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Útdráttur 

Aukning hefur orðið á kynferðislegum tengingum og nekt í auglýsingum síðastliðin ár en 

sitt sýnist hverjum um notkun og sýnileika þessara kynferðistenginga. Auglýsendur þurfa 

að vita fyrir hvaða hópa kynferðislegar tengingar eru áhrifaríkar og fyrir hvaða hópa þær 

ganga ekki. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða áhrif kynferðislegra tenginga í 

auglýsingum á viðhorf neytenda til auglýsinga og vörumerkja og hvort þau áhrif séu háð 

viðhorfi til femínisma eða kyni. Þátttakendum voru sýndar auglýsingar sem innihéldu 

mismunandi stig nektar og þeir síðan beðnir um að svara spurningum varðandi viðhorf 

sitt til auglýsinganna og vörumerkisins. Einnig voru þátttakendur beðnir um að meta 

viðhorf sitt til fullyrðinga um femínisma. Alls tóku 1349 manns þátt í könnuninni. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að neytendum upp til hópa virðist ekki líka kynferðislegar 

tengingar í auglýsingum. Þeir sem hafa jákvætt viðhorf til femínisma eru neikvæðari 

gagnvart allri nekt í auglýsingum og gagnvart vörumerkjum sem nota nekt í auglýsingar 

sínar en þeir sem hafa neikvætt viðhorf til femínisma. Konur eru neikvæðari en karlar 

gagnvart nekt í auglýsingum og vörumerkjum sem nota nekt í auglýsingum sínum. 

Auglýsendum er því ráðið frá því að nota kynferðislegar tengingar í auglýsingar sínar vilji 

þeir ná til viðskiptavina sinna á árangursríkan hátt, sérstaklega ef markhópurinn hefur 

jákvætt viðhorf til femínisma eða er konur. 
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Abstract 

There has been controversy over the increased usage of sex and nudity in ads over the 

last years. Advertisers need to be aware of for what groups sex and nudity in ads is 

acceptable and for what groups it is not acceptable. The goal of this study is to 

investigate the influence of sexual ads on consumers‘ attitude towards ads and brands 

and whether this influence is interacted by gender and attitude towards feminism. 

Respondents were shown ads containing various level of nudity and asked to answer 

questions regarding their attitude towards the ads and the brand. Respondents were 

also asked to evaluate their attitude towards feminism. Total of 1349 respondents 

replied to the survey. The results indicate that consumers generally do not like sexual 

ads. Those with positive attitude towards feminism are more negative towards nudity in 

ads and brands than those who have negative attitude towards feminism. Women are 

also more negative towards sexual ads and brands than men. Advertisers are advised 

against using sex in ads if they want to successfully reach their customers, especially if 

the target group has positive attitudes towards feminism or are female.  
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1  Inngangur 

Auglýsingar endurspegla meginstrauma og -gildi í samfélagi og menningu okkar. Talið er 

að auglýsingar ákvarði ekki samfélagslega þróun, þær staðfesti hana aðeins. Auknar 

kynferðislegar tengingar og nekt í auglýsingum eru því afleiðing af auknum sýnileika 

þeirra í miðlum samfélagsins (MacKay og Covell, 1997; Reichert og Carpenter, 2004; 

Soley og Reid, 1988). Meginhlutverk auglýsinga er að sannfæra neytandann með því að 

koma á framfæri upplýsingum, til dæmis um framboð, hvar hægt sé að kaupa vöru eða 

þjónustu og sýna verð; einnig að koma á framfæri gagnsemi og nýjungum og skapa 

vitund og tryggð í huga neytandans með það lokamarkmið að selja vörur og þjónustu 

(Reichert, 2007; Reichert, LaTour og Kim, 2007). Á bandarískum neytendamarkaði hafa 

auglýsendur notað kynferðislegar tengingar til að auglýsa vörur sínar og þjónustu í meira 

en 150 ár (Reichert, 2002; Reichert og Carpenter, 2004; Reichert, Childers og Reid, 

2003). Kynferðislegar tengingar í auglýsingum hafa verið skilgreindar sem 

vörumerkjaskilaboð sem innihalda kynferðislegar sjónrænar, munnlegar og/eða ritaðar 

upplýsingar sem ætlað er, með sannfærandi hætti, að selja vörur eða þjónustu (Reichert 

og Carpenter, 2004; Reichert, Heckler og Jackson, 2001; Reichert o.fl., 2007). Þessar 

kynferðislegu tengingar geta spannað allt frá óljósum vísbendingum og tvíræðni til 

ögrandi framkomu og algerrar nektar (Reichert og Carpenter, 2004). 

Upphaf rannsókna á sviði kynferðislegra tenginga í auglýsingum og áhrifanna sem 

þær hafa má rekja til viðleitni rannsakendanna til að skilja og útskýra gagnsemi 

kynferðistenginga í auglýsingum (sjá til dæmis Alexander og Judd, 1978; Peterson og 

Kerin, 1977; Steadman, 1969). Mikilvægar spurningar snúast um hvort kynferðisleg 

skilaboð í auglýsingum séu áhrifarík. Vekja þau athygli? Líkar neytandanum þau? Man 

neytandinn eftir þeim? Auka eða hindra kynferðislegar tengingar úrvinnslu neytandans á 

auglýsingunni? Ef kynferðislegar tengingar bæta úrvinnslu, þá er auglýsingin meira 

sannfærandi og ætti að leiða til aukinna viðskipta (Eisend og Tarrahi, 2016; MacInnis, 

Moorman og Jarworski, 1991; Severn, Belch og Belch, 1990). Ef kynferðislegu 

tengingarnar hins vegar hindra úrvinnslu, mun neytandinn vera bæði ófær um og ófús til 
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að kaupa auglýsta vöru eða vörumerki og þá eru auglýsendur að sóa peningunum sínum 

(Reichert, 2002). 

Auglýsendur nota kynferðislegar tengingar af mörgum ástæðum. Fyrst og fremst til 

að vekja athygli á skilaboðum sínum og vörumerki (Alexander og Judd, 1986; Belch, 

Holgerson, Belch og Koppman, 1982; Bello, Pitts og Etzel, 1983; Dudley, 1999; MacInnis 

o.fl., 1991; Reichert og Carpenter, 2004; Reichert o.fl., 2001; Severn o.fl., 1990; Sparks 

og Lang, 2015) en einnig til að höfða til neytenda sem finnast slíkar tengingar spennandi 

og til að undirstrika hver „útkoman“ yrði fyrir neytandann ef hann keypti og notaði 

vörurnar þeirra (Percy og Rossiter, 1992; Reichert og Carpenter, 2004). Með öðrum 

orðum, neytandinn myndi upplifa sömu nautn eða losta og fyrirsætan sem auglýsingin 

sýnir (LaTour og Henthorne, 1993). Auglýsendur nota einnig kynferðislegar tengingar af 

samkeppnisástæðum; þeir vilja að auglýsingin þeirra standi út úr fjöldanum í 

auglýsingaflóðinu hverju sinni, til dæmis í tímariti sem getur hæglega innihaldið 100 

auglýsingar. Kynferðislegar tengingar í auglýsingum geta, í stuttu máli, náð og haldið 

athygli áhorfenda, sem mun auka áhorf og útbreiðslu með það lokamarkmið að auka 

sölu og tekjur (Reichert, 2007).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að stærstur hluti auglýsinga sem innihalda kynferðislegar 

tengingar sýna konur frekar en karla í mismiklum/litlum, ögrandi og kynferðislegum 

klæðnaði (Davies, 2011; Eaton, 1997; Reichert, 2002; Soley og Read, 1988). Kvenkyns 

nekt hefur verið notuð í síauknum mæli í auglýsingum síðan upp úr 1960 (Reichert og 

Carpenter, 2004). Notkun á karlkyns nekt í auglýsingum hófst seinna og í minna mæli, en 

auglýsendur eins og Calvin Klein og Coca Cola riðu á vaðið (Reidenbach og McCleary, 

1983; Simpson, Horton og Brown, 1996). Þó talað sé um „nekt“ í auglýsingum er oftar 

en ekki verið að vísa til klæðnaðar fyrirsætanna í auglýsingunum, hversu mikill eða lítill 

hann er. Kynfæri eru sjaldan sýnd í auglýsingum á neytendamarkaði þó svo að 

kvenmannsbrjóst, með geirvörtuna hulda, sjáist stöku sinnum (Reichert, 2002). 

Sýnt hefur verið fram á að tilfinningaleg svörun við kynferðislegu efni í auglýsingum 

hefur áhrif á viðhorf neytandans til auglýsingarinnar og vörumerkisins og getur einnig 

haft áhrif á kauphegðun (LaTour, 1990; Latour og Henthorne 1993; LaTour, Pitts og 

Snook-Luther, 1990; Muehling og McCann, 1993). Tilfinningaleg svörun hefur verið 

skilgreind sem almenn örvun eða geðhrif sem svar við áreiti í umhverfinu (Reichert, 
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2002). Rannsóknir í kyn- og félagssálfræði hafa einnig sýnt fram á að efni af 

kynferðislegum toga kallar fram tilfinningar sem tengjast vellíðan, unaði og örvun 

(Reichert o.fl., 2007). Nokkrir þættir hafa þó áhrif á þessar tilfinningar en þeir eru: Kyn 

neytandans (LaTour, 1990; LaTour og Henthorne, 1993; Reichert, 2007; Sciglimpaglia, 

Belch og Cain, 1978), hversu viðeigandi kynferðistengingin er fyrir auglýsta vöru eða 

þjónustu (Peterson og Kerin, 1977; Reichert o.fl., 2001; Simpson o.fl., 1996), stig eða 

djarfleiki kynferðislegu tenginganna (LaTour og Henthorne, 1993) og að lokum 

sálfræðileg viðhorf neytandans (Chang, 2006; Chang og Tseng, 2013; Choi, Yoo, Reichert 

og LaTour, 2016; Mittal og Lassar, 2000; Reichert, 2002; Reichert o.fl., 2007). Rannsóknir 

hafa sýnt að konur eru neikvæðari gagnvart kynferðislegum tengingum í auglýsingum en 

karlar (Belch o.fl., 1981; Grazer og Keesling, 1995; LaTour, 1990; LaTour og Henthorne, 

1993; Peterson og Kerin, 1977). Rannsóknir hafa einnig sýnt að viðhorf bæði karla og 

kvenna til auglýsinga með kynferðislegar tengingar er jákvæðast gagnvart fyrirsætu af 

gagnstæðu kyni, næstjákvæðast gagnvart gagnkynhneigðu pari og loks neikvæðast 

gagnvart fyrirsætu af sama kyni (Belch o.fl., 1981; Reichert o.fl., 2007). Kynferðislegar 

tengingar í auglýsingum eru áhrifaríkastar þegar þær eru tengdar vörunni (Severn o.fl., 

1990). Notkun kynferðislegra tenginga er til dæmis orðin viðtekin venja fyrir tísku- og 

lífsstílsvörur líkt og tískufatnað og fylgihluti, snyrtivörur og ilmvötn (Choi o.fl, 2016). Sýnt 

hefur verið fram á að eftir því sem djarfleiki auglýsingar eykst, eykur það á stig örvunar 

hjá áhorfendunum. Ef áhorfendurnir upplifa almenna jákvæða örvun við áhorf á 

auglýsinguna hafa þeir jákvætt viðhorf gagnvart auglýsingunni. Á hinn bóginn, ef 

áhorfendurnir upplifa spennu hafa þeir neikvætt viðhorf til auglýsingarinnar (LaTour 

1990; Sciglimpaglia o.fl., 1978). Margar rannsóknir benda til þess að ýktar kynferðislegar 

tengingar geti haft skaðleg áhrif á viðhorf neytandans til auglýsingarinnar. Alltaf sé 

hætta á að hneyksla neytandann, sérstaklega konur (Davies, 2011; Grazer og Keesling, 

1995; LaTour o.fl., 1990; Severn o.fl., 1990; Simpson o.fl., 1996). Fjórði þátturinn sem 

hefur áhrif á viðhorf neytenda til auglýsinga sem innihalda kynferðislegar tengingar eru 

sálfræðileg viðhorf þeirra, til dæmis viðhorf til kynferðislegs frjálsræðis (Mittal og Lassar, 

2000), kynferðissjálfsvitund (Reichert o.fl., 2007) og viðhorf til femínisma (Choi o.fl., 

2016).  

Femínismi hefur verið skilgreindur sem hugmyndafræði og hreyfing sem styður 

frjálsræði og jafnrétti kynjanna í þjóðfélaginu, sérstaklega á sviði pólitíkur, félagslegra 
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réttinda, efnahags, menningar, menntunar og persónulegra málefna og hefur í gegnum 

tíðina haft áhrif á viðhorf og gildismat fólks (Choi o.fl., 2016; Offen, 1988; Snyder, 2008). 

Femínisti er karl eða kona sem aðhyllist femínisma sem hugmyndafræði (Offen, 1988). 

Femínistar hafa í gegnum tíðina borið auglýsingaiðnaðinn þungum sökum; hann sýni 

ranga mynd af konum í samfélaginu og komi þannig illa fram við konur og vegi að 

virðingu þeirra á mörgum sviðum, meðal annars með því að gera óraunhæfar 

fegurðarkröfur til kvenna (Ford, LaTour og Lundstrom, 1991; Ford og LaTour, 1993), 

hann auki á kynbundið ofbeldi (Boddewyn og Kunz, 1991; Ford o.fl., 1991; Ford og 

LaTour, 1993), sýni konur háðar eða undirgefnar körlum og síðast en ekki síst, auki á 

kynferðislega hlutgervingu kvenna í samfélaginu (Boddewyn og Kunz, 1991; Ford o.fl., 

1991; Ford og LaTour, 1993; Zimmerman og Dahlberg, 2008). Í gegnum tíðina hafa 

femínistar því litið kvenkyns nekt í auglýsingum neikvæðum augum (Ford og LaTour, 

1993; Lavine, Sweeney og Wagner, 1999; McKay og Covell, 1997). Til dæmis kom fram í 

rannsókn frá árinu 1999 að femínistar höfðu neikvæðara viðhorf gagnvart auglýsingum 

með kynferðislegar tengingar en þeir sem skilgreina sig ekki sem femínista (Lavine o.fl., 

1999). Nýjustu rannsóknir benda hins vegar til þess að breyting sé að verða á þessu 

gamalgróna viðhorfi femínista til kvenkyns nektar með hinni svokölluðu þriðju bylgju 

femínisma (Choi o.fl., 2016; Zimmerman og Dahlberg, 2008). Þriðju bylgju femínismi 

hefur áhrif á hvernig ungar konur í dag hugsa og hegða sér. Þessi kynslóð femínista tekur 

öllu sem tengist kynferði og kynfrelsi opnum örmum og lítur á kynverund kvenna sem 

vald og að kynlífsvæðingin sé valdeflandi fyrir konur (Bay-Cheng og Zucker, 2007; 

Williams og Jovanovic, 2014; Zimmerman og Dahlberg, 2008). Þriðja bylgjan er ímynd 

einhvers konar „stelpusóknar“, kjaftfors „ekki-messa-í-mér“ gelgjuanda sem segir 

konum að þær geti verið sterkar og öflugar, þær geti verið hvað sem þær vilja og þær 

geti verið kynþokkafullar á meðan þær gera það. Konur geti notað kynþokka sinn, svo 

lengi sem þær geri það af fúsum og frjálsum vilja (Snyder, 2008; Zimmerman og 

Dahlberg, 2008).  

En hvar liggja þessi mörk milli kynþokka og kynjamisréttis? Væri ekki gott fyrir 

auglýsendur að vita hvar mörkin liggja? Eiga auglýsendur að stíga varlega til jarðar í 

þessum efnum til að móðga engan eða eiga þeir að fylgja gömlu tuggunni um að „kynlíf 

selji“? Auglýsendur verða að minnsta kosti að vera meðvitaðir um hver markhópurinn 

er; kynferðislegar tengingar gætu móðgað einhverja hópa en eru þeir líklegir 
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viðskiptavinir (Boddewyn og Kunz, 1991; Lipman, 1991; Mittal og Lassar, 2000)? Gott 

væri fyrir markaðsfólk og auglýsendur að þekkja viðhorf mismunandi hópa líkt og 

femínista til kynferðislegra tenginga í auglýsingum til þess að geta tekið upplýstar 

ákvarðanir um val og notkun á kynferðislegum tengingum í auglýsingum, sérstaklega í 

ljósi ríkjandi samfélagsumræðu.  

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna samvirkniáhrif annars 

vegar kynferðislegra tenginga og hins vegar viðhorfa til femínisma á viðhorf til 

auglýsinga og vörumerkja. Í öðru lagi að kanna samvirkniáhrif annars vegar 

kynferðislegra tenginga og hins vegar kyns á viðhorf til auglýsinga og vörumerkja. Þessi 

sambönd verða könnuð í samhengi auglýsinga með eingöngu kvenkyns fyrirsætu, 

eingöngu karlkyns fyrirsætu og jafnframt ef fyrirsæturnar eru gagnkynhneigt par. 

Jafnframt verða samböndin könnuð í samhengi við stig kynferðistengingar. Viðhorf 

neytenda til auglýsinga sem sýna bæði kvenkyns og karlkyns kynferðistengingar hafa 

verið skoðuð (Alexander og Judd, 1986; LaTour, 1990; LaTour og Henthorne, 1993; 

MacKay og Covell, 1997; Peterson og Kerin, 1977; Simpson o.fl., 1997), einnig viðhorf 

femínista til auglýsinga sem sýna kvenkyns nekt (Choi o.fl., 2016) en eftir bestu vitneskju 

höfundar hafa engar rannsóknir verið gerðar á áhrifum karlkyns kynferðistenginga á 

viðhorfi femínista til auglýsinga og vörumerkis. Hér er því tækifæri til þessa að bæta úr 

þeim skorti.  

Í fræðilega yfirlitinu verður fjallað um og farið yfir niðurstöður fyrirliggjandi 

rannsókna um áhrif kynferðislegra tenginga í auglýsingum á viðhorf til auglýsinga og 

vörumerkja, hvernig viðhorf kynjanna eru breytileg og hversu mikilvægt samræmi 

auglýsingar og auglýstrar vöru er. Einnig verður fjallað um femínisma og viðhorf 

femínista til kynferðislegra tenginga í auglýsingum. Því næsta verður fjallað um 

rannsóknaraðferðina og niðurstöður rannsóknarinnar. Í lokakafla ritgerðarinnar verður 

varpað ljósi á markverðustu niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt 

samhengi. 
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2 Kynferðislegar tengingar í auglýsingum 

Markviss aukning hefur orðið á notkun kynferðislegra tenginga í auglýsingum síðastliðna 

áratugi (Davis, 2011; Reichert og Carpenter 2004; LaTour og Henthorne, 1993; Soley og 

Read, 1988). Í rannsókn Reichert og Carpenter frá árinu 2004 á tímaritaauglýsingum 

kom í ljós að 49% kvenkyns fyrirsæta, nær helmingur, voru klæddar á kynferðislegan 

hátt eða naktar samanborið við 28% árið 1983. Aftur á móti voru flestar karlkyns 

fyrirsætur í tímaritaauglýsingum fullklæddar, eða 79% árið 2003 og hélst það hlutfall 

tiltölulega óbreytt frá árinu 1983. Það er því ljóst að kynferðislegar tengingar eru orðnar 

meira áberandi en áður; fleiri fyrirsætur birtast naktar og fleiri myndir af pörum gefa til 

kynna kynmök (Zimmerman og Dahlberg, 2008). Rannsókn Reichert og Carpenter frá 

árinu 2004 sýndi að fjöldi auglýsinga með kynferðislegar tengingar er breytilegur eftir 

miðlum; til dæmis innihéldu 8% auglýsinga á kjörtíma í sjónvarpi slíkt efni samanborið 

við 53% auglýsinga í tímaritum. Rannsókn Reichert, Childers og Reid (2012) sýndi einnig 

að kynferðislegar tengingar í auglýsingum eru mismiklar eftir vöruflokkum. 

Kynferðistengingar eru mest notaðar til að auglýsa heilsu- og hreinlætisvörur eða í 38% 

slíkra auglýsinga, síðan koma snyrtivörur og ilmvötn með kynferðislegar tengingar í 36% 

tilfella, lyf með 29%, fatnaður með 27%, ferðalög með 23% og loks 

skemmtanaiðnaðurinn með kynferðislegar tengingar í 21% auglýsinga. Kynferðislegar 

tengingar eru meira notaðar til að auglýsa ódýrari vöruflokka eða vörur sem þarfnast 

ekki ígrundaðrar ákvarðanatöku af hálfu neytandans við kaup eins og til dæmis sjampó 

eða undirfatnað en sjást minna í auglýsingum sem auglýsa vörur sem krefjast 

ígrundaðrar ákvarðanatöku eins og til dæmis fjármálaþjónustu og tölvubúnað.   

Kynferðislegar tengingar í auglýsingum geta verið litlar eða miklar. Dæmi um litla 

tengingu er bílaauglýsing þar sem aðlaðandi kvenkyns fyrirsæta stillir sér upp við hlið 

bílsins og er henni ætlað að draga athygli að auglýsingunni. Á hinn bóginn getur 

kynferðislega tengingin verið órjúfanlegur hluti af vörumerkjaskilaboðunum; til dæmis 

ilmvatnsauglýsing þar sem kona og maður eru sýnd í innilegum atlotum. Þar er 

kynferðislega tengingin ekki bara órjúfanlegur hluti af skilaboðunum; hún er skilaboðin. 

Auglýsingin er að segja markhópnum að ef hann noti þetta ilmvatn muni hann auka líkur 
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sínar á þeirri upplifun sem auglýsingin sýnir (Reichert, 2002). Neytendur sem eru að leita 

að „slíkri útkomu“ eru mun líklegri til að taka eftir og bregðast við slíkum kynferðislegum 

skírskotunum í auglýsingum (Reichert, 2007).  

Flestar rannsóknir á sviði auglýsinga með kynferðislegar tengingar staðfesta það 

sama, að slíkar auglýsingar dragi að athygli neytandans umfram þær sem ekki innihalda 

kynferðislegar tengingar; þær þykja áhugaverðar, meira aðlaðandi og fanga athygli 

neytandans (Alexander og Judd, 1978; Alexander og Judd, 1986; Belch o.fl., 1982; Bello 

o.fl., 1983; Dudley, 1999; MacInnis o.fl., 1991; Reichert o.fl., 2001; Reichert og 

Carpenter, 2003; Severn o.fl., 1990; Sparks og Lang, 2015; Steadman, 1969). Nú er svo 

komið að kynferðislegar tengingar eru vinsælasta aðferð auglýsenda til að ná athygli 

neytenda (Chang og Tseng, 2013). Í umhverfi nútímans þar sem auglýsingar flæða 

linnulaust og nánast óhindrað til neytenda, hafa þeir komið sér upp ákveðnu varnarkerfi 

gegn slíku áreiti og sýna almennt áhugaleysi gagnvart auglýsingum. Auglýsendur þurfa 

því sífellt að finna nýjar leiðir til vekja áhuga neytenda og skera sig úr fjöldanum (Chang 

og Tseng, 2013). 

 

2.1 Áhrif kynferðislegra tenginga á viðhorf til auglýsinga og vörumerkja 

Viðhorf til auglýsingar hefur verið skilgreint sem neikvætt eða jákvætt tilfinningalegt 

mat einstaklings á auglýsingu sem getur haft áhrif á viðhorf hans til vörumerkis og áhrif 

á kauphegðun (Muehling og McCann, 1993; Spears og Singh, 2004). Rannsóknir á þessu 

sviði hafa margar hverjar skipt viðhorfsvíddinni upp í hugræna og tilfinningalega, sem er 

í samræmi við hugmyndina um að viðhorf til auglýsingar geti stafað af meðvitaðri 

viðleitni við mat á mismunandi hliðum auglýsingarinnar eða geti verið afleiðing 

ómeðvitaðrar viðleitni, nokkurs konar jaðarúrvinnslu, á efni auglýsingarinnar og flokkast 

þá sem tilfinningalegt mat á auglýsingunni (Madden, Allen og Twible, 1988; Muehling og 

McCann, 1993; Shimp, 1981). Tilfinningarnar sem neytandinn upplifir við áhorf á 

auglýsinguna hafa áhrif á geðhrif og örvun hans (Reichert, 2002) en rannsóknir hafa sýnt 

að áhorfendur hafa jákvætt viðhorf gagnvart auglýsingu ef þeir upplifa almenna jákvæða 

örvun við áhorf en hafa neikvætt viðhorf ef þeir upplifa spennu eða neikvæða örvun 

(LaTour 1990; Sciglimpaglia o.fl., 1978).  
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Eigi skilaboð auglýsingar að ná að sannfæra neytandann þarf hugsun hans að fara 

línulega í gegnum nokkur skref, þau eru: Vitund, athygli, vilji, skilningur, móttækileiki og 

sannfæring (McInnis o.fl., 1991; Reichert, 2002). Ef einhverjar hindranir standa í vegi 

fyrir því að neytandinn veiti skilaboðum sem fram koma í auglýsingu athygli og umbreyti 

og geymi þau í minni sínu, munu þær enda þetta sannfæringarferli of snemma. Ef 

kynferðislegt innihald truflar neytandann við að meðtaka skilaboðin, því hann tekur 

einungis eftir myndefninu en ekki sjálfum skilaboðunum, þá eru kynferðislegu 

tengingarnar að hafa öfug áhrif (Reichert, 2002). Kynferðislegar tengingar í auglýsingum 

virðast beina athygli áhorfandans í of miklum mæli að myndefni auglýsingarinnar á 

kostnað annarra skilaboða, eins og til dæmis vörumerkjaskilaboðanna (Alexander og 

Judd, 1978; Grazer og Keesling, 1995). Úrvinnsla á skilaboðum auglýsingarinnar verður 

ekki eins og til var ætlast (McInnis o.fl., 1991).  

Viðhorf til vörumerkis hefur verið skilgreint sem heildarmat neytandans á 

vörumerkinu (Faircloth, Capella og Alford, 2001; Low og Lamb, 2000; Mitchell og Olson, 

1981). Viðhorfi til vörumerkis er oft ruglað saman við ímynd vörumerkis en viðhof er 

aðeins eitt af mörgum mismunandi hugrenningatengslum sem móta ímynd vörumerkis 

(Faircloth, o.fl., 2001). Viðhorf til vörumerkis er eitt mest rannsakaða hugtak varðandi 

neytendahegðun (Berger og Mitchell, 1989) en viðhorf neytandans til vörumerkis er 

talið hafa áhrif á kauphegðun hans (Low og Lamb, 2000; Mitchell og Olson, 1981). 

Rannsóknir hafa sýnt að val neytenda á vörumerki og kaupvilji er líklegt til að mótast af 

viðhorfi þeirra til auglýsingarinnar (Madden o.fl., 1988; Mitchell og Olson, 1981; 

Muehling og McCann, 1993; Shimp, 1981). Niðurstöður rannsókna sem greina frá 

áhrifum kynferðislegra tenginga í auglýsingum á viðhorf neytenda til hinnar auglýstu 

vöru og vörumerkis eru misvísandi. Sýnt hefur verið fram á að viðhorf til vöru í 

auglýsingu með kynferðislega tengingu sé mun jákvæðara en til sömu vöru í auglýsingu 

sem ekki hefur kynferðislega tengingu (Dudley, 1990). LaTour og Henthorne fundu út í 

rannsókn frá árinu 1994 að gallabuxnavörumerki fékk jákvæðara viðhorf í auglýsingum 

sem hafði hóflegar kynferðislegar tengingar samanborið við ýktar kynferðislegar 

tengingar. Hins vegar greina nokkrar rannsóknir frá því að engar sannfærandi 

niðurstöður séu um áhrif kynferðistenginga í auglýsingum til viðhorfs til vöru eða 

vörumerkis (Bello o.fl., 1983; LaTour og Henthorne, 1993; Peterson og Kerin, 1977; 

Severn o.fl., 1990; Simpson o.fl., 1996). Niðurstöður framangreindra rannsókna benda 
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því til þess að auglýsingar með kynferðislegar tengingar geti haft áhrif á viðhorf 

neytandans til vörumerkis eða vöru, en að sambandið sé ekki eins sterkt og tengingin 

milli kynferðislegs efnis og viðhorfs til auglýsingar. Ástæðan gæti verið sú að vörumerki 

hafa utanaðkomandi eiginleika sem eru líklegir til að vekja upp mat og ályktanir sem eru 

óháðar efni auglýsingarinnar (Reichert, 2002). Í rannsókn Zimmerman og Dahlberg 

(2008) kom fram að viðhorf til vörumerkis er miklu þýðingarmeira en viðhorf til 

auglýsingar. Þó að neytendum, sem í þessu tilviki voru ungar konur, líkaði ekki við 

auglýsinguna eða móðguðust við innihald hennar, myndu þeir samt sem áður kaupa eða 

nota auglýsta vöru áfram. Sýnir þetta að neytendur í dag fyrirgefa vörumerki sem þeim 

líkar eina og eina slæma auglýsingu án þess að það hafi áhrif á viðhorf þeirra til 

vörumerkisins (Zimmerman og Dahlberg, 2008). Reichert o.fl. (2007) hafa þó bent á að 

þó að rannsóknir gefi til kynna að kynferðislegt efni veki athygli þá eru áhrif þess á 

kauphegðun flóknari; ekki er víst að auglýsingin nái á endanum að selja vöruna eða 

þjónustuna. Í stuttu máli þá draga kynferðislegar tengingar í auglýsingum athygli 

neytandans að auglýsingunni og myndefni hennar oft á kostnað vörunnar og 

vörumerkisins. 

 

2.2 Mat kynjanna á nekt í auglýsingum 

Kyn neytandans er einn af þeim þáttum sem hefur veruleg áhrif á mat hans á nekt í 

auglýsingum (Reichert o.fl., 2007). Fjölmargar rannsóknir greina frá mismunandi 

viðhorfum karla og kvenna til kvenkyns nektar í auglýsingum (Alexander og Judd, 1986; 

Ford og LaTour, 1993; Ford o.fl., 1994; LaTour, 1990; LaTour og Henthorne, 1993; 

LaTour og Henthorne, 1994; LaTour o.fl., 1990; Maciejewski, 2004). Mun minna hefur 

verið rannsakað af viðhorfum kynjanna til karlkyns nektar í auglýsingum (Baker og 

Churchill 1977; Peterson og Kerin, 1977; Reidenbach og McCleary, 1983; Simpson o.fl., 

1996) enda er mikið misræmi í notkun kvenkyns og karlkyns nektar, þar sem konur eru 

mun oftar sýndar naktar (Mittal og Lassar, 2000). Karlar eru jákvæðari gagnvart 

kvenkyns nekt í auglýsingum en konur og upplifa jákvæða orku á meðan konur upplifa 

annað hvort spennu eða andúð við að sjá kvenkyns nekt í auglýsingum (Alexander og 

Judd, 1986; Ford og LaTour, 1993; Ford o.fl., 1994; LaTour, 1990; LaTour og Henthorne, 

1993; LaTour og Henthorne, 1994; LaTour o.fl., 1990; Maciejewski, 2004). Samskonar 
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kynjabjögun kemur fram í rannsóknum þar sem viðhorf til karlkyns nektar er skoðað en 

konur eru mun jákvæðari gagnvart mismikið/lítið klæddum karlkyns fyrirsætum en 

karlar (Baker og Churchill, 1983; Reidenbach og McCleary, 1983; Simpson o.fl., 1996). Í 

rannsókn Simpson o.fl. (1996) urðu viðhorf kvenna til auglýsinganna jákvæðari eftir því 

sem nekt karlanna jókst í auglýsingunni en fóru aftur minnkandi við fulla nekt. Karlar 

voru hins vegar jákvæðastir gagnvart auglýsingum sem sýndu einungis vöruna og svo 

vöruna með fullklæddri karlkyns fyrirsætu (Simpson o.fl., 1996). Þessar niðurstöður 

styðja rannsóknir Baker og Churchill (1983), Reidenbach og McCleary (1983) og Peterson 

og Kerin (1977) um að konum líki karlkyns nekt betur en körlum. Þó svo að svarendur 

hafi jákvæðasta viðhorfið til gagnstæðs kyns, virðist vera sem konur meti kvenkyns nekt 

jákvæðar en karlar karlkyns nekt (Dudley, 1990; Reichert, 2002). Í auglýsingum þar sem 

bæði kynin koma fram (gagnkynhneigt par í kynferðislegum atlotum) svara konur og 

karlar á svipaðan hátt (Reichert o.fl., 2001; Severn o.fl., 1990). 

 

2.3 Tenging auglýsingar og vöru  

Þegar neytandinn horfir á auglýsingu sem inniheldur kynferðislegar tengingar mun hann 

fyrst íhuga hversu viðeigandi kynferðistengingin er í samhengi við vöruna. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að viðhorf neytandans til auglýsingarinnar og vörumerkisins er jákvætt ef 

samræmi milli vörunnar og kynferðislegu tengingarinnar í auglýsingunni er til staðar en 

fer þverrandi ef lítið eða ekkert samræmi er á milli vörunnar og kynferðislegu 

tenginganna í auglýsingunni (Peterson og Kerin, 1977; Reichert, 2002; Simpson o.fl., 

1996). Geti neytandinn ekki auðveldlega tengt vöruna við hið kynferðislega myndefni 

mun það ósamræmi draga úr trúverðugleika skilaboðanna (Chang og Tseng, 2013). 

Mikilvægt er því fyrir auglýsendur að nota aðeins kynferðislegar tengingar í samhengi 

við auglýsta vöru og reyna ekki að þvinga þær inn í auglýsingar einungis til að vekja 

athygli. Upplifi neytandinn tengingarnar sem uppgerðarlegar geta þær verið skaðlegar 

því neytandinn sér í gegnum þær og reynir að falla ekki fyrir þeim (Mittal og Lassar, 

2000; Reichert, 2002). Sömuleiðis ef kynferðislegu tengingarnar eru álitnar ósiðlegar eða 

móðgandi þá er auglýsingin ekki trúverðug í augum neytandans (LaTour og Henthorne, 

1994; Reidenbach og McCleary, 1983). Að koma virði vörunnar til skila til neytandans 

ætti yfirleitt að vera markmið auglýsingar hverju sinni (Chang og Tseng, 2008). 
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Rannsóknir hafa sýnt að kynferðislegar tengingar eru áhrifaríkari fyrir vöruflokka sem 

tengjast kynþokka eins og til dæmis ilmvötn, heilsu- og snyrtivörur, tískufatnað og 

fylgihluti, áfengi og tóbak heldur en vöruflokka sem eru ekki tengdir kynþokka (Chang og 

Tseng, 2013; LaTour og Henthorne, 1993).  

 

2.4 Áhrif sálfræðilegra viðhorfa 

Líkt og fram hefur komið vekja kynferðislegar tengingar í auglýsingum mismunandi 

viðbrögð hjá neytendum. Yfirleitt er ekki nein einföld skýring á því af hverju tiltekin 

auglýsing eða vörumerki eru talin móðgandi, þó svo hægt sé að tengja suma þætti 

auðveldar við það en aðra. Gildismat einstaklingsins (Boddewyn og Kunz, 1991), 

persónuleiki, sálfræðileg viðhorf og ýmsar tilhneigingar (Choi o.fl., 2016) eru vissulega 

stórir þættir í að skilgreina og viðurkenna kynferðislegt efni og velsæmi (Boddewyn og 

Kunz, 1991). Rannsóknir á sviði auglýsinga, markaðsfræði og sálfræði gefa til kynna 

mikilvægi sálfræðilegra viðhorfa einstaklinga við mat á kynferðislegu efni í auglýsingum 

(Choi o.fl., 2016; Gould, 2003). Vísbendingar eru um að viðbrögð við kynferðislegum 

tengingum í auglýsingum fari eftir viðhorfi og persónuleika einstaklinga frekar en 

lýðfræðibreytum eins og kyni (Chang, 2006; Choi o.fl., 2016; LaTour o.fl., 1990). Nýlegar 

rannsóknir hafa því reynt að ákvarða forsendur þess hvenær og fyrir hvaða hópa 

kynferðislegar tengingar séu áhrifaríkar og hvenær þær séu vafasamar (Chang, 2006; 

Chang og Tseng, 2013; Mittal og Lassar, 2000; Reichert o.fl., 2007). Rannsóknirnar hjálpa 

auglýsendum að hanna skilaboð auglýsinga svo þeir geti miðlað þeim á áhrifaríkan hátt 

til markhópa sinna og áttað sig á hindrunum sem kunna að koma upp í tengslum við 

kynferðislegar tengingar (Choi o.fl., 2016). Rannsókn Mittal og Lassar frá árinu 2000 á 

kynferðislegu frjálslyndi staðfesti að viðbrögð við kynferðistengingum í auglýsingum fara 

eftir markhópnum. Auglýsendur verða að þekkja markhópa sína og nota aðeins 

kynferðislegar tengingar þegar þeir eru vissir um að þær veki ekki upp neikvæðar 

tilfinningar og viðhorf til vörumerkis þeirra og ímyndar (Alexander og Judd, 1986; Mittal 

og Lassar, 2000). 

Auk kynferðislegs frjálslyndis hafa rannsakendur skoðað fleiri sálfræðileg viðhorf sem 

gefa skýr dæmi um einstaklingsbundinn mun á viðhorfum til kynferðislegra tenginga í 

auglýsingum (Choi o.fl., 2016). Þau hugtök sem hlotið hafa athygli rannsakenda eru 
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kynferðissjálfsvitund (Reichert o.fl., 2007), áhættusækni (Chang og Tseng, 2013), 

kvenleiki/karlmannleiki (Chang, 2006), ástfælni/ásthneigð og kynferðisleg sektarkennd 

(Reichert, 2002). Bæði þeir sem hafa mikla kynferðissjálfsvitund og þeir sem eru 

áhættusæknir eru líklegir til að bregðast jákvætt við kynferðistengingum í auglýsingum 

(Chang og Tseng, 2013; Reichert o.fl., 2007). Einnig hafa verið rannsökuð 

einstaklingsbundin viðhorf líkt og femínismi og sýnt fram á að hann er einn af þeim 

þáttum sem hafa áhrif á mat neytandans á kynferðislegum tengingum í auglýsingum 

(Choi o.fl., 2016). 
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3 Femínismi og kynferðislegar tengingar í auglýsingum 

Konur, og þá sérstaklega femínistar, hafa ítrekað lýst yfir andúð sinni á því hvernig konur 

eru sýndar í auglýsingum; sem kyntákn, háðar körlum og veikgeðja (Dudley, 1999; Ford 

og LaTour, 1993). Vísbendingar eru um að stöðug framsetning slíkra auglýsinga grafi 

undan jafnréttisbaráttu kvenna (McKay og Covell, 1997) sem femínistar, fremstir í flokki, 

hafa háð af fullum þunga allt frá nítjándu öld (Offen, 1988). Talað er um þrjár bylgjur 

femínisma: Fyrsta bylgjan reis seint á nítjándu öld og stóð fram á fyrstu áratugi þeirrar 

tuttugustu og snérist baráttan þá aðallega um aukin réttindi og frjálsræði kvenna á 

fjölskyldu- og pólitíska sviðinu; meðal annars um sjálfsákvarðanatöku kvenna til 

hjúskapar og annarra viðalíkra málefna, kosningarétt og önnur réttindi í samfélaginu 

(Humm, 1995; Offen, 1988). Önnur bylgjan stóð yfir frá byrjun sjöunda áratugarins fram 

eftir þeim níunda og hélst mjög í hendur við pólitíska vakningu ungs fólks og 

hippatímabilið. Þá börðust femínistar meðal annars fyrir réttindum kvenna úti á 

vinnumarkaðnum, innan fjölskyldunnar og á kynferðislega sviðinu. Þriðja bylgjan hófst 

snemma á 10. áratugnum og stendur enn. Þriðju bylgju femínistar leggja áherslu á 

kvenfrelsisstefnu, eða femínisma, sem ekki er stíf og gamaldags heldur djörf, 

skemmtileg og í takt við nútíma dægurmenningu (Bay-Cheng og Zucker, 2007; Williams 

og Jovanovic, 2014; Zimmerman og Dahlberg, 2008). Þriðju bylgju femínistar segjast 

vera frjálslegri og umburðarlyndari en mæður þeirra í annarri bylgjunni sem þeir segja 

að hafi verið í andstöðu við karlmenn, kynlíf, kvenleika og allt sem er skemmtilegt 

(Snyder, 2008). Þriðju bylgju femínistar hafa gagnrýnt annarrar bylgju femínista fyrir að 

vera alltaf í fórnarlambshlutverkinu og draga upp mynd af þeim sem kynferðislega 

dómhörðum, jafnvel á móti kynlífi, séu mjög gagnrýnar á kynverund og útlit annarra 

kvenna og sýni mikinn sjálfbirgingshátt. Þriðju bylgjunni finnst hún eiga rétt á að eiga í 

samskiptum við karlmenn á jafningjagrundvelli, að hún geti á opinskáan hátt tjáð 

langanir sínar, hún eigi tilkall til kynlífsunaðar eins og henni lystir (gagnkynhneigðs eða á 

annan hátt) og geti leikið sér með kvenleikann eins og hana langar til án þess að það hafi 

neikvæðar afleiðingar (Snyder, 2008; Williams og Jovanovic, 2014). Viðurkenning á 
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kynfrelsi kvenna er mest áberandi stefið í þriðju bylgjunni (Williams og Jovanovic, 2014). 

Þriðju bylgju femínistar eru einnig opnir fyrir eiginleikum sem áður þóttu fara illa saman 

við femínisma; núna máttu vera trúrækinn eða fyrir íþróttir eða í fegurðarbransanum en 

getur samt ennþá verið femínisti. Þeir eru mun umburðarlyndari en annarrar bylgju 

femínistar því þeir tilheyra kynslóð sem hefur alist upp með einstaklingum sem spanna 

allt litrófið; allt frá kynskiptingum og tvíkynhneigðum til fólks af blönduðum kynþáttum. 

Þriðju bylgju femínistar gera fjölbreytileika að megineinkenni sínu (Snyder, 2008). 

Gott dæmi um þetta er rannsókn Zimmerman og Dahlberg frá árinu 2008 þar sem 

viðmælendur, sem voru ungir kvenkyns háskólanemar, voru sammála um að auglýsing 

sem þeim var sýnd væri mjög kynferðisleg, en þeim fannst hún samt ekki móðgandi, 

óþolandi né siðlaus. Heilt á litið fannst þeim auglýsingin góð og samþykkt í samfélaginu 

jafnvel þó hún sýndi konur í mjög kynferðislegu hlutverki. Er þetta mikill viðsnúningur 

frá sambærilegri rannsókn sem gerð var árið 1991 þar sem viðmælendum fannst 

kyngerð kvenna í auglýsingum á allan hátt neikvæð (Ford o.fl., 1991). Sú staðreynd að 

viðmælendurnir árið 2008 voru samþykkir auglýsingum með miklar kynferðislegar 

tengingar sýnir að það skiptir ekki máli hvort auglýsing er siðleg eða siðferðislega rétt, 

því svarendur viðurkenna kynlíf sem part af menningu sinni sem er í samræmi við 

viðhorf þriðju bylgju femínista (Zimmerman og Dahlberg, 2008). Þátttakendur 

rannsóknarinnar virtust gera sér grein fyrir því að auglýsingin var ekki að endurspegla 

konur í sínum daglegu athöfnum og þá fannst þeim hún minna móðgandi. Þeir virðast 

vera háþróaðri neytendur og skilja að auglýsingar eru einfaldlega listsköpun sem er að 

reyna auka sölu en ekki mynd af raunveruleikanum (Zimmerman og Dahlberg, 2008).  

Niðurstöður rannsóknar Choi o.fl. frá árinu 2016 sem rannsakaði viðhorf femínista til 

kvenkyns nektar í auglýsingum gefa einnig vísbendingu um breytt viðhorf femínista til 

nektar í auglýsingum. Þær sýndu að femínistar bregðast jákvæðar við kvenkyns nekt í 

auglýsingum en þeir sem skilgreindu sig ekki sem femínista. 
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4 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif kynferðislegra tenginga í auglýsingum á 

viðhorf til auglýsinga og vörumerkja og hvort þau áhrif séu háð viðhorfi til femínisma og 

kyni þátttakenda. Notast var við tilraunasnið með 3 (karl, kona, par) x 3 (klædd, 

hálfnakin, nakin) með femínisma og kyn sem skýribreytur. Í þessum kafla verður greint 

frá þátttakendum, mælitæki og framkvæmd rannsóknarinnar. 

 

4.1 Þátttakendur 

Notast var við rafrænt hentugleikaúrtak við framkvæmd rannsóknarinnar og eftir 

fremsta megni reynt að ná til sem fjölbreyttasts hóps bæði karla og kvenna á öllum aldri. 

Alls tóku 1349 manns þátt í könnuninni og má sjá nánari greiningu á kyni og 

aldursdreifingu þátttakenda í töflu 1.  

Tafla 1. Þátttakendur. 

Kyn Aldur

Karlar 36,6% 20 ára eða yngri 3,2%

Konur 63,1% 21-30 ára 16,5%

Annað 0,4% 31-40 ára 29,9%

41-50 ára 28,3%

51-60 ára 14,4%

61-70 ára 6,2%

71 árs eða eldri 1,6%  

 

4.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta birtist þátttakendum áreiti 

rannsóknarinnar, það er tiltekin auglýsing. Í öðrum hluta voru atriði sem mátu viðhorf 

þátttakenda til auglýsingarinnar, í þriðja hluta voru atriði sem mátu viðhorf þátttakenda 
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til vörumerkisins sem auglýst var og í fjórða hluta voru atriði sem mátu viðhorf 

einstaklinga til femínisma og femínistahreyfingarinnar.  

Könnunin hófst á því að þátttakendum voru sýndar handahófskennt níu 

ljósmyndaðar auglýsingar frá bandaríska fatahönnuðinum og -framleiðandanum Calvin 

Klein. Talið er að utanaðkomandi lögmæti rannsóknar aukist við að nota raunverulegt 

vörumerki frekar en ímyndað vörumerki (Choi, Yoo, Baek, Reid og Makias, 2013). 

Vörumerkið Calvin Klein varð fyrir valinu þar sem það er þekkt tískufatamerki og 

samræmi milli vörunnar og kynferðislegu tenginganna er til staðar. Hverjum og einum 

þátttakanda var aðeins sýnd ein auglýsing en þær skiptust þannig niður: Þrjár 

auglýsingar sýndu mynd af konu, þrjár auglýsingar sýndu mynd af karli og þrjár 

auglýsingar sýndu mynd af pari en öll voru þau mismikið/lítið klædd á myndunum. Stig 

nektar var þannig hjá öllum hópum: Ein auglýsing sýndi konu/karl/par í alklæðnaði, ein 

auglýsing sýndi konu/karl/par í gallabuxum en berum að ofan og ein auglýsing sýndi 

konu/karl/par nakin eða einungis í klæðalitlum undirfatnaði. Hver hópur var þannig 

sýndur með þremur mismunandi stigum af nekt; alls níu auglýsingar. Algengt er að 

rannsakendur notist við þessa flokkun (klædd, hálfnakin, nakin) frá Soley og Reid (1988) 

við rannsóknir á nekt í auglýsingum (Reichert, 2002). Eftir að hafa skoðað auglýsingarnar 

voru þátttakendur beðnir um að meta viðhorf sitt til bæði auglýsinganna og 

vörumerkisins.  

Við mælingu á viðhorfi til auglýsingar var notast við mælitæki frá Muehling og 

McCann (1993) þar sem þátttakendur voru beðnir um að meta viðhorf sitt til auglýsingar 

með fimm spurningum á sjö punkta Likert kvarða. Við úrvinnslu var spurningunum fimm 

steypt saman í eina breytu sem nefnd var „Viðhorf til auglýsingar“, α = 0,926. Höfundur 

þýddi spurningarnar yfir á íslensku. 

Við mælingu á viðhorfi til vörumerkis var notast við mælitæki frá Spears og Singh 

(2004) þar sem þátttakendur voru beðnir um að meta viðhorf sitt til vörumerkis með 

fimm spurningum á sjö punkta Likert kvarða. Við úrvinnslu var spurningunum fimm 

steypt saman í eina breytu sem nefnd var „Viðhorf til vörumerkis“, α = 0,971. Höfundur 

þýddi spurningarnar yfir á íslensku. 

Við mælingu á viðhorfi til femínisma var notast við mælitæki frá Fassinger (1994), oft 

nefnt FWM kvarðinn (the Attitudes toward Feminism and the Women‘s Movement 
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scale) sem mælir viðhorf þátttakenda til femínisma og femínistahreyfingarinnar. 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til níu fullyrðinga á sjö punkta Likert 

kvarða. FMV kvarðinn samanstendur af tíu fullyrðingum en höfundur ákvað að sleppa 

einni fullyrðingunni þar sem hún þýddist illa yfir á íslensku. Kvarðinn þykir stuttur, 

afdráttarlaus og tímalaus (Choi o.fl., 2016), auðveldur í notkun, hlutlaus gagnvart 

félagslegri stöðu einstaklinga og tegund femínisma (Fassinger, 1994) og hefur verið 

notað í femínismarannsóknum í sálfræði í langan tíma (Bettencourt, Vacha-Haase og 

Bryne, 2011; Fassinger, 1994; Fischer, Tokar, Mergl, Good, Hill og Blum, 2000; Yoder, 

Tobias og Snell, 2011; Zucker og Stewart, 2007). Kvarðinn metur viðhorf einstaklinga til 

hlutverka og réttinda kvenna í samfélaginu og getur þannig mælt svið femínískrar stöðu 

og viðhorfa einstaklinga. Fólk sem styður femíníska hugmyndafræði (til dæmis jöfn laun 

og framatækifæri kynjanna) mælist hærra á kvarðanum á meðan þeir sem mælast lægra 

eru minna hlynntir femínisma og femínistahreyfingunni (Fassinger, 1994). Mælitæki 

Fassinger nær hins vegar ekki yfir þriðju bylgju femínisma sem stendur fyrir 

umburðarlyndi, fjölbreytileika og kynfrelsi kvenna, en slíkt mælitæki er að því er virðist 

ekki til (Williams og Jovanovic, 2014). Ákvað höfundur því að bæta fimm fullyrðingum 

við kvarða Fassinger sem næði til þriðju bylgjunnar og myndi endurspegla þá 

hugmyndafræði. Fullyrðingarnar sem þátttakendur tóku afstöðu til urðu því alls 14 

talsins. Við úrvinnslu var fullyrðingunum 14 steypt saman í eina breytu sem nefnd var 

„Viðhorf til femínisma“ og var þá fjórum fullyrðingum snúið við, α = 0,885. Höfundur 

þýddi fullyrðingar Fassinger yfir á íslensku.  

Að lokum var spurt um kyn og aldur. Mælitækið var forprófað á fimm einstaklingum 

sem komu með ábendingar um uppsetningu og orðalag.  

 

4.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rafrænum spurningalista var dreift á samfélagsmiðlinum Facebook. Í kynningartexta 

rannsóknarinnar var þátttakendum sagt að könnunin væri liður í rannsókn á viðhorfi 

neytenda til auglýsinga og vörumerkja. Ekki þótti æskilegt að nefna strax í upphafi að 

viðhorf þátttakenda til femínisma yrði einnig kannað. Var talið að það kynni að spilla 

fyrir upplifun þátttakenda af auglýsingunni og vörumerkinu. Aðeins þegar þátttakendur 

voru búnir að meta viðhorf sitt til auglýsingarinnar og vörumerkisins voru þeir beðnir að 
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meta viðhorf sitt til femínisma. Í lok könnunarinnar gafst þátttakendum kostur á að skrá 

netfang sitt og taka þannig þátt í happdrætti. Happdrættið var notað sem hvati til að 

auka svörun en verðlaunin voru 10.000 króna gjafabréf í Kringluna. 

Könnunin var opin dagana 4. – 10. apríl 2019. Sendir voru út reglulegir póstar á því 

tímabili og fólk hvatt til að svara og deila spurningalistanum. Auglýsingarnar ásamt 

spurningalistanum í heild má finna í Viðauka 1. 
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir lýsandi 

tölfræði varðandi viðhorf til auglýsinganna og viðhorf til vörumerkisins eftir því hvaða 

auglýsingu fólk fékk. Því næst verður farið yfir lýsandi tölfræði varðandi viðhorf til 

femínisma og loks verður farið yfir samvirkniáhrif kynferðistenginganna í auglýsingunum 

og viðhorfa til femínisma annars vegar og kyns hins vegar á viðhorf til auglýsinga og 

vörumerkis.  

Í töflu 2 má sjá viðhorf þátttakenda til auglýsinganna eftir því hvaða auglýsingu þeir 

fengu. Taflan er í hækkandi röð eftir viðhorfum. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði yfir viðhorf þátttakenda til auglýsingar. 

Viðhorf til auglýsingar M sf n

Kona nakin 2,95 1,59 154

Par nakið 3,09 1,42 159

Karl nakinn 3,30 1,37 140

Kona hálfnakin 3,41 1,61 140

Karl hálfnakinn 3,48 1,34 140

Par hálfnakið 3,59 1,49 186

Kona klædd 3,99 1,35 136

Par klætt 3,99 1,17 164

Karl klæddur 4,11 1,16 130  
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Í töflu 3 má sjá viðhorf þátttakenda til vörumerkisins eftir því hvaða auglýsingu þeir 

fengu. Taflan er í hækkandi röð eftir viðhorfum. 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði yfir viðhorf þátttakenda til vörumerkisins. 

Viðhorf til vörumerkis M sf n

Kona nakin 3,02 1,69 154

Par nakið 3,40 1,95 159

Karl hálfklæddur 3,65 1,79 140

Kona hálfklædd 3,67 1,83 140

Karl nakinn 3,75 1,56 140

Par klætt 3,91 1,59 164

Karl klæddur 3,99 1,76 130

Par hálfklætt 4,01 1,65 186

Kona klædd 4,20 1,71 136  

 

Í töflu 4 má sjá viðhorf þáttakenda til femínismafullyrðinganna.   

Tafla 4. Lýsandi tölfræði yfir viðhorf þátttakenda til femínisma. 

Viðhorf til femínisma M sf n

Leiðtogar í femínistahreyfingunni geta verið róttækir, en ég tel 

skoðanir þeirra réttar. 3,57 2,23 1349

Það eru til betri leiðir fyrir konur að berjast fyrir jafnrétti en í 

gegnum femínistahreyfinguna.* 3,41 2,26 1349

Fleiri væru hlynntir femínistahreyfinguna ef þeir vissu meira um 

hana. 3,93 2,35 1349

Femínistahreyfingin hefur haft jákvæð áhrif á samskipti 

kynjanna. 3,44 2,29 1349

Femínistahreyfingin er of róttæk og öfgafull í skoðunum sínum.* 3,32 2,29 1349

Femínistahreyfingin hefur náð mikilvægum árangri fyrir konur 

varðandi jafnrétti og pólitísk áhrif kvenna. 4,13 2,42 1349

Hugmyndir femínista eru of óraunhæfar fyrir raunveruleikann.* 2,67 2,02 1349

Innleiða ætti femíníska hugmyndafræði alls staðar. 3,13 2,32 1349

Femínistar eru ógn við þjóðina og heiminn allan.* 1,67 1,58 1349

Konur eiga rétt á að eiga í samskiptum við karlmenn á 

jafningjagrundvelli. 5,56 2,65 1349

Konur eiga rétt á að klæða sig og koma fram eins og þær vilja. 5,47 2,63 1349

Kynfrelsi á jafnt við um konur sem karla. 5,59 2,67 1349

Konur eiga rétt á að vera kyntákn ef þær kjósa það. 5,36 2,62 1349

„Free-the-nipple“ byltingin er réttmæt krafa kvenna um að koma 

fram eins og þær vilja. 4,45 2,64 1349

* Breytum snúið við í greiningu.  
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Líkt og Choi o.fl. gerðu í sinni rannsókn frá árinu 2016 var byrjað á að skipta 

þátttakenda í tvo hópa byggða á svörum þeirra við femínismafullyrðingunum; þá sem 

höfðu neikvætt viðhorf til femínisma og þá sem höfðu jákvætt viðhorf til femínisma. Af 

1349 svörum voru neðri 33% af dreifingunni skilgreind sem „neikvætt viðhorf til 

femínisma“ (n = 380) og efri 33% af dreifingunni sem „jákvætt viðhorf til femínisma“ (n = 

391). Marktækur munur var á meðaltali hópanna tveggja, neikvæðs viðhorfs til 

femínisma (M = 3,93) og jákvæðs viðhorfs til femínisma (M = 5,94), t(769) = -63,16, p < 

0,05. 

 

5.1 Samvirkniáhrif kynferðislegra tenginga og viðhorfa til femínisma á 
viðhorf til auglýsinga og vörumerkja 

Framkvæmd var tvíbreytu dreifigreining (e. Two-way Anova) þar sem auglýsingarnar 

sem þátttakendur fengu voru skilgreindar sem frumbreytur og viðhorf til auglýsinganna 

og vörumerkisins fylgibreytur. Viðhorf til femínisma og kyn þátttakenda voru notuð sem 

miðlunarbreytur til að kanna annars vegar samvirkniáhrif kynferðislegra tenginga og 

viðhorfa til femínisma og hins vegar samvirkniáhrif kynferðsilegra tenginga og kyns á 

viðhorf til auglýsinganna og vörumerkisins. Tukey samanburðarpróf var framkvæmt til 

að skoða hvaða meðaltöl voru ólík.  

Niðurstöður tvíbreytu dreifigreininganna verða kynntar eftir samhengi 

auglýsinganna; fyrstar verða kynntar auglýsingar með eingöngu karlkyns fyrirsætum, 

síðan auglýsingar með eingöngu kvenkyns fyrirsætum og loks auglýsingar þar sem 

fyrirsæturnar eru gagnkynhneigð pör. Í næstu köflum verður samvirkniáhrifum 

kynferðistenginganna og viðhorfa til femínisma á viðhorf til auglýsinganna og 

vörumerkisins lýst ítarlega bæði í máli og myndum. 

 

5.1.1 Viðhorf til auglýsinga með karlkyns fyrirsætum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu karla kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif 

af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 222) = 

10,70, p < 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að viðhorf til auglýsingarinnar var 

marktækt jákvæðara hjá þeim sem fengu klæddan karl (M = 4,14, sf = 1,23) en hjá þeim 
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sem fengu hálfnakinn (M = 3,28, sf = 1,38) eða nakinn karl (M = 3,23, sf = 1,31), bæði p < 

0,05. Enginn marktækur munur var á viðhorfi þeirra sem fengu hálfnakinn og nakinn 

karl. Einnig voru engin bein áhrif af viðhorfi til femínisma á viðhorf til auglýsingarinnar, 

F(1, 222) = 0,79, p > 0,05. 

Eins og sést á mynd 1 þá voru engin marktæk samvirkniáhrif milli auglýsingarinnar 

sem þátttakendur fengu og viðhorfi til femínisma á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 222) 

= 1,48, p > 0,05. Þetta gefur til kynna að viðhorf þátttakenda til karlkyns nektar í 

auglýsingum sé ekki háð viðhorfi þeirra til femínisma.  

 

 

Mynd 1. Viðhorf til auglýsingar og samvirkni milli femínisma og karlkyns kynferðistenginga.  

 

5.1.2 Viðhorf til auglýsinga með kvenkyns fyrirsætum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu konur kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif 

af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 229) = 

16,09, p < 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að það var marktækur munur á viðhorfi til 
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auglýsingarinnar milli allra þriggja auglýsinganna, klæddrar konu (M = 4,17, sf = 1,40), 

hálfnakinnar konu (M = 3,56, sf = 1,62) og nakinnar konu (M = 2,76, sf = 1,52), p < 0,05 á 

öllum auglýsingum. Engin bein áhrif voru af viðhorfi til femínisma á viðhorf til 

auglýsingarinnar, F(1, 229) = 0,47, p > 0,05.  

Það voru marktæk samvirkniáhrif milli auglýsingarinnar sem þátttakendur fengu og 

viðhorfi til femínisma á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 229) = 5,58, p < 0,05. Þetta 

gefur til kynna að viðhorf til kvenkyns kynferðislegra tenginga í auglýsingum verði fyrir 

óbeinum áhrifum af viðhorfi þátttakenda til femínisma. Líkt og sést á mynd 2, þá var 

viðhorf til auglýsingarinnar marktækt jákvæðara hjá þeim sem höfðu jákvætt viðhorf til 

femínisma (M = 4,53, sf = 1,35) en þeirra sem höfðu neikvætt viðhorf til femínisma (M = 

3,74, sf= 1,35) ef þeir fengu auglýsingu sem sýndi klædda konu. Viðhorf til 

auglýsingarinnar var marktækt neikvæðara hjá þeim sem höfðu jákvætt viðhorf til 

femínisma (M = 3,24, sf = 1,37) en þeirra sem höfðu neikvætt viðhorf til femínisma (M = 

3,82, sf = 1,76) ef þeir fengu auglýsingu sem sýndi hálfnakta konu. Viðhorf til 

auglýsingarinnar var einnig marktækt neikvæðara hjá þeim sem höfðu jákvætt viðhorf til 

femínisma (M = 2,49, sf = 1,43) en þeirra sem höfðu neikvætt viðhorf til femínisma (M = 

3,10, sf = 1,58) ef þeir fengu auglýsingu sem sýndi nakta konu. 
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Mynd 2. Viðhorf til auglýsingar og samvirkni milli femínisma og kvenkyns kynferðistenginga. 

 

5.1.3 Viðhorf til auglýsinga með pörum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu pör kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif af 

auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 281) = 10,34, p 

< 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að viðhorf til auglýsingarinnar var marktækt 

jákvæðara hjá þeim sem fengu klætt par (M = 4,03, sf = 1,19) en hjá þeim sem fengu 

hálfnakið (M = 3,41, sf = 1,51) eða nakið par (M = 3,16, sf = 1,39), bæði p < 0,05. Enginn 

marktækur munur var á viðhorfi þeirra sem fengu hálfnakið og nakið par. Engin bein 

áhrif voru af viðhorfi til femínisma á viðhorf til auglýsingarinnar, F(1, 281) = 1,99, p > 

0,05. 

Líkt og sést á mynd 3 voru engin marktæk samvirkniáhrif milli auglýsingarinnar sem 

þátttakendur fengu og viðhorfi til femínisma á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 281) = 

0,73, p > 0,05. 

 



 

34 

 

Mynd 3. Viðhorf til auglýsingar og samvirkni milli femínisma og para kynferðistenginga. 

 

5.1.4 Viðhorf til vörumerkis með karlkyns fyrirsætum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu karla kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif 

af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 222) = 4,14, p 

< 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að viðhorf til vörumerkis var marktækt jákvæðara 

hjá þeim sem fengu klæddan karl (M = 4,44, sf = 1,31) en hjá þeim sem fengu hálfnakinn 

(M = 3,88, sf = 1,41) eða nakinn karl (M = 3,88, sf = 1,27), bæði p < 0,05. Enginn 

marktækur munur var á viðhorfi þeirra sem fengu hálfnakinn og nakinn karl til 

vörumerkisins. Engin bein áhrif voru af viðhorfi til femínisma á viðhorf til vörumerkisins, 

F(1, 222) = 0,01, p > 0,05. 

Líkt og sést á mynd 4 voru engin marktæk samvirkniáhrif milli auglýsingarinnar sem 

þátttakendur fengu og viðhorfi til femínisma á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 222) = 0,70, 

p > 0,05. Þetta gefur til kynna að viðhorf þátttakenda til vörumerkis sem sýnir karlkyns 

nekt í auglýsingum sé ekki háð viðhorfi þeirra til femínisma.  
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Mynd 4. Viðhorf til vörumerkis og samvirkni milli femínisma og karlkyns kynferðistenginga. 

 

5.1.5 Viðhorf til vörumerkis með kvenkyns fyrirsætum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu konur kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif 

af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 229) = 19,74, p 

< 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að það var marktækur munur á viðhorf þeirra til 

vörumerkisins sem fengu klædda (M = 4,56, sf = 1,43) og hálfklædda konu (M = 4,26, sf 

= 1,36) og þeirra sem fengu nakta konu (M = 3,16, sf = 1,46), p < 0,05. Það var hins vegar 

enginn marktækur munur á viðhorfi þeirra til vörumerkisins sem fengu klædda og 

hálfnakta konu, p > 0,05. Engin bein áhrif voru af viðhorfi til femínisma á viðhorf til 

vörumerkisins, F(1, 229) = 0,62, p > 0,05.  

Marktæk samvirkniáhrif voru á milli auglýsingarinnar sem þátttakendur fengu og 

viðhorfi til femínisma á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 229) = 3,49, p < 0,01. Þetta gefur 

til kynna að viðhorf til vörumerkis sem sýnir kvenkyns nekt í auglýsingum verði fyrir 
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óbeinum áhrifum af viðhorfi þátttakenda til femínisma. Líkt og sést á mynd 5, þá var 

viðhorf til vörumerkisins marktækt jákvæðara hjá þeim sem höfðu jákvætt viðhorf til 

femínisma (M = 4,79, sf = 1,32) en þeirra sem höfðu neikvætt viðhorf til femínisma (M = 

4,28, sf = 1,52) ef þeir fengu auglýsingu sem sýndi klædda konu. Viðhorf til 

vörumerkisins var marktækt neikvæðara hjá þeim sem höfðu jákvætt viðhorf til 

femínisma (M = 4,10, sf = 1,14) en þeirra sem höfðu neikvætt viðhorf til femínisma (M = 

4,38, sf= 1,51) ef þeir fengu auglýsingu sem sýndi hálfnakta konu. Viðhorf til 

vörumerkisins var einnig marktækt neikvæðara hjá þeim sem höfðu jákvætt viðhorf til 

femínisma (M = 2,87, sf = 1,55) en þeirra sem höfðu neikvætt viðhorf til femínisma (M = 

3,53, sf = 1,25) ef þeir fengu auglýsingu sem sýndi nakta konu. 

 

 

Mynd 5. Viðhorf til vörumerkis og samvirkni milli femínisma og kvenkyns kynferðistenginga. 
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5.1.6 Viðhorf til vörumerkis með pörum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu pör kom í ljós að það voru engin bein marktæk 

áhrif af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 281) = 

0,59, p > 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi engan marktækan mun milli klædds pars 

(M = 4,22, sf = 1,23), hálfnakins pars (M = 4,15, sf = 1,41) og nakins pars (M = 3,97, sf = 

1,55), p > 0,05 á öllum auglýsingum. Aftur á móti voru bein marktæk áhrif af viðhorfi til 

femínisma á viðhorf til vörumerkisins, F(1, 281) = 7,41, p < 0,05.  

Líkt og sést á mynd 6 voru engin marktæk samvirkniáhrif milli auglýsingarinnar sem 

þátttakendur fengu og viðhorfi til femínisma á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 281) = 0,08, 

p > 0,05. 

 

 

Mynd 6. Viðhorf til vörumerkis og samvirkni milli femínisma og para kynferðistenginga. 
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5.2 Samvirkniáhrif kynferðislegra tenginga og kyns á viðhorf til 
auglýsinga og vörumerkja 

Í næstu köflum verður samvirkniáhrifum kynferðistenginganna og kyns á viðhorf til 

auglýsinganna og vörumerkisins lýst ítarlega bæði í máli og myndum. Þeir sem merktu 

við „annað“ í kyn voru ekki hafðir með í gagnagreiningunni. 

5.2.1 Viðhorf til auglýsinga með karlkyns fyrirsætum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu karla kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif 

af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 400) = 9,29, 

p < 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að viðhorf til auglýsingarinnar var marktækt 

jákvæðara hjá þeim sem fengu klæddan karl (M = 4,11, sf = 1,15) en hjá þeim sem fengu 

hálfnakinn (M = 3,48, sf = 1,34) eða nakinn karl (M = 3,30, sf = 1,37), bæði p < 0,05. 

Enginn marktækur munur var á á viðhorfi þeirra sem fengu hálfnakinn og nakinn karl. 

Engin bein marktæk áhrif voru af kyni á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 400) = 0,267, p 

> 0,05. 

Líkt og sést á mynd 7 þá voru engin marktæk samvirkniáhrif milli kyns og 

auglýsingarinnar sem þátttakendur fengu á viðhorf til auglýsingarinnar, F(4, 400) = 0,83, 

p > 0,05. 
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Mynd 7. Viðhorf til auglýsingar og samvirkni milli kyns og karlkyns kynferðistenginga. 

 

5.2.2 Viðhorf til auglýsinga með kvenkyns fyrirsætum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu konur kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif 

af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 419) = 8,49, 

p < 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að það var marktækur munur á viðhorfi til 

auglýsingarinnar milli allra þriggja auglýsinganna, klæddrar konu (M = 3,99, sf = 1,35), 

hálfnakinnar konu (M = 3,41, sf = 1,61) og nakinnar konu (M = 2,95, sf = 1,59), allar 

auglýsingarnar með p < 0,05. Einnig voru bein marktæk áhrif af kyni á viðhorf til 

auglýsingarinnar, F(2, 419) = 6,89, p < 0,05.  

Marktæk samvirkniáhrif voru á milli kyns og auglýsingarinnar sem þátttakendur fengu 

á viðhorf til auglýsingarinnar, F(4, 419) = 5,00, p < 0,05. Þetta gefur til kynna að viðhorf 

til kvenkyns nektar í auglýsingum verði fyrir óbeinum áhrifum af kyni þátttakenda. Líkt 

og sést á mynd 8, þá var viðhorf til auglýsingarinnar marktækt jákvæðara hjá konum (M 

= 4,20, sf = 1,46) en körlum (M = 3,83, sf = 1,27) ef þau fengu auglýsingu sem sýndi 
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klædda konu. Viðhorf til auglýsingarinnar var aftur á móti marktækt neikvæðara hjá 

konum (M = 3,00, sf = 1,40) en körlum (M = 4,06 , sf = 1,59) ef þau fengu auglýsingu sem 

sýndi hálfnakta konu. Viðhorf til auglýsingarinnar var einnig marktækt neikvæðara hjá 

konum (M = 2,51, sf = 1,37) en körlum (M = 3,61, sf = 1,56) ef þau fengu auglýsingu sem 

sýndi nakta konu. 

 

 

Mynd 8. Viðhorf til auglýsingar og samvirkni milli kyns og kvenkyns kynferðistenginga. 

 

5.2.3 Viðhorf til auglýsinga með pörum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu pör kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif af 

auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 499) = 12,65, p 

< 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að það var marktækur munur á viðhorfi til 

auglýsingarinnar milli allra þriggja auglýsinganna, klædds pars (M = 3,99, sf = 1,17), 

hálfnakins pars (M = 3,59, sf = 1,49) og nakins pars (M = 3,09, sf = 1,42), allar auglýsingar 
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með p < 0,05. Bein marktæk áhrif voru af kyni á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 499) = 

11,24, p < 0,05. 

Marktæk samvirkniáhrif voru milli kyns og auglýsingarinnar sem þátttakendur fengu, 

á viðhorf til auglýsingarinnar F(4, 499) = 4,49, p < 0,05. Þetta gefur til kynna að viðhorf til 

para nektar í auglýsingum verði fyrir óbeinum áhrifum af kyni þátttakenda. Líkt og sést á 

mynd 9, þá var viðhorf til auglýsingarinnar marktækt jákvæðara hjá konum (M = 4,06, sf 

= 1,09) en körlum (M = 3,90, sf = 1,24) ef þau fengu auglýsingu sem sýndi klætt par. 

Konur höfðu aftur á móti marktækt neikvæðara viðhorf til auglýsingarinnar (M = 3,19, sf 

= 1,39) en karlar (M = 4,22 , sf = 1,45) ef þau fengu auglýsingu sem sýndi hálfnakið par. 

Konur höfðu einnig marktækt neikvæðara viðhorf til auglýsingarinnar (M = 2,73, sf = 

1,29) en karlar (M = 3,79, sf = 1,39) ef þau fengu auglýsingu sem sýndi nakið par. 

 

 

Mynd 9. Viðhorf til auglýsingar og samvirkni milli kyns og para kynferðistenginga. 
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5.2.4 Viðhorf til vörumerkis með karlkyns fyrirsætum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu karla kom í ljós að það voru bein marktæk áhrif 

af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til auglýsingarinnar, F(2, 400) = 3,42, 

p < 0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að enginn marktækur munur var á viðhorfi til 

vörumerkis eftir því hvaða auglýsingu fólk fékk, klæddan (M = 3,99, sf = 1,76), hálfnakinn 

(M = 3,65, sf = 1,79) eða nakinn karl (M = 3,75, sf = 1,56), allar auglýsingarnar með p > 

0,05. Bein marktæk áhrif af kyni voru á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 400) = 72,51, p < 

0,05.  

Eins og sést á mynd 10, voru engin marktæk samvirkniáhrif milli kyns og 

auglýsingarinnar sem þátttakendur fengu á viðhorf til vörumerkisins, F(4, 400) = 0,58, p 

> 0,05.  

 

 

Mynd 10. Viðhorf til vörumerkis og samvirkni milli kyns og karlkyns kynferðistenginga. 
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5.2.5 Viðhorf til vörumerkis með kvenkyns fyrirsætum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu konur kom í ljós að það voru marktæk bein áhrif 

af auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 419) = 9,33 p < 

0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að það var marktækur munur á viðhorf til 

vörumerkisins á milli allra auglýsinganna, klæddrar (M = 4,20, sf = 1,70), hálfnakinnar (M 

= 3,67, sf = 1,83) og nakinnar konu (M = 3,02, sf = 1,69), allar auglýsingarnar p < 0,05. 

Einnig voru bein marktæk áhrif af kyni á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 419) = 51,75, p < 

0,05.  

Einnig voru marktæk samvirkniáhrif milli auglýsingarinnar sem þátttakendur fengu og 

kyns á viðhorf til vörumerkisins, F(4, 419) = 3,72, p < 0,05. Þetta gefur til kynna að 

viðhorf til vörumerkis sem sýnir kvenkyns nekt í auglýsingum verði fyrir óbeinum 

áhrifum af kyni þátttakenda. Líkt og sést á mynd 11, þá var viðhorf til vörumerkisins 

marktækt jákvæðara hjá konum (M = 4,74, sf = 1,46) en körlum (M = 4,22, sf= 1,25) ef 

þau fengu auglýsingu sem sýndi klædda konu. Viðhorf til vörumerkisins var hins vegar 

marktækt neikvæðara hjá konum (M = 3,90, sf = 1,28) en körlum (M = 4,38, sf = 1,38) ef 

þau fengu auglýsingu sem sýndi hálfnakta konu. Viðhorf til vörumerkisins var einnig 

marktækt neikvæðara hjá konum (M = 3,06, sf = 1,29) en körlum (M = 3,68, sf = 1,52) ef 

þau fengu auglýsingu sem sýndi nakta konu. 
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Mynd 11. Viðhorf til vörumerkis og samvirkni milli kyns og kvenkyns kynferðistenginga. 

 

5.2.6 Viðhorf til vörumerkis með pörum 

Við skoðun á auglýsingunum sem sýndu pör kom í ljós að það voru bein marktæk áhrif af 

auglýsingunni sem þátttakendur fengu á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 499) = 9,86, p < 

0,05. Tukey samanburðarpróf sýndi að marktækur munur var á viðhorfi þeirra til 

vörumerkisins sem fengu nakið par (M = 3,40, sf = 1,95) og þeirra sem fengu klætt (M = 

3,91, sf = 1,59) og hálfnakið par (M = 4,01, sf = 1,65), p < 0,05. Enginn marktækur munur 

var á viðhorfi þeirra sem fengu klætt og hálfnakið par til vörumerkisins, bæði p > 0,05. 

Einnig voru bein marktæk áhrif af kyni á viðhorf til vörumerkisins, F(2, 499) = 74,05, p < 

0,05. 

Marktæk samvirkniáhrif voru einnig milli kyns og auglýsingarinnar sem þátttakendur 

fengu á viðhorf til vörumerkisins, F(4, 499) = 2,63 p > 0,05. Þetta gefur til kynna að 

viðhorf til vörumerkis sem sýnir paranekt í auglýsingum verði fyrir óbeinum áhrifum af 

kyni þátttakenda. Líkt og sést á mynd 12, þá var viðhorf til vörumerkisins marktækt 
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jákvæðara hjá körlum (M = 4,30, sf = 1,33) en konum (M = 4,12, sf = 1,07) ef þau fengu 

auglýsingu sem sýndi klætt par. Viðhorf til vörumerkisins var einnig marktækt jákvæðara 

hjá körlum (M = 4,50, sf = 1,52) en konum (M = 4,14 , sf = 1,28) ef þau fengu auglýsingu 

sem sýndi hálfnakið par. Viðhorf til vörumerkisins var einnig marktækt jákvæðara hjá 

körlum (M = 4,25, sf = 1,53) en konum (M = 3,72 ,sf = 1,52) ef þau fengu auglýsingu sem 

sýndi nakið par. 

 

 

Mynd 12. Viðhorf til vörumerkis og samvirkni milli kyns og para kynferðistenginga. 
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6  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif kynferðislegra tenginga í auglýsingum á 

viðhorf til auglýsinga og vörumerkja og hvort þau áhrif væru háð viðhorfi til femínisma 

og kyni þátttakenda. Með því að þekkja áhrif kynferðislegra tenginga á viðhorf 

mismunandi hópa líkt og femínista og karla og kvenna til auglýsinga og vörumerkja getur 

markaðsfólk og auglýsendur tekið upplýstari ákvarðanir um val og notkun á 

kynferðislegum tengingum í auglýsingum til þessa eiga ekki á hættu að móðga eða 

ganga fram af núverandi eða líklegum viðskiptavinum (Boddewyn og Kunz, 1991; 

Lipman, 1991; Mittal og Lassar, 2000). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að viðhorf neytenda til karlkyns og para 

kynferðistenginga séu ekki háð viðhorfum þeirra til femínisma; með öðrum orðum þá 

hafa femínísk viðhorf neytenda ekki áhrif á viðhorf þeirra til auglýsinga sem sýna nakinn 

karl eða nakið par. Öðru máli gegnir um kvenkyns kynferðistengingar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að viðhorf til kvenkyns nektar í auglýsingum verði fyrir 

óbeinum áhrifum af viðhorfi neytenda til femínisma. Femínísk viðhorf neytenda hafa 

áhrif á viðhorf þeirra til auglýsinga sem sýna nakta konu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að þeir sem mælast með jákvætt viðhorf til femínisma hafa neikvæðara viðhorf til 

nakinnar og hálfnakinnar konu en þeir sem hafa neikvætt viðhorf til femínisma. Þeir sem 

hafa jákvætt viðhorf til femínisma hafa jákvæðara viðhorf til klæddrar konu en þeir sem 

mælast með neikvætt viðhorf til femínisma. Niðurstöðurnar eru ekki í samræmi við 

nýlegar rannsóknir á þessi sviði sem bentu til þess að viðhorf femínista til kvenkyns 

nektar í auglýsingum væri jákvæðara en þeirra sem skilgreina sig ekki sem femínista 

(Choi o.fl., 2016; Zimmerman og Dahlberg, 2008). Niðurstöðurnar eru meira í takt við 

eldri rannsóknir sem sýndu að femínistar líta kvenkyns kynferðistengingar í auglýsingum 

neikvæðum augum (Ford og LaTour, 1993; Lavine o.fl., 1999; McKay og Covell, 1997).   

Án þess að taka beinan samanburð þá sýna meðaltöl milli hópanna þriggja; karlkyns, 

kvenkyns og paraauglýsinga, að þeir sem hafa jákvætt viðhorf til femínisma eru 

neikvæðari gagnvart allri nekt í auglýsingum en þeir sem mælast með neikvætt viðhorf 

til femínisma fyrir utan paranekt, en þar eru meðaltölin jöfn. Þeir sem hafa jákvætt 
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viðhorf til femínisma mælast mun hærra á viðhorfi til auglýsingar sem sýndi klæddan 

karl og klædda konu en þeir sem hafa neikvætt viðhorf til femínisma, fyrir utan parið, en 

þar mælist fyrrnefndi hópurinn með jákvæðara viðhorf. Viðhorf þeirra sem eru jákvæðir 

gagnvart femínisma mælist áberandi lægst til nakinnar konu en viðhorf þeirra til nakins 

karls mælist hærra.  

Mjög svipaðar niðurstöður koma fram varðandi viðhorf til vörumerkisins og viðhorf til 

auglýsinganna; þær gefa til kynna að viðhorf neytenda til vörumerkis sem sýnir karlkyns 

eða parakynferðistengingar í auglýsingum séu ekki háð viðhorfi til femínisma. Hins vegar 

gefa niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að viðhorf til vörumerkis sem sýnir kvenkyns 

nekt í auglýsingum verði fyrir óbeinum áhrifum af viðhorfi neytenda til femínisma. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir sem mælast með jákvætt viðhorf til 

femínisma hafa neikvæðara viðhorf til vörumerkis sem sýnir nakta eða hálfnakta konu í 

auglýsingum en þeir sem hafa neikvætt viðhorf til femínisma. Þeir sem hafa jákvætt 

viðhorf til femínisma hafa jákvæðara viðhorf til vörumerkis sem sýnir klædda konu en 

þeir sem mælast með neikvætt viðhorf til femínisma. 

Ef meðaltöl milli hópanna eru skoðuð, án beins samanburðar, koma nánast sömu 

niðurstöður í ljós og með viðhorf til auglýsinganna. Þeir sem hafa jákvætt viðhorf til 

femínisma eru neikvæðari gagnvart vörumerki sem hefur kynferðislegar tengingar í 

auglýsingum sínum en þeir sem mælast með neikvætt viðhorf til femínisma fyrir utan 

hálfnakinn karl, en þar var meðaltalið jafnt. Þeir sem hafa jákvætt viðhorf til femínisma 

mælast hærra á viðhorfi til vörumerkis sem sýnir klæddan karl og klædda konu í 

auglýsingum en þeir sem hafa neikvætt viðhorf til femínisma, fyrir utan parið, en þar 

mælist fyrrnefndi hópurinn aftur með jákvæðara viðhorf. Viðhorf þeirra sem eru 

jákvæðir gagnvart femínisma mælist lægst til nakinnar konu en áberandi hæst til 

klæddrar konu. Viðhorf þeirra til vörumerkis sem sýnir nakinn karl mælist mun hærra en 

til nakinnar konu, en þó ekki hærra en þeirra sem hafa neikvætt viðhorf til femínisma. 

Ef skoðuð eru áhrif kynferðislegra tenginga í auglýsingum á viðhorf kynjanna til 

auglýsinga gefa niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að viðhorf neytenda til karlkyns 

kynferðistenginga sé ekki háð kyni neytandans. Hins vegar gefa niðurstöður til kynna að 

viðhorf til kvenkyns og parakynferðistenginga í auglýsingum verði fyrir óbeinum áhrifum 

af kyni neytandans. Með öðrum orðum þá hafa karlar og konur mismunandi viðhorf til 
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auglýsinga sem sýna konu eða par í kynferðislegu ljósi. Konur eru neikvæðari gagnvart 

nakinni og hálfnakinni konu og hálfnöktu og nöktu pari en karlar. Konur eru hins vegar 

jákvæðari gagnvart auglýsingu sem sýndi klædda konu og klætt par en karlar.  

Án beins samanburðar þá sýna meðaltölin milli hópanna þriggja að karlar eru 

jákvæðari gagnvart allri nekt í auglýsingum en konur. Er það algjörlega í samræmi við 

fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að konur eru neikvæðari gagnvart kynferðislegum 

tengingum í auglýsingum en karlar (Belch o.fl., 1981; Grazer og Keesling, 1995; LaTour, 

1990; LaTour og Henthorne, 1993; Peterson og Kerin, 1977). Í rannsókninni mælast 

karlar jákvæðastir gagnvart paranekt, þá kvenkyns nekt og neikvæðastir gagnvart 

karlkyns nekt. Konur mælast jákvæðastar gagnvart karlkyns nekt, þá paranekt og loks 

neikvæðastar gagnvart kvenkyns nekt. Þetta er að mestu leyti í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem hafa sýnt að viðhorf bæði karla og kvenna til auglýsinga með 

kynferðislegar tengingar er jákvæðast gagnvart fyrirsætu af gagnstæðu kyni, næst 

jákvæðast gagnvart gagnkynhneigðu pari og loks neikvæðast gagnvart fyrirsætu af sama 

kyni (Belch o.fl., 1981; Reichert o.fl., 2007). Tekið skal fram að viðhorf karla til karlkyns 

nektar mælist hærra en viðhorf kvenna til karlkyns nektar, munurinn var eigi að síður 

lítill. Er þetta ekki í samræmi við rannsókn Simpson o.fl., (1996) þar sem karlar voru 

jákvæðastir gagnvart auglýsingum sem sýndu einungis vöruna og svo vöruna með 

fullklæddri karlkyns fyrirsætu og styður heldur ekki rannsóknir Baker og Churchill (1983), 

Reidenbach og McCleary (1983) og Peterson og Kerin (1977) um að konum líki karlkyns 

nekt betur en körlum. Ef einungis karlkyns auglýsingarnar eru skoðaðar kemur í ljós að 

konur eru jákvæðastar gagnvart fullklæddum karli, því næst hálfnöktum karli og 

neikvæðastar gagnvart nöktum karli. Er það heldur ekki í samræmi við rannsókn 

Simpson o.fl. (1996) þar sem viðhorf kvenna til auglýsinganna varð jákvæðara eftir því 

sem nekt karlanna jókst í auglýsingunni en fór aftur minnkandi við fulla nekt. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að þó svo að svarendur hafi jákvæðasta viðhorfið til gagnstæðs 

kyns, virðist vera sem konur meti kvenkyns nekt jákvæðar en karlar karlkyns nekt 

(Dudley, 1990; Reichert, 2002) en það er ekki í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Karlar voru jákvæðari gagnvart karlkyns nekt en konur voru gagnvart 

kvenkyns nekt. Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt að í auglýsingum þar sem bæði kynin 

koma fram (gagnkynhneigt par í kynferðislegum atlotum) svara konur og karlar á 

svipaðan hátt (Reichert o.fl., 2001; Severn o.fl. 1990). Það er heldur ekki í samræmi við 
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niðurstöður rannsóknarinnar þar sem karlar eru mun jákvæðari gagnvart nöktu pari en 

konur. Óvíst er hvað veldur því að niðurstöður þessarar rannsóknar stangast á við fyrri 

rannsóknir á þessu sviði en það kann að vera að samfélagsumræða síðastliðinna missera 

um kynferðisáreiti og allt sem tengist metoo-byltingunni hafi áhrif og sé að breyta 

viðhorfi fólks til kynferðistenginga og nektar í auglýsingum.   

Aftur koma fram mjög svipaðar niðurstöður varðandi viðhorf kynjanna til 

vörumerkisins og viðhorf þeirra til auglýsinganna. Ef skoðuð eru áhrif kynferðislegra 

tenginga í auglýsingum á viðhorf kynjanna til vörumerkis gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar til kynna að viðhorf neytenda til karlkyns kynferðistenginga sé ekki háð 

kyni neytandans. Niðurstöður gefa hins vegar til kynna að viðhorf til vörumerkis sem 

notar kvenkyns og parakynferðistengingar í auglýsingum verði fyrir óbeinum áhrifum af 

kyni neytandans: Karlar og konur hafa mismunandi viðhorf til vörumerkis sem sýnir 

konu eða par í kynferðislegu ljósi í auglýsingum sínum. Viðhorf kvenna til vörumerkis 

sem notar nakta og hálfnakta konu í auglýsingum sínum eru neikvæðari en viðhorf karla. 

Konur eru hins vegar jákvæðari gagnvart vörumerki sem sýndi klædda konu í 

auglýsingum sínum en karlar. Viðhorf karla til vörumerkis eru jákvæðari í öllum tilvikum 

gagnvart pari, klæddu, hálfnöktu og nöktu, en viðhorf kvenna.  

Án tölfræðilegs samanburðar kom í ljós að karla hafa mun oftar jákvæðara viðhorf til 

vörumerkisins en konur; einungis í tilfelli auglýsingar með klæddri konu hafa konur 

jákvæðara viðhorf en karlar. 

Meðaltölin á viðhorfi neytenda til vörumerkis mælast umtalsvert hærri en meðaltölin 

á viðhorf til auglýsinganna. Bent hefur verið á að ástæðan gæti verið sú að vörumerki 

hafi utanaðkomandi eiginleika sem séu líklegir til að vekja upp mat og ályktanir sem séu 

óháðar efni auglýsingarinnar (Reichert, 2002). Hærra viðhorf til vörumerkisins eru einnig 

jákvæðar niðurstöður er varðar kauphegðun því rannsóknir hafa sýnt að viðhorf 

neytandans til vörumerkis er talið hafa áhrif á kauphegðun hans (Low og Lamb, 2000; 

Mitchell og Olson, 1981). 

Rannsókn þessi er framlag til fræðanna því hún hjálpar auglýsendum og markaðsfólki 

að átta sig á því hvort og fyrir hvern getur verið árangursríkt að nota kynferðislegar 

tengingar í auglýsingum. Í stuttu máli þá gefa niðurstöður þessarar rannsóknar til kynna 

að neytendum upp til hópa virðist ekki líka við kynferðislegar tengingar í auglýsingum. 
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Þeir sem hafa jákvætt viðhorf til femínisma eru neikvæðari gagnvart allri nekt í 

auglýsingum og vörumerkjum en þeir sem mælast með neikvætt viðhorf til femínisma. 

Konur eru einnig neikvæðari gagnvart nekt í auglýsingum og vörumerkjum en karlar. Það 

kann að hljóma sem að körlum og þeim sem hafa neikvætt viðhorf til femínisma líki nekt 

betur en konum og þeim sem hafa jákvætt viðhorf til femínisma, en meðaltölin á 

viðhorfi þeirra sýndu annað. Í öllum tilvikum mældist viðhorf þeirra til klæddra fyrirsæta 

hærra en nakinna. Auglýsendur eru því líklega að sóa peningunum sínum með því að 

nota kynferðislegar tengingar í auglýsingum, sérstaklega ef markhópurinn hefur jákvætt 

viðhorf til femínisma eða er konur. Kynlíf virðist ekki selja. Ef hins vegar markaðsfólk sér 

sig knúið til að nota kynferðislegar tengingar í auglýsingar sínar má benda þeim á að 

nota frekar pör en einstaklinga því í flestum tilvikum voru hæstu viðhorfsmeðaltölin hjá 

nakta parinu.  

Varhugavert er að alhæfa útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem notast var við 

hentugleikaúrtak og er það ákveðin takmörkun á rannsókninni. Önnur möguleg 

takmörkun er að auglýsingarnar frá Calvin Klein sem notast var við í rannsókninni og 

sýndu nekt voru ekki allar alveg eins; stig nektar var hærra í auglýsingunni sem sýndi 

konu en hún var alveg nakin á meðan karlinn og parið voru í undirfatnaði. Það reyndist 

erfitt að finna auglýsingar sem sýndu alveg nakinn karl og par. Kann þessi munur að 

skýra svo sterkt viðhorf til kvenkyns nektarauglýsingarinnar sem raun bar vitni.  

Í framtíðinni gæti verið áhugavert að skoða viðhorf femínista til nektar í auglýsingum 

sem sýna „venjulegar“ fyrirsætur, ekki bara glansfyrirsætur sem hafa vöxt og útlit sem 

fáar konur geta státað af eða samsamað sig við. Slíkar auglýsingar eru að ryðja sér til 

rúms og má þar benda á auglýsingar frá hreinlætisvöruframleiðandanum Dove og 

fataframleiðandanum Lindex. Af nægu er að taka er varðar framtíðarrannsóknir á 

viðhorfi mismunandi hópa og til mismunandi vara eða vörumerkja.  
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Viðauki 1 

Rafræn spurningakönnun: 

 

Kæri þátttakandi 

Ég heiti Soffía og er meistaranemi við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Könnun 

þessi er liður í rannsókn minni á viðhorfi neytenda til auglýsinga og vörumerkja.  

Rannsóknin er unnin undir handleiðslu Auðar Hermannsdóttur og Kára Kristinssonar 

og tekur 3-4 mínútur að svara. 

Svör verða ekki rakin til einstaklinga. 

Þátttakendum gefst kostur á að taka þátt í happdrætti og vinna 10.000 króna 

gjafabréf í Kringlunni með því að skrá netfang sitt við lok könnunarinnar. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 

Bestu kveðjur, 

Soffía Halldórsdóttir 

soh34@hi.is 

 

Á næstu blaðsíðu mun birtast auglýsing. Ég bið þig að skoða hana vel og í kjölfarið 

svara nokkrum spurningum um auglýsinguna og vörumerkið. 
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Auglýsing 1: 
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Auglýsing 2: 

 

 

Auglýsing 3: 
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Auglýsing 4: 
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Auglýsing 5: 

 

 

Auglýsing 6: 
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Auglýsing 7: 
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Auglýsing 8: 

 

 

Auglýsing 9: 
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Viðhorf til auglýsingar 

Viðhorf til auglýsingar

Hversu slæm eða góð fannst þér auglýsingin?
Mjög slæm   

1 2 3 4 5 6

Mjög góð   

7

Hversu illa eða vel líkaði þér auglýsingin?
Mjög illa        

1 2 3 4 5 6

Mjög vel   

7

Hversu neikvæð/-ur eða jákvæð/-ur ertu gagnvart auglýsingunni?

Mjög 

neikvæð/-ur  

1 2 3 4 5 6

Mjög 

jákvæð/-ur   

7

Hversu óáhugaverð eða áhugaverð fannst þér auglýsingin?

Mjög 

óáhugaverð  

1 2 3 4 5 6

Mjög 

áhugaverð 

7

Hversu óaðlaðandi eða aðlaðandi fannst þér auglýsingin?

Mjög 

óaðlaðandi    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

aðlaðandi   

7  

 

Viðhorf til vörumerkis 

Viðhorf til vörumerkis

Hversu illa eða vel höfðar vörumerkið til þín?
Mjög illa        

1 2 3 4 5 6

Mjög vel   

7

Hversu slæmt eða gott finnst þér vörumerkið?
Mjög slæmt        

1 2 3 4 5 6

Mjög gott   

7

Hversu óánægjulegt eða ánægjulegt finnst þér vörumerkið?

Mjög 

óánægjulegt 

1 2 3 4 5 6

Mjög 

ánægjulegt   

7

Hversu neikvætt eða jákvætt finnst þér vörumerkið?

Mjög 

neikvætt        

1 2 3 4 5 6

Mjög 

jákvætt       

7

Hversu illa eða vel líka þér við vörumerkið?

Mjög illa       

1 2 3 4 5 6

Mjög vel     

7  
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Hér á eftir koma nokkrar spurningar um viðhorf þitt til femínisma. 

 

Vinsamlegst taktu afstöðu til hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum: 

 

Viðhorf til femínisma

Leiðtogar í femínistahreyfingunni geta verið róttækir, en ég tel 

skoðanir þeirra réttar.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Það eru til betri leiðir fyrir konur að berjast fyrir jafnrétti en í 

gegnum femínistahreyfinguna.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Fleiri væru hlynntir femínistahreyfinguna ef þeir vissu meira um 

hana.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Femínistahreyfingin hefur haft jákvæð áhrif á samskipti 

kynjanna.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Femínistahreyfingin er of róttæk og öfgafull í skoðunum sínum.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Femínistahreyfingin hefur náð mikilvægum árangri fyrir konur 

varðandi jafnrétti og pólitísk áhrif kvenna.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Hugmyndir femínista eru of óraunhæfar fyrir raunveruleikann.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Innleiða ætti femíníska hugmyndafræði alls staðar.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Femínistar eru ógn við þjóðina og heiminn allan.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Konur eiga rétt á að eiga í samskiptum við karlmenn á 

jafningjagrundvelli.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Konur eiga rétt á að klæða sig og koma fram eins og þær vilja.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Kynfrelsi á jafnt við um konur sem karla.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

Konur eiga rétt á að vera kyntákn ef þær kjósa það.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7

„Free-the-nipple“ byltingin er réttmæt krafa kvenna um að koma 

fram eins og þær vilja.

Mjög 

ósammála    

1 2 3 4 5 6

Mjög 

sammála    

7  

 

Hvert er kyn þitt? 

Karl / Kona / Annað 
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Aldur 

20 ára eða yngri 

31-40 ára 

41-50 ára 

51-60 ára 

61-70 ára 

71 eða eldri 

Vinsamlegast skráðu netfangi þitt hér ef þú vilt taka þátt í happdrættinu: 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 


