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Útdráttur  
Þessi ritgerð er yfirlit yfir notkun tónlistar í áróðursskyni í gegnum mannkynssöguna. Markmið 

hennar er að upplýsa lesandann um hversu mikið tónlist hefur verið notuð á þennan hátt. Lengi 

hefur þessi áhrifamáttur tónlistar á skoðanir og hegðun fólks verið mönnum hugleikin sem vilja 

dreifa áróðri. Hugtakið áróður er oft á tíðum eingöngu skilið sem neikvætt hugtak en þetta er 

miskilningur. Áróður getur verið hvaða skoðun eða boðskapur sem er, sem reynt er ítrekað að 

festa í sessi hjá hópi af fólki, jafnvel án þess að það vita af því. Af þessum ástæðum er tónlist 

kjörið tæki til útbreiðslu áróðurs, hvort sem um er að ræða heilaþvott stríðsmanna í forn 

Grikklandi eða sölu á gosdrykkjum á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum.  
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Inngangur 
Það er erfitt að finna stað þar sem engin tónlist heyrist. Hvort sem þú ert að keyra, í 

heimahúsum, í tölvunni eða að horfa á sjónvarpið. Tónlistin er þarna alls staðar og hún hefur 

áhrif á tilfinningar okkar. Gæti verið að tónlistin sem við heyrum á hverjum degi hafi meiri 

áhrif á okkur en við gerum okkur grein fyrir? Gæti verið að sá sem stendur á bakvið miðilinn 

þar sem þú heyrir tónlistina hafi meiri áætlanir heldur en þig grunar? Í gegnum 

mannkynssöguna hefur fólk verið meðvitað um áhrif tónlistar á hegðun og skoðanir 

mannfjöldans. Fjölmargir leiðtogar og auglýsingaframleiðendur hafa nýtt sér þennan 

áhrifamátt tónlistar. Yfirleitt er áróður talin vera neikvætt hugtak. Það er misskilningur. Í þessu 

sambandi má vitna í svar Vísindavefsins við spurningunni um hvað sé áróður: 

  

 ,,Áróður (propaganda) felst í því að viljandi, ítrekað og kerfisbundið er reynt að breyta eða 

 festa í sessi viðhorf, skoðanir og/eða hegðun hjá tilteknum hópum (mass persuasion) án þess 

 að viðtakendur (þeir sem sjá eða heyra áróðurinn) geri sér endilega grein fyrir því eða óski 

 þess... Markmiðið getur svo verið allt frá því að markaðssetja vörur yfir í að ýta undir 

 baráttuþrek þjóðar á stríðstímum. Því gefur að skilja að áróður getur tekið til ýmiss konar 

 athafna og fortalna (persuasion) svo framarlega sem þær eru notaðar til að ná viðkomandi 

 markmiði’’.1 

 
 Í ritgerðinni rek ég dæmi úr mannkynssögunni sem sýnir hve meðvitað fólk hefur verið 

um áhrifamátt tónlistar á skoðanir og hegðun fólks. Ég mun taka dæmi allt frá 380 fyrir Krist 

til ársins 2016 til að varpa ljósi á þetta. Í seinni hluta ritgerðarinnar fjalla ég um hvernig notkun 

tónlistar í áróðursskyni er háttað í sjónvarpsauglýsingum. Óhætt er að segja að þær séu helsti 

miðill áróðurstónlistar í okkar samtíma.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Eva Hannesdóttir. ,,Hvað er áróður?’’ Vísindavefurinn, 20. júlí, 2006. 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6073  
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1. Fyrirmyndarríkið 
Notkun tónlistar sem áróðurstæki er ekkert nýtt fyrirbæri í mannlegu samfélagi. Segja má að 

það sé eitthvað við tónlist sem snertir við tilfinningum okkar og yfirbugar rökvísi okkar. 

Tilfinningar spila stóran þátt í ákvarðanatöku okkar og því getur tónlist virkað líkt og 

brúðustjórnandi á okkur mannfólkið. Fólk hefur lengi vitað af þessum áhrifamætti tónlistar og 

nýtt sér hann, til dæmis á tímum stríðs. Markmiðið er að kveikja eldmóð í hjörtum fólks og 

byggja upp baráttuhug. Eða einfaldlega til að móta hegðun ákveðins hóps til þess að þjóna 

einhverjum „stærri“ tilgangi. Í þessum kafla ætla ég að fjalla um nokkur dæmi úr 

mannkynssögunni þar sem leiðtogar nýta sér áhrifamátt tónlistar til þess að ná sínum pólitísku 

markmiðum.  

 

1.1 Ríki Platons 
Í þriðju bók Ríkisins eftir Platon (e. Republic III) ímynda Sókrates og Adeimantus sér 

fyrirmyndarríki. Til þess að þetta fyrirmyndarríki gangi upp þarfnast það stríðsmanna sem 

gegna því hlutverki að tryggja öryggi þess. Auk þess eiga þeir að geta farið óhræddir í átök 

hvenær sem ríkið þarf á því að halda. Þeir ræða besta mögulega uppeldi þeirra svo að þeir verði 

hvað skilvirkastir sem stríðsmenn. Þeir ræða sérstaklega mikilvægi þess að ritskoða allar listir 

sem stríðsmennirnir upplifa í æsku. Þessar listir megi ekki menga hugi þeirra með tali um 

dauðhræðslu, heldur ætti list sem gerir þá að betri stríðsmönnum fyrirmyndarríkisins eingöngu 

að vera þeim sýnileg. Þeir ræða hvaða tóntegundir myndu best hæfa stríðsmönnunum og 

komast að þeirri niðurstöðu að það væru Dórískar og Frýgískar tóntegundir: 

 

 ,,Ég þekki ekki tóntegundirnar, svaraði ég. En skildu eftir þær sem herma tilhlýðlega eftir 

 rödd og tóni þess manns sem er að sönnu hugrakkur í hernaði og öllum mannraunum, og 

 tekur því sem verða vill án þess að hvika eða bugast, ef honum mistekst eða hann stendur 

 frammi fyrir sárum eða dauða eða eitthvert annað óhapp hefur hent hann. Og skildu líka eftir 

 aðra tóntegund sem hermir eftir manni sem er við friðsamlegt verk og beitir ekki afli heldur 

 vilja , annað hvort í því skyni að sannfæra einhvern eða biðja – guð með bænum eða mann 

 með fræðslu og ráðgjöf... Báðum þessum afbrigðum skaltu halda eftir – hinum þróttmiklu og 

 hinum viljasterku sem best herma eftir raddblæ stilltra manna og hugaðra bæði í velgengni og 

 raunum.’’2 

 

                                                   
2 Platon. Ríkið, fyrra bindi. Eyjólfur Kjalar Eyjólfsson þýddi (Reykjavík: Hið íslenzka 
bókmenntafélag, 2009), bls. 254-255. 
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 Ríkið er samið um 380 fyrir Krist og er talið elsta stjórnspekirit sögunnar. Þetta gefur 

til kynna að hlutverk lista, þar á meðal tónlistar, á hegðun fólks hefur verið mönnum hugleikið 

frá örófi alda. Verk Platons hafa haft ótvíræð áhrif á hugsun hins vestræna heims og víðar.3 

Niðurstaða samræðna Sókratesar og Adeimantusar í Ríkinu er að ritskoðun lista sé nauðsynleg 

svo að fyrirmyndarríkið gangi upp. Varðandi tónlist þá ræða þeir ekki eingöngu hvaða 

tóntegundir myndi þjóna tilgangi þeirra best, heldur líka hvernig rythmi, hvurslags hljóðfæri 

og síðast en ekki síst hvaða orð skulu fylgja tónlistinni. Samkvæmt skrifum Platons eru bein 

tengsl á milli tónlistar, hegðunar fólks og skoðana þeirra. Hann talar um mikilvægi þess að 

stríðsmennirnir hlusti á „réttu“ tónlistina til þess að fá „réttu“ hugmyndirnar og þjóna þar með 

fyrirmyndarríkinu sem best. Tónlistinni er hægt að hagræða og hafa þannig bein áhrif á fólkið. 

Hvort fyrirmyndarríki Platons hafi verið gott eða slæmt ætla ég ekki að dæma um, en 

áhrifamáttur tónlistar sem áróðurstæki hefur verið notaður bæði í jákvæðum og neikvæðum 

tilgangi í mannkynssögunni.   

 Á tímum stríðs er mikilvægt að þegnar landsins séu sannfærðir um tilgang þess, ekki 

bara stríðsmennirnir heldur líka þeir sem eru heima að halda efnahag landsins uppi. Hér er 

áróður mikilvægur og ritskoðun á tónlist sérstaklega. Skrúðgöngur og hópsöngvar sem 

upphefja málstaðinn og skjóta föstum skotum á óvininn. Lög sem gera fólkið hugrakkt í hernaði 

og öllum mannraunum, gerir það óhrætt við dauðann og tilbúin í átök hvenær sem er, eins og 

Platon talar um í fyrirmyndarríkinu. Hann leggur áherslu á að rétt list sé sýnd stríðsmönnunum 

í æsku svo þeir vaxi úr grasi til þess að verða það sem þeim er ætlað, fyrir fyrirmyndarríkið. 

Ríkið heitir á frummálinu Politeia sem þýðir stjórnskipan. Enska þýðingin á heiti Ríkisins er 

hinsvegar The Republic og þýðist það á íslensku Lýðveldi.4 Þetta er óheppileg þýðing og ber 

að varast þar sem þessi hugmyndafræði kann að hljóma ólýðræðislega. Sumir fræðimenn vilja 

jafnvel meina að fyrirmyndarríki Platons sé ein fyrsta vísbendingin um kommúnisma eða 

sósíalisma í mannlegum samfélögum, löngu fyrir tíð þessara hugtaka.5  

 

1.2 Æska Hitlers 

Hugmyndafræði Platons varðandi ritskoðun á list var Þjóðernisflokki Adolfs Hitlers hugleikin 

þegar kom að æskulýðstarfi flokksins, Æsku Hitlers (þ. Hitlerjugend). Markmið þess var að 

hafa meiri mótandi áhrif á æsku Þýskalands heldur en foreldrar þeirra og skóli. Þjálfa skyldi 

                                                   
3 ,,Plato.’’ Philosophers.co.uk, sótt þann 4. maí, 2016 á http://www.philosophers.co.uk/plato.html  
4 Platon. Ríkið, fyrra bindi, bls 12. 
5 Richard Dagger. ,,Communism’’ Encyclopædia Britannica Online, 29. október, 2014.  
http://www.britannica.com/topic/communism#ref990794  
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æskuna, bæði líkama og sál í anda Þjóðernissósíalismans. Tónlist, þá aðalega í formi samsöngs, 

spilaði stórt hlutverk í að byggja upp samstöðu og festa gildi flokksins bæði í huga og hegðun 

barnanna.6 Áróðursráðherra Þjóðernisflokksins, Joseph Goebbels sagði: „Tónlistin hreyfir við 

tilfinningum okkar meira en skynsemin. Hvar slær hjarta þjóðar taktfastar en í stórum hópum, 

þar sem hjarta þjóðar hefur fundið sitt rétta heimili?“7 

 Nasistarnir í Þýskalandi einblíndu ekki einungis á að ritskoða tónlist fyrir æskuna 

heldur var öll tónlistariðkun undir smásjá foringjans. Í þeirra huga var ritskoðun mikilvæg og 

höfðu þeir meira að segja sérstakt ráðuneyti sem sá um slík mál. Það kallaðist Ráðuneyti 

upplýsingar og áróðurs (e. The Nazi Ministry of Enlightenment and Propoganda) og áður 

nefndur Joseph Goebbels var ráðherra. Ráðuneytið ritskoðaði ekki einungis tónlist heldur alla 

miðla; dagblöð, tímarit, bækur, myndlist, kvikmyndir og í rauninni allt sem miðlaði 

upplýsingum til fólks.8 Þeir héldu bókabrennur, trufluðu kvikmyndasýningar og beittu þá 

ofbeldi sem mótmæltu. Allt var þetta gert til þess að passa upp á að þegnar hins nýja Þýskalands 

væru ekki að menga hug sinn og hjörtu með hugmyndum sem stönguðust á við 

hugmyndafræðina sem Þjóðernissósíalisminn boðaði. Það mætti orða það þannig að markmiðið 

hafi verið að gera fólkið að sem skilvirkustu stríðsmönnum Þriðja ríkisins. Foringi flokksins, 

Adolf Hitler, spilaði stórt hlutverk þegar kom að ritskoðun tónlistar. Hann gjörsamlega dýrkaði 

tónskáldið Richard Wagner og honum fannst tónlist hans kristalla allt það besta við menningu 

Þriðja ríkisins.9 Tónlist Wagners var því mikið spiluð í útvarpi, opinberlega og jafnvel í 

útrýmingarbúðum. Það kemur því ekki á óvart að mörg eftirlifandi fórnarlömb Nasistana og 

afkomendur þeirra hafi óbeit á tónlist Wagners. Svo dæmi sé tekið þá ríkir enn óskrifað bann 

á opinberum flutningi á tónlist hans í Ísrael.  

 

1.3 Pearl Harbor  
Sagan segir okkur að fleiri þjóðhöfðingjar hafi nýtt sér áhrifamátt tónlistar á skoðanir og 

hegðun þegna sinna. Dæmi um þetta er að finna í gömlu Sovíetríkjunum, Kína og jafnvel 

Bandaríkjunum. Dæmi um eitt lag sem var gríðarvinsælt í Bandaríkjunum á tímum seinni 

                                                   
6 ,,Music amongs the Hitler youth.’’ Music and the Holocaust, sótt þann 5. maí, 2016 á 
http://holocaustmusic.ort.org/politics-and-propaganda/third-reich/music-hitler-youth/  
7,,Music in the Third Reich.’’ Music and the Holocaust, sótt þann 5. maí, 2016 á 
http://holocaustmusic.ort.org/politics-and-propaganda/third-reich/  
8 ,,The Holocaust: A Learning Site for Students.’’ United States Holocaust Memorial Museum, sótt 
þann 5. maí, 2016 á https://www.ushmm.org/outreach/en/article.php?ModuleId=10007677 
9 C. N. Trueman. ,,Music In Nazi Germany.’’ The History Learning Site, 3. mars, 2016. 
http://www.historylearningsite.co.uk/nazi-germany/music-in-nazi-germany/ 
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heimstyrjaldarinnar heitir Praise the Lord and Pass the Ammunition. Lagið var samið eftir árás 

Japana á Pearl Harbor og fjallar um hermann sem er beðinn um að fara með bæn á meðan 

félagar hans skjóta á flugvélar óvinarins.10 Annað lag var samið í kjölfar sömu árásar á 

Bandaríkin og heitir það Remember Pearl Harbor. Þetta lag er mikið áróðurslag sem lýsir hinni 

hræðilegu árás á Pearl Harbor og hvetur fólk til þess að drepa eins marga Japani og hægt er og 

bókstaflega ,,þurrka þá út af kortinu’’. Eins og sést hér úr texta lagsins: 

 

 ,,Remember Pearl Harbor, when you sight down the barrel of your gun. 

 Remember Pearl Harbor, never stop, ‘til you drop every one. 

 Give’em bomb for bomb, give’em shell for shell. 

 Kill a hundred rars for every boy that fell. 

 Remember Pearl Harbor, wipe the Jap from the map, give’em hell.’’11 

 

 

1.4 Kína og kommúnisminn 
Kínversk tónlistarhefð er ævaforn og kerfi þess eru talin þau elstu og þróuðustu allra kerfa 

tónlistarinnar. Fornleifafræðingar hafa fundið vísbendingar um mikla tónlistariðkun í Kína sem 

rekja má um 5000 ár aftur í tímann.12 Til samanburðar þá eru fyrstu vísbendingar um upphaf 

sögu tónlistar í hinum vestræna heimi rakin til miðalda, eða fyrir um 1500 árum.13 Þegar 

kommúnistaflokkurinn og formaður hans, Mao Zeodong, komust til valda árið 1949 í Kína þá 

gjörbreyttist tónlistarlífið líka. Gríðarvinsælar óperur Kínverja um hetjur og konungsborið fólk 

var skipt út fyrir óperur um vinnandi fólk, hermenn og Sósíalisma. Boðskapur Karls Marx var 

mikill innblástur og dæmi er um frægt kínverskt lag sem heitir einfaldlega Sósíalismi er 

góður.14 Tónlist var notuð vísvitandi sem áróðurstæki til að upphefja hugmyndafræði 

kommúnistaflokksins.  

 Mikil vinna var lögð í að breyta þjóðlagahefð Kína og ástæða þess er líklega sú að 

þjóðlögin voru hvað mest dreifð og sungin af almúginum. Hefðinni var breytt þannig að fleiri 

                                                   
10 Robert Anthony. ,,WWII Era Music as Propaganda.’’ Music of WW2, sótt þann 7. maí, 2016 á 
http://musicofww2.blogspot.is/p/robert-anthony.html  
11 Patriotchild, ,, Remember Pearl Harbor.’’ Myndband, 3:30. Sótt þann 7. maí, 2016 á 
https://www.youtube.com/watch?v=suuN6bkYiug 
12 William P. Malm. ,,Chinese Music.’’ Encyclopædia Britannica Online, sótt þann 10. maí, 2016 á 
http://www.britannica.com/art/Chinese-music  
13 Robert Sherrane. ,,Music History 102: The Middle Ages.’’ Music History 102: a Guide to Western 
Composers and their Music, sótt þann 10. maí, 2016 á http://www.ipl.org/div/mushist/middle/  
14 William P. Malm. ,,Chinese Music: Developments since 1911.’’ Encyclopædia Britannica Online, 
sótt þann 10. maí, 2016 á http://www.britannica.com/art/Chinese-music/Developments-since-1911  
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grípandi viðlög voru sett í tónlistina og umfjöllunarefni laga var breytt til þess að upphefja 

flokkinn. Tónlist með söng var ákjósanlegri þar sem þjóðernisboðskapurinn komst þannig 

betur til skila.15 Hin ævaforna tónlistarhefð Kínverja fékk því að víkja að vissu leyti fyrir 

vestrænni hefð til þess að koma áróðri stjórnvalda betur til skila. Í dag má heyra mikið af áróðri 

kommúnistaflokksins í Kína í dægurlögum í vestrænum stíl, eða popptónlist.16  

 

1.5 Franska byltingin og Beethoven 
Árið 1789 hófst franska byltingin en þá krafðist fólkið í Frakklandi umbóta í samfélaginu. Það 

vildi losna undan gamla kerfinu eða hinu svokallaða ancien régime, þar sem valdið var í 

höndum örfárra, yfirleitt konungsborna manna og einstaklingsfrelsi var nánast ekkert.17 

Leiðtogar byltingarinnar voru að sjálfsögðu meðvitaðir um mátt tónlistar til þess að hafa áhrif 

á hug og hjörtu fólksins. Á vefsíðunni soundjuction.com er talað um hvernig tónskáld voru 

hvött til þess að semja byltingarkennd lög og á milli áranna 1789-1800 voru meira en 1300 slík 

lög samin.18 Þekktasta lagið er eflaust Le Marseillaise, en það er enn þann dag í dag þjóðsöngur 

Frakklands: 

 

 ,,Aux armes, citoyens, (vopnist, borgarar) 

 Formez vos bataillons, (myndið fylkingar) 

 Marchons, marchons, (áfram gakk, áfram gakk) 

 Qu’un sang impur. (Látum óhreina blóðið) 

 Abreuve nos sillons, (vökva akra okkar) 

 abreuve nos sillons.’’ (vökva akra okkar)19 

 

 Ný tegund af óperu spratt upp í kjölfar frönsku byltingarinnar og kallast hún 

,,björgunarópera’’ (e. ‘rescue’ opera). Árni Heimir Ingólfsson hefur meðal annars þetta að segja 

um þá tegund óperu í bók sinni Saga Tónlistar: 

  

                                                   
15 William P. Malm. ,,Chinese Music: Developments since 1911.’’ Encyclopædia Britannica Online, 
sótt þann 10. maí, 2016 á http://www.britannica.com/art/Chinese-music/Developments-since-1911 
16 Sama heimild. 
17 ,,Ancien régime.’’ Encyclopædia Britannica Online, sótt þann 10. maí 2016 á  
http://www.britannica.com/event/ancien-regime  
18 ,,The music of the French Revolution.’’ Soundjuction, sótt þann 10. maí, 2016 á 
http://www.soundjunction.org/themusicofthefrenchrevolution.aspa  
19 Bursty13, ,,La Marseillaise, French National Anthem (Fr/En).’’ Myndband, 5:20. Sótt þann 10. maí, 
2016 á https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g  
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  ,,Söguþráðurinn gengur út á að ein aðalpersóna frelsar aðra úr prísund. Slík verk náðu hylli í 

 kjölfar frönsku byltingarinnar þegar sögur um fangavist og framgang réttlætis höfðu almenna 

 skírskotun eins og gefur að skilja.’’20   

 

 Ein þekktasta björgunaróperan er Fídeló (1805) eftir Ludwig Van Beethoven. Hún 

fjallar um Flórestan sem dúsir í fangelsi og bíður eftir aftöku sinni. Eiginkona hans bjargar 

honum að lokum eftir að hafa dulbúið sig sem karlmann að nafni Fídeló (ísl. trygglyndi).21 

Beethoven var ungur á meðan uppgangur frönsku byltingarinnar var sem mestur og hefur 

líklega þar af leiðandi haft áhrif á líf Beethovens og þannig tónlist hans. Þessi áhrif eru meðal 

annars hægt að finna í fjórða hluta níundu sinfóníu hans. Þar semur tónskáldið tónlist við 

baráttukvæðið Óðurinn til gleðinnar (þ. An die Freude) eftir þýska skáldið Friedrich Schiller 

en kvæðið var samið í uppgangi byltingarinnar 1789. Af þessari ástæðu mætti færa rök fyrir 

því að í þessum hluta sinfóníunnar sé Beethoven að nota tónlist í áróðursskyni, en það er ekki 

eins augljóst dæmi og dæmin sem ég talaði um hérna á undan. Það er líka vegna þess að níunda 

sinfónían er samin eftir lok byltingarinnar. ,,Níunda sinfónían er flókið mál af því hún er samin 

svo löngu eftir byltinguna. Þar eru ótvíræð áhrif frá eldri tónlist en varla hægt að segja að hún 

sé beinlínis samin í áróðursskyni, að minnsta kosti er hún ekki byltingartónlist í beinum 

skilningi þess orðs’’.22 Eins og Árni Heimir segir þá er ekki hægt að segja að sinfónían sé beint 

byltingartónlist en það er þó ekki hægt að neita því að fjórði hluti hennar er undir miklum 

áhrifum frá byltingartónlist frönsku byltingarinnar. Byltingartónlist hefur þann tilgang að hafa 

áhrif á hug og hjörtu fólks og í tilfelli frönsku byltingarinnar að rísa upp og berjast fyrir frelsinu 

undan pínu spilltra yfirvalda.  

 Sumir telja að áróður skuli ávallt skilgreina sem neikvætt fyrirbæri en auðvitað er það 

alltaf afsætt og fer eftir því hvoru megin borðsins þú situr. Samkvæmt fræðimönnum er hægt 

að flokka áróður á þrjá vegu; svartur, grár og hvítur áróður. Í hnotskurn er sá svarti uppspuni 

þar sem reynt er að villa fyrir þeim sem verður fyrir áróðrinum. Sá hvíti er andstæða svarta en 

sá grái er blanda af svörtum og hvítum áróðri.23  

 Ég gæti fjallað um mörg önnur dæmi um notkun tónlistar í áróðursskyni í gegnum 

mannkynssöguna. Mér þykir þessi kafli hins vegar ná því markmiði sem ég setti mér; að 

upplýsa lesandann um markvissa notkun manna á tónlist í áróðursskyni í tímanna rás. Eins og 

                                                   
20 Árni Heimir Ingólfsson. Saga Tónlistarinnar:Tónlist á vesturlöndum frá miðöldum til nútímans 
(Reykjavík: Forlagið, 2016), bls. 321.  
21 Sama heimild 
22 (Árni Heimir Ingólfsson, munnleg heimild, 2. maí, 2016) 
23 Eva Hannesdóttir. ,,Hvað er áróður?’’ 
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fram kom hér að ofan nær áróðurinn yfir stofnun fyrirmyndarríkis, sannfæringu þegna tiltekins 

lands til að taka þátt í stríðsreksti eða upphafið á byltingu. Þeir leiðtogar og heimspekingar sem 

fjallað hefur verið um voru afar meðvitaðir um áhrifamátt tónlistar á hegðun og skoðanir 

almennings og nýttu sér sér það margvíslegan hátt. Áður en ég byrjaði að kynna mér þetta efni 

var ég meðvitaður um áhrifamátt tónlistar á hegðun fólks en ekki datt mér í hug að hún hafi 

verið notuð svona mikið á markvissan hátt eins og komið hefur í ljós. Nú þegar ég hef rakið 

þessi dæmi úr fortíðinni þá hlýtur spurningin að vakna um hvernig þessu sé háttað í 

samtímanum í okkar samfélagi. Hversu mikið er verið að nota tónlist í áróðursskyni sem beinist 

að mér og þér og er það með öðrum hætti en tíðkaðist áður? 
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2. Sjónvarpsauglýsingar 
Segja má að auglýsingar séu helsti miðillinn í dag fyrir þá tónlist sem kalla mætti áróðurstónlist. 

Tónlist spilar gríðarstórt hlutverk í auglýsingabransanum, hvort sem um sjónvarps- eða 

útvarpsauglýsingu er að ræða. Hvort sem um er að ræða auglýsingu á jeppa eða 

forsetaframbjóðanda í Bandaríkjunum. Það væri eflaust erfitt verk að finna auglýsingu sem 

hefur enga tónlist en ef hún finnst þá er líklega verið að nota fjarveru tónlistar og áhrifamátt 

þagnarinnar á sama hátt og tónlist. Í þessum kafla ætla ég að einbeita mér eingöngu að 

sjónvarpsauglýsingum og áhrifamætti tónlistarinnar í þeim. Í sjónvarpsauglýsingum eru 

auðvitað fleiri eiginleikar en tónlist sem hafa áhrif á mannshugann eins og til dæmis litir, talað 

mál, myndvinnsla og almenn framsetning. Ef hægt væri að fjarlægja einhvern af þessum 

eiginleikum auglýsingarinnar, þá myndi hún tapa meira af töfrum sínum ef tónlistin yrði 

fjarlægð frekar en eitthvað annað, enda er tónlist er oft talin mest örvandi eiginleiki 

auglýsinga.24 Auglýsingasálfræði eru flókin fræði og ég tel mig engan sérfræðing í henni en í 

þessum kafla ætla ég að fjalla um nokkrar sjónvarpsauglýsingar og velta fyrir mér notkun 

tónlistar í þeim. Ég mun einbeita mér hvað mest að tónlistinni og hvernig hún er notuð á 

meðvitaðan hátt til þess að hafa áhrif á mannshugann, í þeim tilgangi að fá fólk til þess að 

kaupa einhverja vöru eða aðhyllast einhvern stjórnmálamann. Samkvæmt skilgreiningu 

flokkast sú notkun sem notkun tónlistar í áróðurskyni. Í tilfelli auglýsinga fyrir stjórnmálamenn 

er tónlistin annað hvort frumsamin fyrir auglýsinguna eða fengin að láni. Í okkar samtíma er 

meira um hið síðarnefnda, líkt og ég mun sýna fram á í næsta kafla. 

 

2.1 Forsetakosningar í Bandaríkjunum 
Peningarnir sem forsetaframbjóðendur í Bandaríkjunum setja í sjónvarpsauglýsingar eru alltaf 

að aukast og er það af góðri ástæðu. Áhrifin sem sjónvarpsauglýsingar forsetaframbjóðenda 

hafa á hug kjósenda eru óumdeild. Talið er að þeir 3,8 milljarðar bandaríkjadollara sem fóru í 

sjónvarpsauglýsingar árið 2012, hækki í 4,4 milljarða árið 2016.25 Slíkar auglýsingar eru 

vandlega settar saman fyrir frambjóðanda með markhóp hans og stefnu í huga. Ekki er óalgengt 

að auglýsingarnar séu notaðar til þess að koma skoti á andstæðinga frambjóðandans. Það er í 

raun hægt að flokka sjónvarpsauglýsingar fyrir stjórnmálamenn á þrjá vegu: 

                                                   
24 Morris, Jon D, Mary Anne Bonne. The Effects of Music on Emotional Response, Brand Attitude, 
and Purchase Intent in an Emotional Advertising Condition (Florida: Association for Consumer 
Research, 1998), bls. 518.  
25 Danielle Kurtzleben. ,,2016 Campaigns Will Spend $4.4 Billion On TV Ads, But Why?’’ It’s All 
Politics: Political News From NPR, sótt 2. maí, 2016 á 
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/08/19/432759311/2016-campaign-tv-ad-spending   
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•   Auglýsing þar sem frambjóðandinn er upphafinn 

•   Auglýsing þar sem skotið er á andstæðing frambjóðandans 

•   Auglýsing sem inniheldur bæði.26  

Þegar þessi ritgerð er skrifuð eru forkosningarnar í forsetakapphlaupinu í Bandaríkjunum í 

fullum gangi og því er við hæfi að byrja að koma með dæmi um sjónvarpsauglýsingar úr þeirri 

baráttu. Fyrsta auglýsingin er frá öldungarþingmanni Demókrataflokksins Bernie Sanders, en 

sú auglýsing upphefur hann sem frambjóðanda.27 Auglýsingin heitir einfaldlega America og 

tónlistin sem er notuð er lag með sama nafni eftir Simon & Garfunkel frá árinu 1968. Lagið 

fjallar um höfund lagsins, Paul Simon og kærastu hans á ferðalagi í leit að Bandaríkjunum sem 

þau virðast hafa glatað. Það er hægt að túlka textann á þá vegu að allir séu að leita að 

Bandaríkjunum sem þeim var lofað en það virðist erfitt; 

  

 ,,Cathy, I'm lost, I said though I knew she was sleeping 

 And I'm empty and aching and I don't know why 

 Counting the cars on the New Jersey Turnpike 

 They've all come to look for America 

 All come to look for America 

 All come to look for America.’’28 

 

Þetta lag slær í takt við málefnin sem Bernie Sanders segist berjast fyrir. Hann boðar stríð gegn 

spilltum stjórnmálamönnum sem vinna fyrir hina forríku. Hann segir millistéttina í 

Bandaríkjunum vera að fjara út og innviði landsins einnig. Hann vill hjálpa þeim að finna 

Bandaríkin sem þeim var lofað. Auglýsingin sjálf er býsna hefbundin auglýsing sem upphefur 

stjórnmálamanninn. Það sést mikið af brosandi fólki og bandaríski fáninn er áberandi. 

Frambjóðandinn er mikið sýndur þar sem hann tekur í höndina á fólki eða faðmar það og allt í 

kring eru hópar af fólki að fagna honum. Jákvæðnin er allsráðandi og undir þetta allt saman 

heyrist lagið America og mikil áhersla er lögð á orðin „All come to look for America“ og er 

það meira að segja endurtekið oftar í auglýsingunni heldur en í upprunalega laginu. Þetta dæmi 

er einkennandi fyrir sjónvarpsauglýsingar forsetaframbjóðenda í Bandaríkjunum á þann hátt 

                                                   
26 Ron Rodman. ,,Music in political ads.’’ Oxford University Press’s Academic Insights for the 
Thinking World, sótt 2 maí. 2016 á http://blog.oup.com/2012/11/music-in-political-ads/  
27 Jan Hammer, ,,Bernie Sanders Campaign Political Ad – America.’’ Myndband, 1:00. Sótt þann 4. 
maí, 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=LIZW5trdE5o  
28 Jrfalfa, ,,Simon & Garfunkel – America.’’ Myndband, 3:37. Sótt þann 4. maí, 2016 á 
https://www.youtube.com/watch?v=W773ZPJhcVw  
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að tónlistin er ekki beint samin fyrir þeirra málstað. Þeir taka oftast tónlist sem er uppfull af 

von og gleði og setja hana í sitt eigið samhengi,  jafnvel þótt tónlistarmaðurinn sé ósammála 

boðskap frambjóðandans. Þetta á þó ekki við í tilfelli Bernie Sanders og auglýsingarinnar 

America, en það hefur oft gerst að tónlistarmenn biðji sérstaklega um að frambjóðandi hætti að 

nota tónlist eftir sig í auglýsingu, þar sem að skoðanir frambjóðandans og tónlistarmannsins 

stangast á.  

 Einn frambjóðandi Repúblikana flokksins 2016; Donald Trump, hefur lent í þessu oftar 

en aðrir. Þá ekki fyrir notkun ákveðinnar tónlistar í sjónvarpsauglýsingum heldur á 

fjöldasamkomum. Dæmi um þetta eru lög eins og Dream On með Aerosmith, Rockin’ in the 

Free World með Neil Young og It’s the end of the World as We Know It(And I feel Fine) með 

hljómsveitinni R.E.M. Allir þessir tónlistarmenn báðu frambjóðandann að hætta að nota tónlist 

eftir sig og hótuðu málsóknum ef ekki yrði orðið af kröfu þeirra. Einn meðlimur 

hljómsveitarinnar R.E.M. hafði þetta að segja um málið: ,,Ekki nota tónlistina okkar eða 

röddina mína í þessum hálvitalega skrípaleik sem þú kallar kosningabaráttu’’.29  

Donald Trump notar þessa tónlist af þeirri augljósu ástæðu að umfjöllunarefni þessara laga 

passar ágætlega við boðskap frambjóðandans, þó að samhengið sé nokkuð frábrugðið því sem 

tónlistarmennirnir hugsuðu sér upphaflega. 

 Næst vil ég taka dæmi um árásarauglýsingu þar sem skotið er á andstæðing 

frambjóðandans, eða það sem kallað er á enskri tungu „attack ad“. Þetta dæmi er úr 

kosningabaráttunni árið 2012 þar sem sitjandi forseti Bandaríkjanna Barrack Obama, at kappi 

við frambjóðanda Repúblikana flokksins, ríkisstjórann Mitt Romney. Sjónvarpsauglýsingin er 

kölluð Firms og hún skýtur föstum skotum á Romney.30 Hann hafði verið ásakaður um að flytja 

störf frá Bandaríkjunum meðal annars til Kína og Mexíkó, á meðan hann átti margar milljónir 

í svokölluðum skattaskjólum. Markmið auglýsingarinnar er að vekja athygli á þessu og gefa í 

skyn að Romney muni halda áfram þessu athæfi ef hann yrði forseti. Lokaorðin sem sjást svo 

í lok auglýsingarinnar eru „Mitt Romney er ekki lausnin, hann er vandamálið“. Tónlistin sem 

heyrist í þessari auglýsingu er lagið America the Beautiful frá árinu 1913 eftir Samuel Ward en 

textinn við lagið er ljóð eftir Katharine Lee Bates.31 Lagið er eitt þekktasta ættjarðarlag 

                                                   
29 Daniel Kreps. ,,Aerosmith Warns Donald Trump Over ‘Dream On’ Use.’’ Rolling Stone, 14. 
október, 2015.  
http://www.rollingstone.com/music/news/aerosmith-warns-donald-trump-over-dream-on-use-
20151011 
30 BarackObama.com. ,,Obama for America TV Ad: Firms.’’ Myndband, 0:32.  
Sótt þann 10 maí, 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=Ud3mMj0AZZk  
31 ,,Katharine Lee Bates Biography.’’ The Biography.com website, sótt þann 10. maí 2016 á 
http://www.biography.com/people/katharine-lee-bates-21181439  
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Bandaríkjamanna og í auglýsingunni sést Romney á einum af fjöldasamkomum sínum að 

syngja það. Maður myndi halda að þetta athæfi væri jákvætt fyrir Romney og það hefur líklega 

verið það fyrir þá sem voru viðstaddir við samkomuna, en meðhöndlun framleiðanda 

auglýsingarinnar á myndefni og hljóði atburðarins er það sem gerir þetta fremur neikvætt fyrir 

hann. Þetta vinsæla ættjarðarlag sem upphefur Bandaríkin í allri sinni dýrð hljómar allt í einu 

eins og kuldalegur söngur um glataðan draum. Mitt Romney heyrist syngja lagið „a capella“ 

eða án undirleiks og það hefur verið átt við hljóðupptökuna svo hún hljómi þunn og kuldaleg. 

Einnig er orðrómur um að söngurinn hafi verið látin hljóma falskari en hann var í raun og veru 

með notkun auto-tune, sem er tækni sem notuð er til þess að hagræða tónhæð hljóða (yfirleitt 

söngs)32. Ofan á þetta er bætt við meiri endurómun (e. reverb) til að gefa fólki mikla tómleika 

tilfinningu á meðan myndir eru sýndar af auðum fyrirtækjum og verksmiðjum.33 Útspil 

framleiðendanna í þessari auglýsingu verður að teljast snilldarlegt; Að taka eitt þekktasta 

ættjarðarlag þjóðarinnar sem er líklega í miklum metum hjá mörgum Bandaríkjamönnum og 

meðhöndla það á þennan hátt svo að mörgum hefur eflaust fundist Mitt Romney vera að svíkja 

þjóðina bara fyrir það eitt að syngja lagið svona. Ofan á það eru síðan ásakanirnar um 

skattaskjólin sem bent er á í auglýsingunni. Ríkisstjórinn Mitt Romney svaraði stuttu seinna 

fyrir þetta með sinni eigin árásar auglýsingu. Sú auglýsing heitir Political Payoffs and Middle 

Class Layoffs og er furðu lík auglýsingunni Firms, meðal annars vegna þess að í henni heyrist 

Barrack Obama syngja „a capella“ á fjöldasamkomu.34 Lagið er Let’s Stay Together frá árinu 

1971 eftir Al Green og skilaboð auglýsingarinnar eru þau að Obama sé einungis að hjálpa 

ríkum vinum sínum en sniðganga millistéttina.35 Textabrotið sem hann heyrist syngja er ,,I’m 

so in love with you’’ og er þá ekki verið að ýja að því að Obama elski einhverja konu, eins og 

höfundur lagsins var að meina, heldur að hann elski ríka styrktaraðila sína á meðan hann segist 

elska stuðningsmenn sína. Á sama hátt og í Firms  þá er framsetningin kuldaleg og markmið 

hennar er að auglýsa frambjóðandann sem skotið er á sem slæman kost. Tónlistin í báðum 

þessum auglýsingum er tekin úr sínu upprunalega samhengi og notuð í allt öðrum tilgang en 

henni var upphaflega ætlað. Skemmtilegt er einnig að sjá hvernig framleiðendurnir nýta sér 

hvaða sess þessi lög hafa í hjörtum fólks.   

                                                   
32 Lessley Anderson. ,,Auto-Tune: Year in Review 2014.’’ Encyclopædia Britannica Online, 15. 
október, 2014. http://www.britannica.com/topic/Auto-Tune-1996668  
33 Ron Rodman. ,,Music in political ads.’’ 
34 Mittromney’s channel. ,,Political Payoffs And Middle Class Layoffs.’’ Myndband, 0:35.  
Sótt þann 15. maí, 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=GIajeW6xPnI 
35 Ron Rodman. ,,Music in political ads.’’ 
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 Notkun tónlistar í auglýsingum forsetaframbjóðenda í Bandaríkjunum áður fyrr var af 

öðrum toga heldur en tíðkast í dag. Þá voru yfirleitt samin svokölluð „jingle“ fyrir umræddan 

frambjóðanda. „Jingle“ er einfalt lag sem inniheldur texta sem auðvelt er að muna og er því 

kjörið til að nota í auglýsingum.36 Fyrstu sjónvarpsauglýsingar sem gerðar voru fyrir 

forsetaframbjóðendur í Bandaríkjum komu úr herbúðum Dwight D. Eisenhower fyrir framboð 

hans 1952.37 Hann var fyrsti bandaríski forsetaframbjóðandinn til þess að nýta sér þennan nýja 

miðil, sjónvarpið. Auglýsingarnar sem hann gerði eru taldar eiga stóran þátt í sigri Eisenhower 

í kosningunum.38 Þetta var ekki aðeins upphafið af sjónvarpsauglýsingum 

forsetaframbjóðenda, heldur var þetta einnig upphafið af því að frambjóðendur hófu að auglýsa 

sig eins og vöru. Andstæðingur Eisenhower í kosningabaráttunni 1952 hét Adlai Stevenson en 

hann hafði þetta að segja um vinsældir sjónvarpsauglýsinga Eisenhowers: ,,Að þú getir auglýst 

frambjóðendur í háttsett embætti eins og morgunkorn er gríðarleg óvirðing við lýðræðið’’.39 

Ein þessara auglýsinga Eisenhowers inniheldur lag eða „jingle“ samið sérstaklega fyrir hann 

sem heitir I like Ike,40 en Ike var gælunafn Eisenhowers. Ekkert var sparað til en lagið samdi 

söngvaskáldið Irving Berlin og myndefnið var búið til af Walt Disney Studios.41 Eisenhower 

var gríðarvinsæll á meðal þjóðarinnar, að miklu leyti vegna þess að hann var háttsettur foringi 

bandaríska hersins í seinni heimstyrjöldinni og var þar af leiðandi álitin ,,maður fólksins’’ (e. 

common man). Þannig varð til þetta fræga slagorð í bandarískri pólitík; I like Ike!42  

  

 ,,Travel day and night for president. 

 Let Adlai go the other way. 

 We’ll all go with Ike for president. 

 You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president’’.43 

                                                   
36 ,,Jingle.’’ Cambridge Dictionaries Online, sótt þann 15. maí, 2016 á 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jingle  
37 Wood, Stephen C. Presidential Studies Quarterly (Wiley: Center for the Study of Presidency and 
Congress, 1990), bls. 265.  
38 Paul Suggett. ,,A Brief History of Political Advertising the USA.’’ About.com website, sótt þann 15. 
maí 2016, á http://advertising.about.com/od/history/a/A-Brief-History-Of-Political-Advertising-In-
The-Usa.htm  
39 Ellen Schapps. ,,The Marketing of an American President.’’ Columbia Business School, sótt þann 
16. maí, 2016 á https://apply.gsb.columbia.edu/register/?id=c571236a-8902-4396-af52-6025fbfdcdff  
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2.2 Gosdrykkjastríðið 
Nánast allar auglýsingar frá þessum tíma innihéldu „jingle“ og það var ekki fyrr en á sjöunda 

áratugnum sem auglýsingaframleiðendur byrjuðu að skipta þeim út fyrir vinsæl lög. Í raun og 

veru voru lögin ennþá „jingle“ í vissum skilningi, en dulbúin sem vinsæl lög. Þeir gerðu þetta 

vegna aukinnar kröfu um að ná til stærri markhópa og þá sérstaklega til unga fólksins.44 Þetta 

var sérstaklega áberandi hjá gosdrykkjaframleiðendum til að byrja með. Baráttan á milli Coca-

Cola og Pepsi er flestum góðkunn, en á sjöunda og áttunda áratugnum snerist hún að miklu 

leyti um það að ná til ungs fólks og það var Pepsi sem kom þá með slagorðið Pepsi kynslóðin 

(e. Pepsi generation).45 Þessi vilji til þess að ná til ungs fólks er áberandi í sjónvarpsauglýsingu 

Pepsi frá árinu 1969 sem heitir You’ve got a lot to live eftir samnefndu lagi Joe Brooks.46 Unga 

fólkið í Bandaríkjunum var orðið þreytt á endalausum og óþörfum stríðsrekstri og dreymdi um 

frið og betri tíma. Á þessum áratugum spilaði tónlist stórt hlutverk og friðarsöngvarnir og 

byltingartónlistin er eflaust það þekktasta við þennan áratug um allan heim. Pepsi nýtti sér þetta 

ástand með sinni auglýsingu og textinn við lag Joe Brooks hljóðar svona: 

  

 ,,There’s a whole new way of living, 

  Pepsi helps supply the drive. 

  It’s got a lot to give to whose who like to live, 

  ’cause Pepsi helps ’em come alive. 

  It’s the Pepsi generation, comin’ at ya, goin’ strong’’.47 
 

 Pepsi hefur greinilega verið meðvitað um áhrifamátt tónlistar og því fundist mikilvægt 

að tileinka sér tónlist unga fólksins til þess að ná til þessa markhóps. Coca-Cola var ekki lengi 

að svara í svipuðum dúr í þessari baráttu um unga fólkið.48 Þeirra auglýsing að nafni Hilltop 

frá árinu 1971 er talin sú vinsælasta í röðum margra í þessu gosdrykkjastríði á sjöunda og 

                                                   
44 Taylor, Timothy D. The Sounds of Capitalism: Advertising, Music and the Conquest of Culture.’’ 
(Chicago: Chicago Press, 2012), bls. 148. 
45 Taylor, Timothy D. The Sounds of Capitalism: Advertising, Music and the Conquest of Culture.’’ 
Bls. 149. 
46 Video Archeology6. ,,Commercial – Pepsi-Cola – You’ve got a lot to live, and Pepsi’s got a lot to 
give.’’ Myndband, 1:07. Sótt þann 17. maí, 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=cqt8MnYlfuw  
47 Taylor, Timothy D. The Sounds of Capitalism: Advertising, Music and the Conquest of Culture.’’ 
Bls. 156 
48 Project ReBrief. ,,Coca-Cola, 1971 – ‘Hilltop’. I’d like to buy the world a Coke.’’ Myndband, 0:59. 
Sótt þann 18. maí, 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=1VM2eLhvsSM  
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áttunda áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum.49 Þessi auglýsing líkist You’ve got a lot to live 

frá Pepsi meðal annars á þann hátt að þeir fá frægt söngvaskáld til þess að semja lag í anda 

ungu kynslóðarinnar sem var í þessu tilfelli Billy Davis og Roger Cook. Þar að auki eru 

auglýsingarnar líkar á þann hátt að mikið af ungu fólki sést brosandi með vonarglætu í 

augunum, haldandi á gosdrykk. Báðar auglýsingarnar eru hvað frægastar fyrir lögin sem eru í 

þeim en þá sérstaklega Coca-Cola auglýsingin og lagið I’d Like to Teach the World to Sing.50 

 

 ,,I’d like to teach the world to sing in perfect harmony 

 I’d like to buy the world a Coke and keep it company. 

 That’s the real thing.’’51 

 

 Sala á gosdrykknum Coca-Cola jókst heilmikið í kjölfar auglýsingarinnar en 

sérstaklega vegna lagsins.52 Þetta er allt saman fremur kaldhæðnislegt þar sem að 

hugmyndafræði unga fólksins eða hippamenningarinnar var að afneita bandaríska 

meginstraumnum og þar á meðal neysluhyggjunni.53 Það má segja að stórfyrirtækjunum tókst 

vefa gosdrykkjarneyslu inn í þetta hugarfar og lífstíl unga fólksins með hjálp tónlistarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
49 Taylor, Timothy D. The Sounds of Capitalism: Advertising, Music and the Conquest of Culture.’’ 
Bls. 156 
50 Taylor, Timothy D. The Sounds of Capitalism: Advertising, Music and the Conquest of Culture.’’ 
Bls. 157 
51 Sama heimild 
52 Sama heimild 
53 The Editors of Encyclopædia Britannica. ,,Hippie: Subculture.’’ Encyclopædia Britannica Online, 
4. mars, 2016. http://www.britannica.com/topic/hippie 	  
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Lokaorð 
Allt sem að hreyfir við tilfinningum okkar hlítur einnig að móta skoðanir okkar á einhvern hátt. 

Í þessari ritgerð hef ég sýnt fram á það hvernig menn hafa verið meðvitaðir um þetta allt frá 

Platon til Coca-Cola og nýtt sér þennan áhrifamátt tónlistarinnar til þess að koma áróðri sínum 

betur til skila. Platon talaði um mikilvægi þess að sýna stríðsmönnum fyrirmyndarríkisins réttu 

tónlistina í æsku, svo að þeir myndu mótast á þann hátt sem æskilegast væri fyrir ríkið. Í seinni 

heimstyrjöldinni tileinkuðu nasistarnir sér svipaða hugmyndafræði þegar kom að Æsku Hitlers 

og Bandaríkjamenn líka þegar þeir vildu koma fólki sínu í baráttuhug eftir árásirnar á Pearl 

Harbor. Svipaða sögu er að segja af kommúnistaflokknum í Kína þegar þeir vildu dreifa sinni 

hugmyndafræði um kommúnismann og einnig í frönsku byltingunni þegar barráttusöngvarnir 

fengu fólkið til þess að rísa upp og berjast fyrir réttvísinni. Í okkar samtíma eru 

sjónvarpsauglýsingar helsti miðillin fyrir þá tónlist sem mætti kalla áróðurstónlist. Þegar ég 

reyni að leita svara við því hvernig við í dag séum að verða fyrir áróðri, þá fannst mér 

sérstaklega áhugavert að skoða málið í ljósi forsetakosninga í Bandaríkjunum og 

sjónvarpsauglýsingum frambjóðanda. Í þeim gegnir tónlist gríðarmikilvægu hlutverki. Áður 

fyrr tíðkaðist meira að tónlistin í auglýsingunum var frumsamin fyrir tilefnið, þar sem svokallað 

jingle var samið, en í dag er hún yfirleitt fengin að láni. Að lokum fjalla ég um ástæður þess að 

vinsæl tónlist tók við af jingle í gosdrykkjastríðinu í Bandaríkjunum.  

 Ég vona að með þessari ritgerð hafi ég upplýst lesandann af einhverju leyti um hve 

mikilvæg notkun tónlistar er þegar kemur að dreifingu áróðurs og ég vona að lesandinn sé 

meðvitaðari um áhrifamátt tónlistar í áróðursskyni.  
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