kvarði var notaður við svörun þar sem 1 samsvaraði lægsta gildi og 5 því hæsta. 

Fyrsta spurningin var: „Hversu ólíklegt eða líklegt þykir þér að þú munir kaupa þennan 

blandara næst þegar þú þarft á blandara að halda?“. Svarmöguleikar voru „Mjög 

ólíklegt“, „Frekar ólíklegt“, „Hvorki ólíklegt né líklegt“, „Frekar líklegt“ og „Mjög 

líklegt“. Önnur spurningin var: „Hversu óáhugasöm/samur eða áhugasöm/samur ertu á 

því að kaupa þennan blandara næst þegar þú þarft á blandara að halda?“. Svarmöguleikar 
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voru „Mjög óáhugasöm/samur“, „Frekar óáhugasöm/samur“, „Hvorki óáhugasöm/samur 

né áhugasöm/samur“, „Frekar áhugasöm/samur“ og „Mjög áhugasöm/samur“. Þriðja 

spurningin var: „Hversu ólíklegt eða líklegt þykir þér að þú munir mæla með þessum 

blandara til vina þinna?“. Svarmöguleikar voru „Mjög ólíklegt“, „Frekar ólíklegt“, 

„Hvorki ólíklegt né líklegt“, „Frekar líklegt“ og „Mjög líklegt“. Spurningarnar voru allar 

sambærilegar spurningum úr fyrri rannsóknum (Boulding, Kalra, Staelin og Zeithaml, 

1993).  

Tvær fyrstu spurningarnar sem notaðar voru í þessari rannsókn til mælinga á 

hegðunaráformum voru fengnar úr rannsókn Boulding o.fl. (1993). Boulding og 

samstarfsfélagar notuðu spurningarnar í rannsókn sinni með góðum árangri sem bendir 

til þess að spurningarnar hafi verið réttmætar. Þeir lögðu saman svörun atriða hvers 

þátttakanda við spurningum kvarðans og reiknuðu þannig heildargildi, þar sem hærra 

gildi samsvaraði meiri fullvissu viðhorfs. Áreiðanleikastuðull hegðunaráforma hjá þeim 

var α = 0,92.  

Þriðja spurningin, „Hversu óáhugasöm/samur eða áhugasöm/samur ertu á því að kaupa 

þennan blandara næst þegar þú þarft á blandara að halda?“, var búin til af höfundum með 

hliðsjón af fyrri spurningum. Tilgangur spurningarinnar var að fá nákvæmari 

spurningakvarða yfir hegðunaráform. Niðurstöður leiddu í ljós að spurningin hafði háa 

fylgni við hin atriði kvarðans. 

Í þessari rannsókn var notast við meðaltöl hvers kvarða fyrir sig við úrvinnslu gagna. 

Þetta var gert til þess að talnaspönn kvarðanna væri sú sama í öllum tilfellum þar sem 

mismargar spurningar voru innan hvers kvarða. Í ljósi þessa þótti betra að nota meðaltal 

en summu kvarðanna svo að niðurstöður fengjust á sambærilegu formi. Meðaltöl 

kvarðanna tóku gildi frá 1 til 5. Gildið 1 tók ýmist til neikvæðs póls eða lægsta gildis 
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svars en gildið 5 til jákvæðs póls eða hæsta gildis.  Þar með samsvaraði hærra gildi 

sterkari hegðunaráformum. 

Áreiðanleikastuðull hegðunaráforma var α = 0,801 og var fylgni atriða við heildarkvarða 

á bilinu 0,60 til 0,73. Notast var við þáttagreiningu til athugunar á  innbyrðis tengslum á 

milli atriða innan spurningakvarðans. Þar sem að um útreikning á innbyrðis háðum 

þáttum spurningarlista var að ræða var notast við meginásagreiningu og hornskakkan 

snúning. Skriðuprófið benti til þess að einn þáttur lægi að baki atriðunum. Atriðin hlóðu 

öll sterklega á þennan eina þátt og var hann með eigingildið 2,2 sem skýrði um 72% af 

dreifingu þeirra. Þáttahleðslur lágu á bilinu 0,68 til 0,91 og var því enginn þeirra lægri en 

0,3. Fyrstu tvær spurningarnar voru beinþýddar af höfundum. Allar spurningarnar má sjá 

í viðauka B. 

Trúverðugleiki umfjallanda 

Trúverðugleiki umfjallanda var mældur með þremur spurningum. Fyrsta spurningin var: 

„Hversu lítinn eða mikinn telur þú trúverðugleika umfjallanda vera?“. Svarmöguleikar 

voru „Mjög lítinn“, „Frekar lítinn“, „Hvorki lítinn né mikinn“, „Frekar mikinn“ og 

„Mjög mikinn“. Önnur spurningin var: „Hversu óáreiðanlegur eða áreiðanlegur finnst 

þér umfjallandi vera?. Svarmöguleikar voru „Mjög óáreiðanlegur“, „Frekar 

óáreiðanlegur“, „Hvorki óáreiðanlegur né áreiðanlegur“, „Frekar áreiðanlegur“ og 

„Mjög áreiðanlegur“. Spurningarnar má sjá í viðauka B. Þriðja spurningin var: „Hversu 

litla eða mikla þekkingu telur þú umfjallanda hafa á vörunni?“. Svarmöguleikar voru 

„Mjög litla“, „Frekar litla“, „Hvorki litla né mikla“, „Frekar mikla“ og „Mjög mikla“. 

Þriðja spurningin, sem tók til þekkingar umfjallanda, var felld út vegna ósamræmis við 

hin atriðin í kvarðanum en bæði þáttagreining og athuganir á áreiðanleikastuðlum studdu 

þá ákvörðun. Rökrétt þótti að bæði hagsmunaaðili og óháður aðili gætu haft mikla 

þekkingu á vörunni, þar sem að um framleiðanda og gagnrýnanda með sérfræðiþekkingu 
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var að ræða. Þar af leiðandi ætti ekki að koma fram sá breytileiki á milli umfjallanda 

sem leitað var að með spurningakvarðanum.  

Spurningarnar voru þýddar úr rannsóknum Clarkson o.fl. (2008) þar sem þær voru 

notaðar með góðum árangri til þess að mæla trúverðugleika umfjallanda sem bendir til 

þess að spurningarnar hafi verið réttmætar. Clarkson og samstarfsfélagar reiknuðu 

meðaltalsgildi hvers þátttakanda fyrir allar þrjár spurningarnar, þar sem hærra gildi 

samsvaraði meiri fullvissu viðhorfs. Áreiðanleikastuðull trúverðugleika kvarða þeirra 

var α = 0,96.  

Í þessari rannsókn var notast við meðaltöl hvers kvarða fyrir sig við úrvinnslu gagna. 

Þetta var gert til þess að talnaspönn kvarðanna væri sú sama í öllum tilfellum þar sem 

mismargar spurningar voru innan hvers kvarða. Í ljósi þessa þótti betra að nota meðaltal 

en summu kvarðanna svo að niðurstöður fengjust á sambærilegu formi. Meðaltöl 

kvarðanna tóku gildi frá 1 til 5. Gildið 1 tók ýmist til neikvæðs póls eða lægsta gildis 

svars en gildið 5 til jákvæðs póls eða hæsta gildis. Þar með samsvaraði hærra gildi meiri 

trúverðugleika umfjallanda. 

Áreiðanleikastuðull trúverðugleika umfjallanda var α = 0,861 eftir að þriðja spurningin 

hafði verið felld út og var fylgni beggja eftirstandandi spurninga við heildarkvarðann 

0,76.  

Notast var við þáttagreiningu til athugunar á innbyrðis tengslum á milli atriða innan 

spurningakvarðans. Þar sem að um útreikning á innbyrðis háðum þáttum spurningarlista 

var að ræða var notast við meginásagreiningu og hornskakkan snúning. Skriðuprófið 

benti til þess að einn þáttur lægi að baki atriðunum. Atriðin hlóðu öll sterklega á þennan 

eina þátt með eigingildið 1,8 sem skýrði um 88% af dreifingu þeirra. Allar spurningarnar 

voru beinþýddar af höfundum. Þáttahleðslur þeirra tveggja atriða sem notuð voru við 
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úrvinnslu gagna voru 0,85 og 0,89. Þriðja atriðið, sem fellt var úr gagnasafni, hafði 

einungis hleðsluna 0,25 við þáttinn. 

Rannsóknarsnið 

Frumbreytur voru þrjár, umfjallandi, framsetning skilaboða og mat þáttakanda á eigin 

þekkingu á vöruflokk. Umfjallandi var annars vegar Neytendasamtökin og hins vegar 

auglýsandi. Framsetning skilaboða var ýmist einhliða eða tvíhliða. Fylgibreytur voru 

fullvissa viðhorfs, hegðunaráform og trúverðugleiki umfjallanda. Rannsóknin fólst í 

millihópasamanburði. 

Framkvæmd 

Röð spurninga var hagrætt þar sem talið var að einstakar spurningar gætu haft áhrif á 

svarhneigð þátttakenda í seinni spurningum. Spurningar varðandi trúverðugleika 

umfjallenda voru af þeim ástæðum færðar í lok spurningalista svo að þær hefðu ekki 

áhrif á svörun spurninga um viðhorf gagnvart vörunni. 

Forprófun á listanum var framkvæmd með hjálp 16 þátttakenda en markmið hennar var 

að meta orðalag og uppsetningu spurningalista. Forprófunin benti til þess að 

þátttakendur skynjuðu trúverðugleika umfjallanda í samræmi við hagsmuni þeirra. Að 

forprófun lokinni var listinn lagfærður eftir ábendingum og lagður fyrir í 

kennslustundum fyrsta, annars og þriðja árs nema í sálfræði við Háskóla Íslands. 

Þátttakendum var tjáð að rannsóknin væri liður í BS-verkefni höfunda og að hún fælist í 

athugun á viðhorfi gagnvart vöru sem væntanleg væri á markað. Meðalsvartími 

þátttakenda var um 4 mínútur. Stutt skilaboð til þátttakenda voru einnig á forsíðu 

spurningalistans þar sem þeim var tjáð að ekki væri hægt að rekja svör til þeirra og að 

þeim væri ekki skylt að svara listanum.  
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið SPSS 19.0 var notað við alla tölfræðiútreikninga.  

Þáttagreining 

Notast var við þáttagreiningu til að athuga innbyrðis tengsl á milli atriða innan 

spurningakvarðanna. Þar sem að um útreikning á innbyrðis háðum þáttum 

spurningarlista var að ræða var notast við meginásagreiningu og hornskakkan snúning í 

öllum tilfellum. Vegna þess að kvarðinn mat á eigin þekkingu var einungis mældur með 

einni spurningu var ekki ástæða til þess að þáttagreina hann.  

Forsendur t-prófs 

T-próf var notað til að athuga tilgátu 1, áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu 

viðhorfs. Helsta forsenda t-prófs er normaldreifing gagna. T-próf verður yfirleitt ekki 

fyrir miklum áhrifum af skekkju en það er hins vegar ótraust gagnvart frávillingum. 

Þegar normalrit af dreifingu breytanna voru skoðuð kom fram að dreifingin var hvorki 

skekkt né með umtalsverða frávillinga. Þar með stóðst forsendan um normaldreifingu. Í 

öllum tilfellum var fjöldi þátttakenda nægilegur til að forsendur t-prófs stæðust.  

Víxlhrifsbreytur 

Í rannsókn Rucker o.fl. (2008) var notast við dreifigreiningu þar sem mat á eigin 

þekkingu, sem mæld hafði verið með sjö punkta Likert kvarða, var umreiknuð í tvíkosta 

breytu. Þessi skipting var framkvæmd á þann hátt að þeir þátttakendur sem voru 

staðalfráviki eða meira undir meðaltali mynduðu hóp lítillar þekkingar en hópur mikillar 

þekkingar samanstóð af þeim sem voru staðalfráviki eða meira yfir meðaltali. Ekki gafst 

kostur til að nota aðferð Rucker og samstarfsaðila við þessa rannsókn þar sem að þeir 

hópar sem fengust úr umreikningum voru of litlir til að taka mætti dreifigreiningu 

alvarlega. Þess í stað var ákveðið að notast við aðfallsgreiningu. 
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Aðfallsgreining á tilgátum 2 og 4 fólst í athugunum á víxlhrifum frumbreyta á 

fylgibreytur með aðfallsjöfnunni y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x1x2. Við þessar athuganir 

þurfti að reikna út víxlhrifsbreytuna β3x1x2 fyrir hvora tilgátu. Víxlhrifsbreyta fyrir 

aðfallsgreiningu á tilgátu 2 var útbúin með því að margfalda saman kvarða mats 

þátttakenda á eigin þekkingu, sem tók gildin 1 til 5, við flokkabreytuna framsetningu 

skilaboða sem umreiknuð hafði verið þannig að einhliða framsetning tæki gildið 0 og 

tvíhliða framsetning gildið 1. Víxlhrifsbreyta fyrir aðfallsgreiningu á tilgátu 4 var útbúin 

með að margfalda saman kvarða trúverðugleika umfjallenda, sem tók gildin 1 til 5, við 

flokkabreytuna framsetningu skilaboða sem umreiknuð hafði verið þannig að einhliða 

framsetning tæki gildið 0 og tvíhliða framsetning gildið 1. 

Forsendur aðfallsgreiningar 

Stuðst var við línulega aðfallsgreiningu til að athuga tilgátur 2 til 4. Forsendur 

aðfallsgreiningar eru að villan sé normaldreifð, óháð og hafi sama staðalfrávik í þýði. 

Almennt gildir að aðfallsgreining þoli nokkurt frávik frá normaldreifingu en illa 

frávillinga.  

Aðfallsgreining var notuð til þess að athuga áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu 

viðhorfs háð mati á eigin þekkingu. Forsendur línulegar aðfallsgreiningar voru athugaðar 

með normalritum og leifaritum. Leifarrit sýndi nokkra miðsækni með gisna dreifingu út 

til hægri enda og jafna dreifingu um miðlínu. Normalrit af leif benti ekki til mikils 

fráviks frá normaldreifingu. Nokkuð var um gisna dreifingu til beggja enda sem sýndi 

örlitla skekkju og möguleg jaðargildi en enga frávillinga. Engin ástæða þótti til að efast 

um forsendur aðfallsgreiningar. 

Aðfallsgreining var einnig notuð til þess að athuga miðlandi áhrif fullvissu viðhorfs á 

samband framsetningar skilaboða og hegðunaráforma. Um var að ræða athugun á 

áhrifum framsetningar skilaboða á hegðunaráform með tilliti til miðlunarbreytunnar 
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fullvissu viðhorfs. Með miðlunarbreytu er átt við breytu sem skýrir samband frumbreytu 

við fylgibreytu. Frumbreytan hefur því bein áhrif á miðlunarbreytu, sem hefur svo sjálf 

áhrif á fylgibreytuna. Þrjár forsendur eru fyrir athugunum á miðlunaráhrifum umfram 

hinar hefðbundnu forsendur aðfallsgreiningar. Sú fyrsta er að breytileiki miðlunarbreytu 

þarf að vera tilkominn fyrir tilstilli breytinga á frumbreytu. Önnur er að breytileiki 

fylgibreytu þarf að vera tilkominn fyrir sakir miðlunarbreytu. Sú þriðja er að lítinn 

breytileika sé að finna á fylgibreytu þegar áhrifum frumbreytu á miðlunarbreytu er 

haldið stöðugum. Áhrif miðlunarbreytu eru því mest þegar bein áhrif frumbreytu á 

fylgibreytu eru engin þegar áhrifum frumbreytu á miðlunarbreytu er haldið stöðugum 

(Baron og Kenny, 1986).  

Aðfallsgreining var notuð til þess að athuga áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu 

viðhorfs með tilliti til trúverðugleika umfjallanda. Normalrit og leifarit voru skoðuð til 

þess að athuga forsendur línulegrar aðfallsgreiningar. Við athugun á leifarriti kom 

nokkur miðsækni í ljós ásamt gisni við báða enda dreifingar. Normalrit af leif sýndi 

ágæta fylgni við normaldreifingu þrátt fyrir örlitla jákvæða skekkju í neðri enda. 

Dreifing var nokkuð gisin í báða enda og virtist nokkuð vera um jaðargildi en frávillinga 

var ekki að finna. 

Leifin var óháð í öllum tilfellum. Af þessum niðurstöðum að dæma var áætlað að 

forsendur línulegrar aðfallsgreiningar stæðust. Ekki er þó hægt að segja til um forsendur 

miðlandi áhrifa fyrr en niðurstöður rannsóknarinnar liggja fyrir. 
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Niðurstöður 

Áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs 

Áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs virtust vera óveruleg. Munur á 

meðaltölum var einungis 0,01 á fimm punkta mælikvarða. Fyrir einhliða framsetningu 

var meðaltal fullvissu 3,51 með staðalfrávikið 0,77 en meðaltal fullvissu fyrir tvíhliða 

framsetningu var 3,50 með staðalfrávikið 0,68. Niðurstaða t-prófs á óháða hópa sýndi 

ómarktækt við α = 0,05 með t = 0,106, p = 0,916.  

95% öryggisbil t-prófs var frá -0,21 til 0,23 sem gefur til kynna litla óvissu um 

staðsetningu  t-gildis. Tilgáta 1 var því ekki studd. 

Áhrif framsetningu skilaboða á fullvissu viðhorfs háð mati þátttakenda á eigin þekkingu 

Niðurstaða allsherjarprófs (ANOVA) aðfallsgreiningar á áhrifum framsetningar 

skilaboða á fullvissu viðhorfs með tilliti til mats þátttakenda á eigin þekkingu sýndi 

marktekt við α = 0,05 með F(3,168) = 3,876, p = 0,01.  

Tafla 1. Niðurstöður aðfallsgreiningar á áhrifum framsetningu skilaboða á fullvissu 

viðhorfs háð mati þátttakenda á eigin þekkingu. 

 
Hallastuðull (B) Staðalvilla T-gildi p-gildi 95% öryggisbil 

Skurðpunktur 2,938 0,226 13,021 <0,001 2,493 til 3,384 

Framsetning skilaboða 0,220 0,300 0,734 0,464 -0,372 til 0,813 

Mat á eigin þekkingu 0,237 0,084 2,830 0,005 0,072 til 0,403 

Samvirkni þekkingar og 

framsetningar -0,099 0,112 -0,888 0,376 -0,320 til 0,122 

Eins og sjá má á töflu 1 voru samvirknihrif framsetningar skilaboða og mats þátttakenda 

á eigin þekkingu á fullvissu viðhorfs ómarktæk við α = 0,05 með t = -0,89, p = 0,376. 

Tilgáta 2 var því ekki studd. 
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Miðlandi áhrif fullvissu viðhorfs á samband framsetningar skilaboða og 

hegðunaráforma 

Samkvæmt forsendum miðlunarhrifa þarf framsetning skilaboða að hafa áhrif á fullvissu 

viðhorfs til þess að athuga megi miðlunarhrifin. Tilgáta 1 prófaði þetta samband og í ljós 

kom að framsetning skilaboða hafði ekki áhrif á fullvissu viðhorfs. Þar sem forsendurnar 

brustu þótti ekki ástæða til að halda áfram með útreikninga á sambandi framsetningar, 

fullvissu og hegðunaráforma. Tilgáta 3 var því ekki studd.    

Áhrif trúverðugleika umfjallanda á samband framsetningar skilaboða og fullvissu 

viðhorfs 

Niðurstaða allsherjarprófs aðfallsgreiningar á áhrifum framsetningar skilaboða á 

fullvissu viðhorfs með tilliti til trúverðugleika umfjallanda sýndi ómarktekt við α = 0,05 

með     F(3,168) = 1,473, p = 0,224.  

Tafla 3. Niðurstöður aðfallsgreiningar á áhrifum trúverðugleika umfjallanda á 

samband framsetningar skilaboða og fullvissu viðhorfs. 

 
Hallastuðull (B) Staðalvilla T-gildi p-gildi 95% öryggisbil 

Skurðpunktur 3,180 0,433 7,349 <0,001 2,326 til 4,035 

Framsetning skilaboða -0,352 0,566 -0,622 0,535 -1,470 til 0,766 

Trúverðugleiki 

umfjallanda 0,103 0,121 0,850 0,396 -0,136 til 0,341 

Samvirkni trúverðugleika 

og framsetningar 0,094 0,160 0,591 0,555 -0,221 til 0,410 

Eins og sjá má í töflu 3 voru samvirknihrif framsetningu skilaboða og trúverðugleika 

umfjallanda á fullvissu viðhorfs ómarktæk við α = 0,05 með t = 0,591, p = 0,555. Tilgáta 

4 var því ekki studd.  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu 

viðhorfs með hliðsjón af miðlandi áhrifum trúverðugleika umfjallanda. Mikilvægt er að 

byggja á þann þekkingargrunn fræðilegra athugana sem snúa að viðhorfum og 

viðhorfabreytingum. Rannsóknir á framsetningu skilaboða og áhrifum þeirra á fullvissu 

viðhorfs eru tiltölulega nýtilkomnar og eru margir vegir því enn órannsakaðir. Þekking á 

slíkum áhrifum getur skilað sér í margvíslegri hagnýtingu, þar á meðal í ýmsri 

auglýsingastarfsemi. Þessi tengsl hafa ekki áður verið rannsökuð með tilliti til stöðu 

umfjallanda sem hagsmunaaðila. Niðurstöður fyrri rannsókna á áhrifum framsetningar á 

fullvissu hafa auk þess ekki verið endurteknar með ólíkum þýðum. Fyrri rannsóknir 

byggja á úrtökum bandarískra háskólanema og er því óvíst hvort að yfirfæra megi 

niðurstöður þeirra yfir á íslenskar aðstæður. 

Vert er að benda á að einungis ein rannsókn, eftir því sem höfundar fá best séð, 

hefur athugað áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs. Að auki virðast áhrif 

framsetningar á fullvissu viðhorfs með hliðsjón af trúverðugleika umfjallanda ekki hafa 

verið athuguð áður og er því líklegt að hér sé á ferðinni ein fyrsta rannsókn þess eðlis. 

Þó svo að rannsóknir af þessu tagi hafi ekki verið framkvæmdar hér á landi var 

búist við sambærilegum niðurstöðum og áður hafa fengist sökum þess hversu líkir 

menningarheimarnir og úrtökin eru. 

Áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs 

Talið er að þegar skilaboð séu birt sem tvíhliða þyki neytendum þeir vita meira um 

neikvæða eiginleika málefnisins heldur en þegar þau eru birt sem einhliða. Þessi áhrif 

hafa komið fram þrátt fyrir að inntak skilaboðanna sé hið sama í báðum framsetningum. 

Neytendur sem verða fyrir áhrifum af tvíhliða framsetningu telja sig hafa meiri vitneskju 
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um málefnið og sýna því meiri fullvissu gagnvart viðhorfi sínu um málefnið (Rucker 

o.fl., 2008).  

Tilgáta 1, að framsetning skilaboða hefði áhrif á fullvissu viðhorfs, stóðst ekki 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Ekki var munur á fullvissu viðhorfs eftir því 

hvort þátttakendur mátu gæði vöru út frá auglýsingu með einhliða eða tvíhliða 

framsetningu. Þetta samræmist ekki niðurstöðum fyrri rannsókna en í rannsókn Rucker 

o.fl. (2008) greindu þeir þátttakendur sem skoðuðu skilaboð með tvíhliða framsetningu 

frá marktækt hærri fullvissu viðhorfs heldur en þeir þátttakendur sem skoðuðu skilaboð 

með einhliða framsetningu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma því nokkuð á óvart í ljósi þess fræðilega 

þekkingargrunns sem fyrir liggur. Mögulegt er að munur á úrtaki þessarar rannsóknar og 

þeirra sem áður hafi verið unnar sé svo mikill að áhrifin komi ekki fram við íslenskar 

ástæður. Ef slíkur munur er til staðar er líklegt að hann stafi af mismun í 

menningarheimum og að bandarískir háskólanemar séu næmari fyrir þeim fortölum sem 

beitt hefur verið í þessum rannsóknum heldur en íslenskir.  

Líklegra er þó að slíkan mun sé ekki að finna. Auglýsingum sem notaðar eru á 

Íslandi svipar mjög til þeirra sem notaðar eru í Bandaríkjunum og öðrum löndum hins 

vestræna heims. Að auki minnir íslensk menning um margt á þá bandarísku en það má 

trúlega rekja að hluta til veru Bandaríkjahers á landinu í kjölfar síðari heimsstyrjaldar og 

að hluta til aukinnar heimsvæðingar sem fylgt hefur þróun alnetsins. 

Af þessum sökum má ætla að ósamræmi við kenningarlegan grunn sé tilkomið 

vegna vandkvæða við uppsetningu eða gagnasöfnun þessarar rannsóknar frekar en að um 

tímamótaniðurstöður sé að ræða. Vankantar við gerð auglýsingarinnar, einna helst í 

framsetningu og inntaki skilaboðanna, gætu skýrt misræmi niðurstaðna þessarar 

rannsóknar við þær sem áður hafa fengist. Mögulegt er að áhrif framsetningar hafi ekki 
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komið fram vegna mistaka í vali á neikvæðu atriði í þeim auglýsingum sem birtar voru 

þátttakendum. Trúlegt er að þátttakendur hafi ekki litið á upptalinn ókost vörunnar sem 

neikvæðan eða þá að þeir hafi ekki skilið hvað um væri að ræða. Þetta er líkleg ástæða 

þar sem að ekki var um að ræða galla á vörunni eða einhvers konar neikvæðan eiginleika 

sem skaðað hefði vöruna á samkeppnismarkaði, heldur einungis skort á aukahlutum. 

Trúlegt er því að þátttakendur hafi ekki litið svo á að tekið hafi verið tillit til bæði kosta 

og galla vörunnar við gerð auglýsingarinnar og að áhrif framsetningar hafi af þeim 

sökum ekki komið fram. 

Að auki er mögulegt að áhugi þátttakenda á að svara spurningalistanum 

samviskusamlega hafi ekki verið nægilegur. Svörun þátttakenda benti að miklu leyti til 

hlutleysis þeirra í garð vörunnar og má ætla að margir hafi einfaldlega útfyllt 

spurningalistann til þess að þóknast höfundum án þess að velta auglýsingunni nokkuð 

fyrir sér. Mögulegt er að hægt hefði verið að komast hjá þessu með því að bjóða 

þátttakendum ekki upp á svarmöguleika sem lýstu yfir hlutleysi gagnvart efni 

spurninganna. Auk áhugaleysis er mögulegt að hlutleysi þátttakanda hafi stafað af vali á 

þeirri vöru sem auglýst var. Litlar líkur eru á að háskólanemar, sem margir hverjir hafa 

takmarkaðar tekjur, séu að velta fyrir sér kaupum á vöru sem flokka má sem lúxus 

heimilistæki. Trúlegt þykir að flestir þeirra sem hafi þörf á nýjum blandara og tekjur til 

kaupa á slíkri vöru hefðu þegar fest kaup á slíkri vöru og hafi því ekki verið í kauphug 

við framkvæmd rannsóknarinnar.  

Að sama skapi er mögulegt að þátttakendur fyrri rannsókna hafi haft jákvæðari 

viðhorf gagnvart þátttöku heldur en hjá þátttakendum þessarar rannsóknar. Fyrri 

rannsóknir eiga það sameiginlegt að hafa verið framkvæmdar af prófessorum með 

þátttöku nemenda sinna, ólíkt þessari rannsókn sem framkvæmd var af samnemendum 
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þátttakenda. Því er mögulegt að þátttakendur fyrri rannsókna hafi bæði verið jákvæðari 

gagnvart framkvæmdum þeirra og samviskusamari í svörun. 

Varast ber því að hafna kenningarlegum grunni á grundvelli þessara niðurstaðna. 

Vert er þó að endurtaka rannsóknina, helst með stærra og fjölbreyttara úrtaki, ef svo 

skyldi vera að framsetningar skilaboða hafi í raun engin áhrif á fullvissu viðhorfs við 

íslenskar aðstæður. 

Áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs háð mati þátttakenda á eigin þekkingu  

Áhrif framsetningar eru einungis talin koma fram hjá þeim sem telja sig hafa litla 

þekkingu á vöruflokknum. Þeir sem telja sig vita mikið um málefni eru líklegri telja 

skoðun sína vera rétta óháð framsetningu skilaboða umfjallanda. Þeir sem telja sig hafa 

litla þekkingu treysta því frekar á utanaðkomandi vísbendi (Rucker o.fl., 2008).  

Tilgáta 2, að áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs væru háð mati 

þátttakenda á eigin þekkingu, var ekki studd af niðurstöðum rannsóknarinnar. Það var 

því ekki að finna mun á fullvissu viðhorfs við einhliða og tvíhliða framsetningu eftir því 

hversu hátt mat þátttakenda á eigin þekkingu var.  

Þetta samræmist ekki niðurstöðum fyrri rannsókna þar sem Rucker o.fl. (2008) 

komust að þeirri niðurstöðu að áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs kæmu 

sterklega fram en einungis hjá þeim þátttakendum sem töldu sig hafa litla þekkingu á 

vöruflokknum. Mögulegt er að ástæða þessa misræmis sé menningarbundin þar sem að 

kenningarlegur grunnur byggir á úrtaki bandarískra háskólanema. Til dæmis gæti verið 

til staðar menningarlegur munur á því hversu mikið vægi þátttakendur gefa mati á eigin 

þekkingu samanborið við þekkingu annarra. Þannig er mögulegt að á Íslandi sé 

tilhneiging til að ofmeta og treysta um of á eigin þekkingu óháð því hversu mikil hún 

virðist vera en að í Bandaríkjunum sé fólk líklegra til að taka upp þá afstöðu sem virðist 

réttust sé þekking þeirra lítil. 
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Líklegra er þó að skortur á áhrifum framsetningar á fullvissu viðhorfs sé ástæða 

þess að ekki er hægt að styðja tilgátu 2. Trúlegt er að áhrif mats eigin þekkingar á 

samband framsetningar og fullvissu hafi ekki komið fram vegna skorts sambandi 

framsetningar og fullvissu. Því er ekki ástæða til að véfengja þann fræðilega grunn sem 

byggt er á en líkt og áður er þörf á frekari rannsóknum á íslensku þýði áður en hægt er 

að útiloka réttmæti niðurstaðna þessarar rannsóknar. 

Miðlandi áhrif fullvissu viðhorfs á samband framsetningu skilaboða og hegðunaráforma 

Samkvæmt fyrri niðurstöðum ætti framsetning skilaboða að hafa áhrif á hegðunaráform í 

gegnum miðlandi áhrif fullvissu viðhorfs. Með aukinni fullvissu eflast líkur á hegðun; 

því vissari sem einstaklingur er um viðhorf sitt, því líklegri er hann til að hegða sér 

samkvæmt því (Tormala og Rucker, 2007). Forsendur þess að athuga megi 

miðlunaráhrif breytu eru áhrif frumbreytu á miðlunarbreytu, áhrif miðlunarbreytu á 

fylgibreytu og að lítil áhrif frumbreytu á fylgibreytu sé að finna þegar miðlunarbreytu er 

haldið stöðugri (Baron og Kenny, 1986). Áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu 

viðhorfs eru því nauðsynlegur hlekkur í athugun á tilgátu 3. 

Tilgáta 3, að samband framsetningu skilaboða og hegðunaráforma væri háð 

miðlandi áhrifum fullvissu viðhorfs, stóðst ekki samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þessar niðurstöður samræmast því ekki fyrri rannsóknum sem bent 

hafa til miðlandi áhrifa fullvissu viðhorfs á samband framsetningar og hegðunaráforma 

(Rucker o.fl., 2008). Þetta kemur ekki á óvart í ljósi fyrri niðurstaðna en áhrif 

framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs eru nauðsynleg til að sýna megi fram á 

miðlunarhrif fullvissu á samband framsetningar og hegðunaráforma. Ljóst er að ekki er 

hægt að véfengja þá niðurstöðu fyrri rannsókna að áhrif framsetningar á hegðunaráform 

séu háð miðlandi áhrifum fullvissu, þar sem að ekki tókst að endurskapa áhrif 

framsetningar á fullvissu í tilgátu 1. 
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Áhrif trúverðugleika umfjallanda á samband framsetningar skilaboða og fullvissu 

viðhorfs 

Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að trúverðugleiki umfjallanda geti haft jákvæð áhrif á 

fullvissu viðhorfs þannig að fullvissa aukist með hærri trúverðugleika umfjallanda. 

Athugavert er að rannsaka hvort að trúverðugleiki hafi áhrif á samband framsetningar 

skilaboða og fullvissu, það er hvort að áhrif framsetningar á fullvissu viðhorfs séu háð 

trúverðugleika (Rucker o.fl., 2008; Tormala og Rucker, 2007).  

Tilgáta 4, að áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu viðhorfs séu háð 

trúverðugleika umfjallanda, var ekki studd af niðurstöðum rannsóknarinnar. Þrátt fyrir 

að þessar niðurstöður samræmist ekki ályktunum um áhrif trúverðugleika á samband 

framsetningar og fullvissu koma þær ekki á óvart í ljósi fyrri niðurstaðna. 

Þar sem að áhrif trúverðugleika umfjallanda á samband framsetningar skilaboða 

og fullvissu viðhorfs hafa ekki verið athuguð áður er engan fræðilegan grunn að finna til 

samanburðar. Niðurstöðurnar samræmast hins vegar hvorki þeim grunni sem liggur fyrir 

um samband framsetningar og fullvissu né þeim ályktunum sem dregnar voru út frá 

þekkingu á sambandi trúverðugleika og fullvissu. Líkt og áður liggur sá möguleiki fyrir 

hendi að þetta ósamræmi megi rekja til mismunar við þýði fyrri rannsókna og að 

niðurstöður bandarískra rannsókna megi ekki yfirfæra á íslenskar aðstæður. Líklegra 

þykir þó að vankantar við uppsetningu og framkvæmd rannsóknarinnar sé orsök þessa 

ósamræmis. Skortur á áhrifum framsetningar á fullvissu vegur þar þungt en sá skortur er 

líkleg orsök þess að engin áhrif sé að finna. 

Varast ber því að draga fræðilegar ályktanir af niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Frekari athugana er þörf á þessum vettvangi en skilningur á áhrifum trúverðugleika 

umfjallanda á samband framsetningar skilaboða og fullvissu viðhorfs gæti orðið mikill 

ávinningur í allri auglýsingastarfsemi. 
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Samantekt og lokaorð 

Eftir því sem höfundar komast næst hafa áhrif framsetningar skilaboða á fullvissu 

viðhorfs ekki verið athuguð með hliðsjón af trúverðugleika umfjallanda. Að auki hafa 

áhrif framsetningar á fullvissu ekki verið könnuð hér á landi þar til nú. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru ekki í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem engin áhrif komu 

fram á milli framsetningar skilaboða og fullvissu viðhorfs. Auk þess var enga samvirkni 

að finna á milli framsetningar og annarra breyta. Því er mjög líklegt að framsetning 

skilaboða hafi ekki haft áhrif á úrtakið í þessari rannsókn. Hugsanlegt er að þátttakendur 

hafi ekki leitt hugann að uppsetningu auglýsingarinnar og því ekki skynjað 

framsetninguna sem slíka. 

 Við gerð auglýsingarinnar var unnið að því hafa hana eins raunverulega og hægt 

væri til þess að ytra réttmæti rannsóknarinnar væri sem hæst. Mögulegir vankantar við 

gerð auglýsingarinnar, einna helst í framsetningu og inntaki skilaboðanna, gætu skýrt 

misræmi niðurstaðna þessarar rannsóknar við þær sem áður hafa fengist. Mögulegt er að 

neikvæða atriðið sem tilgreint var í auglýsingunni hafi verið of léttvægt eða óskiljanlegt 

til þess að áhrif framsetningar kæmu fram. Einnig er mögulegt að áhugi þátttakenda á að 

svara spurningalistanum samviskusamlega hafi ekki verið nægilegur. Svarhneigð þeirra 

ýtir undir þessar grunsemdir en mikla miðsækni má sjá í svörun spurninga, þar sem svör 

þátttakenda við flestum kvörðunum bentu til hlutleysis í viðhorfi. Aðrar niðurstöður 

hefðu hugsanlega komið fram ef þátttakendum hefði ekki verið veittur kostur á að lýsa 

yfir hlutleysi í svörun en þess í stað verið þvingaðir til þess að taka afstöðu. Að auki má 

vera að niðurstöður séu skekktar fyrir tilstilli einsleitni í úrtaki þar sem einungis var 

notast við háskólanema í rannsókninni. 

 Þar sem spurningarnar voru allar beinþýddar af höfundum er ekki hægt að útiloka 

að ónákvæmni spurninga eða óskiljanleiki þeirra í augum þátttakenda hafi haft áhrif á 
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niðurstöður. Að auki er vert að taka fram að notast var við sjö punkta Likert-kvarða í 

rannsókn Rucker o.fl. (2008). Ekki er líklegt að notkun fimm punkta kvarða hafi ollið 

afgerandi breytingum á niðurstöðum en getur þó mögulega skýrt einhvern breytileika. 

Velta má fyrir sér hvort að áhugaleysi þátttakenda hafi ollið því að þeir veltu 

skilaboðunum ekki nægilega vandlega fyrir sér. Ef áhugi þátttakenda var ekki meiri en 

svo að þeir skimuðu einungis lauslega í gegn um auglýsinguna gæti það verið ástæða 

þess að áhrif framsetningar komu ekki fram. Í ljósi þess að neytandi í kauphug hefði 

líklega meiri áhuga á auglýsingunni en þátttakandi í rannsókn má ímynda sér að 

framsetningaráhrifin væru líklegri til þess að koma fram hjá neytendanum heldur en 

þátttakandanum.  Því er ekki auðvelt að afskrifa framsetningaráhrifin út frá niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. Mögulega væri hægt að endurtaka rannsóknina og notast einungis 

við þátttakendur sem gætu hugsað sér að kaupa blandara í náinni framtíð. 

 Margt áhugavert kom fram þrátt fyrir að tilgáturnar hafi ekki hlotið stuðning af 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar á meðal var mat þátttakanda á eigin þekkingu áhrif á 

fullvissu þeirra í viðhorfum sínum gagnvart vörunni. Þeir sem töldu sig hafa mikla 

þekkingu á blöndurum tilgreindu frá meiri fullvissu í viðhorfum sínum gangvart þeim 

blandara sem auglýstur var heldur en þeir sem töldu sig hafa litla þekkingu á blöndurum. 

Einnig hafði fullvissa viðhorfs sterk áhrif á hegðunaráform. Þeir sem tilgreindu frá meiri 

fullvissu í viðhorfum sínum gagnvart blandaranum sýndu meiri áhuga á að kaupa og 

mæla með vörunni en þeir sem ekki voru vissir í sinni sök. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við það sem áður hefur komið fram (Tormala og Rucker, 2007).  

Þrátt fyrir ýmsa vankanta rannsóknarinnar má þó einnig telja til marga styrkleika.  

Tengsl mats á eigin þekkingu við áhrif framsetningar á fullvissu viðhorfs voru athuguð á 

línulegan hátt en ekki eftir flokkabreytu sem sköpuð hafði verið eftir geðþótta líkt og í 

fyrri rannsóknum. Settur var saman nothæfur spurningalisti sem gagnast getur í 
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framtíðinni. Allir kvarðar spurningalistans höfðu hátt innra réttmæti og var fylgni 

spurninga við heildarkvarða ávallt há. Þó svo að endurskoða megi svarmöguleika 

spurninganna er ástæða til þess að ætla að nýta megi staka spurningakvarða eða listann í 

heild sinni við frekari rannsóknir. 

Unnið var með úrtak úr þýði sem ekki hefur verið skoðað áður og veita 

niðurstöður því gagnlega hliðsjón í framtíðarrannsóknum. Rannsóknin vekur enn fremur 

athygli á þörf á endurtekningu erlendra rannsókna á innlendum vettvangi. 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar var sú viðbót við fræðilegan grunn sem 

athuganir á trúverðugleika færðu. Athuganir á sambandi trúverðugleika við áhrif 

framsetningar á fullvissu hafa ekki verið athuguð áður og er því um að ræða mikilvæga 

viðbót við þekkingu á virkni fortalna. Rannsóknin beinir ljósi að mikilvægum vettvangi 

frekari rannsókna en þörf er á að endurtaka hana með víðara úrtaki og sníða hnökrana af 

framkvæmd hennar. Eins er þörf á sambærilegum rannsóknum þar sem tekið er mið af 

öðrum mögulegum áhrifaþáttum og afleiðingum sambands framsetningar skilaboða og 

fullvissu viðhorfs. 

 

 



  

41 

 

Heimildaskrá 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 50, 179-211. 

Ajzen, I. og Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and 

review of empirical research. Psychological Bulletin, 84, 888-918. 

Barden, J. og Petty, R. E. (2008). The mere perception of elaboration creates attitude 

certainty: Exploring the thoughtfulness heuristic. Journal of Personality and 

Social Psychology, 95, 489-509. 

Baron, R. M. og Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in 

social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical 

considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.  

Bassili, J. N. (1996). Meta-judgmental versus operative indexes of psychological 

attributes: The case of measures of attitude strength. Journal of Personality and 

Social Psychology, 71, 637-653. 

Bohner, G., Einwiller, S., Erb, H. P. og Sibler, F. (2003). When small means comfortable: 

Relations between product attributes in two-sided advertising. Journal of 

Consumer Psychology, 13, 454-463. 

Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R. og Zeithaml, V. A. (1993). A dynamic process model 

of service quality: From expectations to behavioral intentions. Journal of 

Marketing Research, 30, 7-27.  

Clarkson, J. J., Tormala, Z. L. og Rucker, D. D. (2008). A new look at the consequences 

of attitude certainty: The amplification hypothesis. Journal of Personality and 

Social Psychology, 95, 810-825. 

Crano, W. D. og Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of 

Psychology, 57, 345-374. 

Etgar, M. og Goodwin, S. A. (1982). One-sided versus two-sided comparative message 

appeals for new brand introductions. Journal of Consumer Research, 8, 460-465.  

Fazio, R. H. og Zanna, M. P. (1978). Attitudinal qualities relating to the strength of the 

attitude-behavior relationship. Journal of Experimental Social Psychology, 14, 

398-408. 

Festinger, L. A. (1950). Informal social communication. Psychological Review, 57, 271-

282. 

Fishbein, M. og Ajzen, I. (1981). Acceptance, yielding, and impact: Cognitive processes 

in persuasion. Í R. E. Petty, T. M. Ostrom. og T. C. Brock (ritstjórar), Cognitve 

responses in persuasion (bls. 339-359). Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

 



  

42 

 

Gross, S. R., Holtz, R. og Miller, N. (1995). Attitude certainty. Í R. E. Petty og A. J. 

Krosnick (ritstjórar), Attitude strength: Antecedents and consequences (bls. 215-

245). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

Hovland, C. I., Lumsdaine, A. A. og Sheffield, F. D. (1949). Experiments on mass 

communication. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Kamins, M. A. og Marks, L.J. (1987). Advertising puffery: The impact of using two-

sided claims on product attitude and purchase intention. Journal of Advertising, 

16, 6-15. 

Krosnick, J. A., Boninger, D. S., Chuang, Y. C., Berent, M. K. og Carnot, C. G. (1993). 

Attitude strength: One construct or many related constructs? Journal of 

Personality and Social Psychology, 65, 1132-1151. 

Krosnick, J. A. og Petty, R. E. (1995). Attitude strength: An overview. Í R. E. Petty og J. 

A. Krosnick (ritstjórar), Attitude strength: Antecedents and consequences (bls. 1-

24). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Lumsdaine, A. A. og Janis, I. L. (1953). Resistance to “counterpropaganda” produced by 

one-sided and two-sided “propaganda” presentations. Public Opinion Quarterly, 

17, 311-318. 

Pechmann, C. (1992). Predicting when two-sided ads will be more effective than one-

sided ads: The role of correlational and correspondent inferences. Journal of 

Marketing Research, 29, 441-453. 

Petty, R. E., Briñol, P., Tormala, Z. L. og Wegener, D. T. (2007). The role of meta-

cognition in social judgement. Í E. T. Higgins og A. W. Kruglanski (ritstjórar), 

Social psychology: Handbook of basic principles (2. útgáfa, bls. 254-284). New 

York: Guilford Press.  

Petty, R. E. og Cacioppo, J. T. (1981). Attitudes and persuasion: Classic and 

contemporary approaches. Dubuque, IA: Wm. C. Brown.  

Petty, R. E. og Cacioppo, J. T. (1984). The effects of involvement on responses to 

argument quantity and quality: Central and peripheral routes to persuasion. 

Journal of Personality and Social Psychology, 46, 69-81. 

Petty. R. E., Tormala, Z. L., Briñol, P. og Jarvis, W. B. G. (2006). Implicit ambivalence 

from attitude change: An exploration of the PAST model. Journal of Personality 

and Social Psychology, 90, 21-41. 

Petty, R. E., Wegener, D. T. og Fabrigar, L. R. (1997). Attitudes and attitude change. 

Annual Review of Psychology, 48, 609-647. 

Priester, J. R., Petty, R. E. og Park, K. (2007). Whence univalent ambivalence? From the 

anticipation of conflicting reactions. Journal of Consumer Research, 34, 11−21. 

Raden, D. (1985). Strength-related attitude dimensions. Social Psychology Quarterly, 

48, 312-330. 



  

43 

 

Rucker, D. D. og Petty, R. E. (2004). When resistance is futile: Consequences of failed 

counterarguing for attitude certainty. Journal of Personality and Social 

Psychology, 86, 219-235. 

Rucker, D. D., Petty, R. E. og Briñol, P. (2008). What's in a frame anyway? A meta-

cognitive analysis of the impact of one versus two sided message framing on 

attitude certainty. Journal of Consumer Psychology, 18, 137-149. 

Scott, W. A. (1968). Attitude measurement. Í G. Lindzey og E. Aronson (ritstjórar), 

Handbook of social psychology (2. útgáfa, bls. 204-273). Reading, MA: Addison-

Wesley.  

Tormala, Z. L. og Petty, R. E. (2004). Source credibility and attitude certainty: A 

metacognitive analysis of resistance to persuasion. Journal of Consumer 

Psychology, 14, 427-442.  

Tormala, Z. L. og Rucker, D. D. (2007). Attitude certainty: A review of past findings and 

emerging perspectives. Social and Personality Psychology Compass, 1, 469-492. 

Visser, P. S., Bizer, G. Y. og Krosnick, J. A. (2006). Exploring the latent structure of 

strength-related attitude attributes. Advances in Experimental Social Psychology, 

37, 1-68. 



  

44 

 

Viðauki A 
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Viðauki B 

 

Fullvissa viðhorfs 

 

Hversu óviss eða viss ertu um skoðun þína gagnvart vörunni? 

Mjög óviss Frekar óviss Hvorki óviss 

né viss 

Frekar viss Mjög viss 

1 2 3 4 5 

 

Hversu óákveðin(n) eða ákveðin(n) ertu í skoðun þinni gagnvart vörunni? 

Mjög 

óákveðin(n) 

Frekar 

óákveðin(n) 

Hvorki 

óákveðin(n) né 

ákveðin(n) 

Frekar 

ákveðin(n) 

Mjög 

ákveðin(n) 

1 2 3 4 5 

 

Hversu lítið eða mikið traust hefur þú á að skoðun þín gagnvart vörunni sé rétt? 

Ekkert Lítið Nokkuð Mikið Algjört 

1 2 3 4 5 

 

Mat á eigin þekkingu 

 

Hversu litla eða mikla þekkingu telur þú þig hafa á blöndurum? 

Mjög litla Frekar litla Hvorki litla né 

mikla 

Frekar mikla Mjög mikla 

1 2 3 4 5 

Hegðunaráform 

Hversu ólíklegt eða líklegt þykir þér að þú munir kaupa þennan blandara næst 

þegar þú þarft á blandara að halda? 

Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Hvorki ólíklegt 

né líklegt 

Frekar líklegt Mjög líklegt 

1 2 3 4 5 

 

Hversu óáhugasöm/samur eða áhugasöm/samur ertu á því að kaupa þennan 

blandara næst þegar þú þarft á blandara að halda? 

Mjög 

óáhugasöm 

/samur 

Frekar 

óáhugasöm 

/samur 

Hvorki 

óáhugasöm 

/samur né 

áhugasöm 

/samur 

Frekar 

áhugasöm 

/samur 

Mjög 

áhugasöm 

/samur 

1 2 3 4 5 

Hversu ólíklegt eða líklegt þykir þér að þú munir mæla með þessum blandara til 

vina þinna? 

Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Hvorki ólíklegt 

né líklegt 

Frekar líklegt Mjög líklegt 

1 2 3 4 5 
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Trúverðugleiki umfjallanda 

 

       Hversu lítinn eða mikinn telur þú trúverðugleika umfjallanda vera? 

Mjög lítinn Frekar lítinn Hvorki lítinn 

né mikinn 

Frekar mikinn Mjög mikinn 

1 2 3 4 5 

 

Hversu óáreiðanlegur eða áreiðanlegur finnst þér umfjallanda vera? 

Mjög 

óáreiðanlegur 

Frekar 

óáreiðanlegur 

Hvorki 

óáreiðanlegur 

né áreiðanlegur 

Frekar 

áreiðanlegur 

Mjög 

áreiðanlegur 

1 2 3 4 5 

 

 

 


