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Útdráttur 

Kynbundnar staðalímyndir í auglýsingum hafa verið viðfangsefni fræðimanna í yfir 50 ár 

en flestar rannsóknir hafa snúið að birtingarmynd kvenna í auglýsingum. Algengara er að 

konur birtist í auglýsingum þar sem þær túlka hina hefðbundnu staðalímynd konunnar, t.d. 

sem heimavinnandi húsmóðir, heldur en á óhefðbundinn og framsækinn hátt, t.d. sem 

vörubílstjóri eða forstjóri. Sú birtingarmynd sem kynjunum er eignuð í auglýsingum hefur 

áhrif á viðhorf neytenda til auglýsinga og vörumerkis. Húmor í auglýsingum er vel til þess 

fallinn að fanga athygli áhorfandans og stuðlar almennt að betra viðhorfi neytenda til 

auglýsinga og vörumerkis. Húmor getur virkað sem samvirknibreyta í þeim auglýsingum 

sem innihalda kynbundnar staðalímyndir og dregið úr mögulegum neikvæðum áhrifum 

sem kynbundnar staðalímyndir hafa á viðhorf neytenda til auglýsinga og vörumerkis.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif staðalímynda og húmors á annars vegar 

viðhorf til auglýsinga og hins vegar viðhorf til vörumerkis. Notast var við 2 (hefðbundnar 

staðalímyndir vs. óhefðbundnar staðalímyndir) x 2 (húmor vs. ekki húmor) milli hópa 

tilraunasnið. Í gegnum rafrænt hentugleikaúrtak fengust svör frá 282 þátttakendum. 

Rannsóknin var endurtekning á þýskri rannsókn frá árinu 2014, en til að sannreyna réttmæti 

og áreiðanleika niðurstaðna er nauðsynlegt að endurtaka rannsóknir.  

Niðurstöður sýndu að notkun óhefðbundinna staðalímynda í auglýsingum hefur 

jákvæðari áhrif á viðhorf til auglýsinga og viðhorf til vörumerkis en notkun hefðbundinna 

staðalímynda. Konur hafa neikvæðara viðhorf en karlar til auglýsinga sem innihalda 

hefðbundnar staðalímyndir.  Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf 

til auglýsinga en þegar húmor er ekki notaður. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

markaðsfólki vísbendingu um þau áhrif sem húmor og kynbundnar staðalímyndir kunna 

að hafa á viðhorf einstaklinga til auglýsinga og vörumerkis. Ef tilgangurinn er að hanna 

markaðsefni sem er til þess fallið að bæta viðhorf neytenda til fyrirtækja er því mikilvægt 

að markaðsfólk leiði hugann að þáttum á borð við húmor og kynbundnar staðalímyndir í 

auglýsingum.  
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1  Inngangur 

Staðalímyndir eru fyrir fram ákveðnar hugmyndir sem einstaklingar gefa sér um hópa 

samfélagsins. Þessar hugmyndir eru útbreiddar og einfaldaðar alhæfingar um einkenni 

ákveðinna hópa og meðlima hans (Judd og Park, 1993). Notkun staðalímynda getur leitt af 

sér ákveðnar væntingar um það hvernig þessir hópar ættu að haga sér (Jussim, 1991). Þrátt 

fyrir mikla einföldun gegna staðalímyndir mikilvægu hlutverki í okkar daglega lífi, en 

notkun þeirra sparar bæði tíma og orku sem annars færi í að meta allar mögulegar 

upplýsingar sem tiltækar eru um einstaklinga. Á hverjum degi þurfum við að vinna úr þeim 

fjölmörgu áreitum sem berast skynfærum okkar. Það er okkur því eðlislægt að flokka þessi 

upplýsingaáreiti og brjóta niður í smærri og einfaldari einingar sem hjálpa okkur að greina 

hið félagslega umhverfi sem við lifum í (Macrae, Milne og Bodenhausen, 1994). Þannig 

getum við nýtt þær hugmyndir sem við höfum um ákveðna hópa til að leggja mat á 

einstaklinga án mikillar fyrirhafnar. Notkun staðalímynda getur auðveldað okkur félagsleg 

samskipti þar sem við reiðum okkur á þær upplýsingar sem við höfum um ákveðna 

samfélagshópa og yfirfærum þær upplýsingar yfir á einstaklinga sem búa yfir svipuðum 

eiginleikum (Swim, 1994). Hægt er að taka dæmi um hinn dæmigerða erlenda ferðamann 

á Íslandi. Ef ég er á gangi niður Laugaveginn og sé par í eins vindjökkum, snjóbuxum og 

gönguskóm þá geri ég ráð fyrir því að þarna séu útlendingar á ferð. Ef ég aftur á móti sé 

par sem er illa klætt miðað við veður, stelpan jafnvel í háum hælum og strákurinn í opnum 

frakka þá geri ég ráð fyrir að um Íslendinga sé að ræða.  

Staðalímyndir geta verið til komnar vegna mismunandi eiginleika sem hópar 

samfélagsins búa í raun og veru yfir og geta því, í fljótu bragði, virkað sem rétt framsetning 

á raunveruleikanum (Judd og Park, 1993). Gallinn er aftur á móti sá að mat sem byggir á 

staðalímyndum á við um gríðarlega stóran hóp einstaklinga. Þegar betur er að gáð er matið 

því frekar ónákvæmt. Staðalímyndir byggja á þeim eiginleikum hópsins sem eru mest 

áberandi, það er þeim eiginleikum sem greina einn hóp frá öðrum. Því tekst einstaklingum 

oft ekki að koma auga á þann einstaklingsmun sem er til staðar innan hópsins (Hilton og 

von Hippel, 1996). Þannig getur verið að parið sem ég sá labba niður Laugaveginn í eins 

vindjökkum, snjóbuxum og gönguskóm sé íslenskt. Þau starfi í raun hjá 

ferðaþjónustufyrirtæki og voru á leiðinni heim úr norðurljósaferð ofan af Langjökli. Að 

sama skapi getur verið að illa klædda parið séu erlendir ferðamenn á leiðinni heim úr 
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eftirpartýi. Hafa ber í huga að notkun staðalímynda getur haft slæm áhrif þar sem þær geta 

leitt til ofur einfaldra hugmynda um hóp einstaklinga og þannig verið uppspretta fordóma 

(Caprariello, Cuddy og Fiske, 2009; Fiske, 2015). 

Í yfir 50 ár hafa fræðimenn sýnt því áhuga hvernig staðalímyndir kynjanna koma fyrir 

í auglýsingum, þá sérstaklega birtingarmynd kvenna. Með kynbundnum staðalímyndum er 

átt við að ákveðnir eiginleikar skilji að konur og karla. Kvenlegir eiginleikar snúa meðal 

annars að því að sýna tilfinningar, sjá um húsverkin, börnin og heimilið á meðan karlægir 

eiginleikar snúa að framfærslu og viðhaldi heimilisins (Deaux og Lewis, 1984; Grau og 

Zotos, 2016). Konur eru mun líklegri en karlar til að birtast ungar að aldri í auglýsingum. 

Þær eru jafnframt líklegri til þess að kynna vörur (eða neyslu á vörum) á borð við 

uppþvottalög og aðrar heimilisvörur, léttvín og hársprey. Karlar í auglýsingum eru aftur á 

móti líklegri en konur til að birtast í forystuhlutverkum og sem notendur vara utan 

heimilisins, til dæmis að munda sláttuvélar, mála og gera við. (Iyer og Debevec, 2015; 

Knoll, Eisend og Steinhagen, 2011; Lien, Chou og Chang, 2012). Nokkuð samræmi virðist 

vera á milli ólíkra menningarheima þegar kemur að birtingarmynd kynjanna í 

auglýsingum. Í rannsókn Paek, Nelson og Vilela (2011) voru auglýsingar frá sjö ólíkum 

löndum skoðaðar með tilliti til birtingarmyndar kynjanna. Í þýskum auglýsingum birtust 

karlar aldrei í hlutverkum sem snéru að heimilinu. Í Bandaríkjunum, Kína, Kanada og 

Suður-Kóreu var hlutfall auglýsinga sem innihélt karlmann við heimilisstörf undir 2%. 

Hæsta hlutfallið var í Taílandi þar sem 4,9% auglýsinga innihéldu karlmann við 

heimilisstörf. Í framangreindum löndum birtust konur því hlutfallslega oftar en karlar í 

forgrunni auglýsinga sem snúa að heimilinu. Í auglýsingum í Þýskalandi, Bandaríkjunum, 

Kína, Kanada, Suður-Kóreu og Taílandi eru karlar mun líklegri en konur til að birtast í 

hlutverkum faglærðra einstaklinga á borð við lögfræðinga, lækna og kennara. Eina landið 

í rannsókninni sem sýndi konur oftar sem faglærða einstaklinga var Brasilía, en þrátt fyrir 

það var hlutverki þeirra oftar en ekki stillt þannig upp að þær væru háðar karlmanni og 

leituðu ráða til hans (Acevedo, Nohara, Arruda, Tamashiro og Brashear, 2006).  

Notkun húmors í kynningarstarfi getur verið gríðarlega öflugt sé hann nýttur á réttan 

hátt. Húmor í auglýsingum getur stuðlað að auknum viðskiptum, en í rannsókn Scott, Klein 

og Bryant (1990) voru þátttakendur sem sáu auglýsingaefni sem innihélt húmor líklegri til 

að mæta á viðburði á vegum fyrirtækisins en þeir þátttakendur sem sáu hlutlaust 

auglýsingaefni. Þá skiptir markhópurinn máli, en sýnt hefur verið fram á að karlmenn séu 

líklegri en konur til að kunna að meta auglýsingar sem innihalda húmor (Riecken og 



8 

 

Hansel, 2012). Þá þarf að taka tillit til þess að töluverður munur er á milli einstaklinga 

þegar kemur að því að kunna að meta og skilja húmor. Það þarf því ekki að koma á óvart 

að þeir sem kunna almennt að meta húmor eru líklegri til að bregðast á jákvæðari hátt við 

auglýsingum sem innihalda húmor en þeir sem kunna ekki að meta húmor (Weinberger og 

Gulas, 1992).  

Það er ekki langt síðan fræðimenn fóru að veita birtingarmynd kynjanna í auglýsingum 

athygli út frá húmor. Í fyrsta fasa rannsóknar Eisend, Plageman og Sollwedel (2014) var 

rýnt í innihald 186 þýskra sjónvarpsauglýsinga og lagt mat á staðalímyndir kynjanna og 

húmor í auglýsingunum. Niðurstöðurnar sýndu að karlar væru mun líklegri til birtast í 

fyndnum auglýsingum en konur. Í fyndnum auglýsingum, þar sem karlar voru í forgrunni, 

voru þeir túlkaðir sem sjálfstæðir, útivinnandi og miðaldra. Að sama skapi birtust konur 

oftar en karlar í auglýsingum sem innihéldu engan húmor. Í þeim auglýsingum voru konur 

oftast túlkaðar sem heimavinnandi, ungar og neytendur heimilisvara.  

Í öðrum fasa rannsóknar Eisend o.fl. (2014) var skoðað hver hugsanleg áhrif húmors 

væru á viðhorf þátttakenda til vörumerkis og auglýsinga eftir að hafa séð auglýsingar sem 

innihéldu hefðbundnar eða óhefðbundnar staðalímyndir kynjanna. Ástæðan fyrir því að 

húmor er rannsakaður í sambandi við staðalímyndir má í stuttu máli rekja til 

kenningarinnar um ósamræmi (e. incongruity theory). Samkvæmt kenningunni á húmor 

sér stað þegar einstaklingar upplifa einhverskonar ósamræmi í annars eðlilegum hlutum og 

aðstæðum (Veatch, 1998). Það eitt að brjóta upp staðalímyndir í ákveðnum aðstæðum 

getur því kallað fram gleði og hlátur. Áreiti rannsóknarinnar samanstóðu af fjórum IKEA 

auglýsingum sem innihéldu ýmist húmor eða engan húmor og hefðbundna staðalímynd 

kynjanna eða óhefðbundna staðalímynd kynjanna. Í kjölfar auglýsingarinnar voru 

þátttakendur beðnir um að svara spurningum sem mátu meðal annars hversu fyndin 

auglýsingin var, hvort birtingarmynd kynjanna í auglýsingunni væri hefðbundin eða 

óhefðbundin, viðhorf til auglýsingarinnar, viðhorf til vörumerkisins, viðhorf til 

birtingarmyndar kynjanna í auglýsingunni ásamt því hvort karakterar auglýsingarinnar 

væru trúverðug framsetning á raunveruleikanum. Niðurstöður þeirra sýndu að húmor væri 

mikilvæg breyta sem stuðlar að jákvæðara viðhorfi neytenda til auglýsinga og vörumerkis, 

þá sérstaklega í kjölfar auglýsinga sem innihalda óhefðbundnar staðalímyndir kynjanna. 

Þá höfðu þær auglýsingar sem innihéldu húmor og hefðbundnar staðalímyndir jákvæðari 

áhrif á viðhorf kvenna en karla. 
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Markmið þessarar rannsóknar er að endurtaka rannsókn Eisend o.fl. (2014), en ekki er 

vitað til þess að rannsóknin hafi verið endurtekin áður. Mikilvægt er að endurtaka 

rannsóknir á kerfisbundinn hátt til að meta áreiðanleika og réttmæti niðurstaðna (Klein, 

Brown og Lysyk, 2000). Könnuð verða þau áhrif sem húmor hefur á viðhorf þátttakenda 

til vörumerkis og auglýsinga í þeim auglýsingum sem innihalda annars vegar hefðbundnar 

og hins vegar óhefðbundnar staðalímyndir kynjanna.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar snýr að því að niðurstöður gefa fyrirtækjum og 

auglýsendum vísbendingu um þau áhrif sem notkun húmors og staðalímynda kann að hafa 

á viðhorf neytenda til auglýsinga og vörumerkis. Fræðilegt gildi rannsóknarinnar snýr að 

því hvort húmor sé samvirknibreyta sem hefur áhrif á viðhorf einstaklinga til vörumerkis 

og auglýsinga sem innihalda kynbundnar staðalímyndir. Þar að auki er mikilvægt að 

endurtaka rannsókn Eisend o.fl. (2014) svo hægt sé að kanna áreiðanleika og réttmæti 

niðurstaðna.  

Í fræðilegu yfirliti rannsóknarinnar verður byrjað á því að fjalla um staðalímyndir ásamt 

því að farið verður yfir rannsóknir sem snúa að kynbundnum staðalímyndum í 

auglýsingum. Því næst verður fjallað um húmor í auglýsingum og í lok fræðilegs yfirlits 

verður farið yfir rannsóknir sem tvinna saman kynbundnar staðalímyndir og húmor í 

auglýsingum. Því næst verður farið yfir aðferðafræði þessarar rannsóknar þar sem meðal 

annars verður fjallað um mælitæki og áreiti rannsóknarinnar. Þá verða niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og að lokum verða aðalatriði dregin saman í umræðukafla. 
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2 Staðalímyndir 

Þær fyrir fram ákveðnu hugmyndir sem einstaklingar gera sér um aðra hópa samfélagsins 

nefnast í daglegu tali staðalímyndir. Staðalímyndir eru útbreiddar og einfaldaðar 

alhæfingar um einkenni ákveðinna hópa og meðlima hans (Hilton og von Hippel, 1996). 

Algengar staðalímyndir eru meðal annars þær að Asíubúar séu góðir í stærðfræði og að 

Hollendingar séu hávaxnir. Einstaklingar hafa tilhneigingu til að leitast frekar eftir þeim 

upplýsingum sem samræmast þeirra heimsmynd, en leiða aðrar upplýsingar hjá sér 

(Wason, 1960). Þessi staðfestingarskekkja leiðir því til þess að einstaklingar veita því til 

dæmis sérstaka athygli ef hávaxinn Hollendingur verður á vegi þeirra, en leiða lágvöxnu 

Hollendingana hjá sér.  

Hægt er að tengja leiðsagnarreglur Tversky og Kahneman (1974) við þá einföldun sem 

felst í því að hugsa í staðalímyndum, en samkvæmt þeim geta leiðsagnarreglur oft falið í 

sér fljótlegt og áreiðanlegt mat á aðstæðum. Samkvæmt flýtireglunni um hið dæmigerða 

(e. representativeness heuristics) má því segja að ályktanir um félagslega hópa séu dregnar 

út frá þeim einkennum sem þykja dæmigerð, eða mest áberandi, fyrir hópinn. Gríðarlegt 

magn upplýsinga flæðir í umhverfinu og keppist um athygli okkar en lítið magn þessara 

upplýsinga nær inn í meðvitund okkar. Það að beita staðalímyndum er ákveðin flýtileið 

sem gerir okkur kleift að sjá heiminn á einfaldari hátt og leggja mat á einstaklinga á mjög 

stuttum tíma (Gigerenzer, 2008; Khan, Benda og Stagnaro, 2012). Staðalímyndir þjóna 

þannig mikilvægum tilgangi í okkar daglega lífi, en notkun þeirra sparar gríðarlega orku 

og tíma sem annars færi í að vega og meta allar mögulegar upplýsingar sem á vegi okkar 

verða. Staðalímyndir geta auðveldað okkur félagsleg samskipti þar sem við getum nýtt þær 

hugmyndir sem við höfum um ákveðna hópa til að leggja mat á einstaklinga án mikillar 

fyrirhafnar. Þannig reiðum við okkur á upplýsingar sem við teljum okkur hafa um 

einstaklinga og yfirfærum þær yfir á aðra sem búa yfir svipuðum eiginleikum (Hilton og 

von Hippel, 1996). 

Fordóma má rekja til þeirra neikvæðu staðalímynda sem einstaklingar hafa um aðra 

hópa (Fiske, Cuddy, Glick og Xu, 2002). Samkvæmt kenningunni um félagslegt auðkenni 

mun einn hópur mismuna þeim sem tilheyra öðrum hópum til þess að upphefja sína eigin 

sjálfsmynd. Tajfel og Turner (1979) bentu á að sá hópur sem einstaklingar tilheyrðu væri 
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ein mikilvægasta uppspretta stolts og sjálfsöryggis. Þannig veitir hópurinn okkur ákveðið 

félagslegt auðkenni sem tryggir okkur þá tilfinningu að við tilheyrum samfélaginu. Ein leið 

til að styrkja sjálfsmyndina felst í því að upphefja þá hópa sem við tilheyrum. Sem dæmi 

má nefna að margir Íslendingar trúa því að á Íslandi búi duglegasta fólk í heimi. Þeir 

upphefja þannig hópinn sem þeir tilheyra. Að sama skapi getur þessi hugsun leitt til 

fordóma gagnvart öðrum hópum. Þannig gætu einhverjir Íslendingar haldið því fram aðrir 

þjóðfélagshópar séu latir. Alvarleg vandamál sem geta skapast við notkun staðalímynda 

snúa meðal annars að takmörkuðum tækifærum ákveðinna hópa. Þannig eiga múslimar 

erfiðara uppdráttar á vinnumarkaðnum samanborið við trúarhópa á borð við kaþólikka og 

gyðinga. Þrátt fyrir að múslimar búi yfir sömu hæfni og aðrir trúarhópar er oftar haft 

samband við kaþólikka til að takast á við auglýst störf (Pierné, 2013). Þá eru konur sem 

mæta með búrku í atvinnuviðtal líklegri til að fá styttri viðtalstíma samanborið við 

kynsystur þeirra sem klæðast ekki búrku (King og Ahmad, 2010). Af þessum dæmum má 

sjá að þær hindranir sem einstaklingar verða fyrir á vinnumarkaðnum megi oft og tíðum 

einungis reka til trúarlegra þátta. Meðvitaðir eða ómeðvitaðir fordómar atvinnurekenda 

sem byggja á neikvæðum staðalímyndum um ákveðna trúarhópa geta komið í veg fyrir að 

einstaklingurinn sé metinn að verðleikum. Aðrir hópar sem geta fengið takmörkuð tækifæri 

úti á vinnumarkaðnum vegna fordóma og neikvæðra staðalímynda eru til að mynda 

einstaklingar sem hafa sögu um geðræn vandamál (Russinova, Griffin, Bloch, Wewiorski 

og Rokoklija, 2011), einstaklingar sem eru með göt eða lokka í andliti (Miller, McGlashan 

og Eure, 2009) og einstaklingar sem eru yfir kjörþyngd (Polinko og Popovich, 2001) svo 

fátt eitt sé nefnt.  

Með kynbundum staðalímyndum er átt við að konum og körlum séu eignaðir ákveðnir 

jákvæðir eða neikvæðir eiginleikar og hegðun sem þykir dæmigerð og ríkjandi fyrir hvort 

kyn fyrir sig (Bordalo, Coffman, Gennaioli, Shleifer, 2015; Eisend o.fl, 2014). Hugsanir 

um þessa eiginleika er ferli sem á sér stað hratt og ómeðvitað í huga einstaklinga. Almennt 

séð falla þær hugmyndir sem fólk gerir sér um hlutverk kynjanna undir tvo flokka. Annar 

flokkurinn snýr að samfélagslegum eiginleikum sem eru frekar tengdir við konur en karla 

og snúa að umhyggju gagnvart öðrum, hjálpsemi, hlýleika, uppeldi, tjáningu tilfinninga og 

ástúð. Hinn flokkurinn snýr að eiginleikum sem snúa að áhrifum og valdi og eru frekar 

tengdir körlum en konum, eiginleikum eins og ákveðni og stjórnsemi, framagirnd, 

sjálfstæði og sjálfsöryggi (Eagly og Karau, 2002). 
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Samkvæmt Deaux og Lewis (1984) er hægt að skipta eiginleikum kynjanna niður í fjóra 

mismunandi og sjálfstæða þætti sem snúa að lýsandi eiginleikum, útliti, hlutverki og 

starfsgreinum. Þessir þættir innihalda tvær víddir, karlæga og kvenlæga. Sem dæmi má 

nefna að vörubílstjóri er starfsgrein sem tengist sterklega karlægri vídd á meðan 

heimavinnandi húsmóðir er starfsgrein sem tengist sterklega kvenlægri vídd. 

Heimavinnandi húsmóðir fellur þannig undir hina hefðbundnu staðalímynd af konu, en 

vörubílstjóri fellur undir hefðbundna staðalímynd af karli. Þannig væri birtingarmynd 

óhefðbundinna staðalímynda kynjanna t.d. kona sem starfar við vöruflutninga og karl sem 

er heimavinnandi. Nokkur stöðugleiki er í staðalímyndum kynjanna yfir tíma. Í rannsókn 

Haines, Deaux og Lofaro (2016) voru kynin metin út frá sömu þáttum og Deaux og Lewis 

(1984) notuðu í sinni rannsókn. Samræmi reyndist í mati þátttakenda yfir þessa rúmu þrjá 

áratugi sem liðu á milli rannsóknanna á lýsandi eiginleikum, starfsgreinum og útliti 

kynjanna. Í báðum rannsóknum voru konur metnar hærri en karlar á samfélagslegum 

eiginleikum, það er þær voru taldar búa yfir meiri umhyggju gagnvart öðrum, vera 

hjálpsamar og hlýlegar svo eitthvað sé nefnt. Karlar voru metnir hærri en konur á 

eiginleikum sem snéru að áhrifum og valdi, það er þeir voru meðal annars taldir ákveðnari, 

framagjarnari og sjálfstæðari en konur. Eini munurinn á milli ára snéri að hlutverki 

kynjanna þar sem niðurstöður Haines, Deaux og Lofaro (2016) sýndu minni breytileika 

þegar kom að mati þátttakenda á hlutverkum sem þykja kvenleg, það er bæði karlar og 

konur voru talin geta sýnt kvenlega hegðun. Aftur á móti var ekki munur á mati þátttakenda 

á milli ára þegar kom að karlmannlegum hlutverkum. 

Williams og Best (eins og vísað er til í Williams, Satterwhite og Best, 1999) komust að 

því að nokkur stöðugleiki ríkir á milli ólíkra landa þegar kemur að kynbundnum 

staðalímyndum. Þátttakendur frá yfir 27 löndum svöruðu lista sem innihélt 300 lýsingarorð 

og merktu við hvort orðin væru meira einkennandi fyrir konur eða karla. Þau lýsingarorð 

sem höfðu sterka tengingu við karlmennsku voru meðal annars ágengni, 

einstaklingshyggja, skynsemi og styrkur. Þau orð sem höfðu sterka tengingu við konur 

voru meðal annars ósjálfstæði, viðkvæmni, vanmætti og heimska. Þau gildi sem 

einstaklingar úthlutuðu hvoru kyni fyrir sig voru þó ólík á milli ákveðinna landa. Þannig 

voru einstaklingar frá Nígeríu, Suður-Afríku og Japan líklegri til að kunna frekar að meta 

karlæga eiginleika, en einstaklingar frá Ástralíu, Ítalíu og Perú kunnu frekar að meta 

kvenlæga eiginleika.  
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2.1 Rannsóknir á kynbundnum staðalímyndum í auglýsingum 

Rannsóknir á kynbundnum staðalímyndum í auglýsingum hafa verið áberandi allt frá 

sjöunda áratugnum þegar konur vöktu athygli almennings á kynferðislegri og óraunhæfri 

birtingarmynd kvenna í auglýsingum (Plakoyiannaki og Zotos, 2009; Zimmerman og 

Dahlberg, 2008). Í kjölfarið hófust kerfisbundnar rannsóknir fræðimanna á þessu sviði og 

sýndu niðurstöður að birtingarmynd kvenna í auglýsingum mætti almennt skipta niður í 

fjóra þætti. Þessir þættir snúa að því að konur birtist til skrauts, að konur birtist í 

hefðbundnum hlutverkum (til dæmis heimavinnandi eða í mæðrahlutverki), að konur 

birtist í óhefðbundnum hlutverkum (til dæmis valdamiklar og í stjórnunarstöðu) og að 

konur birtist jafnar karlmönnum (Plakoyiannaki og Zotos, 2009; Belkaoui og Belkaoui, 

1976; Mitchell og Taylor, 1990; Lysonski, 1985; Zotos og Lysonski, 1994). Eisend (2010) 

tók saman niðurstöður 64 rannsókna á kynbundnum staðalímyndum í auglýsingum frá 

árunum 1977 – 2005. Niðurstöður hans leiddu í ljós að notkun kynbundinna staðalímynda 

í auglýsingum fari fækkandi með árunum en þær væru þó algengar enn þann dag í dag.  

Auglýsingar hafa verið gagnrýndar fyrir að stuðla að óraunhæfum kröfum varðandi útlit 

og hlutverk kvenna í samfélaginu (Furnham og Mak, 1999). Plakoyiannaki og Zotos 

(2009) rýndu í 3830 auglýsingar í breskum tímaritum. Þau komust að því að konum væri 

lang oftast stillt upp á kynferðislegan hátt eða sem skraut, eða í yfir 75% tilfella. Í rúmlega 

10% tilfella birtust konur í hefðbundnum hlutverkum, t.d. heimavinnandi. Í um það bil 9% 

tilfella birtust konur í óhefðbundnum hlutverkum, t.d. í valdastöðu eða sem útivinnandi. Í 

aðeins 3% tilfella birtust konur í auglýsingum þar sem þær stóðu jafnar körlum. Í rannsókn 

Lindner (2004) voru 1374 auglýsingar úr tímaritunum Vogue og Times frá árinum 1955 – 

2002 greindar með tilliti til birtingarmynda kvenna. Í flestum auglýsinganna voru konur 

hlutgerðar og þær nýttar sem skraut. Þar að auki birtust konur oftar en karlar í aðstæðum 

þar sem þær voru varnarlausar og fáklæddar. 

Staðalímyndir kynjanna eru oftar en ekki nýttar í auglýsingum sem snúa að þeim vörum 

sem þurfa að vera til á hverju heimili, allt frá borðtuskum yfir í borvélar. Mun algengara 

er að konur birtist í auglýsingum sem snúa að barna- og hreinlætisvörum sem ætlaðar eru 

til notkunar innanhúss heldur en karlar. Þegar kemur að auglýsingum sem snúa að viðhaldi 

á heimilinu eru karlmenn aftur á móti oftar í aðalhlutverki (Scharrer, Kim, Lin og Liu, 

2006). Þegar birtingarmynd kynjanna í auglýsingum er skoðuð út frá menningu kemur í 

ljós að nokkuð samræmi á sér stað á milli ólíkra landa. Þannig er hlutfall auglýsinga sem 

innihalda karlmann við heimilisstörf undir 2% í löndum á borð við Bandaríkin, Kína, 
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Kanada og Suður-Kóreu. Í þessum löndum eru karlar þar að auki mun líklegri en konur til 

að birtast í hlutverkum faglærðra einstaklinga á borð við lögfræðinga, lækna og kennara 

(Paek, Nelson og Vilela, 2011). 

Auglýsendur og félagsfræðingar hafa margir hverjir verið á öndverðum meiði varðandi 

hlutverk og eðli auglýsinga, en þær auglýsingar sem innihalda staðalímyndir hafa leitt af 

sér umræðuna um það hvort auglýsingar endurspegli ríkjandi gildi samfélagsins eða taki 

þátt í að móta þau (Grau og Zotos, 2016). Rannsókn Eisend (2010) gefur vísbendingu um 

eðli þess sambands sem er á milli staðalímyndina kynjanna í auglýsingum og þeirra 

ríkjandi hugmynda um staðalímyndir kynjanna sem eiga sér stað í samfélaginu. 

Niðurstöður hans sýndu að birtingarmynd kynjanna í auglýsingum væri háð því 

jafnréttisstigi sem á sér stað í samfélaginu. Viðhorf til kynbundinna staðalímynda í 

auglýsingum eru því svipuð á milli þeirra landa sem búa yfir sameiginlegum 

menningarlegum bakgrunni (Theodoridis, Kyrousi, Zotou og Panigyrakis, 2013).  

Fyrst um sinn snéru rannsóknir á kynbundnum staðalímyndum í auglýsingum aðeins að 

birtingarmynd kvenna. Niðurstöður rannsókna hafa verið misvísandi í gegnum árin. Duker 

og Tucker (1977) komust að því birtingarmynd hinnar hefðbundnu húsmóður leiddi til 

jákvæðari viðhorfa til auglýsinga en þegar konur voru birtar sem útivinnandi. Lysonski og 

Pollay (1990) greindu aftur á móti frá því að konur væru líklegri en karlar til að hafa 

neikvæðar skoðanir á auglýsingum sem innihalda kynbundnar staðalímyndir. Jaffe og 

Berger (1994) komust að því að einstaklingar kunna frekar að meta vörumerki og 

auglýsingar þar sem konur eru túlkaðar sem „hin nútímalega ofurkona“, þ.e. kona sem er 

bæði útivinnandi og sinnir heimilisstörfunum, samanborið við auglýsingar sem sýna konur 

í hefðbundnum kynhlutverkum á borð við heimavinnandi húsmóður. Eftir að fræðimenn 

fóru að rannsaka viðhorf neytenda til birtingarmynda beggja kynja í auglýsingum virðist 

niðurstaðan þó vera sú að almennt séu neytendur jákvæðir í garð vörumerkja og auglýsinga 

sem innihalda hefðbundnar staðalímyndir kynjanna en séu þó jákvæðari í garð þeirra 

vörumerkja og auglýsinga sem innihalda óhefðbundnar staðalímyndir kynjanna (De 

Meulenaer, Dens, Pelsmacker og Eisend, 2017). Það sem virðist því skipta máli þegar 

kemur að því að nýta kynbundnar staðalímyndir í auglýsingum er að staðalímyndirnar séu 

í takt við þær staðalímyndir sem eru ríkjandi í samfélaginu (Orth og Holancova, 2003). Í 

ljósi framanverðrar umræðu eru eftirfarandi tilgátur settar fram: 

H1a: Notkun óhefðbundinna staðalímynda í auglýsingum leiðir til jákvæðara 

viðhorfs til auglýsinga en notkun hefðbundinna staðalímynda 
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H1b: Notkun óhefðbundinna staðalímynda í auglýsingum leiðir til jákvæðara 

viðhorfs til vörumerkis en notkun hefðbundinna staðalímynda 

Konur veita staðalímyndum í auglýsingum meiri athygli en karlar (DeYoung og Crane, 

1992). Ástæðan kann að vera sú að munur er á þeim aðferðum sem beitt er við úrvinnslu 

upplýsinga á milli kynjanna, þar sem úrvinnsluferli kvenna byggir á mun nákvæmari 

greiningu en úrvinnsluferli karla. Konur túlka auglýsingar á ítarlegri hátt og eru líklegri en 

karlar til að veita smáatriðum athygli (Lull, Hanson og Marx, 1977; Meyers-Levy og 

Sternthal, 1991). Notkun kynbundinna staðalímynda í auglýsingum getur haft neikvæðar 

afleiðingar í för með sér, sérstaklega þegar kemur að konum þar sem þær eru líklegri en 

karlar til að hafa neikvæðari viðhorf til auglýsinga sem innihalda kynbundnar 

staðalímyndir (Lysonski og Pollay, 1990). Niðurstöður Eisend o.fl. (2014) sýna að karlar 

hafa jákvæðari viðhorf en konur í garð auglýsinga sem innihalda hefðbundna 

birtingarmynd kynjanna. Konur kunna frekar að meta það þegar staðalímyndir kynjanna 

eru brotnar upp. Af því gefnu eru eftirfarandi tilgátur settar fram: 

H2a: Notkun hefðbundinna staðalímynda í auglýsingum hefur neikvæðari áhrif 

á viðhorf kvenna en karla til auglýsinga 

H2b: Notkun hefðbundinna staðalímynda í auglýsingum hefur neikvæðari áhrif 

á viðhorf kvenna en karla til vörumerkis 



16 

 

3 Húmor í auglýsingum 

Daglega verða einstaklingar fyrir áreiti hundraða auglýsinga og því er mikilvægt að 

markaðsfólk leiði hugann að því hvernig best sé að koma skilaboðum áleiðis til neytenda 

á áhrifaríkan og eftirminnilegan hátt. Þar gegnir húmor mikilvægu hlutverki, en 

niðurstöður fjölmargra rannsókna hafa sýnt að húmor í auglýsingum sé vel til þess fallinn 

að fanga athygli áhorfandans (Sternthal og Craig, 1973; Duncan, 1979; Speck, 1987; 

Weinberger og Gulas, 1992 og Madden og Weinberger, 1984).  

Á sjöunda áratug síðustu aldar fangaði notkun húmors í auglýsingum áhuga fræðimanna 

og leiddi af sér þó nokkrar rannsóknir sem hafa meðal annars snúið að því að rannsaka þau 

áhrif sem húmor hefur á viðhorf neytenda til vörumerkis annars vegar (Duncan, 1979; 

Eisend, 2009; Madden og Weinberger, 1984; Sternthal og Craig, 1973) og auglýsinga hins 

vegar (Speck, 1987; Weinberger og Gulas, 1992). Samkvæmt Beard (2005) inniheldur ein 

af hverjum fimm auglýsingum í bandarísku sjónvarpi húmor af einhverju tagi. Það skiptir 

máli hvaða miðill er valinn þegar kemur að því að birta auglýsingar sem innihalda húmor. 

Erfiðara er að framleiða fyndna auglýsingu á prenti en að framleiða fyndna sjónvarps- eða 

útvarpsauglýsingu, þar sem sjónvarps- og útvarpsauglýsingar bjóða upp á mun fleiri 

möguleika en auglýsingar á prenti (Weinberger og Campbell, 1991). 

3.1 Húmor og viðhorf til auglýsinga og vörumerkis 

Sýnt hefur verið fram á að viðhorf til vörumerkis, þ.e. heildrænt mat neytandans á 

vörumerkinu, geta haft bein jákvæð áhrif á upplifun neytandans á vörumerkinu, eða 

vörumerkjaímynd. Þar að auki getur viðhorf til vörumerkis stuðlað að óbeinum jákvæðum 

áhrifum á vörumerkjavirði. Vörumerkjavirði snýr meðal annars að því aukna virði sem 

vörumerkið sjálft færir vörunni (Faircloth, Capella og Alford, 2001). Viðhorf til auglýsinga 

er mikilvægur undanfari viðhorfa til vörumerkis ásamt því að jákvæð fylgni er á milli 

viðhorfa til auglýsinga og kaupáforma (Brown og Stayman, 1992). 

Rannsóknir hafa sýnt að notkun húmors í auglýsingum stuðli að jákvæðu viðhorfi til 

auglýsinga (Eisend, 2009; Speck, 1987 og Weinberger og Gulas, 1992). Það hvort húmor 

stuðli að jákvæðu viðhorfi til auglýsinga veltur meðal annars á því hvers eðlis brandarinn 

er, hvernig hann er settur fram ásamt því til hvaða viðtakanda skilaboðunum er beint að 

(Eisend, 2009). Þannig virðast ungir, vel menntaðir einstaklingar bregðast jákvæðast við 
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auglýsingum sem innihalda húmor, þá sérstaklega karlar (Madden og Weinberger, 1984). 

Rannsóknir á notkun húmors í auglýsingum hafa sýnt mismunandi niðurstöður þegar 

kemur að áhrifum á viðhorf neytenda til vörumerkis. Niðurstöður rannsókna Duncan 

(1979), Madden og Weinberger (1984) og Sternthal og Craig (1973) gáfu til kynna að 

húmor hefði engin áhrif fram yfir auglýsingar sem innihalda ekki húmor þegar kemur að 

viðhorfi neytenda til vörumerkja. Nýlegri rannsóknir benda þó til þess að húmor sem slíkur 

sé ákveðin samvirknibreyta sem stuðli að jákvæðara viðhorfi neytenda til vörumerkis 

(Eisend, 2009; Speck, 1987; Weinberger og Gulas, 1992). Út frá ofangreindum 

upplýsingum eru eftirfarandi tilgátur settar fram: 

H3a: Notkun húmors í auglýsingum leiðir til jákvæðara viðhorfs til auglýsinga 

en þegar húmor er ekki notaður  

H3b: Notkun húmors í auglýsingum leiðir til jákvæðara viðhorfs til vörumerkis 

en þegar húmor er ekki notaður 

 

 



18 

 

4 Húmor og staðalímyndir í auglýsingum 

Allir einstaklingar fæðast með getuna til að þróa með sér húmor. Það að kunna að meta 

húmor er eiginleiki sem hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda óháð menningarheimum og 

hefur meira að segja fundist meðal ákveðinna tegunda prímata (Fry, 1994). Skilningur á 

bröndurum veltur á hugrænum þroska einstaklinga og er því háður breytum á borð við 

aldur og menntun (Mak og Carpenter, 2007). Samkvæmt kenningunni um misræmi er 

húmor drifinn áfram af hugrænu ferli sem felur í sér að fyrir fram ákveðnar hugmyndir um 

heiminn eru rofnar (Suls, 1972, eins og vísað er til í Veatch, 1998). Með öðrum orðum á 

húmor sér stað þegar annars eðlilegir hlutir standast ekki fyrir fram ákveðnar væntingar 

okkar. Við „föttum grínið“ þegar við skynjum misræmi á því sem við erum vön eða búumst 

við að sjá. Þannig gæti okkur fundist fyndið að sjá mús elta kött og þar fram eftir götunum. 

Til að skilja grínið þarf einstaklingur því að hugsa aftur um brandarann og umbreyta 

misræminu þannig að það sé í samræmi við það sem búist er við. Þeim mun meira sem 

frávikið er frá hinu dæmigerða, þeim mun fyndnari er brandarinn (Nerhardt, 1970). Það 

eitt að brjóta upp staðalímyndir í auglýsingum þar sem kynin eru túlkuð á óhefðbundinn 

hátt getur því kallað fram gleði og hlátur.  

Einstaklingar virðast líta öðrum augum á staðalímyndir í auglýsingum þegar húmor er 

bætt við. Þegar nýta á kynbundnar staðalímyndir sem uppsprettu húmors í auglýsingum 

eru kynin sýnd í því hlutverki sem samræmist ekki hinni hefðbundnu staðalímynd. 

Óhefðbundin birtingarmynd kynjanna væri til dæmis heimavinnandi húsfaðir og kona sem 

starfar við vöruflutninga (Scharrer o.fl., 2006). Viðhorf einstaklinga til auglýsinga og 

vörumerkja eftir að hafa séð auglýsingar sem innihalda bæði staðalímyndir kynjanna og 

húmor er betra í samanburði við auglýsingar sem innihalda einungis staðalímyndir 

(Duncan og Nelson, 1985; Eisend o.fl., 2014). Þetta má mögulega rekja til þeirra truflandi 

áhrifa sem húmorinn hefur á úrvinnslu upplýsinga. Húmorinn dregur úr mögulegum 

neikvæðum áhrifum sem notkun kynbundinna staðalímynda í auglýsingum hefur á viðhorf 

áhorfandans til auglýsingarinnar og vörumerkisins. Húmor er breyta sem dregur úr annars 

móðgandi skilaboðum auglýsinga (Eisend, 2011).  

Algengara er að sjá karlmenn bregða fyrir í auglýsingum sem innihalda húmor en konur. 

Til að mynda er fimm sinnum líklegra að karlmaður birtist í fyndnu hlutverki í 

auglýsingum sem snúa að hreinlætisvörum fyrir heimilið samanborið við hlutverk sem eru 
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ekki fyndin. Húmorinn í þeim auglýsingum snýr þá aðallega að því að karlmaðurinn sé 

ósjálfbjarga þegar kemur að því að halda heimilinu hreinu og ráði illa við það hlutverk 

(Scharrer o.fl. 2006). Að sama skapi birtast konur yfirleitt í auglýsingum sem eru hlutlausar 

gagnvart húmor. Rannsókn Eisend o.fl. (2014) sýndi aftur á móti fram á að húmor í 

auglýsingum sem innihalda kynbundnar staðalímyndir hafi jákvæðari áhrif á viðhorf 

kvenna en karla til auglýsingarinnar og vörumerkisins. Það hvernig kynin eru túlkuð í 

fyndnum auglýsingum fellur betur í kramið hjá konum en körlum, þá sérstaklega þegar 

óhefðbundnar staðalímyndir eru nýttar í auglýsingunni. Í gegnum húmorinn er auðvelt að 

setja fram fordómafullar staðhæfingar sem þættu ekki viðeigandi undir öðrum 

kringumstæðum. Notkun húmors gerir það að verkum að erfiðara er að andmæla niðrandi 

skilaboðum þar sem þau eru sett í saklausan búning og skýld á bak við húmorinn. Þegar 

kemur að því að mótmæla rótgrónum hugmyndum, t.d. í tengslum við staðalímyndir 

kvenna, gegnir húmorinn því stóru hlutverki (LaFrance og Woodzicka, 1998; Lampert og 

Ervin-Tripp, 1998). Út frá þróunarfræðilegu sjónarmiði hefur því verið haldið fram að 

konur séu líklegri en karlar til að kunna að meta húmor annarra og séu líklegri til að velja 

sér maka sem kemur þeim til að hlæja. Karlar kunna þá frekar að meta konur sem hlæja af 

bröndurunum þeirra (Bressler, Martin og Balshine, 2006). Heila- og taugarannsóknir styðja 

að munur sé á úrvinnslu húmors á milli kynjanna. Konur sýna meiri og öðruvísi heilavirkni 

en karlar þegar þær vinna úr upplýsingum sem innihalda húmor, en ólíkt körlum þá virkjast 

þau svæði heilans sem snúa að úrvinnslu tungumálsins (Azim, Mobbs, Jo, Menon og Reiss, 

2005). Eftirfarandi tilgátur eru því settar fram:  

H4a: Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf kvenna en 

karla til auglýsinga 

H4b: Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf kvenna en 

karla til vörumerkis 

H5a: Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf til 

auglýsinga þegar staðalímyndir eru óhefðbundnar heldur en þegar 

staðalímyndir eru hefðbundnar 

H5b: Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf til 

vörumerkis þegar staðalímyndir eru óhefðbundnar heldur en þegar 

staðalímyndir eru hefðbundnar 
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5 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega aðferðafræði. Um tilraunasnið var að ræða 

þar sem þátttakendum var skipt í fjóra hópa af handahófi. Frumbreytur rannsóknarinnar 

voru fjögur áreiti í formi auglýsinga og fylgibreyturnar voru kyn þátttakenda ásamt 

viðhorfum þeirra til auglýsingar og vörumerkis. Viðhorf voru mæld með spurningalista 

sem þátttakendur svöruðu eftir að hafa séð eitt áreiti birtast. Rannsóknin byggir á 

samanburði milli fjögurra hópa. Stjórn á tilraunaaðstæðum var með því sniði að tilviljun 

réði því í hvaða hóp þátttakendur lentu ásamt því að allir þátttakendur fengu sömu 

leiðbeiningar óháð hópum. 

5.1 Mælitæki og áreiti 

Stuðst var við mælitæki Mitchell og Olson (1981) við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Spurningalistinn samanstóð af fimm staðhæfingum á sjö punkta Likert kvarða sem meta 

viðhorf til auglýsinga (α = 0,92) ásamt fjórum staðhæfingum sem meta viðhorf til 

vörumerkis (α = 0,85). Upprunalegi spurningalistinn samanstendur alls af átta 

staðhæfingum sem mældar eru með mismunandi orðgildum. Sökum ósamræmis á milli 

þýðinga einstakra orða var tekin ákvörðum um að hafa spurningalistann á formi 

staðhæfinga sem allar voru metnar á sama kvarða. Svarkostirnir voru því merktir með 

orðgildunum „mjög ósammála“, „að mestu leyti ósammála“, „ósammála“, „hvorki né“, 

„sammála“, „að mestu leyti sammála“ og „mjög sammála“. Við val á orðgildum var stuðst 

við niðurstöður úr rannsókn Fanneyjar Þórsdóttur og Friðriks H. Jónssonar (2009). 

Mælitækið má sjá í viðauka 1. 

Við hönnun á áreitum rannsóknarinnar var stuðst við fjórar myndir úr rannsókn Eisend 

o.fl. (2014). Myndirnar sýndu allar þriggja manna fjölskyldu, það er konu, karl og barn, 

sem var stödd inni í stofu heima hjá sér ásamt skilaboðunum „Þú finnur nýja sófann í 

IKEA!“. Á myndunum kemur vörumerki IKEA fyrir ásamt mynd af þriggja sæta 

NORSBORG sófa sem kostar 86.900 kr. IKEA er þekkt vörumerki meðal Íslendinga og 

þess vegna vel til þess fallið til að kanna hvort munur sé á viðhorfi til vörumerkis út frá 

húmor og staðalímyndum. Myndirnar fjórar voru frábrugðnar að því leitinu til að þær 

innihéldu ýmist húmor eða engan húmor ásamt óhefðbundnum staðalímyndum eða 

hefðbundnum staðalímyndum. Á öllum myndunum sést barnið sitja á gólfinu fyrir framan 
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sjónvarpsskjá. Í hverri auglýsingu sést annað hvort konan eða karlinn sinna heimilisþrifum 

á meðan hinn aðilinn situr í sófanum og slakar á. Þær auglýsingar sem innihéldu 

hefðbundnar staðalímyndir sýndu konuna sinna heimilisstörfunum á meðan karlinn slakaði 

á í sófanum. Auglýsingarnar sem innihéldu húmor sýndu þann aðila sem sá um 

heimilisþrifin lyfta sófanum upp með annarri hendi og ryksuga undir honum á meðan hin 

aðilinn lá í sófanum.  

5.1.1 Forprófun áreita 

Áreiti rannsóknarinnar voru forprófuð á 19 einstaklingum sem valdir voru með 

hentugleika. Forprófun fór þannig fram að þátttakendur sáu tvær auglýsingar birtast og 

merktu við á 5 punkta Likert kvarða eftir því hvort auglýsingin væri „alls ekki fyndin“ eða 

„virkilega fyndin“. Orðgildin voru birt á endum kvarðans. Þannig táknaði 1 að auglýsing 

væri alls ekki fyndin og 5 táknaði að auglýsing væri virkilega fyndin. Áreiti X birtist 

samtímis hliðina á áreiti Y, en myndirnar innihéldu báðar hina hefðbundnu staðalímynd af 

konu og karli en aðeins önnur auglýsingin innihélt húmor. Áreiti Z birtist samtímis hliðina 

á áreiti W, en þær myndir innihéldu báðar óhefðbundna staðalímynd af konu og karli en 

aðeins önnur auglýsingin innihélt húmor. Niðurstöður sýndu að áreiti Y (M = 2,83, sf = 

0,83) var fyndnara en áreiti X (M = 1,17, sf = 0,39) (t(11) = -5,863; p < 0,05). Niðurstöður 

sýndu einnig að áreiti W (M = 3,00, sf = 1,13) var fyndnara en áreiti Z (M = 1,83, sf = 

1,03) (t(11) = -3,189; p < 0,05). Áreiti rannsóknarinnar má sjá á myndum 1 til 4.  
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Mynd 1. Áreiti X innihélt hefðbundnar staðalímyndir kynjanna og engan húmor 

 

Mynd 2. Áreiti Y innihélt hefðbundnar staðalímyndir kynjanna og húmor  
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Mynd 3. Áreiti Z innihélt óhefðbundnar staðalímyndir kynjanna og engan húmor 

 

Mynd 4. Áreiti W innihélt óhefðbundnar staðalímyndir kynjanna og húmor 
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5.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 282 talsins sem valdir voru í gegnum rafrænt 

hentugleikaúrtak. Meirihluti þátttakenda var á aldrinum 20 - 30 ára og var hlutfall kvenna 

í rannsókninni 56,4%. Nánari aldurs- og kynjaskiptingu má sjá í töflu 1.  

Tafla 1. Aldurs- og kynjaskipting þátttakenda ásamt hópum rannsóknarinnar 

Áreiti og hópar n Aldur % Kyn % 

Hefðbundin staðalímynd 

Enginn húmor 75 

30 ára og yngri 57,3 Kona 54,7 

Eldri en 30 ára 42,7 
Karl 45,3 

 

Hefðbundin staðalímynd 

Húmor 59 

30 ára og yngri 52,5 Kona 47,5 

Eldri en 30 ára 47,5 Karl 52,5 

 

Óhefðbundin staðalímynd 

Enginn húmor 
77 

30 ára og yngri 49,4 Kona 58,4 

Eldri en 30 ára 50,6 Karl 40,3 

 
Annað 1,3 

 

Óhefðbundin staðalímynd 

Húmor 
71 

30 ára og yngri 54,9 Kona 63,4 

Eldri en 30 ára 45,1 Karl 36,6 

 

5.3 Framkvæmd 

Fyrirlögn fór fram á tímabilinu 21. – 27. mars 2018. Í fyrstu var hlekk deilt á Facebook 

síðu rannsakanda. Þegar hægjast fór á svörunum var hlekknum deilt á hópunum 

Spurningakannanir, Samfélagsmiðlaspamm og Brask og brall á Facebook. Hlekknum var 

deilt í annað skiptið á Facebook síðu rannsakanda þremur dögum síðar ásamt því að óskað 

var eftir aðstoð vina og vandamanna við að deila hlekknum. Þátttakendur fengu allir sömu 

fyrirmæli og upplýsingar um að verið væri að skoða viðhorf til auglýsinga og vörumerkis. 

Engin umbun var veitt fyrir þátttöku í rannsókninni.  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá lýsandi tölfræði ásamt niðurstöðum einbreytu- og 

tvíbreytudreifigreiningar þar sem áhrif frumbreytna á fylgibreytur voru könnuð ásamt 

samvirkni. Eins og sjá má í töflu 2 spannar viðhorf þátttakenda til auglýsingarinnar gildi 

frá 2,33 – 4,20 á milli hópa. Þegar kemur að viðhorfi þátttakenda til IKEA spanna gildin 

frá 5,27 – 5,76 á milli hópa.  

Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik þegar kemur að viðhorfi til auglýsingar og vörumerkis 

  Viðhorf til auglýsinga Viðhorf til vörumerkis 

Áreiti og hópar  Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Hefðbundin staðalímynd 

Enginn húmor 

 

2,33 1,20 5,27 1,12 

Hefðbundin staðalímynd 

Húmor 

 

3,24 1,40 5,41 0,89 

Óhefðbundin staðalímynd 

Enginn húmor 

 

3,22 1,30 5,54 1,20 

Óhefðbundin staðalímynd 

Húmor 

 
4,20 1,45 5,76 0,87 

 

Niðurstaða einbreytudreifigreiningar sýnir að þátttakendur eru jákvæðari í garð þeirra 

auglýsinga sem innihalda óhefðbundnar staðalímyndir F(1, 280) = 32,63, p < 0,001. 

Þátttakendur eru jákvæðari í garð vörumerkis IKEA eftir að hafa séð auglýsingu sem 

inniheldur óhefðbundna staðalímynd samanborið við hefðbundna staðalímynd F(1, 280) = 

6,40, p = 0,012. Tilgátur 1a og 1b hljóta því stuðning þar sem þátttakendur hafa jákvæðara 

viðhorf til vörumerkis og auglýsinga eftir að hafa séð auglýsingar sem innihalda 

óhefðbundnar staðalímyndir samanborið við auglýsingar sem innihalda hefðbundnar 

staðalímyndir.  
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Konur eru neikvæðari en karlar í garð þeirra auglýsinga sem innihalda hefðbundnar 

staðalímyndir. Tvíbreytudreifigreining leiddi í ljós meginhrif staðalímynda F(1,275) = 

30,13, p < 0,00, meginhrif kyns F(1,275) = 4,66, p = 0,032 og samvirkni staðalímynda og 

kyns F(1,275) = 7,04, p = 0,008. Meiri munur er á viðhorfi kynjanna til auglýsinga þegar 

staðalímyndir eru hefðbundnar heldur en þegar þær eru óhefðbundnar. Það hvort 

staðalímyndir séu hefðbundnar eða óhefðbundnar hefur mismunandi áhrif á viðhorf 

kynjanna til auglýsinga. Tilgáta 2a um að konur hafi neikvæðari viðhorf en karlar til 

auglýsinga sem innihalda hefðbundnar staðalímyndir er studd. Á mynd 5 má sjá samvirkni 

staðalímynda og kyns. 

 

Mynd 5. Samvirkni staðalímynda og kyns þegar kemur að viðhorfi til auglýsinga 

 

Staðalímyndir hafa marktæk meginhrif á viðhorf til vörumerkis F(1, 275) = 4,21, p < 

0,05. Kyn hefur ekki marktæk meginhrif á viðhorf til vörumerkis F(1, 275) = 2,64, p = 

0,11. Það hvort staðalímyndir séu hefðbundnar eða óhefðbundnar hefur ekki mismunandi 

áhrif á viðhorf kynjanna til vörumerkis IKEA F(1, 275) = 2,16, p = 0,143. Tilgáta 2b um 
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að konur hafi neikvæðara viðhorf en karlar til vörumerkis eftir að hafa séð auglýsingar sem 

innihalda hefðbundnar staðalímyndir er ekki studd.  

Þátttakendur eru jákvæðari í garð þeirra auglýsinga sem innihalda húmor samanborið 

við auglýsingar sem innihalda engan húmor F(1, 280) = 34,34, p < 0,001. Ekki var 

marktækur munur á viðhorfi þátttakenda til vörumerkis IKEA eftir húmor F(1, 280) = 2,45, 

p = 0,12. Tilgáta 3a um að viðhorf til auglýsinga væri jákvæðara þegar húmor er notaður í 

auglýsingum samanborið við þegar húmor er ekki notaður er studd. Tilgáta 3b um að 

viðhorf til vörumerkis væri jákvæðara þegar húmor er notaður í auglýsingum samanborið 

við þegar húmor er ekki notaður hlýtur ekki stuðning. 

Húmor hefur marktæk meginhrif á viðhorf einstaklinga til auglýsinga F(1, 277) = 33,50, 

p < 0,001. Kyn hefur ekki marktæk meginhrif á viðhorf einstaklinga til auglýsinga F(1, 

277) = 2,07, p = 0,151. Húmor hefur ekki mismunandi áhrif á viðhorf kynjanna til 

auglýsinga F(1, 277) = 0,012, p = 0,914. Þegar kemur að viðhorfi til vörumerkis hefur 

húmor ekki marktæk meginhrif F(1, 277) = 2,30, p = 0,131. Kyn hefur marktæk meginhrif 

á viðhorf einstaklinga til vörumerkis IKEA þar sem konur eru jákvæðari en karlar í garð 

vörumerkisins F(1, 277) = 3,89, p = 0,05. Húmor hefur ekki mismunandi áhrif á viðhorf 

kynjanna til vörumerkis IKEA F(1, 277) = 0,42, p = 0,516. Tilgáta 4a og 4b um að húmor 

í auglýsingum bæti viðhorf kvenna til auglýsinga annars vegar og vörumerkis hins vegar 

meira en viðhorf karla hlýtur ekki stuðning. 

Húmor hefur marktæk meginhrif á viðhorf einstaklinga til auglýsinga F(1, 278) = 35,16, 

p < 0,001. Staðalímyndir hafa marktæk meginhrif á viðhorf einstaklinga til auglýsinga F(1, 

278) = 33,64, p < 0,001. Húmor hefur ekki mismunandi áhrif á viðhorf einstaklinga til 

auglýsinga eftir því hvort staðalímyndir séu hefðbundnar eða óhefðbundnar F(1, 278) = 

0,04, p = 0,85. Þegar kemur að viðhorfi til vörumerkis hefur húmor ekki marktæk 

meginhrif F(1, 278) = 2,12, p < 0,15. Staðalímyndir hafa marktæk meginhrif á viðhorf 

einstaklinga til vörumerkis F(1, 278) = 6,22, p < 0,05. Húmor hefur ekki mismunandi áhrif 

á viðhorf einstaklinga til vörumerkis eftir því hvort staðalímyndir séu hefðbundnar eða 

óhefðbundnar F(1, 278) = 0,15, p = 0,70. Tilgátur 5a og 5b um að húmor hafi sterkari áhrif 

á viðhorf til auglýsinga annars vegar og vörumerkis hins vegar þegar staðalímyndir eru 

óhefðbundnar heldur en hefðbundnar hlýtur ekki stuðning. 



28 

 

7 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf neytenda til auglýsinga sem innihalda 

hefðbundnar og óhefðbundnar staðalímyndir ásamt því að kanna viðhorf til vörumerkis. 

Þar að auki var viðhorf neytenda til auglýsinga sem innihalda húmor og engan húmor 

kannað ásamt viðhorfi til vörumerkis. Athugað var hvort húmor væri breyta sem hefði áhrif 

á viðhorf einstaklinga til auglýsinga sem innihalda kynbundnar staðalímyndir ásamt 

viðhorfi þeirra til vörumerkis. Tilgátur rannsóknarinnar má sjá í töflu 3 ásamt því hvort 

þær hlutu stuðning eða ekki.  
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Tafla 3. Tilgátur rannsóknarinnar 

Tilgátur Stuðningur 

H1a 
Notkun óhefðbundinna staðalímynda í auglýsingum leiðir til 

jákvæðara viðhorfs til auglýsinga en notkun hefðbundinna 

staðalímynda 

 Studd 

H1b 
Notkun óhefðbundinna staðalímynda í auglýsingum leiðir til 

jákvæðara viðhorfs til vörumerkis en notkun hefðbundinna 

staðalímynda 

 Studd 

H2a 
Notkun hefðbundinna staðalímynda í auglýsingum hefur 

neikvæðari áhrif á viðhorf kvenna en karla til auglýsinga 
 Studd 

H2b 
Notkun hefðbundinna staðalímynda í auglýsingum hefur 

neikvæðari áhrif á viðhorf kvenna en karla til vörumerkis 
 Ekki studd 

H3a 
Notkun húmors í auglýsingum leiðir til jákvæðara viðhorfs til 

auglýsinga en þegar húmor er ekki notaður 
 Studd 

H3b 
Notkun húmors í auglýsingum leiðir til jákvæðara viðhorfs til 

vörumerkis en þegar húmor er ekki notaður 
 Ekki studd 

H4a 
Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf 

kvenna en karla til auglýsinga 
 Ekki studd 

H4b 
Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf 

kvenna en karla til vörumerkis 
 Ekki studd 

H5a 
Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf til 

auglýsinga þegar staðalímyndir eru óhefðbundnar heldur en 

þegar staðalímyndir eru hefðbundnar 

 Ekki studd 

H5b 
Notkun húmors í auglýsingum hefur jákvæðari áhrif á viðhorf til 

vörumerkis þegar staðalímyndir eru óhefðbundnar heldur en 

þegar staðalímyndir eru hefðbundnar 

 Ekki studd 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að viðhorf neytenda til auglýsinga sem 

innihalda óhefðbundnar staðalímyndir er töluvert betra en viðhorf þeirra til auglýsinga sem 

innihalda hefðbundnar staðalímyndir. Að sama skapi var viðhorf þátttakenda til 

vörumerkis IKEA jákvæðara meðal þeirra sem sáu auglýsingu sem innihélt óhefðbundnar 

staðalímyndir kynjanna samanborið við þær auglýsingar sem innihéldu hefðbundnar 

staðalímyndir kynjanna. Þessar niðurstöður eru í samræmi við De Meulenaer o.fl. (2017). 

Það skiptir máli að viðhorf neytenda til auglýsinga sé jákvætt þar sem þau viðhorf eru 

mikilvægur undanfari viðhorfa til vörumerkis. Jákvætt viðhorf til auglýsinga getur svo 

skilað sér í aukinni sölu þar sem jákvæð fylgni er á milli viðhorfa til auglýsinga og 

kaupáforma (Brown og Stayman, 1992). Þegar kemur að gerð auglýsinga er mikilvægt að 

fyrirtæki og auglýsendur leiði hugann að staðalímyndum. Þessar niðurstöður benda til þess 

að æskilegra sé að nýta sér óhefðbundnar staðalímyndir við gerð auglýsinga samanborið 

við hefðbundnar staðalímyndir. Viðhorf þátttakenda til vörumerkis IKEA var gott óháð því 

hvaða staðalímyndir birtust í auglýsingunum, en niðurstöður þessarar rannsóknar benda þó 

til þess að óhefðbundnar staðalímyndir í auglýsingum stuðli að jákvæðara viðhorfi til 

vörumerkisins heldur en hefðbundnar staðalímyndir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að staðalímyndir í auglýsingum hafa 

mismunandi áhrif á kynin. Konur eru mun neikvæðari en karlar í garð þeirra auglýsinga 

sem innihalda hefðbundnar staðalímyndir kynjanna samanborið við auglýsingar sem 

innihalda óhefðbundnar staðalímyndir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

Eisend o.fl (2014) og Lysonski og Pollay (1990). Sé markmið fyrirtækja að ná til kvenkyns 

neytenda ætti að forðast framleiðslu auglýsinga sem innihalda hefðbundnar staðalímyndir 

eða jafnvel sleppa því nýta staðalímyndir kynjanna í auglýsingum. Fyrir markhóp karla 

virðast staðalímyndir kynjanna skipta minna máli. Í rannsókn Lysonsky og Pollay (1990) 

kom fram að konur væru líklegri en karlar til að hafa fyrir fram ákveðnar neikvæðar 

skoðanir á auglýsingum sem innihalda kynbundnar staðalímyndir þar sem þær auglýsingar 

sýna konur yfirleitt í neikvæðara ljósi en karla. Þennan mun má einnig skýra út frá því að 

konur veita staðalímyndum í auglýsingum mun meiri athygli en karlar (Meyers-Levy og 

Sternthal, 1991). Hefðbundnar staðalímyndir kynjanna henta ekki í auglýsingar sem 

ætlaðar eru að ná til beggja kynja þar sem mikill munur er á viðhorfi karla og kvenna til 

auglýsinga sem innihalda hefðbundnar staðalímyndir. Áhrifaríkast væri að nýta 

óhefðbundnar staðalímyndir eða sleppa því að nýta staðalímyndir í auglýsingum sem eiga 

að ná bæði til karla og kvenna. Munurinn á viðhorfi kynjanna til IKEA reyndist 
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ómarktækur. Almennt var viðhorf þátttakenda í rannsókninni til IKEA gott, óháð því hvort 

um hefðbundnar eða óhefðbundnar staðalímyndir kynjanna var að ræða. Leiða má hugann 

að því hvort sömu niðurstöður hefðu fengist ef um annað vörumerki en IKEA hefði verið 

að ræða.  

Tilgáta 3a um að viðhorf neytenda til auglýsinga væri jákvæðara þegar húmor er notaður 

í auglýsingum samanborið við þegar húmor er ekki notaður var studd. Þannig voru 

þátttakendur jákvæðari í garð þeirra auglýsinga sem innihéldu húmor samanborið við 

auglýsingar sem innihéldu ekki húmor. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir (Eisend, 2009; Speck, 1987 og Weinberger og Gulas, 1992). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til þess að gagnlegt sé að nýta húmor í kynningarstarfi. Það 

skiptir þó máli hvers eðlis brandarinn er ásamt því hvaða vöru er verið að auglýsa (Eisend, 

2009). Ekki var marktækur munur á viðhorfi þátttakenda til IKEA eftir húmor. Líklegt er 

að einstaklingar séu með fyrir fram ákveðnar hugmyndir um IKEA óháð því hvaða áreiti 

þeir fengu. Almennt var viðhorf þátttakenda í rannsókninni til IKEA gott, óháð því hvort 

um húmor var að ræða eða ekki.  

Tilgátur 4a og 4b um að húmor í auglýsingum sem innihalda kynbundnar staðalímyndir 

myndi bæta viðhorf kvenna meira en viðhorf karla til auglýsinga annars vegar og 

vörumerkis hins vegar var ekki studd. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við 

niðurstöður Eisend o.fl. (2014). Ástæðan kann að vera sú að áreiti rannsóknanna tveggja 

voru ekki í fullkomnu samræmi. Í þessari rannsókn var aðeins stuðst við myndræn áreiti 

rannsóknar Eisend o.fl. (2014) en ekki texta. Það er upprunalegu áreitin innihéldu myndir 

ásamt fyndum eða ófyndum texta. Erfiðlega gekk að þýða upprunalega textann yfir á 

Íslensku þannig að hann héldi merkingu sinni og væri þar af leiðandi fyndinn. Ástæðuna 

fyrir því að ekki fannst kynjamunur í þessari rannsókn má því mögulega rekja til 

textaleysis. Eins og kom fram í rannsókn Azim o.fl. (2005) sýna konur öðruvísi heilavirkni 

en karlar í kjölfar áreita sem innihalda húmor. Þær heilastöðvar sem virkjast hjá konum 

snúa að úrvinnslu tungumálsins. Út frá þeim upplýsingum má því velta því fyrir sér hvort 

að orðagrín höfði betur til kvenna en karla.  

Húmor hefur ekki mismunandi áhrif á viðhorf einstaklinga til auglýsinga né vörumerkis 

eftir því hvort staðalímyndir séu hefðbundnar eða óhefðbundnar. Tilgátur 5a og 5b hljóta 

því ekki stuðning. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við Duncan og Nelson (1985) og 

Eisend o.fl. (2014). Búist var við því að húmor myndi draga úr mögulegum neikvæðum 

áhrifum hefðbundinna staðalímynda á viðhorf þátttakenda til auglýsinga og vörumerkis. Í 
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þessari rannsókn er húmor því ekki samvirknibreyta sem hefur áhrif á viðhorf neytenda til 

auglýsinga og vörumerkis í þeim auglýsingum sem innihalda kynbundnar staðalímyndir. 

Takmarkanir rannsóknarinnar snúa að úrtaksstærð, en einn hópur innihélt einungis 59 

einstaklinga. Mikilvægt er að endurtaka rannsóknina í íslensku þýði til að sjá hvort sömu 

niðurstöður fáist. Áhugavert væri ef sú rannsókn myndi innihalda annars vegar fyndinn og 

hins vegar ófyndinn texta. Þá væri hægt að fá skýrari mynd af því hvort að um 

menningarmun sé að ræða, þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar stangast á við 

niðurstöður Eisend o.fl. (2014) sem framkvæmd var í þýsku úrtaki. Í framhaldi af þessari 

rannsókn væri áhugavert að rannsaka frekar kynjamun þegar kemur að húmor í 

auglýsingum og sjá hvort texti sem inniheldur ýmist fyndin eða ófyndin skilaboð höfði 

mismunandi til kynjanna.  

IKEA er þekkt vörumerki á heimsvísu og líklegt að þátttakendur rannsóknarinnar hafi 

almennt verið jákvæðir í garð fyrirtækisins óháð því hvaða áreiti þeir fengu. Sú ályktun er 

því dregin að áreiti rannsóknarinnar hafi ekki haft mikil áhrif á það hver viðhorf 

einstaklinga til IKEA voru. Hægt er að leiða hugann að því hvort sömu niðurstöður kæmu 

fram ef um annað vörumerki væri að ræða.  

Í rannsókninni var stuðst við sömu áreiti og Eisend o.fl. (2014) nýttu í sinni rannsókn. 

Um var að ræða samsetta mynd og leiddi rannsakandi hugann að því hvort gæði myndanna 

hafi mögulega haft áhrif á svörun þátttakenda. Hægt er að leiða hugann að því hvort 

neytendum hafi fundist áreitin ótrúverðug þar sem gæði myndanna voru ekki í samræmi 

við gæði þeirra auglýsinga sem einstaklingar sjá dagsdaglega.  

Þrátt fyrir þessa annmarka er mikilvægt að markaðsfólk leiði hugann að staðalímyndum 

við gerð markaðsefnis. Óhefðbundnar staðalímyndir eru betur til þess fallnar en 

hefðbundnar staðalímyndir til að stuðla að jákvæðu viðhorfi til auglýsingarinnar og 

vörumerkis. Algengt er að konum sé stillt upp á kynferðislegan hátt í auglýsingum þar sem 

unnið hefur verið með líkama þeirra í tölvuforritum (Plakoyiannaki og Zotos, 2009). Að 

mati rannsakanda eru slík auglýsingaáreiti barn síns tíma. Óhefðbundnar staðalímyndir 

kynjanna eru líklegast betri leið til að fanga athygli neytenda ásamt því að vekja upp 

jákvæð viðbrögð bæði hjá konum og körlum. 
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Viðauki 1 – Mælitæki  

Ágæti þátttakandi 

Ég heiti Guðný Birna Guðmundsdóttir og er meistaranemi í Markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Um þessar mundir er ég að vinna að rannsókn undir 

handleiðslu Auðar Hermannsdóttur sem snýr að viðhorfi einstaklinga til auglýsinga.  

Ég væri þakklát ef þú gætir gefið þér 1 mínútu til að svara þessari könnun fyrir mig. Um 

nafnlausa könnun er að ræða og verða svör ekki rakin til þátttakenda. 

Vakni einhverjar spurningar í sambandi við könnunina er þér frjálst að senda tölvupóst á 

gbg19@hi.is eða á audurhermannsdottir@hi.is 

Með fyrir fram þökkum 

Guðný Birna Guðmundsdóttir 

 

Mjög 

ósammála

Að mestu 

leyti 

ósammála

Nokkuð 

ósammála
Hlutlaus

Nokkuð 

sammála

Að mestu 

leyti 

sammála

Mjög 

sammála

Ég er ánægð/ur með auglýsinguna

Ég kann vel við auglýsinguna

Mér finnst auglýsingin góð

Mér finnst auglýsingin áhugaverð

Mér finnst auglýsingin jákvæð

Ég kann vel við IKEA

Ég tel IKEA vera gott vörumerki

Ég tel IKEA bjóða upp á yfirburðargæði

Viðhorf mitt til IKEA er jákvætt

Hvert er kyn þitt?

Kona

Karl

Annað

Á hvaða aldursbili ert þú?

Yngri en 20 ára

20 - 30 ára

31 - 41 árs

42 - 52 ára

53 - 63 ára

64 - 74 ára

75 ára eða eldri

Vinsamlegast tilgreindu hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi staðhæfingum

mailto:gbg19@hi.is
mailto:audurhermannsdottir@hi.is
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