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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða sjónarhorn eigi að draga fram með 

tilliti til tíma þegar myndræn skilaboð eru mótuð sem kynningarefni fyrir áfangastaði. 

Þetta er skoðað út frá því hvort tímaleg fjarlægð hafi áhrif á túlkun skilaboða hjá fólki 

þegar kemur að vali á áfangastað að því leyti að óhlutbundin (e. abstract) skilaboð (t.d. 

einföld, heildarmynd) hafi meiri áhrif þegar ferð mun eiga sér stað í fjarlægri framtíð og 

hlutstæð (e. concrete) skilaboð (t.d. margþætt, áhersla á smáatriði) þegar ferð er í 

nálægri framtíð. Rannsóknin er byggð á túlkunarstigs kenningunni sem er viðfangsefni 

innan félagslegar sálfræði sem fjallar um tengsl milli sálfræðilegrar fjarlægðar og þess 

hvernig við hugsum um og túlkum veruleikann.  

Rannsóknin er megindleg þar sem markmiðið var að skoða orsakasamhengi. 

Rannsóknarsniðið er tilraunasnið og það var notast við tvö myndræn skilaboð af 

áfangastöðum (ein hlutstæð og ein óhlutbundin) sem lögð voru fyrir þáttakendur en 

þeir fengu þá sviðsmynd að vera að fara í utanlandsferð eftir eina viku annarsvegar eða 

eitt ár hinsvegar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þann veg að tímaþátturinn 

(sviðsmyndin) hafði áhrif á það hvaða áfangastað fólk valdi. Því má draga þá ályktun að 

þegar myndræn skilaboð eru hönnuð með það í huga að ferð verði farin í fjarlægri 

framtíð, þá eigi sjónhornið að vera með fókus á meginatriði, einfaldleika, að skilaboðin 

séu samhangandi og að möguleikarnir séu margir. Styður þetta túlkunarstigs 

kenninguna í sambandi við sálfræðilega fjarlægð. 

 

Lykilorð: Mótun skilaboða, áfangastaðir, túlkunarstigs kenningin, sálfræðileg fjarlægð.   
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1  Inngangur 

Upplýsingatækni hefur haft mikil áhrif á ferðaþjónustu sem atvinnugrein (Benckendorff, 

Sheldon og Fesenmaier, 2014; Werthner og Klein, 1999). Upplýsingaflæðið er mikið sem 

og samkeppnin sem ýtir undir mikilvægi þess að skara framúr. Neytendur eru farnir að 

reiða sig mikið á upplýsingar sem koma fram á internetinu, hvort sem þær eru almennar 

upplýsingar, kynningarefni eða endurgjöf fyrri viðskiptavina (Filieri og McLeay, 2014). 

Töluverður fjöldi rannsókna hafa verið gerðar sem fjalla um upplýsingaöflun og 

ákvarðanaferli í ferðaþjónustu (t.d. Choi, Lehto, Morrison og Jang, 2012; Fodness og 

Murray 1999; Gardiner, King og Grace, 2013; Jun, Vogt og Mackay, 2007). Það sem 

flestar þessara rannsókna snerta á eru áhrifaþættir í öllu kaupferlinu, hvort sem átt er 

við aðdraganda að kaupum eða eftirkaupaáhrif. Færri rannsóknir hafa verið gerðar á því 

hvernig móta á gæðaskilaboð á áhrifaríkan hátt sem henta við tilteknar aðstæður. Þá 

velta Kim, Kim, Kim og Magnini (2016) þeirri spurningu fyrir sér hvort skilaboð eigi að 

vera mótuð á mismunandi hátt eftir því hvort kaup eiga sér stað með miklum eða litlum 

fyrirvara. Þeir byggja á túlkunarstigs kenningunni (e. Construal-level theory) og hvort 

sálfræðileg fjarlægð (e. Psychological distance) hefur áhrif á val neytenda á 

kynningarefni. Þegar kemur að ferðaþjónustu er allar gangur á því hvenær varan er 

keypt og hennar síðan neytt. Í þessari rannsókn verður skoðað hvort og þá hvernig hægt 

er að hagnýta niðurstöður rannsókna sem tengjast túlkunarstigs kenningunni við gerð 

kynningarefnis í ferðaþjónustu. 

Túlkunarstigs kenningin er viðfangsefni innan félagslegar sálfræði (e. social 

psychology) sem fjallar um tengsl milli sálfræðilegrar fjarlægðar og þess hvernig við 

hugsum um og túlkum veruleikann. Samkvæmt túlkunarstigs kenningunni veldur aukin 

sálfræðileg fjarlægð (skynjuð fjarlæð í t.d. tíma eða rúmi) því að hugsun okkar um 

tiltekinn hlut eða atburð verður meira óhlutbundin (e. abstract). Að sama skapi verður 

hugsunin hlutstæðari (e. concrete) með aukinni skynjaðri nálægð (Trope og Liberman, 

2003). Einfalt dæmi er að bera saman við skynjun okkar á annarsvegar trjám og skógi 

hinsvegar. Í nálægð sjáum við frekar tréð sem er eitthvað ákveðið og hlutstætt en úr 

mikilli fjarlægð hvorfum við yfir skóginn sem er heildstæður og óhlutbundnari en einstök 
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tré. Túlkunarstigs kenningin tekur á þeim mun hvernig fólk túlkar veruleikann við ólíkar 

aðstæður (Trope og Liberman, 2003). 

Það hefur færst í aukana að taka túlkunarstigs kenninguna og sálfræðilega 

fjarlægð upp í markaðsfræði þar sem þær hjálpa okkur að skilja mannlega hegðun (t.d. 

Holmqvist, Guest og Grönroos, 2015; Kim, o.fl. 2016; Lii, Chien, Pant og Lee, 2013; Miao 

og Mattila, 2013; Nenkov, 2012). Kim o.fl. (2016) gerðu rannsókn á kynningarefni hótela 

sem var hannað með tilliti til túlkunarstigs kenningarinnar og sálfræðilegrar fjarlægðar. 

Þeir fundu út að óhlutbundið kynningarefni hafði meiri áhrif á val þátttakenda þegar 

ferð var bókuð með miklum fyrirvara og hlutbundið kynningarefni þegar ferð var bókuð 

með stuttum fyrirvara. Þetta er vegna þess að það sem er langt frá beinni skynjun 

einstaklingsins í tíma og rúmi kallar á óhlutbundið túlkunarstig en hlutstætt túlkunarstig 

fylgir því sem er nálægt (Trope, Liberman og Wakslak, 2007). 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort tímaleg fjarlægð (vídd innan 

sálfræðilegrar fjarlægðar) hafi áhrif á hvort neytendur séu líklegri til að verða fyrir 

áhrifum af óhlutbundnum skilaboðum þegar ferð mun eiga sér stað í fjarlægri framtíð og 

hlutbundnum skilaboðum þegar ferð er í nálægri framtíð. Rannsóknarsniðið er 

tilraunasnið og notast er við myndræn skilaboð í þessari rannsókn. Helsta framlag 

þessarar rannsóknar er að rannsaka hvort mótun myndrænna skilaboða út frá 

túlkunarstigs kenningunni skipti máli þegar kemur að vali á áfangastað og gæti þá nýst 

ferðaþjónustufyrirtækjum við að móta árangursríkari skilaboð. 

 Í ritgerðinni er farið dýpra í túlkunarstigs kenninguna og tengsl hennar við 

markaðssetningu í ferðaþjónustu. Sömuleiðis er farið yfir rannsóknir sem bera saman 

áhrif texta annarsvegar og hinsvegar myndrænna skilaboða. Mikilvægt er að bera saman 

niðurstöður þessarar rannsóknar og eldri rannsókna. Uppbygging ritgerðarinnar er á 

þann veg að fyrst verður fræðileg umfjöllun um þær kenningar og rannsóknir sem þegar 

hafa verið gerðar og eiga við. Þar á eftir kemur aðferðarfræði kafli sem útskýrir þær 

aðferðir sem notast er við. Í lokin er niðurstöðu- og umræðukafli sem ber niðurstöður 

rannsóknarinnar saman við fyrri rannsóknir. Einnig er tekið saman hvað sé hægt að læra 

af framkvæmd þessarar rannsóknar, hvað ber að hafa í huga og hvað má betur fara. 
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2 Túlkunarstigs kenningin 

Ein af áherslum neytendasálfræði er að skilja hvernig einstaklingar leggja mat á hluti og 

viðburði. Trope o.fl. (2007) tóku saman rannsóknir sem sýna að athygli neytenda beinist 

ekki aðeins að gæðum þegar sótt er í vöru eða þjónustu, heldur einnig öðrum minna 

áberandi en ekki síður mikilvægum þáttum, þ.e.a.s. þáttum sem hafa áhrif á túlkun 

upplýsinga um viðkomandi hluti eða atburði. Dæmi um slíkan þátt er hvort að 

viðburður/fyrirhuguð kaup séu í náinni eða fjarlægri framtíð. En oft þurfum við að taka 

ákvarðanir um eitthvað sem á að gerast í annaðhvort náinni eða fjarlægari framtíð. Þó 

svo að fólk geti hugsað um framtíð, fortíð og fjarlæga staði þá hefur það beina upplifun 

aðeins af því sem á sér stað hér og nú (Trope og Liberman, 2010). Allar upplifanir miðast 

við okkar upplifun á gefnum tíma, en með þessu er átt við að fortíðin, framtíðin, annað 

fólk, aðrir staðir og annar raunveruleiki er eitthvað sem er ómögulegt að upplifa í núinu 

heldur einungis eitthvað sem er hægt að túlka (Trope og Liberman, 2010). Því er hægt 

að segja að þegar við skipuleggjum ferðir til annarra landa og hvernig við sjáum þessa 

ferð fyrir okkur, sé einungis byggt á því hvernig við túlkum viðkomandi áfangastað. Sýnt 

hefur verið fram á að túlkun hefur áhrif á það hvernig neytendur meta upplýsingar og 

taka ákvarðanir við ólíkar aðstæður (Fujita, Eyal, Chaiken, Trope og Liberman, 2008). Því 

skiptir máli að fyrirtæki þekki og skilji hvernig þessir þættir tengjast fjarlægð og túlkun 

neytenda. Með því er mögulega hægt að hafa áhrif á ákvarðanir þeirra með því að móta 

skilaboð sem henta betur því hugræna ferli, sem er háð stað og stund. 

Fjöldi rannsókna sem gerðar hafa verið á hugrænni framsetningu í vitsmuna- og 

félagsvísindum aðgreina lágt (e. low level construal) og hátt túlkunarstig (e. high level 

construal) (Bar-Anan, Liberman og Trope, 2006; Trope og Liberman, 2003; Trope og 

Liberman, 2010). Túlkunarstigs kenningin segir okkur að skynjun og mat fólks á 

atburðum og hlutum túlkist út frá sálfræðilegri fjarlægð sem verður til vegna þátta sem 

fá okkur til að upplifa fjarlægð frá atburði eða hlut (Trope og Liberman, 2007). Mikil 

fjarlægð veldur því að fólk einblíni frekar á aðalatriði á meðan tilviljanakenndir þættir 

hverfa, þ.e. við förum frá hlutstæðum hugsunum í óhlutbundið samhengi hugsana 

(Trope og Liberman, 2010). Túlkunin er meiri þegar fjarlægðin er meiri og verður 

túlkunin sömuleiðis minni þegar tilfallandi þættir í kringum okkur eru farnir að hafa áhrif 

á ákvarðanir okkar. Til þess að taka þetta saman þá skulum við hugsa okkur dæmi þar 
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sem byrjað er í háu túlkunarstigi og farið í lægra. Ungur maður sem hefur nýlokið námi 

og er í vinnu til að safna pening fyrir Asíureisu. Fyrsta markmiðið er að safna pening fyrir 

ferðinni þar sem hann hefur nokkra hugmynd um hvað svona ferð muni kosta og hvað 

hann ætlar að gera. Eftir fyrstu þrjá mánuðina hefur honum tekist að safna frekar miklu 

og hann ákveður að skella sér á fund með söluráðgjafa hjá Kilroy til að sjá betur hvað er í 

boði og hvað hann getur gert fyrir þann pening sem hann áætlar að geta safnað. Hann 

er kominn með plan og ákveður að safna í þrjá mánuði í viðbót og leggja svo í hann. Að 

þessum þrem mánuðum liðnum hefur honum ekki tekist að safna eins miklum 

peningum og hann stefndi á og því verður hann aðeins að hagræða plönum að því sem 

hentar í þessu tilfelli. Þ.e. miklar væntingar og hátt túlkunarstig í upphafi og meira 

raunsæi og lægra túlkunarstig þegar nær dregur. 

 

2.1 Mismunandi stig túlkunar 

Samkvæmt túlkunarstigs kenningunni þá nota einstaklingar lágt sig túlkunar til lýsa 

nálægum atburði öfugt við þegar atburður er fjarlægur en þá er talað um hátt stig 

túlkunar (Trope o.fl., 2007). Trope o.fl. (2007) útskýra að lágt túlkunarstig er í huga fólks 

tiltölulega bein framsetning á upplýsingum sem innheldur tilfallandi eða 

tilviljunarkennda þætti sem eru í samhengi við raunveruleikann. Hinsvegar er hátt 

túlkunarstig í stuttu máli útdráttur af aðalatriðum sem hafa ekki alltaf fullkomna stoð í 

einstökum þáttum raunveruleikans. Nálægir atburðir í huga fólks eru fullir af 

smáatriðum þar sem tilviljun ræður oft ríkjum á meðan fjarlægir atburðir verða 

óhlutbundir vegna þess að þættir sem geta haft áhrif í rauntíma eru ekki teknir með í 

reikninginn. Þetta útskýrir afhverju fólk setur sér oft háleit markmið sem ganga síðan 

ekki eftir vegna þátta sem hafa áhrif þegar kemur að því að framkvæma. Hér er hægt að 

nefna þætti eins og akstur á milli staða, vinnuálag, börn o.s.frv. Sem dæmi þá er hægt að 

lýsa ferðalagi með bæði háu og lágu túlkunarstigi. Hátt stig kemur fram í almennum 

markmiðum eins og t.d. frelsi frá rútínu, nýrri upplifun eða að lifa lífinu. Lágt túlkunarstig 

tengist hinsvegar meira nánari útfærslu til að ná markmiðunum eins og kaupum á 

flugmiða, bókun á hóteli eða vali á tiltekinni afþreyingu o.s.frv. Hátt stig túlkunar er þó 

ekki bara óljós og innihaldslaus túlkun samanborðið við lágt túlkunarstig, en tengist 

megin markmiðum fremur en einstökum þáttum. Við getum ímyndað okkur fólk sem 
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ætlar að koma til Íslands með það opna og almenna markmið að upplifa náttúruna og 

hinsvegar annan hóp sem kemur til Íslands með vel skipulagða ferðaáætlun á ákveðna 

áfangastaði. Túlkunarstig ferðamanna sem eru vel upplýstir og skipulagðir er samkvæmt 

túlkunarstig kenningunni töluvert lægra en hjá þeim sem koma til landsins og ætla að sjá 

hvað er í boði og hvert ævintýrið dregur þá.  Í töflu 1 má sjá muninn á háu og lágu 

túlkunarstigi tekið saman.   

Tafla 1. Munur á háu og lágu stigi túlkunar 

Hátt stig túlkunar Lágt stig túlkunar 

Óhlutbundið (abstract) Hlutstætt (concrete) 

Einfalt Margþætt 

Uppbyggt, samhangandi  Tilfallandi, tilviljunarkennt 

Ótengt stað og stund Tengt stað og stund 

Meginatriði Aukaeiginleikar 

Markmið aðalatriði - hversvegna Leiðin aðalatriði - hvernig 

 

2.1.1 Fjarlægð og líkindi  

Nussbaum, Liberman og Trope (2006) rannsökuðu hvernig tímaleg fjarlægð hefði áhrif á 

hvernig einstaklingar meti líkur þess að eitthvað gerist í framtíðinni og hvaða 

upplýsingar þeir notuðu til að komast að þessum niðurstöðum. Kenning þeirra er á þann 

veg að þegar horft er til framtíðar ætti hugsanaferli einstaklinga að vera einskonar 

„einangraður heimur“ þar sem aukaatriði koma lítið við sögu og því eykst tiltrú á að sett 

markmið verði að veruleika. Hinsvegar er líklegra að tiltrú minnki við nálæga framtíð þar 

sem aukaatriði hafa meira vægi og líklegra að einstaklingar efist að einhverju leyti. T.d er 

líklegra að þú sjáir fyrir þér fjallgöngu eftir nokkra mánuði heldur en í dag eða á morgun. 

Þetta er vegna þess að þegar horft er til lengri tíma er líklegra að þú takir ekki inn í 

myndina tilfallandi áhrifaþætti. Ein rannsókn á þessari kenningu sýndi fram á að þegar 

þátttakendur voru settir í ímyndaðar aðstæður út frá háu stigi túlkunar þá jók tímaleg 

fjarlægð tiltrú (Nussbaum o.fl., 2006). 
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2.1.2 Meginatriði og aukaeiginleikar 

Trope og Liberman (2000) rannsökuðu hlutverk meginatriða og aukaeiginleika við mat 

hluta og atburða út frá nálægð og fjarlægð. Í þeirri rannsókn voru þátttakendur beðnir 

um að meta útvarp og eiginleika þess út frá þeirri forsendu að kaup ættu sér stað næsta 

dag eða eftir 1 ár. Þeir sem lögðu mat á útvarpið út frá því að þeir væru að kaupa það 

næsta dag lögðu meira vægi en hinir í það að útvarpið væri með góða klukku og aðrar 

sniðugar lausnir, á meðan þeir sem ætluðu að kaupa útvarpið eftir 1 ár lögðu meiri 

áherslu á góð hljóðgæði. Þetta er í takt við kenningu um túlkunarstigið, sem segir að fólk 

hugsi ferkar um meginatriði þegar horft er til fjarlægrar framtíðar á meðan 

aukaeiginleikar skipta meira máli í nálægri framtíð (Trope og Liberman, 2003). 

 

2.1.3 Löngun og hentugleiki 

Túlkunarstig hefur áhrif á það hvernig áherslan færist frá löngun yfir í það sem er 

mögulegt eða hentugt þegar aðstæður breytast og óvæntir og tilviljunarkenndir atburðir 

valda öðru en fyrirfram var óskað (Liberman og Trope, 1998). Þetta hefur verið 

rannsakað, en þeir Liberman og Trope (1998) sýndu fram á að tímaleg fjarlægð hafði 

áhrif á það hvort þátttakendur völdu kostinn sem hentaði í raun betur eða kostinn sem 

þá langaði meira í. Þeir rannsökuðu þetta með því að leggja próf fyrir þátttakendur þar 

sem þeir áttu að ímynda sér að þeim stæði til boða að sækja gestafyrirlestur. 

Fyrirlestrinum var hagrætt á þann hátt að annað hvort var langt eða stutt í hann. Síðan 

var tekið fram hvert var umræðuefnið og hversu hentugt það var fyrir viðkomandi að 

mæta á þennan fyrirlestur út frá tíma og fjarlægð. Í takt við kenningar um túlkunarstig 

þá hafði hentugleikinn meiri áhrif þegar stutt var í fyrirlestur, en innhald fyrirlestursins 

þegar það var lengra í hann. Það sama á við þegar eitthvað er líklegt til að gerast, þá 

hefur það jákvæð áhrif á það hvort fólk kjósi það sem það langar í fram yfir það hvort 

það hentar (Todorov, Goren og Trope, 2007). Trope o.fl. (2007) tengdu hentugleika og 

löngun við neytendahegðun og þær upplýsingar sem var komið áleiðis til þeirra. 

Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu að hentugar upplýsingar höfðu meiri áhrif á þá 

sem ætluðu að kaupa eitthvað fljótlega á meðan upplýsingar sem tengdust löngun 

höfðu meiri áhrif á kaup sem áttu að eiga sér stað seinna. Neytendur sjá meira virði í 

atburði/hlut þegar upplýsingar um hann eru aðlagaðar að tíma og hvernig hann túlkast 
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með hliðsjón af löngun eða hentugleika (Trope o.fl., 2007). Sem dæmi þá geta 

ferðaþjónustufyrirtæki nýtt sér þetta þegar kemur að því hvenær ákveðnar ferðir eru 

auglýstar. Helgarferðir henta yfirleitt frekar með stuttum fyrirvara á meðan 

draumaferðir eru eitthvað sem flokkast frekar undir langanir en hentugleika og ættu því 

að vera auglýstar með meiri fyrirvara.  
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3 Sálfræðileg fjarlægð 

Sálfræðileg fjarlægð er skynjuð fjarlægð einstaklinga með tilliti til fjarlægðar í tíma, 

fjarlægðar í rúmi, félagslegrar fjarlægðar og tilgátu fjarlægðar. Því er hægt að tala um 

sálfræðilega fjarlægð sem samhangandi skilgreiningu á ólíkum fjarlægðum (Bar-Anan 

o.fl., 2006). Trope o.fl. (2007) skilgreina sálfræðilega fjarlægð sem hugrænan atburð eða 

athöfn sem verður til þegar eitthvað gerist ekki í núinu. Með öðrum orðum þá er engin 

fjarlægð í augnablikinu.  

Tímaleg fjarlægð (e. temporal distance) snýr að því hvort eitthvað hafi gerst í 

fortíðinni, gerist í núinu eða muni gerast í framtíðinni (Trope og Liberman, 2010). 

Tímaafföll (e. temporal discounting) lýsir kenningu sem fjallar um breitt svið hugmynda 

sem fela í sér tengsl milli tíma og virðis og hvernig fólk setur meira virði og gildi í 

nánustu atburði en þá fjarlægu (Trope, og Liberman, 2011). Þetta kemur fram í því að 

fólk hefur tilhneigingu til að hugsa um fjarlæga framtíð meira óhlutbundið sem veldur 

því að oft er of mikill metnaður í framtíðarplönum. Það leiðir oft til þess að ekki er 

möguleiki að ljúka öllum þeim verkefnum sem ætlað var, en fólk leggur meira vægi í 

tilfallandi áhrifaþætti þegar nær dregur (Trope, og Liberman, 2011). Fólk getur engu að 

síður upplifað sig nálægt liðnum atburði ótengt tímalegri fjarlægð (Ross og Wilson, 

2002).  

 Liberman, Sagristano og Trope (2002) rannsökuðu túlkunarstigs kenninguna og 

hvernig tímaleg fjarlægð hefði áhrif á val þátttakenda. Þátttakendur voru beðnir um að 

flokka 38 hluti sem tengdust útilegu í ólíka flokka. Þessu var skipt þannig að einn 

hópurinn var að fara í nálægri framtíð og hinn í fjarlægri framtíð. Niðurstöðurnar voru á 

þann veg að hjá þeim sem var styttra í ferðina voru flokkarnir fleiri en hjá þeim sem áttu 

að ferðast seinna. Þetta er útskýrt á þann veg að þegar flokkarnir eru fleiri er um 

nákvæmara hugsunarferli að ræða. Þetta styður kenningar um tímalega fjarlægð, að 

þegar horft er á viðfangsefni með meiri tímalegri fjarlægð verður hugsunin meira 

óhlutbundin.  

Donahue, Robins, Roberts, og John (1993) hafa rannsakað hvernig tímaleg 

fjarlægð hefur áhrif á sjálfsmynd. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þegar 

viðkomandi var beðin um að lýsa sinni félagslegu stöðu eftir 1 ár var lýsingin almenn og 

jákvæðari á meðan hún var meira sveigjanleg og í samhengi við raunveruleikann þegar 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150814/#R10
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átti að lýsa núverandi stöðu. Vallacher og Wegner (1987, 1989) hafa rannsakað 

hegðunareinkenni (e. action identifction) og hvernig fólk viðheldur ákveðinni sjálfsmynd 

og hvenær hún breytist. Fólk hefur þá tilhneigingu að temja sér túlkunina af 

hverju þegar atburður tengist fjarlægri framtíð en þegar atburður tengist nálægri 

framtíð verður túlkunarstigið lægra og tengist þá frekar aukaatriðum atburðar og 

hvernig hann er framkvæmdur (Liberman og Trope, 1998).  Virðist þetta benda til þess 

að atburðir sem eiga sér stað í fjarlægri framtíð eru túlkaðir á einfaldan og óhlutbundinn 

hátt þar sem aðalatriðin eru dregin fram. Atburðir sem eiga sér stað í náinni framtíð eru 

hinsvegar túlkaðir á hlutstæðan hátt þar sem aukaeiginleikar skipta meira máli og eru 

skoðaðir í samhengi við aðra eiginleika (Trope o.fl., 2007). 

Rýmisleg fjarlægð (e. spatial distance) er sú áþreifanlega fjarlægð sem er á milli 

atburða eða hluta. Þegar rýmisleg fjarlægð er lítil og atburður á sér stað í nærumhverfi 

einstaklings þá eru væntingar raunhæfar. En þegar rýmisleg fjarlægð er meiri og 

atburður á sér stað langt frá einstaklingi, þá er hann skoðaður meira almennt eða 

óhlutbundið (Trope og Liberman, 2010). Í rannsóknum hefur verið skoðað sambandið á 

milli rýmislegrar fjarlægðar og túlkunar (t.d. Fujita, Henderson, Eng, Trope, og Liberman, 

2006; Semin og Fiedler, 1988). Þá hafa verið settar fram rýmislega nálægar aðstæður 

(eitthvað sem tengist heimahögum) og rýmislega fjarlægar aðstæður (eitthvað sem er 

fjarri heimaslóðum) sem þátttakendur hafa verið beðnir um að bregðast við. Viðbrögð 

voru í takt við kenningar um sálfræðilega fjarlægð, að eitthvað sem er fjarlægt er séð 

eða lýst sem óhlutbundnu öfugt við nálægari atburði sem eru þá skoðaðir í hlutstæðara 

samhengi (Fujita o.fl., 2006). 

Félagsleg fjarlægð (e. social distance) er mælikvarði á það bil sem myndast á 

milli tveggja eða fleiri félagslegra hópa eða einstaklinga. Félagsleg fjarlægð snýst meira 

um tilfinningu fólksins innan hópsins og hvernig þeir hafa samskipti við aðra meðlimi 

hópsins eða aðra hópa. Ef tiltekinn hópur finnur samleið með öðrum hóp er talað um 

litla fjarlægð, en þegar viðkomandi hópur á litla samleið við hóp, þá er talað um mikla 

félagslega fjarlægð (Liberman, Trope og Stephan, 2007). Litið er á samsvörun sem eitt 

form af félagslegri fjarlægð (Liviatan, Trope og Liberman, 2008). Þá er átt við að því líkari 

sem viðkomandi er okkur sjálfum því félagslega nær er hann okkur. Hér koma inn þættir 

eins og persónueinkenni, staða, bakgrunnur o.fl. Annað form félagslegar fjarlægðar eru 

völd, en við aukningu verður valda-ójafnvægi og því fjarlægðin meiri (Trope o.fl., 2007). 
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Smith og Trope (2006) skoðuðu sambandið þarna á milli en þeir fundu meðal annars út 

að með auknu valdi verður túlkunin meira óhlutbundin. Þá vísuðu þeir til þess að með 

auknu valdi verður yfirsýnin meiri, þ.e.a.s. meiri heildarsýn á aðstæður.  

Tilgátu fjarlægð (e. hypothetical distance) snýr að líkunum á að atburður muni eiga 

sér stað. Tilgátu fjarlægð hefur að gera með hversu nálægt atburður eða hlutur er 

raunveruleikanum. Bjartsýni gegnir hlutverki í tilgátu fjarlægð. Bjartsýni getur haft áhrif 

þegar fólk gerir áætlanir til framtíðar og að hve miklu leyti áætlanir ganga eftir 

(Liberman o.fl., 2007). Wakslak, Trope, Liberman, og Alony (2006) héldu því fram út frá 

niðurstöðum sinna rannsókna að ólíklegur viðburður sé meira fjarlægur en líklegur 

viðburður. Með öðrum orðum því minni líkur því meiri sálfræðileg fjarlægð. Trope o.fl. 

(2007) tóku saman hvort líkur hefðu áhrif á frammistöðu. Niðurstöður voru á báða vegu, 

að hugsa um að eitthvað sé ólíklegt getur bæði haft neikvæð og jákvæð áhrif á 

frammistöðu. Mynd 1 sýnir víddirnar fjórar og andstæða póla innan þeirra. 

 

Mynd 1. Sálfræðileg fjarlægð og víddirnar fjórar (Hamilton, 2015). 
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3.1 Túlkunarstig og fjarlægð 

Það sem tengir sálfræðilega fjarlægð og stig túlkunar er að hátt stig túlkunar tengist 

þeirri tilfinningu að eitthvað virðist sálfræðilega fjarlægt en lágt túlkunarstig kallar fram 

tilfinningu um sálfræðilega nálægð (Bar-Anan o.fl., 2006; Trope og Liberman, 2003). 

Sambandið á milli túlkunar og fjarlægðar er á báða vegu, þ.e.a.s. fjarlægð viðburðar á að 

hafa sömu áhrif á túlkun eins og hagræðing túlkunar á skynjun fjarlægðar (Trope o.fl., 

2007). Þetta var meðal annars prófað í rannsókn Liberman, Trope, McCrea og Sherman 

(2007) þar sem þátttakendur voru beðnir um að segja annaðhvort af hverju eða hvernig 

eitthvað ætti að vera framkvæmt (t.d. að opna bankareikning). Tengist þetta því að af 

hverju er hluti af óhlutbundnari túlkun á meðan hvernig eitthvað er framkvæmt tengist 

hlutstæðari túlkun. Þeir sem sögðu af hverju þeir ættu að framkvæma eitthvað upplifðu 

sig almennt í meiri fjarlægð frá viðburðinum en þeir sem svöruðu út frá hvernig þetta 

ætti að vera framkvæmt. Wakslak, Trope og Liberman (2006) sýndu fram á svipaðar 

niðurstöður út frá tilgátu fjarlægð. Þátttakendur voru spurðir hversu líklegt það væri að 

þeir myndu taka þátt í sálfræðirannsókn þá annars vegar þegar þeir fengu lýsingu sem 

var með áherslu á aðalatriðin og hinsvegar aukaatriði. Í takt við kenningar um samband 

á milli fjarlægðar og túlkunar voru þeir sem fengu lýsingar á aðalatriðum ólíklegri til að 

taka þátt þar sem þeir upplifðu meiri fjarlægð öfugt við þá sem fengu lýsingu með 

áherslu á aukaatriði. Það er þessvegna margt sem styður þá kenningu að þegar 

sálfræðileg fjarlægð eykst verður túlkun meira óhlutbundin og hinsvegar þegar 

fjarlægðin er minni verður túlkunin meira hlutstæð (Trope o.fl., 2007). 

Trope og Liberman (2010) útskýra að það sé mikilvægt að þekkja muninn á 

túlkunarstigs kenningunni og sálfræðilegri fjarlægð. Túlkunarstigið vísar meira í 

skynjunina á því sem muni gerast, þ.e. ferlið sem kallar fram ímynd atburðarins. 

Sálfræðileg fjarlægð tengist meira skynjuninni á því hvenær atburður muni gerast, hvar 

hann muni gerast, hver muni upplifa hann og hvort hann gerist. Er þetta því meira skylt 

rúm- tímafjarlægð atburðarins frá sjálfinu heldur en því sem býr í atburðinum. Þó svo að 

því sé haldið fram að það sé samband á milli sálfræðilegrar fjarlægðar og túlkunarstigs á 

báða vegu þá er það ekki alveg svo einfalt (Trope og Liberman, 2010). Með þessu er átt 

við þá skilgreiningu að eitthvað sem er sálfræðilega fjarlægt auki túlkunarstigið og öfugt. 

Það geta komið upp aðstæður sem stangast á við þessar kenningar að einhverju leyti, 

þ.e. að þetta eigi svona vel saman. Til dæmis ef við ímyndum okkur að það sé langur tími 
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í kennslustund en við vitum í hvaða stofu hún verður, þá gætum við haft jákvæðar 

væntingar þar sem við kunnum að meta þessa stofu vegna góðra aðstæðna. Samt segir 

kenningin okkur að með meiri tímamun eigi túlkunarstigið að hækka og að við leggjum 

þess vegna minni áherslu á smáatriði. 

 

3.2 Skyldleiki sálfræðilegu fjarlægðanna 

Víddir sálfræðilegrar fjarlægðar eru ólíkar og eiga við í ólíkum tilfellum en engu að síður 

tengjast þær og hafa áhrif á hver aðra (Trope og Liberman, 2010). Ef við hugsum okkur 

framandi áfangastað þá erum við líklegri til að hugsa lengra fram í tímann fremur en til 

nálægrar framtíðar, um annað fólk en okkur sjálf og að það sé ólíklegt fremur en líklegt 

að við heimsækjum þennan stað. Ef við hugsum um Kína sem dæmi, þá eru við líklegri til 

þess að hugsa ekki um næstu daga varðandi það að fara þangað, við hugsum frekar um 

Kínverja en okkur sjálf, við hugsum frekar að þetta sé langt í burtu en nálægt og við 

erum líklegri til þess að hugsa að það sé ólíklegt að við förum þangað heldur en líklegt. 

Bar-Anan, Liberman, Trope og Algom (2007) gerðu rannsókn sem styður kenninguna um 

skyldleika fjarlægðanna. Könnunin var hönnuð út frá mynd- og textaprófi Stroop (1935) 

sem gengur út á að mæla viðbragðshraða þátttakenda við samtengdum mynd- og 

textaskilaboðum en það hentar vel við greiningu á skyldleika víddanna. Niðurstöðurnar 

studdu að tíma, rýmis, félags og tilgátu fjarlægðirnar hafa samtengda merkingu að því 

leyti að þær verka hver á aðra (Trope og Liberman, 2010). Það er í gegnum sjálfkrafa 

hugsanir sem eru ekki alltaf í beinu sambandi við markmið en hafa þó áhrif á 

einstaklinga. Þessu til stuðnings þá rannsökuðu Stephan, Liberman, og Trope (2010) 

hvernig félagsleg fjarlægð verður fyrir áhrifum af tíma- og rýmis fjarlægð. Rannsóknin 

sannreyndi niðurstöður rannsóknar Brown og Levinson (1987) að kurteisleg og formleg 

framsetning á texta skapar tilfinningu um fjarlægð. Ástæðan er einfaldlega sú að það er 

munur á því hvernig við ávörpum fólk eftir því hvernig við tengjumst því. Í annarri 

rannsókn sem Stephan o.fl. (2010) gerðu fengust þær niðurstöður að þátttakendur voru 

líklegri til að orða texta kurteislega ef hann var ætlaður lesendum í framtíðinni frekar en 

bráðlega. 
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3.3 Eru fjarlægðirnar þær sömu? 

Því hefur verið haldið fram að víddirnar séu ekki allar jafn sterkar þegar kemur að 

áhrifunum sem þær hafa á hver aðra (Trope og Liberman, 2010). Með þessu er átt við að 

þegar einstaklingur er undir áhrifum ólíkra vídda þá er líklegt að ein hafi sterkari áhrif og 

stjórni þar af leiðandi skynjununni á hinni víddinni. Boroditsky (2000) sýndi fram á það í 

rannsókn sinni að þegar þátttakendur var undir áhrifum rýmislegrar fjarlægðar þá hafði 

það áhrif á það hvernig þeir svöruðu spurningu um tímalega fjarlægð, en þegar prófinu 

var snúið við hafði það ekki áhrif. Trope og Liberman (2010) útskýra þetta á þann hátt að 

einfaldara geti verið að setja sig í spor rýmislegrar fjarlægðar heldur en tímalegrar 

fjarlægðar. Þeir segja að rýmisleg fjarlægð sé einfaldari á þann hátt að hún er frekar skýr 

og það er hægt ferðast fram og til baka í rými en ekki á sama hátt í tíma. Trope og 

Liberman (2010) rannsökuðu hversu ólíkt það er hvernig einstaklingar hafa áhrif á 

víddirnar. Ef við tökum tímann sem dæmi þá höfum við ekki stjórn á honum nema að því 

leyti að við getum aðlagað okkur að honum. Við getum fært okkur nær fólki í rými en 

það tryggir ekki að við nálgumst það félagslega. Sömuleiðis er erfitt fyrir okkur að 

stjórna nema að hluta líkunum á því að eitthvað gerist. Einnig verður að horfa til hvaða 

gildi fólk setur á bakvið hverja vídd (Trope og Liberman, 2010). Fólk er oft jákvætt 

varðandi atburði sem eru fjarlægir í tíma á meðan aukin félagsleg fjarlægð hefur 

neikvæð áhrif á okkur (Liberman o.fl., 2007).    

        Mikilvægt er að hafa í huga að margt hefur áhrif á ákvörðunarferli, skynjun og 

túlkun hjá fólki þegar kemur að nálægum og fjarlægum atburðum. Fólk tekur ákvaðarnir 

út frá eigin hagsmunum og með því að semja við aðra. Sömuleiðis þarf fólk að takast á 

við sjálft sig, þ.e. freistingar og langanir. Því er sálfræðileg fjarlægð skilgreind út frá 

aðstæðunum sem viðkomandi er í. Þegar fólk er sálfræðilega nálægt þá verða áhrif 

tengdari tilfallandi atriðum á meðan meiri sálfræðileg fjarlægð er frekar undir áhrifum 

grunngilda, hugmyndafræði og viðhorfa (Trope og Liberman, 2010).   

 



 

21 

4 Skilaboð í texta og myndaskilaboð 

Það er hægt að setja fram skilaboð á ólíkan hátt sem hafa í grunninn sömu þýðingu, t.d. 

mynd af hlut eða nafn hlutarins. Eða þá mynd af landslagi og texta sem lýsir því sem er á 

myndinni. Óhætt er að segja að mynd og texti henti við ólík tilfelli. Sem dæmi um þetta 

þá er auglýsingaefni oft sett fram á ólíkan hátt, þá bæði myndrænt og í texta.   

Amit, Algom og Trope (2009) lögðu til þar sem sálfræðilega nálægir atburðir hafa 

þá tilhneigingu að vera séðir út frá hlutstæðari túlkun á meðan sálfræðilega fjarlægir 

atburðir verða frekar undir áhrifum af óhlutbundnari túlkun að ákveðnar framsetningar 

ættu ýmist að veikja eða styrkja þessa sýn. Þar sem texta eða orð má túlka á ólíkan hátt 

en mynd sýnir í rauninni bara það sem er á henni, lögðu þeir fram þá kenningu að texti 

ætti að styrkja sálfræðilega fjarlæga atburði á meðan mynd ætti að styrkja sálfræðilega 

nálæga atburði. Í rannsókn þeirra voru mæld viðbrögð annarsvegar út frá texta og 

hinsvegar myndskilaboðum. Þátttakendur voru settir í sálfræðilega fjarlægar eða 

nálægar aðstæður þar sem hlutir eða orð áttu að túlka tímalega, rýmislega eða 

félagslega fjarlægð. Niðurstöður rannsóknarinnar voru í takt við kenningu þeirra þ.e. að 

sálfræðileg fjarlægð hafði áhrif á stig túlkunar á myndum og texta. Þeir halda því fram 

að orð tengist hærra túlkunarstigi en myndir, þ.e. að myndir eru að jafnaði hlutstæðar 

og orð eða texti þá frekar óhlutbundin. Því ætti mynd að styrkja sálfræðilega nálæga 

atburði og orð/texti sálfræðilega fjarlæga atburði. 

        Wakslak, Trope og Liberman (2012) útskýra að þar sem orð eru óhlutbundin þá 

ná þau betur utan um kjarna viðfangsins sem gefur til kynna að með mótun skilaboða 

þar sem notaðir eru ólíkir miðlar má stjórna vali móttakanda (t.d. Liberman o.fl., 2007). 

Það er að með skilaboðum í texta sé fólk í betra sambandi við framtíðina heldur en með 

skilaboðum í myndum. Þar sem myndir eru hlutstæðar gefa þér upplýsingar sem henta 

betur við sálfræðilega nálægar aðstæður (Wakslak o.fl., 2012). Helst þetta í hendur við 

kenningar í samskiptafræðum, sem segja okkur að fólk noti meira ólík tjáningarform (t.d. 

andlitstjáningu og handahreifingar) þegar samskiptin eiga sér stað í nálægum 

aðstæðum. En orðatákn (t.d. texta og netpóst) þegar samskiptin eiga sér stað í 

fjarlægum aðstæðum (Baym, Zhang, og Lin, 2004; Derks, Bos, og von Grumbkow, 

2007).                                   
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Holbrook og Moore (1981) halda því hinsvegar fram að myndir nái víðar utan um 

hluti heldur en orð sem er einskonar mótsögn við niðurstöður þeirra Amit o.fl. (2009). 

Rannsókn Kim o.fl. (2016) styður þessa kenningu að því leyti að myndir mældust meira 

óhlutbundnar heldur en texti.  

Þegar horft er til kaupa á netinu þar sem neytendur eru ekki í snertanlegu 

sambandi við vöruna, byggir ákvörðun þeirra oft á textum og myndum sem birtast á 

vefsíðu viðkomandi fyrirtækja (Kim og Lennon, 2008). Athygli neytenda beinist þó oft að 

myndunum fram yfir textann og hafa myndir því meiri áhrif í kaup ákvörðunarferlinu 

(Rayner, Miller, og Rotello, 2008; Riegelsberger, Sasse, og McCarthy, 2003). Schmitt og 

Simonson (1997) sýndu fram á það með rannsókn sinni að myndir geta breytt skynjun 

neytandans á vörum. Sem dæmi getur mynd innhaldið fjölda þátta eins og hvernig flík 

leggst að líkamanum, í hvað þú notar flíkina, hvaða ávinning þú hefur af því að kaupa 

flíkina o.s.frv. Einnig hefur verið sýnt fram á það að auglýsingar með texta í fyrirrúmi eru 

líklegri til þess að fá neytendur til að taka þátt í kynningarstarfi vörunnar, þar sem þeir 

hafa meiri skilning á því hvað eigi að gera (Thomas, Cassil, og Forsythe, 1991). Með 

öðrum orðum að texti sé skýrari lýsing á næsta skrefi. Santaella, Summers, og Belleau 

(2012) fengu þær niðurstöður að einungis myndir gætu átt jafnmikið við eins og 

einungis texti í auglýsingum. Hinsvegar gáfu niðurstöður einnig til kynna að sambland af 

báðum þáttum væri áhrifaríkast en ekki það að hafa annað hvort bara mynd eða bara 

texta. 
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5 Áfangastaðir 

Hugtakið áfangastaður nær allt frá ákveðnu aðdráttarafli til lands eða svæða (Echtner og 

Ritchie, 1991). Echtner og Ritchie (1991) nefna að ímynd áfangastaða eigi að innhalda 

tvo þætti, heildarmynd og einkenni, sem eru ólíkir þættir sem hafa áhrif á það hvernig 

neytendur kynnast vörum, þ.e. ef horft er á áfangastað sem vöru. Þetta er t.d. í gegnum 

auglýsingar, jákvætt umtal (e. word-of-mouth), verð, framboð og aðra minna áberandi 

en ekki síður mikilvæga þætti sem hafa áhrif á það hvernig við túlkum (Trope o.fl., 

2007;  Vettas, 1997). Áfangastaðir verða annars vegar til út frá því hvernig markaðsfólk 

setur þá fram, sem getur verið nokkuð einfölduð mynd af raunveruleikanum sem ætlað 

er að skapa einskonar vörumerki. Hins vegar skapast áfangastaður líka út frá þeim sem 

þangað ferðast og þeim sem þar búa sem og því samspili sem á sér stað þarna á milli 

(Framke, 2002). Áfangastaðir ferðamanna búa yfir einhverju aðdráttarafli og tilgangi 

sem byggist á tengslum sem geta komið skipulagi á væntingar og hughrif þeirra sem 

þangað ferðast (Framke, 2002). Áfangastaðir hafa líka sinn líftíma eins og aðrar vörur en 

þetta er meðal annars útskýrt með líftímakúrvu Butler (1980) sem segir okkur að 

staðurinn muni með tímanum hnigna ef ekki er brugðist við. Ferðamenn standa frammi 

fyrir mörgum ákvörðunum þegar kemur að vali á áfangastað, ákvarðanir sem tengjast 

lausnum á fjölda hugrænna áskorana (Dellaert, Arentze og Horeni, 2014).   

Nú er búið að fara yfir helstu kenningar þessarar rannsóknar sem fjalla um 

túlkunarstigið og sálfræðilegar fjarlægðir og sambandið þarna á milli. Samkvæmt 

fræðunum ætti tímaleg fjarlægð að hafa áhrif á val þátttakenda á áfangastað ef skilaboð 

eru hönnuð með túlkunarstigs kenninguna í huga (Kim o.fl., 2016; Liberman o.fl., 2002). 
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6 Rannsóknaraðferð  

Í þessari rannsókn er stuðst við megindlega rannsóknaraðferð þar sem markmiðið var að 

skoða orsakasamhengi. Með öðrum orðum til að rannsaka hvort tímaleg fjarlægð hafi 

áhrif á val þátttakenda á áfangastað ef myndrænu skilaboðin eru hönnuð annarsvegar 

óhlutbundin og hinsvegar hlutstæð. Megindlegar rannsóknir henta vel til að greina mun 

á milli hópa og hvort sambönd séu á milli þátta í rannsókninni. Þetta er höfuð markmið 

þessarar rannsóknar og því henta megindlegar rannsóknir betur en eigindlegar þó þær 

gætu vissulega komið með áhugaverðan vinkil á viðfangsefnið. Notast er við 

hentugleikaúrtak í rannsókninni, en þegar verið er að rannsaka sálfræðileg ferli skiptir 

það minna máli að hafa slembiúrtak vegna þess að verið er að sannreyna kenningar 

(Calder, Philips og Tybout, 1981, 1982;  Katz,1972 ). Í kaflanum verður byrjað á því að 

fjalla um forprófið sem var framkvæmt í þeim tilgangi að sannreyna virkni inngripsins. 

Næst verður farið í gerð spurningalista og þar á eftir fylgir framkvæmd könnunar. Í enda 

kaflans verður farið í dreifingu þátttakenda.   

 

6.1 Forprófun 

Áður en megin könnunin var framkvæmd var forprófun gerð á þeim myndrænu 

skilaboðum sem átti að nota í könnuninni. Hönnuð voru tvennskonar myndræn skilaboð 

sem fengu heitið Colleströnd (hlutstæð) og Palofjörður (óhlutbundin) (sjá mynd 4 og 5 í 

viðauka 1). Myndirnar sem áttu að tákna Colleströnd voru nærmyndir með áherslu á 

tiltekna möguleika til afþreyingar. Palofjörður var settur fram myndrænt á þann hátt að 

áherslan var á yfirlit þar sem möguleikarnir voru margir en ekki ákveðnir. Passað var upp 

á að myndirnar væru aðlaðandi og gætu verið notaðar í kynningarefni. Notast var við 

spurningar (hversu hlutstæð, hversu óhlutbundin er myndin) sem Kim o.fl. (2016) 

notuðu í sinni rannsókn og var tilgangurinn að kanna túlkunarstig á myndunum. 

Þátttakendur fengu annan af tveimur möguleikum (mynd, hlutstæð eða óhlutbundin) og 

áttu síðan að dæma hversu hlutstæð eða óhlutbundin myndin var. Notast var við 

hentugleikaúrtak og var könnuninni deilt á Facebook, þátttakendur voru alls 65. 

Marktækur munur mældist á túlkunarstiginu á milli hlutstæðu og óhlutbundnu 

myndrænu skilaboðanna (t(65) = 2,60; p < 0,05).  
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6.2 Gerð spurningalista 

Við gerð spurningalistans var hugmyndafræði um stig túlkunar og tímalega fjarlægð 

höfð í huga, þar sem markmiðið var að sannreyna þessar kenningar með því að móta 

skilaboð út frá þeim og prófa síðan. Skoðaðar voru fyrri aðferðir fræðimanna við hönnun 

spurningalistans og þá var sérstaklega rannsókn Kim o.fl. (2016) höfð sem fyrirmynd. Í 

könnuninni var sett fram sviðsmynd (e. scenario method) sem má sjá í viðauka 1. Við 

notkun þessarar aðferðar gefst kostur á því að gefa fólki ákveðna stjórn á aðstæðum, 

þar sem tekið er fram að um ímyndaðar aðstæður sé að ræða (Bitner, 1990). Reynt er 

að líkja eftir raunverulegu atviki þó svo að greinamunur sé á milli ímyndar og 

raunveruleikans (Ha og Jang, 2009). Þátttakendur áttu að ímynda sér að vera hluti af 

saumaklúbb sem væri að fara í ferð eftir eina viku (nálæg framtíð) eða eitt ár (fjarlæg 

framtíð). Það var háð tilviljun hvorn tímann þátttankendur fengu. Í næstu spurningu var 

sannreynt hvort fólk hefði meðtekið hvað það væri að fara eftir langan tíma. Þar á eftir 

fengu þátttakendur að sjá tvenn myndræn skilaboð (óhlutbundin og hlutstæð) hvort á 

eftir öðru og í hvoru tilviki fyrir sig átti að gefa einkunn um hversu vel eða illa 

viðkomandi líkaði við áfangastaðinn. Notast var við 7 punkta Likert kvarða þar sem 1 

táknaði að fólki líkaði mjög illa við áfangastaðinn og 7 mjög vel. Ekki var um 

raunverulega áfangastaði að ræða til að koma í veg fyrir að m.a. rýmisleg fjarlægð hefði 

áhrif. Tilviljun réði því hvor myndrænu skilaboðanna birtust fyrst. Í lokin var fólk beðið 

um að velja annan hvorn áfangastaðinn en fyrri rannsóknir hafa sýnt að ekki er alltaf 

samband á milli mats og vals (Bettman, Luce og Payne 1998; Park og Kim, 2005). Síðan 

var spurt um kyn og aldur. Útfærslan var milli hópa snið (e. between-subjects design). 

 

6.3 Framkvæmd 

Þátttakendum var kynntur bakgrunnur rannsakanda, hvað langan tíma könnunin tæki og 

að svör yrðu ekki rakin. Sömuleiðis var gefinn kostar á að hafa samband við rannsakanda 

og kynnt hverjir leiðbeinendur væru. Markmiðið var að ná til Íslendinga og var um 

hentugleikaúrtak að ræða. Könnuninni var deilt á Facebook og var þýðið allir 

Íslendingar. Talið er að um 72,4% eða 243.000 Íslendingar noti Facebook (Hagstofan, 

2017; RÚV, 2013). Þar sem forprófinu og megin könnuninni var deilt á Facebook er 

möguleiki að einhverjir hafi svarað báðum könnunum. Reynt var að deila á ólíkum 
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hópum og einnig var nokkur tími á milli kannana. Kannanirnar voru nokkuð ólíkar þar 

sem forprófið rannsakaði túlkun þátttakenda og skilning á hugtökum, á meðan megin 

könnunin rannsakaði skynjun út frá tíma. Því er talið ólíklegt að mengun hafi borist á 

milli kannana. Forprófið og megin könnunin voru hönnuð á könnunarsíðunni 

Questionpro.   

 

6.4 Þátttakendur 

Alls voru 195 svör keyrð í gengum tölfræðigreiningu (sjá dreifingu í töflu 2). Úrtakið var 

rafrænt hentugleikaúrtak þar sem þátttakendur voru hvattir til þess að deila könnuninni. 

Ekki er um mjög jafna aldursdreifingu þátttakenda að ræða en hún var mæld á 

sex stigum. 65% þátttakenda voru á aldrinum 21-40 ára á meðan 32% voru á aldrinum 

41 árs og eldri. Af þeim sem tóku þátt voru 43% karlar og 57% konur. 

 

Tafla 2. Aldur og kyn þátttakenda 

Aldur Kyn 

20 ára og yngri         2,1% Karlkyn                   43% 

21 - 30 ára                35,1% Kvenkyn                 57% 

31 - 40 ára                29,9%  

41 - 50 ára                13,9%  

51 - 60 ára                12,9%  

61 ára og eldri          5,2%  

 

 

 



 

27 

7 Niðurstöður 

Markið rannsóknarinnar var að skoða hvort tímaleg fjarlægð hefði áhrif á val 

þátttakenda á áfangastað. Af þeim sem voru í fjarlæg framtíð hópnum völdu 57% 

Palofjörð og af þeim sem voru í nálæg framtíð hópnum völdu 46% Colleströnd (sjá mynd 

2). Þeir sem voru í fjarlæg framtíð hópnum völdu í 43% tilfella Colleströnd og þeir sem 

voru í nálæg framtíð hópnum völdu Palofjörð í 54% tilfella.   

 

 

Mynd 2. Val þátttakenda á áfangastað út frá tímalegri fjarlægð 

 

Það er strax hægt að sjá stuðning við markmiðið að því leiti að fjarlæg framtíð hópurinn 

hneigðist hlutfallslega meira til Palofjarðar heldur en nálæg framtíð hópurinn.  

Notast var við samvirkni (e. mixed anova) tölfræðipróf til að greina niðurstöður 

út frá mati fólks á áfangastöðum með tilliti til tíma. Þar er hægt að sjá að fjarlæg framtíð 

hópurinn hneigðist hlutfallslega meira til Palofjarðar heldur en nálæg framtíð hópurinn 

(F(1,187) = 7,861, p= 0,006). Niðurstöður segja okkur að tímaþátturinn hafði áhrif á það 

hvaða áfangastað fólk valdi óháð því hvor staðurinn var talinn álitlegri. Milli hópa áhrif 

(e. Between-Subjects Effects) voru skoðuð, en ekki reyndist munur á því hversu jákvæðir 

fjarlæg framtíð hópurinn og nálæg framtíð hópurinn voru almennt gangvart 

áfangastöðunum í heild (F(187) = 4,71; p= 0,146).  
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Mynd 3 sýnir niðurstöður á mati fólks á áfangastöðum og dreifingu meðaltala út frá því 

hversu vel fólki líkaði viðkomandi áfangastaður eftir því hvort fara átti eftir eina viku eða 

eitt ár. 

 

 

Mynd 3. Mat þátttakenda á áfangastað út frá tímalegri fjarlægð 

 

Hópurinn sem var að fara eftir eitt ár var töluvert jákvæðari gagnvert Palofirði (M=6,01) 

heldur en Colleströnd (M=5,51) (p<0.05). Hópurinn sem var að fara eftir eina viku var 

nánast jafn jákvæður gagnvart Palofirði (M=5,51) og Colleströnd (M=5,54) (p>0.05). 

Almennt var Palofjörður talinn meira aðlaðandi af báðum hópum (F(1, 187)=6,146, p= 

0,014). 
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8 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort tímaleg fjarlægð hafi áhrif á túlkun 

skilaboða þegar kemur að vali á áfangastað að því leyti að viðskiptavinur sé líklegri til að 

velja óhlutbundin skilaboð þegar ferð mun eiga sér stað í fjarlægri framtíð og hlutstæð 

skilaboð þegar ferð er í nálægri framtíð. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru að 

tímaleg fjarlægð hefur áhrif á val þátttakenda á áfangastað þegar þeir voru kynntir með 

túlkunarstig í huga. Styður þetta fyrri rannsóknir um túlkunarstigs kenninguna í 

sambandi við sálfræðilega fjarlægð (t.d.  Kim, o.fl. 2016; Trope og Liberman, 2003; Trope 

o.fl., 2007). Sömuleiðis er hún viðbót við þekkingu um mótun myndrænna skilaboða út 

frá áfangastöðum í ferðaþjónustu með tilliti til tímalegrar fjarlægðar. Færst hefur í 

aukana að tengja hugræna þætti við rannsóknir á ákvarðanatöku neytenda þegar kemur 

að vali á áfangastöðum og er þetta viðbót inn í þau fræði (Dellaert o.fl., 2014; Kim, o.fl. 

2016). Vegna mikillar samkeppni í ferðaþjónustu sem atvinnugreinar er mikilvægt að 

vekja athygli á sér þar sem neytendur muna leita annað ef þú nærð ekki athygli þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að markaðsfræðingar þurfi að taka til greina 

hvar í túlkunarstiginu neytandinn er þegar verið er að ná til hans með auglýsingum og 

öðrum skilaboðum, þá sérstaklega með tilliti til tímalegrar fjarlægðar. Þegar auglýst er 

með miklum fyrirvara áður en neytendum er ætlað að fara í ferðina er mælt með því að 

myndrænu skilaboðin séu með áherslu á yfirborðið, meginatriðin og einfaldleikann. Hér 

er því komið ákveðið tól sem getur hjálpað til við að ná til viðskiptavina og ekki bara til 

að ná til þeirra heldur einnig til að halda í þá. Þá er átt við að þegar náð hefur verið til 

þeirra er hægt að halda áfram að koma upplýsingum á framfæri sem tengjast 

túlkunarstigi og henta þ.a.l. betur stað og stund. Mikilvægt er að hafa þetta í huga þar 

sem eitthvað sem kemur til móts við langanir viðkomandi en hentar ekki þegar nær 

dregur, að þá þarf að aðlaga upplýsingar af því sem kemur til móts við óskirnar jafnframt 

því að vera hentugt þegar það á við (Trope o.fl., 2007). 

Niðurstöðurnar gáfu greinilega til kynna að fólk kaus meira óhlutbundin 

myndræn skilaboð þegar átti að ferðast eftir ár. Er þetta í takt við grunnhugmyndina um 

túlkunarstigs kenninguna að aukin skynjuð fjarlægð (í t.d. tíma, rúmi, félagslega) veldur 

því að hugsun okkar um tiltekinn hlut eða atburð er meira óhlutbundin (Trope og 

Liberman, 2003). Sömuleiðis benti rannsókn Nussbaum o.fl. (2006) til þess að við 
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aukningu í tímalegri fjarlægð fylgir aukin tiltrú þátttakenda að því leyti að þeir sæktust 

frekar í óvissuna þar sem möguleikarnir gætu þá verið meiri. Myndrænu skilaboðin voru 

hönnuð meðal annars með þetta í huga, þ.e. að hlutstæða myndin sýndi hverju hægt 

væri að ganga að, á meðan óhlutbundna myndin var meira yfirlit en á sama tíma opnari 

fyrir fleiri möguleikum. Hægt er að tala um líkindi á milli niðurstaðna þessarar 

rannsóknar og rannsóknar Kim o.fl. (2016). Þeir fengu einnig þær niðurstöður að tímaleg 

fjarlægð hefði marktæk áhrif á val fólks á kynningarefni sem hannað var með tilliti til 

túlkunarstigsins. Þá sérstaklega fengu þeir sterkari niðurstöður þegar fólk var að ferðast 

í fjarlægri framtíð. Þegar horft er til kynningarefnis í ferðaþjónustu almennt þá er það 

oft í einhverju samræmi við túlkunarstigs kenninguna, þó það sé ekki endilega meðvitað. 

Hvataferða ferðaþjónustufyrirtæki auglýsa oft hvað er í boði frekar en að sýna 

heildarmyndina sem er rökrétt þar sem þannig ferðir eru oft keyptar með minni 

fyrirvara. Síðan eru líka fjölmörg dæmi um að kynningarefni sé ekki hannað á þann hátt 

að það passi við túlkunarstigs kenninguna. Kim o.fl. (2016) rannsökuðu þetta og fundu 

út að oft er vöntun á að þessu sé fylgt eftir. 

 

8.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir  

Þar sem könnunin er byggð á svokallaðri sviðsmyndaaðferð þá er þetta aðeins próf á 

sviðsmynd. Með þessu er átt við að ytra réttmætið er lítið en kosturinn er 

orsakasamhengi. Mögulegt er að ástæða þess að hópurinn sem átti að fara eftir eina 

viku hafi ekki mælst með skýrari niðurstöður sé að fólk eigi erfiðara með að setja sig í 

þær aðstæður. Sömuleiðis var Palofjörður almennt talinn meira aðlaðandi af báðum 

hópum en þessar upplýsingar útskýra niðurstöðurnar að einhverju leyti en ekki 

orsakasambandið út frá fræðunum. Fólk virðist eiga erfiðara með að setja sig í spor nær 

í tíma vegna ýmissa þátta og því endurspegla niðurstöður frekar þann þátt heldur en 

galla í könnuninni (Nussbaum o.fl., 2006; Trope og Liberman, 2010). Um rafrænt 

hentugleikaúrtak var að ræða og því endurspeglaði úrtakið ekki allt þýðið. Að einhverju 

leyti endurspegla þátttakendur tengslanet rannsakanda sem ætla má að auki skekkju 

úrtaksins.  

 Þó svo að um einhverjar takmarkanir sé að ræða þá telur rannsakandi að 

niðurstöður rannsóknarinnar sé ákveðið framlag í því að tengja kenningar um 
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túlkunarstig og sálfræðilega fjarlægð inn í ferðaþjónustuna. Tekist hefur að sýna fram á 

mikilvægi þess að tengja þessar kenningar við mótun skilaboða fyrir áfangastaði. 

Athygli rannsakanda beindist að því hvernig þátttakendur tókust á við prófin tvö, 

þ.e.a.s. forprófið og megin könnunina. Í forprófinu var spurt út í hvernig viðkomandi 

tengdi myndrænu skilaboðin við ákveðin hugtök sem eru lýsandi fyrir annarsvegar hátt 

túlkunarstig og hinsvegar lágt túlkunarstig. Þó það hafi verið marktækur munur á milli 

hlutstæðu og óhlutbundnu skilaboðanna þá var niðurstaðan ekki jafn ótvíræð og í megin 

könnuninni. Skýringin er líklega að við hönnun prófsins er gengið út frá nákvæmri 

merkingu hugtakanna samkvæmt túlkunarstigs kenningunni en einstakir þátttakendur 

geta haft annan skilning á hugtökunum. Megin könnunin snerist hinsvegar að engu leyti 

um hugtakaskilning þátttakenda heldur um viðbrögð út frá þeim upplýsingum sem þeir 

fengu.  

 Hér er um ýmsa möguleika að ræða til frekari rannsókna. Í beinu framhaldi af 

þessari rannsókn væri áhugavert að framkvæma svipaða könnun þar sem texti er hafður 

í staðinn fyrir myndir eða samtengdur texti og myndir. Santaella o.fl. (2012) fengu þær 

niðurstöður að samþætting af báðum þáttum væri líklega áhrifaríkust. Sömuleiðis á eftir 

að rannsaka viðhorf til áfangastaða út frá hinum þremur fjarlægðunum (rýmis, félags og 

tilgátu). Áhugavert væri að framkvæma sviðsmynd þar sem unnið væri með samverkun 

fjarlægðanna. Frekari þróunar á forprófi fyrir mælingu á túlkunarstigi er líka þörf sem og 

ítarlegri greiningar á áhrifaþáttum þegar túlkunarstigið er lágt og fjarlægðin er lítil. 
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Viðauki 1 – Spurningalistinn 

 

 Ímyndaðu þér ferð eftir eina viku. 

Saumaklúbburinn þinn er að fara í óvænta ferð og það er mjög lítill tími til 

stefnu. Þið eruð að fara eftir eina viku og því mun gefast lítill tími til 

undirbúnings.  

Valið stendur á milli tveggja staða og nú er komið að þér að leggja mat á 

áfangastaðina og greiða atkvæði. 

 Ímyndaðu þér ferð eftir eitt ár. 

Saumaklúbburinn þinn er að skipuleggja ferð með góðum fyrirvara. Það er nægur 

tími til undirbúnings því að þið eruð ekki að fara fyrir en eftir eitt ár.  

Valið stendur á milli tveggja staða og nú er komið að þér að leggja mat á 

áfangastaðina og greiða atkvæði. 

 Einn úr saumaklúbbnum mætir seint og spyr „.. Hvað erum við að fara eftir 

langan tíma?“. Þú hugsar til baka og svarar út frá þeim upplýsingum sem fram 

hafa komið. 

o 1 vika 

o 6 mánuði 

o 1 ár 

 Vinsamlega skoðaðu eftirfarandi myndir af Palofirði og taktu afstöðu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Palofjörður (óhlutbundin) 
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 Hvernig líst þér á Palofjörð? 

o Mjög vel, frekar vel, vel, hvorki vel né illa, illa, frekar illa, mjög illa 

 

 Vinsamlega skoðaðu eftirfarandi myndir af Colleströnd og taktu afstöðu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvernig líst þér á Collestönd? 

o Mjög vel, frekar vel, vel, hvorki vel né illa, illa, frekar illa, mjög illa 

 Á hvorn áfangastaðinn myndir þú heldur vilja fara? 

o Palofjörð 

o Colleströnd 

 Kyn 

 Aldur 

 

Mynd 5. Colleströnd (hlutstæð) 


