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Útdráttur 

Að velja rödd til að lesa inn á auglýsingar getur oft á tíðum verið snúið og vanda þarf vel til 

verka þegar það er gert. Rannsókn þessi reynir að komast að því hvernig málum er háttað 

hérlendis og erlendis við val á slíkum röddum og af hverju. Ekkert er til af rannsóknum um 

þetta málefni á Íslandi og því voru tekin hálfopin eigindleg viðtöl við fjóra fagaðila í markaðs 

– og auglýsingageiranum hérlendis. Niðurstöður þemagreiningar úr þessum viðtölum voru 

síðan borin saman við þær erlendu rannsóknir sem fundust um málefnið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að engin viðmælendanna studdist við 

rannsóknir eða einhver fræði er kemur að röddum. Þegar kemur að beinu vali á röddum 

studdust allir við einhverja tilfinningu fyrir því hvað passaði. Röddin einfaldlega passaði 

viðkomandi vöru eða þjónustu og voru viðskiptavinirnir fagfólksins sammála því. 

Markhópagreiningin þótti einna mikilvægust þegar kemur að því finna raddir. 

Viðmælendurnir voru almennt sammála um marga hluti sem ýtir stoðum um verklag og 

hugarfar markaðsfólks á Íslandi er kemur að vali á röddum.  

Algengt var að karlraddirnar endurspegluðu traust í hugum viðmælanda og kvenraddirnar 

milduðu hlutina. Viðmælendur töldu að þegar auglýst væri til kvenna, væri betra að nota 

kvenrödd, en þegar auglýst var til karla var betra að nota karlrödd. Ekki skiptir máli hvort 

karl eða kvenrödd er notuð við vörur eða þjónustu ætluðum báðum kynjum. Þetta  er 

samhljóma þeim rannsóknum  sem hafa verið gerðar erlendis um málefnið. Það er því ljóst að 

markaðsfólk á Íslandi er faglegt í sínum nálgunum, þó að stór hluti starfs þeirra byggi á 

tilfinningum fyrir hlutunum. 
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Abstract 
 

Selecting voices for advertisements can often be hard and the voice has to be carefully 

chosen. This essay aims to find out how marketers in Iceland and abroad do find those voices 

and why. This was obtained by interviewing four professional Icelandic marketers. The 

interviews were analysed in themes and compared with researches from around the world. 

The results from this essay shows that none of the interviewees have gotten acquainted with 

any researches regarding to ad voices, but solely trusts on their own gut feeling.  

The voice they chose simply fits the product they were marketing. The most important aspect 

in choosing voices for advertisements is segmentation. The interviewees generally agreed og 

many things that supports practice and mentality of marketers in Iceland regarding ad voices. 

Male voices reflect confidence in the minds of the interviewees and the female voice has 

tendency to reflect the milder side of things. Interviewees believed that when advertising to 

women, it would be better to use female voice, but when men were the main target, it was 

better to use a male voice. It does not matter whether a male or female voice is used for goods 

or services intended for both sexes. This is consistent with the research that has been done on 

the issue.  

It is there for clear that marketing people in Iceland are professional in their approach, 

although a large part of their work is based on feeling  



 

iii 
 

Þakkir 

Þessi rannsókn er 14 ECTS eininga verkefni til B.A.- gráðu. Hún var unnin á vorönn 2019 

við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi var Brynjar Þór Þorsteinsson lektor við Háskólann á 

Bifröst og fær hann miklar þakkir fyrir góða leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Þakkir fær 

einnig Unnur Lilja Bjarnadóttir við ómælda þolinmæði í gegnum alla skólagöngu mína og 

dóttir mín fær sérstakar þakkir fyrir að kenna mér á lífið. Inga Dagný Eydal fær líka miklar 

þakkir fyrir yfirlestur verkefnisins 

Síðast en ekki síst vill ég þakka viðmælendum mínum fyrir traustið og hreinskilnina sem mér 

var sýnd í viðtölunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

Efnisyfirlit 

 
Útdráttur .................................................................................................................................................. i 

Abstract ................................................................................................................................................... ii 

Þakkir...................................................................................................................................................... iii 

Efnisyfirlit ............................................................................................................................................... iv 

1. Inngangur ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Lýsing á viðfangsefni ............................................................................................................... 1 

1.2 Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið ..................................................................... 1 

1.3 Val á viðfangsefni .................................................................................................................... 1 

1.4 Uppbygging verkefnis .............................................................................................................. 2 

2. Fræðilegur bakgrunnur ................................................................................................................... 3 

2.1 Tegundir miðla ........................................................................................................................ 3 

2.1.1 Sjónvarp .......................................................................................................................... 3 

2.1.2 Útvarp ............................................................................................................................. 3 

2.1.3 Dagblöð ........................................................................................................................... 4 

2.1.4 Samfélagsmiðlar .............................................................................................................. 4 

2.2. Auglýsingar ................................................................................................................................... 4 

2.3 Miðuð markaðssetning ................................................................................................................. 5 

2.3.1. Kyn sem markhópar .............................................................................................................. 7 

2.4 Samskiptalíkanið ..................................................................................................................... 8 

2.5 Fjölmiðlar og auglýsingar ........................................................................................................ 9 

2.5.1 Raddir í auglýsingum .............................................................................................................. 9 

2.5.2. Raddir kynjana í auglýsingum ............................................................................................. 10 

3. Aðferðafræði rannsóknar.............................................................................................................. 12 

3.1 Upplýsingaöflun .................................................................................................................... 12 

3.2 Rannsóknarsnið og þátttakendur.......................................................................................... 13 

3.3 Úrvinnsla gagna og framsetning niðurstaðna ....................................................................... 14 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar ................................................................................... 14 

3.5 Siðferðislegir álitaþættir ....................................................................................................... 15 

4. Samantekt viðtala .......................................................................................................................... 16 

4.1 Hlutverk radda ...................................................................................................................... 16 

4.2 Hvor röddin er oftar notuð?.................................................................................................. 16 

4.3 Eiginleikar karlraddar fram yfir kvenraddar .......................................................................... 17 

4.4 Hvaða eiginleikar hefur kvenrödd fram yfir karlrödd? ......................................................... 18 



 

v 
 

4.5 Við hvaða vöruflokk eða tilefni er best að nota karlröddina? .............................................. 18 

4.6 Við hvaða vöruflokk eða tilefni er best að nota kvenröddina? ............................................. 19 

4.7 Að kynna sér fræðin .............................................................................................................. 19 

4.8 Við hvað á að styðjast þegar velja á raddir? ......................................................................... 20 

4.9 Þekktir einstaklingar betri en óþekktir? ................................................................................ 20 

5. Niðurstöður þemagreiningar ........................................................................................................ 22 

5.1 Tilgangur radda í auglýsingum .............................................................................................. 22 

5.2 Hvaða raddir við hvaða markhópa og vöruflokka ................................................................. 23 

5.3 Að hafa tilfinningu fyrir vali á röddum .................................................................................. 24 

5.4 Áferð karlradda ..................................................................................................................... 24 

5.5 Áferð kvenradda.................................................................................................................... 24 

5.6 Stutt samantekt úr eigindlegum viðtölum ............................................................................ 25 

6. Samanburður erlendra rannsókna og niðurstöður viðtala ........................................................... 26 

6.1 Karlrödd eða kvenrödd?........................................................................................................ 26 

7. Umræður og ályktanir ................................................................................................................... 28 

8. Heimildaskrá ................................................................................................................................. 30 

9. Viðaukar ........................................................................................................................................ 33 

9.1 Viðauki a ................................................................................................................................ 33 

 

 



 

1 
 

 

1. Inngangur 
1.1 Lýsing á viðfangsefni 

Ein af lykilspurningum sem markaðsfólk þarf að hugsa um þegar á að koma vöru sinni á 

framfæri er hvort eigi að nota karlrödd eða kvenrödd til að auðkenna vöruna sína. Eðli 

varanna og vöruflokkar spila líka stórt hlutverk  og þar skipta markhópar  máli.  

Markmið þessarar rannsóknar að kanna hvernig markaðsfólk nágast það að velja raddir til að 

lesa inn á auglýsingar og hvort að það telur  að það skipti neytandann máli hvort  „röddin“ 

sem les auglýsingar, hvort sem er í sjónvarpi, útvarpi eða á netinu, sé karlkyns eða kvenkyns. 

Finnst markaðsfólki á Íslandi það skipta neytendur máli af hvoru kyninu röddin er þegar 

sérstakir vöruflokkar eru auglýstir? Engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á efninu að 

því sem best er vitað og byggist því fræðilegi hluti ritgerðarinnar að mestu á erlendum 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á efninu. Stuðst var við erlendar greinar sem gerðar hafa 

verið um viðhorf fólks til kvenradda annars vegar og karlradda hins vegar. Önnur gögn sem 

stuðst var við í rannsóknarvinnunni eru greinar, bækur, vefsíður og fleira sem gæti nýst við 

gerð ritgerðarinnar. 

Til að kanna hvernig málum er háttað á Íslandi voru tekin viðtöl við fjóra fagaðila sem 

tengjast auglýsinga- og markaðsefnisgerð hér á landi og athugað hver þeirra aðferðafræði er. 

Þetta er gert með þemagreiningu þar sem viðtölin eru flokkuð í viðeigandi þemu og þau 

greind.  

1.2 Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið 

• Á hverju byggja íslensk fyrirtæki val á radda í lestur auglýsinga og almenna kynningu 

á vöru sinni og þjónustu? 

 

1.3 Val á viðfangsefni 

Búið var að blunda í höfundi í töluverðan tíma að fjalla á einhvern hátt um þetta viðfangsefni, 

raddir í auglýsingalestri. Höfundur hefur unnið við auglýsinga og kvikmyndagerð í rúman 

áratug ásamt því að mennta sig í þeim fræðum. Áhugi á röddum í auglýsingum kom þó fyrst 

upp þegar ákveða átti hvaða efni ætti að taka fyrir í misserisverkefni árið 2018. Þessi 

hugmynd varð ekki ofan á í það skiptið en verður að veruleika nú. Höfundur veit ekki til þess 

að þetta hafi verið rannsakað sérstaklega og hefur sjálfur lent í vandræðum þegar velja á rödd 
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til að lesa inn á auglýsingar sem hann hefur unnið að. Ekki hefur verið til neitt efni á íslensku 

og sáralítið á ensku, sem hægt er að styðjast við. Því er áhugavert að athuga hvernig málum 

er háttað á Íslandi þegar kemur að vali á röddum í auglýsingar  og hvort sé hægt að styðjast 

við einhver fræði frekar en tilfinningar.  

 

1.4 Uppbygging verkefnis 

Ritgerðin skiptist í níu kafla með mismörgum undirköflum. Fyrsti kaflinn er inngangur þar 

sem efni ritgerðar er kynnt ásamt því að rannsóknarspurningar eru lagðar fram. Í öðrum kafla 

er farið yfir fræðilegan bakgrunn þar sem rýnt verður í tegundir miðla. Skoðað er hvað 

auglýsingar og markhópar eru og hvernig markhópagreining fer fram. Gerð verður grein fyrir 

þeim erlendum rannsóknum sem stuðst er við í rannsókninni með tilliti til radda ýmiskonar, 

karla og kvenna. Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar. Í þeim 

kafla er útskýrt hvaða rannsóknarsnið og rannsóknaraðferð var notast við og útlistað  hvernig 

þátttakendur voru valdir fyrir viðtöl og af hverju.  Þar á eftir er fjallað um hvaða aðferðir voru 

notaðar í úrvinnslu þeirra gagna sem safnað var. Farið er yfir réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar í lok kaflans ásamt því að teknir eru fyrir siðferðislegir álitaþættir.  Í fjórða 

kafla er samantekt úr viðtölunum. Í fimmta kafla eru niðurstöður viðtalanna settar fram með 

þemagreiningu og í sjötta kafla eru þær niðurstöður settar í samanburð við erlendar 

rannsóknir. Í sjöunda kafla eru umræður og ályktanir þar sem rannsóknarspurningunni verður 

svarað. Í lok ritgerðar koma umræður og ályktanir, heimildaskrá og viðaukar. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Hér er farið yfir þau hugtök og erlendu rannsóknir sem hjálpa til við skilning á því hvernig val 

á auglýsingröddum fer fram.  

2.1 Tegundir miðla 

Margar leiðir eru til að miðla hinu ýmsu efni sem er í boði, hvort sem um er að ræða fréttir, 

myndefni, kvikmyndir, auglýsingar eða annað markaðsefni. Dæmi um leiðir til að miðla efni 

eru: 

2.1.1 Sjónvarp 

Þróun sjónvarps hefur orðið mikil frá því það kom fyrst á sjónarsviðið. Tæknin sem um ræðir 

er í grunninn sending tímabundna mynda og hljóðs af stöðugum eða hreyfanlegum hlutum í 

gegnum kapal eða loft. Það er gert með búnaði sem breytir ljósi og hljóði í rafbylgjur sem 

sjónvarpstækið gerir svo sýnilegt og heyranlegt.  

Sjónvarpsstöðvar senda frá sér dagsskrárefni, oftast með hljóði og mynd þar sem fólk sem á 

sjónvarpstæki geta tekið á móti efninu og horft á það. Dæmi um sjónvarpsefni eru fréttir, 

kvikmyndir, þættir ýmiskonar, viðburðir o.fl. (Merriam-Webster, e.d.). 

 

2.1.2 Útvarp 

Útvarp var sá miðill sem varð ríkjandi á upphafsárum þess. Á fyrri hluta tuttugustu aldar kom 

fólk saman í stórum hópum til að hlusta á þá dagskrá sem var í boði hverju sinni. Á þeim tíma 

var virkni útvarps og útvarpsstöðva nokkuð einföld; útvarpstöðvar sendu frá sér 

útvarpsbylgjur sem innihéldu margskonar dagskrá frá útvarpsstöðvum, í útvarpstæki. Fólk 

hlustaði á útvarpstæki sín og þar af leiðandi það sem var í boði hverju sinni. Í dag aftur á móti 

eru útsendingar útvarpsstöðva margþættari. Útvarpstöðvarnar senda dagskrá sína um 

internetið og gervihnetti. Þaðan getur fólk nálgast dagskrá þeirra í gegnum tölvur, snjallsíma 

og- jú, útvarpstæki sín. Útvarpsstöðvar búa flestar yfir heimasíðum sem geta innihaldið 

myndir, myndbönd, texta o.fl. Hlutendur geta ráðið sjálfir hvað þeir vilja heyra og jafnvel sjá 

þegar þeim hentar. Með tilkomu sjónvarpsins í almenningseigu um miðja tuttugustu öldina 

minnkuðu vinsældir útvarpsins. Þó hefur útvarpið haldið dampi og aldrei horfið. Sérfræðingar 

spá því að útvarp sem miðill eigi eftir að ná hægri, en vaxandi fótfestu á ný með tilkomu 

stafrænnar tækni (Pavlik & McIntosh, 2017). 
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2.1.3 Dagblöð 

Dagblöð eru oftast handhæg og ódýr fyrir lesendur. Innihald þeirra er texti, ljósmyndir og 

annað myndrænt efni. Mikilvægasta virkni þeirra er eftirlitshlutverk þeirra og að upplýsa um 

atburði og viðburði ásamt að fylgja þeim eftir. Dagblöð miðla líka skemmtiefni og fréttum. 

Sjálfu dagblaðinu er skipt upp í flokka; innlendar og erlendar fréttir, menningu, vísindi, 

íþróttir o.fl. (Pavlik & McIntosh, 2017)  

 

2.1.4 Samfélagsmiðlar 

Þau tæki og tól sem samfélagsmiðlar innhalda í dag hafa í raun verið til frá upphafsdögum 

internetsins. Það er þó ekki fyrr en núna á síðustu árum sem fyrirtæki hafa verið að nýta sér 

þessi tæki og tól, þ.m.t. fjölmiðlar. Fræðimenn hafa skilgreint og endurskilgreint 

samfélagsmiðla með reglulegu millibili. Að finna skilgreiningu sem allir eru sammála um 

hefur reynst snúið. Það er talið vera vegna þess að samfélagsmiðlar eru lifandi miðlar sem 

taka breytingum mjög reglulega vegna tækni og notkunarmöguleika þeirra.  

Samfélagsmiðlar eiga þó ýmsa sameiginlega þætti sem hjálpa til við að skilgreina þá. John 

Jantsch (2008) ,höfundur The Duct tape marketing blog, skilgreinir samfélagsmiðla sem svo: 

„Notkun á tækni sem á það  sameiginlegt að framleiða efni með félagslegum samskiptum“. 

Önnur skilgreining er „leið til að uppgötva, lesa, miðla fréttum, upplýsingum og efni. 

Samfélagsmiðlar eru samsuða af félagsfræði og tækni sem býr til samtal milli einstaklinga“ 

(Brian Solis, 2007).  

 

2.2. Auglýsingar 

Skilgreining auglýsinga er auðvitað margþætt og erfitt að segja í stuttu máli hvað auglýsing er 

og hver er tilgangur hennar.  

Auglýsing eru skilaboð og/eða kynning að hugmynd, vöru eða þjónustu og er auðkennd af 

þeim sem býr til skilaboðin. Aðilar, svo sem fyrirtæki eða stofnanir nálgast hvernig á að 

auglýsa sig á mismunandi hátt. Markaðsstarf lítilla fyrirtækja er oftast í höndum sölu og 

markaðsdeilda sem eru í nánu samstarfi við auglýsingarstofur. Stærri fyrirtæki eru með sína 

eigin deild sem sér alfarið og einungis um markaðsmál fyrirtækins. Flest fyrirtæki nota 

utanaðkomandi auglýsingastofur til að aðstoða við auglýsingaherferðir og að koma sér 

almennt á framfæri með þeirri sérþekkingu sem þær búa yfir (Kotler & Keller, 2006).  
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Tilgangur auglýsinga er að auka virði fyrirtækja, bæta eða viðhalda ímynd eða auka sölu 

þeirra. Auglýsingar eru öflugt markaðstól og söluráður. (Eyþór Ívar Jónsson, 1999). 

Saga auglýsinga nær langt aftur í sögu mankyns t.d. máluðu Rómverjar veggi til að auglýsa 

bardaga í hringleikahúsum. Nútíma auglýsingar eru þó flóknari og margþættari. Mörgum 

milljörðum er eytt í auglýsingar í heiminum öllum ár hvert. Tilgangur auglýsinga er 

fjórþættur,  að upplýsa, sannfæra, minna á og styrkja .  

Auglýsingar sem upplýsa: erumikið notaðar þegar kynna á nýja vöru eða vöruflokk til leiks. 

T.d. þegar DVD spilararnir litu fyrst dagsins ljós þurftu framleiðendur að upplýsa fólk um 

gæði og þægindi þeirra umfram VHS spilarana.  

Auglýsingar sem sannfæra: Eru mikilvægar þegar samkeppni eykst. Markmiðið er að gera 

vöru eða þjónustu eftirsóknarverðari en vöru eða þjónustu samkeppnisaðilans. Oft er notaður 

samanburður á milli vara en þó oftast á lúmskan hátt. Fyrirtæki nota svona auglýsingar með 

mikilli varúð, því oft geta svona auglýsingar mætt andsvari frá samkeppnisaðilunum sem 

skilar sér í því að enginn vinnur, nú eða að þær hreinlega brjóta samkeppnisreglur.  

Auglýsingar sem minna á: Þessi tegund auglýsingar er mikilvæg fyrir vörur sem hafa sannað 

sig á markaðnum. Markmið þeirra er að hjálpa fyrirtækjum að halda góðu sambandi við 

viðskiptavin sinn og fá hann til að halda áfram að hugsa jákvætt um vöruna. Sem dæmi má 

nefna Coca-Cola sem er orðið vel markað vörumerki um allan heim, en auglýsir þó enn 

grimmt til að minna á sig 

Auglýsingar sem styrkja: Þá er átt við að þeir sem hafa þegar keypt vöru eða þjónustu fái 

einhverskonar „verðlaun“ eða kaupauka. Notað til að styrkja vörumerkið og auka ánægju 

fólks í garð þess. (Armstrong, Kotler, Harker, & Brennan , Marketing An Introduction, 2015).  

 

2.3 Miðuð markaðssetning 

Miðuð markaðsetning (e. STP) er lykilatriði í góðu og taktísku markaðsstarfi fyrirtækja. 

Miðuð markaðssetning felur í sér markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun (e. 

targeting) og staðfærslu (e. positioning). Í stuttu máli er miðuð markaðssetning ferli þar sem 

fyrirtæki uppgötvar mismunandi þarfir fólks, miðar markhópa út frá þessum þörfum og 

fullnægir svo þörfum markhópana þannig að varan verði eftirsótt.  Markmið miðaðrar 

markaðsetningar er að vera leiðbeinandi fyrir fyrirtæki við þróun og innleiðingar söluráða. 
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Markaðshlutun:  Ekki getur öllum líkað við sömu hlutina t.d. finnst ekki öllum sama 

morgunkornið gott eða sömu kvikmyndirnar skemmtilegar. Þess vegna skiptir markaðsfólk 

fólki upp í markhópa. . Í gegnum markaðshlutun geta fyrirtæki skipt mögulegum 

viðskiptavinum eftir markhópum, stærri og minni hópum. Hópar þessir samanstanda af fólki 

sem eru með svipuð persónueinkenni og þarfir. Almennt eru einstaklingar með mismunandi 

langanir og þarfir og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að skipta markaðnum niður í minni hópa. 

Fyrirtæki sem hafa greint sinn markhóp geta átt auðveldara með að ná til viðskiptavina sinna 

með því að aðlaga markaðsskilaboð sín að þessum tiltekna markhópi. Notast er við margar 

leiðir til að hluta niður markaðinn í viðráðanlegar einingar. Oftast er talað er um fjóra flokka 

af breytum: 

1.  Lýðfræðilegar breytur – eru þær breytur sem eru mest notaðar í markaðshlutun og 

hluta markaðinn niður m.t.t. kyns, aldurs, fjölskyldumynsturs, kynþáttar, kynslóða og 

menntunar o.fl. 

2. Landfræðilegar breytur – hluta markaðinn niður eftir staðsetningu, s.s. lönd, 

landshluta,  bæjarfélög, borgir, fylki og hverfi. Með þessari markaðshlutun er hægt að 

taka mið af vissum svæðum sem fyrirtæki vilja einblína á. Þó verður að taka með í 

reikninginn að neytendur geta haft mismunandi þarfir innan þessara breyta.  

3. Sálfræðilegar breytur – snúaað því hver eru persónuleg einkenni fólks og hvaða stétt 

það tilheyrir. Þessar breytur geta þó skarast  við aðrar breytur þar sem tekjur og 

menntun geta haft áhrif á hvar fólk vill búa og hvaða stétt það tilheyri.  

4. Kauphegðunarbreytur – Snúa að því hvenær og hvernig fólk kaupir og neytir þess sem 

verið er að markaðsetja, t.d. um jól, fyrir afmæli, að sumri til, á kvöldin o.s.frv. 

      (Armstrong, Kotler, Harker, & Brennan , Marketing An Introduction, 2015) (Kotler & Keller, 

2006) (Hollensen, 2019). 

Markaðsmiðun: Við markaðsmiðun þarf að meta markaðshlutunina. Það er gert með gera sér 

grein fyrir því hvaða markhópa á að notast við. Oftast er horft til þriggja þátta, stærðar og 

vaxtar markaðshlutans, auðlinda og markmiða fyrirtækisins og  hvernig markaðurinn er 

uppbyggður. Fyrirtæki þurfa að ákveða hvaða markaðshlutar henta því sem þeir eru að selja 

og velja réttan markað út frá rannsóknarvinnu (Kotler & Keller, 2006) (Hollensen, 2019) .  

Staðfærsla: Þegar hér er komið við sögu hefur ferli átt sér stað í markaðshlutun og svo 

markaðsmiðun. Staðfærsla er því næst í ferlinu og felur í sér að ákveða hvernig fyrirtæki vilja 
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að neytendur skilgreini vöruna sem boðið er upp á.  Neytendur fá mikið af upplýsingum um 

allskonar vörur og þjónustu. Þeir geta því ekki metið allar upplýsingar í hvert skipti sem vara 

er keypt. Til að einfalda kaupferlið flokka neytendur vörur, fyrirtæki og þjónustu í huga sér 

og staðfæra. Staðfærsla vöru er því flókin blanda af skynjunum, hughrifum og tilfinningum í 

garð hennar. Neytendur staðsetja því vöruna í huga sér, með eða án hjálpar markaðarins. 

Fyrirtæki vilja hinsvegar ekki láta kylfu ráða kasti þegar kemur að staðfærslu vara. Þeir verða 

að hanna markaðsáætlun og búa til markaðsblöndu sem hentar hverri vöru hverju sinni með 

þeim tilgangi að ná til þess markhóps sem óskað er eftir (Armstrong, Kotler, Harker, & 

Brennan , Marketing An Introduction, 2015). 

2.3.1. Kyn sem markhópar 

Eins og segir hér að ofan eru lýðfræðilegar breytur þær breytur sem oftast eru notaðar í 

markaðshlutun. Kyn er ein þeirra breytna sem notuð er hvað mest. Kynin eiga margt 

sameiginlegt þegar kemur að þörfum þeirra og óskum, hvort sem um ræðir þjónustu eða vöru. 

Margt eiga þó kynin alls ekki sameiginlegt (Hami, Fazle, & Emami, 2016) (Wolin, 2003).  

Skilgreining kyns sem markhóps byggist á að skipta kynjunum upp í hópa. Annars vegar 

karla og hinsvegar konur eftir þeim vöruflokkum/þjónustu sem mörkunin skal byggjast á. 

Þessi skipting er gerð þegar fyrirtæki sem framleiða vöru vilja einblína á annað kynið, þá 

sérstaklega þegar um er að ræða sérhæfðar vörur fyrir annað kynið. Þetta hjálpar fyrirtækjum 

að skipta markaðinum niður í minni einingar og auðveldar þeim þannig að herja á tilvonandi 

viðskiptavini (mbaskool.com, án dags.).  

Sum fyrirtæki framleiða vörur sem eru mjög kynbundnar og aðeins ætlaðar öðru kyninu. 

Vörur sem eru einungis markaðar að konum er t.d. krem ýmiskonar, undirföt, 

hreinsunarklútar, pils o.s.frv. Þessar vörur eru aðeins ætlaðar konum í flestum tilfellum og 

koma karlmönnum að engu gagni.  

Vörur sem eru markaðar að karlmönnum eru sem dæmi raksápa, rakvélar og snyrtivörur sem 

eru einungis ætlaðar karlmönnum og koma konum að litlu gagni.  

Karlar og konur hafa mismunandi áherslur þegar kemur að kauphegðun gagnvart ýmsum 

vörum eins og fatnaði, snyrtivörum ýmiskonar og jafnvel mat svo dæmi séu tekin. Aftur á 

móti eru fjölmargar vörur sem ætlaðar eru báðum kynjum eins og til dæmis pennar, 

reiknivélar, símar o.fl. (Rodero, Larrea, & Vázquez, 2013). 

 



 

8 
 

2.4 Samskiptalíkanið 

Árið 1955 setti fjömiðlafræðingurinn Wilbur Schramm fram líkan sem útskýrir hvernig ferli 

samskipta á milli sendanda og viðtakanda eiga sér stað. Þetta líkan hefur svo þróast með 

árunum og inniheldur fimm mikilvæga áherslupunkta:, Sendandi, táknmál, veitur, túlkun og 

aðgerð. Truflun getur svo átt sér stað í þessu ferli sem getur orðið til þess að samskiptin milli 

sendanda og viðtakanda geta farið úr skorðum. 

Sendandi (e. sender): Sendandi er sá sem sendir skilaboðin frá sér. Fyrirtæki eða stofnun sem 

er að markaðsetja sína vöru. Hægt er að senda skilaboðin á ýmsan hátt í gegnum öll þau 

úrræði sem standa fyrirtækjum, stofnunum og markaðsfólki til boða.  

Táknmál (e. encoding): Hægt er að senda skilaboðin á ýmsan hátt í gegnum öll þau úrræði 

sem standa fyrirtækjum, stofnunum og markaðsfólki til boða. Hægt er að senda þessi skilaboð 

t.d. með orðum, merkjum, myndum eða hljóðum. Í markaðslegum tilgangi eru þessi skilaboð 

sett m.a. í búning auglýsingar, fréttatilkynningar og/eða sölukynningar.  

Veitur (e. message): Þegar búið er að ákveða táknmálið sem skal nota. þarf að velja leiðir til 

að senda það Þær leiðir hafa það hlutverk að koma skilaboðunum frá sendanda til viðtakanda. 

Dæmi um leiðir sem hægt er að nota eru sjónvarp, útvarp eða dagblöð.  

Túlkun (e. decoding): Þegar viðtakandinn tekur við „táknmálinu“ þarf hann að túlka það sem 

hann sér, les eða heyrir. Viðtakandinn reynir að skilja það sem verið er að segja og að lokum 

átta sig á um hvað skilaboðin snúast. T.d. að sjá auglýsingu og skilja hver varan er sem verið 

er að auglýsa.  

Aðgerð (e. action): Neytandinn bregst einhvernvegin við þeim skilaboðum sem honum 

berast. Þetta gæti verið í formi samskipta eða hegðunar. Dæmi má nefna þegar neytandinn 

kaupir vöruna eftir að hafa horft á auglýsingu.  

Truflun (e. noise): Ekki er alltaf allt dans á rósum í þessu ferli því skilaboðin geta 

auðveldlega orðið fyrir truflun á leið sinni til viðtakanda. Vegna þessara truflana geta 

skilaboðin týnst á ýmsan hátt eða farið fram hjá viðtakanda. Dæmi um truflun í ferlinu er að í 

sumum tilfellum stendur neytandanum til boða að sleppa við auglýsingar á þeim veitum sem 

þeir nota. Í öðrum tilfellum eru auglýsingarnar einfaldlega illa staðsettar (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016) (Croft, 2004) (Fripp, e.d.).  
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2.5 Fjölmiðlar og auglýsingar 

Viðskiptamódel einkarekinna fjölmiðla byggist oftar en ekki á því að hagnast og er stór hluti 

tekna þeirra í gegnum auglýsingasölu (Pavlik & McIntosh, 2017).  

Fjölmiðlar hafa þó þá sérstöðu að þeir geta haft mikil áhrif á almenning sem önnur 

hagnaðardrifin fyrirtæki hafa sjaldan. Ef önnur fyrirtæki vilja hafa áhrif á almenning þá verða 

þau að fara í gegnum fjölmiðla til að gera það. Fyrirtæki geta því haft tangarhald á fjölmiðli 

vegna þess fjármagns sem fyrirtæki leggja í auglýsingar og annað kynningarefni. Ef 

umfjöllun fjölmiðils hentar ekki fyrirtæki getur fyrirtækið einfaldlega hætt að auglýsa hjá 

viðkomandi fjölmiðli, sem getur sett fjölmiðilinn í afar viðkvæma stöðu fjárhagslega. 

Fjölmiðlar, sama í hvaða formi þeir eru, eru þó mikilvægir fyrirtækjum til að koma 

skilaboðum, vörum og þjónustu á framfæri (Pavlik & McIntosh, 2017).  

Fjölmiðlar þurfa að starfa eftir fjölmiðlalögum sem setur takmarkanir á hvað má auglýsa og 

hvernig. Á Íslandi eru lögin skýr og gilda sérlög um Ríkisútvarpið (RÚV) (lög um fjölmiðla 

nr. 38/2011) (Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almanna þágu nr. 23/2013). 

 

2.5.1 Raddir í auglýsingum 

Í auglýsingum, hvort sem er í útvarpi, á netinu eða í sjónvarpi eru oft notaðir raddleikarar sem 

nota rödd sína til að lesa tiltekin markaðsskilaboð frá fyrir tækjum eða stofnunum. (The 

Sheffield Institute for Recording Arts, e.d.) (Medrado, Ferreira, & Behla, 2005). 

Val á þessum leikurum getur verið ein af mikilvægustu ákvörðunum auglýsandans. Vanda 

þarf valið á einkennum sem röddin býr yfir og henta vörunni hverju sinni. Rétt rödd getur 

aukið vægi auglýsingarinnar fyrir þann markhóp sem einblínt er á (Whipple & McManamon, 

2002).  

Rannsóknir sem sýna tengsl á milli einkenna radda og viðbrögð hlustanda eru af skornum 

skammti. Sumar rannsóknir sýna fram á að fólk kýs frekar rödd sem talar hraðar en hin 

venjulega rödd og kemur því meiri upplýsingum á framfæri. Aðrar rannsóknir sýna ef 

auglýsingin er lesin hratt þá hefur að áhrif á hvernig neytandinn móttekur hana. Erfitt getur 

verið að melta slíkar auglýsingar vegna hraða hennar. Rannsóknir hafa samt sem áður sýnt að 

séu auglýsingar lesnar hratt þá er neytandinn ekki endilega að hugsa um innihald hennar, 
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heldur hugsar frekar um hversu vinaleg röddin er eða ekki (Chattopadhyay, Dahl, Ritchie, & 

Shahin, 2013).  

 

2.5.2. Raddir kynjana í auglýsingum 

Auglýsandinn stendur fyrir þeirri ákvörðun að velja af hvoru kyninu leikarinn er sem les 

auglýsinguna. Karl eða kona?  

Til eru tvær týpur af þeim sem lesa inn á auglýsinguna: talsmaður (e. Spokesperson) eða 

röddin (e. Announcer). 

Talsmaður er sá sem getur verið andlit, aðalpersóna, fræg manneskja (e. Celebrity), 

sérfræðingur eða miðpunktur auglýsingarinnar. Röddin er aðili sem er rödd 

auglýsingarinnar,sem ekki sést en heyrist bara í.  

Samkvæmt rannsóknum Whipple og Mcmanamon um hvaða áhrif annars vegar röddin og 

hinsvegar talsmaður í auglýsingum hefur, hefur röddin meira vægi (Whipple & McManamon, 

2002).  

Rannsókn sem framkvæmd var af Whipple og McManamon árið 2002  snérist um tengsl og 

áhrif radda og talsmanna við snyrtivörur. Kom í ljós að þegar auglýsa á kynlausar snyrtivörur 

(e. Non-gender-imaged care product) eins og til dæmis sjampó, skiptir ekki máli af hvoru 

kyni röddin er. Þegar auglýsa á vörur miðaðar að karlmönnum eins og rakspíra skipti heldur 

ekki máli af hvoru kyni röddin er til að ná til markhópsins. Hinsvegar þegar á að auglýsa 

snyrtivörur fyrir konursem gjafavöru þá koma bæði karl og kvenrödd til greina.  En ef 

markhópurinn er eingöngu konur er árangursríkast að nota kvenrödd (Whipple & 

McManamon, 2002, bls. 89).  

Ein leið sem hefur verið farin í rannsóknum á hvort er fýsilegra að nota kvenrödd eða 

karlrödd er að rannsaka stjórnmálaauglýsingar með tilliti til radda. Stjórnmálaflokkar- og fólk 

þurfa að ná til mismunandi markhópa og því er val á rödd auglýsingarinnar mikilvæg. 

Patricia Strach, Kathirine Zuber, Erika Franklin Fowler, Travis N. Ridout og Kathleen 

Searles gerðu þesskonar rannsókn (2015) í tengslum við forsetakosningar í Bandaríkjunum 

árið 2012. Þar kemur fram að mikið hallar á konur í þessum efnum. Þær auglýsingar sem 

karlrödd var eina rödd hennar voru 45.6% á móti 20.1% þar sem konur voru eina rödd 

auglýsingarinnar. 7% auglýsinganna voru með bæði kven- og karlrödd meðan 27.3% 

notuðust ekki við lestur á auglýsingum sínum. Auglýsendur í Bandríkjunum kjósa því miklu 
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frekar að nota karlmenn til að lesa inn á auglýsingar. Hinsvegar þýðir það ekki að þeir séu 

alltaf trúverðugri en konur. Þegar kemur að málefnum kvenna, femíniskum- eða kynlausum 

áherslum eru kvenraddir trúverðugri. Karlar lesa oftar  inn á auglýsingar þegar kemur að 

málefnum sem höfða til annara karla. Rannsóknir sýnir einnig að þegar skilaboðin eru 

neikvæð eru konur frekar fengnar til að lesa inn á þær auglýsingar, það er talið vera vegna 

þess að það minnkar líkurnar á einhverskonar bakslagi. Konur voru líka líklegri til að lesa inn 

á auglýsingar ef umfjöllunarefnið var persónuleiki og kostir frambjóðandans meðan karlar 

lásu oftar inn auglýsingar sem fjölluðu um stefnumál hans.  

Þegar markhópurinn sem skilaboðin áttu að ná til voru konur, þá voru konur látnar lesa og 

svo öfugt þegar kom að karlmönnum ( Strach, Zuber, Fowler, Ridout, & Searles, 2015).  

Þegar kemur að útvarpsauglýsingum almennt þá virðist tilhneigingin vera sú að ráða 

karlmenn oftar en konur til að lesa inn á auglýsingarnar. Þetta er gert í þeirri trú að karlraddir 

séu meira sannfærandi sem svo skilar sér í að staðalímynd útvarpsauglýsinga sé karllæg. 

Karlmenn eru því oftar fengnir til að lesa inn á auglýsingar hefðarinnar vegna,  frekar en út 

frá markaðslegum sjónarmiðum. Karlmenn eru þó hentugri þegar kemur að lestri á 

auglýsingum sem innihalda karllægar vörur eins og verkfæri og konur eru hentugri þegar 

kemur kvenlægum vörum eins og snyrtivörum. Engu máli á þó að skipta hvort kynið les 

auglýsingar fyrir hlutlausar og kynlausar vörur eins og t.d. hjá flutningafyrirtæki. 

Karlmenn gáfu þó kvenröddunum hærri einkunn en karlröddum þar sem þeim fannst röddin 

vera áhrifameiri, þægilegri, tærari, og meira sannfærandi. Konur aftur á móti gáfu karlröddum 

hærri einkunn en kvenröddum. Þeim fannst röddin vera þægilegri, meira sannfærandi og 

valdsmannslegri.  Þetta er talið vera vegna aðdráttarafls kynjanna í kynferðislegu tilliti 

(Rodero, Larrea, & Vázquez, 2013).  
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
Notast var við hálf opin eigindleg einstaklingsviðtöl og þau þemagreind í þeim tilgangi að 

koma auga á mynstur í orðræðu viðmælenda. Höfundur tók viðtöl við fjóra einstaklinga þar 

sem hluti starfs þeirra  er að velja raddir í auglýsingar. Eigindleg einstaklingsviðtöl hafa þann 

tilgang að lýsa félagslegum ferlum og veita skilning á fyrirbærum í lífi fólks. Leitast verður 

við að skilja reynslu viðmælenda þegar kemur að vali á röddum í auglýsingum frá þeirra 

eigin sjónarhóli. Viðmælendur búa allir yfir sínum eigin reynsluheimi og er leitast við að fá 

mismunandi sjónarhorn á málefnið, þó svo að allir séu fagmenn innan auglýsinga og 

markaðsgeirans (Helga Jónsdóttir, 2016).  

Kostur eigindlegra viðtala í samanburði við megindleg viðtöl eru þau persónuleg tengsl sem 

myndast geta á milli aðila. Það gefur aðilum kost á að mætast á jafnréttisgrundvelli og verða 

þeir að vera opnir hver fyrir öðrum (Helga Jónsdóttir, 2016).  

Ekki er ein rétt leið við gerð þemagreiningar. Höfundur safnaði saman gögnum og setti þau á 

tölvutækt form og braut gagnagrunninn upp í merkingabærar einingar og bjó til undirflokka 

út frá þeim. Þetta hjálpaði höfundi að draga ályktanir af þeim gögnum sem söfnuðust saman 

(Rúnar Helgi Árnason og Ársæll Már Arnarsson, 2016).  

 

3.1 Upplýsingaöflun 

            Í byrjun var leitað var að erlendum rannsóknum og heimildum um viðfangsefnið. Ekki voru 

margar rannsóknir sem fundust en þær sem fundust voru mjög gagnlegar höfundi til að dýpka 

skilning á viðfangsefninu. Fræðibækur í markaðsfræðum og öðru markaðs- og 

fjölmiðlatengdu efni voru einnig mjög mikilvægar höfundi til tengingar við rannsóknirnar og 

heildarútkomu fræðilega kafla. Eftir að hugmyndin um að kanna notkun radda í auglýsingum 

varð til,  ákvað höfundur frekar að ræða við viðmælendur í gegnum síma frekar en að senda 

út spurningalista. Ofan á varð sá kostur að notast við eiginlega rannsóknaraðferð fram yfir þá 

megindlegu aðalega vegna þess að ekki voru til neinar beinar íslenskar rannsóknir um 

viðfangsefnið, svo vitað sé. 

Höfundur hafði samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst og þeim kynnt verkefnið 

ásamt því að spyrja hvort áhugi væri á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Að lokum var það svo að þessi tölvupóstur var sendur á sex aðila innan auglýsingageirans og 

var tekið vel í þessa bón. Reyndin varð sú að tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga, tvær 

konur og tvo karla. Hinir voru áhugasamir en erfitt reyndist að finna tíma sem að hentaði 
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báðum aðilum. Markmiðið var alltaf að taka viðtal við fjóra einstaklinga og tókst það. 

Höfundur og viðmælendur mæltu sér mót í gegnum síma og tekin voru hálfopin viðtöl, þau 

tekin upp og skráð. Viðmælendum var gerð grein fyrir rannsóknarefninu og þeim gerð grein 

fyrir því að viðtalið yrði tekið upp. Viðtölin fóru fram lok apríl 2019 og byrjun mars sama ár. 

Höfundur studdist við spurningarlista sem viðmið en farið var um víðan völl þrátt fyrir það. 

 

3.2 Rannsóknarsnið og þátttakendur 

            Stuðst var við eigindlega aðferðarfræði í þessari rannsókn eins og áður segir og tekin voru 

hálfopin viðtöl við fagfólk sem starfar innan auglýsingageirans á Íslandi. Var þetta gert til að 

fá mynd af því hvaða aðferðir eru notaðar til að velja rödd sem lesa á auglýsingar. Höfundur 

var búinn að gera fyrirfram ákveðnar spurningar sem stuðst var við og hjálpaðutil við að stýra 

viðtölunum. Viðtölin voru þó ekki einskorðuð við þessar spurningar og leyfði höfundur sér að 

spyrja annarra spurninga sem kunnu að kvikna á meðan viðtalinu stóð til að fá meiri skilning 

á viðfangsefninu.  Þessi aðferðarfræði hentar best í þessa rannsókn vegna þess hægt er að kafa 

dýpra en ef notuð væri megindleg aðferðarfræði.  

            Viðtölin eru mikilvæg til að komast að því hvernig málum er háttað á Íslandi þegar velja á 

raddir sem lesa inn á auglýsingarnar. Þær erlendu rannsóknir sem skoðaðar voru bentu í 

ákveðna átt en þar með er ekki sagt að íslenskur veruleiki sé eins. Þessi 

gangnasöfnunaraðferð hentar vel þegar á að skoða afmörkuð fyrirbæri í reynsluheimi fólks og 

er öflug aðferð til að svara rannsóknarspurningum sem settar eru fram. Þó gerir höfundur sér 

grein fyrir því að um persónulega skoðun viðmælenda sé  um ræða í mörgum tilfellum og 

talað er út frá reynsluheimi þeirra.  

            Lagaðar voru tíu spurningar fyrir viðmælendurna sem allar tengjast á einhvern hátt því að 

velja rödd í auglýsingar m.t.t. kyns.  

            Tilgangsúrtak var notað við val á þátttakendum rannsóknarinnar. Þeir voru valdið með 

markmið rannsóknarinnar í huga, þetta eru aðilar sem eru viljugir til að deila sínum 

hugmyndum og færir um að ígrunda reynslu sína (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2016). 

            Þátttakendur sinntu hinum ýmsu störfum innan auglýsingastofa og fyrirtækja. Einn þeirra var 

hljóðmaður og upptökustjóri á stórri auglýsingastofu, annar var viðskiptastjóri hjá 

markaðsfyrirtæki sem sérhæfir sig í auglýsingum og kynningarefni sem birt er á netinu. sá 

þriðji var markaðsstjóri hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og markaðssetningu á 
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lausasölulyfjum, heilsuvörum og samheitalyfjum og sá fjórði var markaðsstjóri hjá stórri 

alþjóðlegri pizzakeðju hér á landi. 

 

3.3 Úrvinnsla gagna og framsetning niðurstaðna 

Við greiningu gagnanna sem söfnuðust var stuðst við símaupptökur frá viðmælendum 

rannsóknarinnar, afritun viðtalanna og minnispunkta sem ritaðir voru meðan á viðtölunum 

stóð.  Notast var við þemagreiningu til að fá mynd á hvernig auglýsingaraddir eru valdar á 

Íslandi.  

Eftir að hafa afritað símaupptökurnar í textaform ásamt lestri á afritunum voru lykilorð valin 

og undirstrikuð í texta með mismunandi litum til að fá yfirsýn yfir orðanotkun.  

Eftirfarandi þemu voru greind: 

1. Tilgangur radda í auglýsingum almennt 

2. Markhópar og vöruflokkar 

3. Tilfinning fyrir röddum 

4. Áferð karlradda  

5. Áferð kvenradda 

 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

            Innra réttmæti rannsóknarinnar er nokkuð sterkt þar sem viðtöl eru tekin við fjóra fagaðila á 

Íslandi í markaðsgeiranum til að komast að hvaða tilfinningu þau hafa fyrir því hvernig rödd 

er best að nota. Þó er um persónulega skoðun viðmælendanna að ræða og litast 

niðurstöðurnar af því. Þess má þó geta að ekki hefur verið gerð rannsókn um þetta 

viðfangsefni á Íslandi áður og höfðu því viðmælendur ekki við neinar íslenskar rannsóknir að 

styðjast við.  Aðspurð sögðust þau öll ekki hafa kynnt sér efnið sérstaklega, hvorki 

innanlands né erlendis. Eina undantekningin þar á var að einn viðmælandinn sagðist hafa 

lesið sér smávegis  til en hafi ekki hlustað sérstaklega á það, enda hafi hún ekki vitað hvort 

þetta væru áreiðanlegar  heimildir eða ekki (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2016).  

Greining á ytra réttmæti sýnir að með að nota tilgangsúrtak til að velja viðmælendur er ekki 

hægt að alhæfa niðurstöður yfir á þýðið. Rannsóknin getur engu að síður gefið mynd af 

viðhorfi fagfólks í auglýsingagerð til radda í auglýsingum (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). 
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3.5 Siðferðislegir álitaþættir 

            Höfundur starfar sjálfur við meðal annars kvikmynda- og auglýsingagerð og stendur oft fyrir 

þeirri ákvörðun að velja rödd fyrir auglýsingar og annað kynningarefni. Höfundur hefur þurft 

að styðjast við eigin tilfinningu í því að velja hvort kynið skuli lesa inn á auglýsinguna. Þetta 

ætti þó ekki að hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar þar sem þess var gætt að spyrja 

viðmælendur ekki leiðandi spurninga og þeim leyft að tala út frá eigin reynslu í viðtölunum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

4. Samantekt viðtala 

4.1 Hlutverk radda 
Viðmælendur rannsóknarinnar fengu spurningu um hlutverk radda í auglýsingalesti. 

Spurningin var nokkuð opin og fengu viðmælendur að túlka hana að vild án þess að höfundur 

væri að útskýra spurninguna eitthvað frekar. Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins talaði um að 

mikilvægt sé að rödd fyrirtækja sé andlitslaus, að ekki sé vitað hver er á bakvið röddina. Hún 

nefndi að mikilvægt væri að samræma röddina á milli auglýsinga. Hún verði að vera svipuð í 

öllum auglýsingum fyrirtækisins, þá með tilliti til notkun og raddblæs.  

Upptökustjóri auglýsingastofunnar nefndi í þessu samhengi að sumir væri hættir að nota 

raddir sem væru gegnumgangandi í auglýsingum fyrirtækja og væru farin að velja sér týpur 

eða raddir sem henta hverjum skilaboðum fyrir sig sem oft eru mismunandi, eins og hjá 

Icelandair til dæmis. Hann nefndi einnig að því stærri sem markhópurinn er, getur verið 

erfiðara að finna réttu raddirnar. Fyrirtæki gætu þó búið til einhverskonar traust eða það sem 

leitað er að að hverju sinni með réttu röddinni. Röddin væri þó farin að skipta minna og 

minna máli.  

Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins var þó á öndverðum meiði við upptökustjórann og sagði 

að röddin skipti ótrúlega miklu máli í myndböndum að minnsta kosti. Það skipti miklu máli 

hvaða fyrirtæki sé um að ræða og hvaða vöru sé verið að auglýsa með tilliti til markhóps.  

Markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækisins sagði að hlutverk radda væri fyrst og fremst að höfða 

til markhópsins og því skipti höfuðmáli að vera með hann skilgreindan.  

 

4.2 Hvor röddin er oftar notuð? 

Einn umræðupunktur viðtalsins var hvernig tilfinning viðmælanda væri gagnvart því 

hvort  karlrödd eða kvenrödd væru oftar notuð í auglýsingalestri. Allir viðmælendur höfðu 

ekki tekið það sérstaklega saman og byggðu svar sitt á tilfinningu.  

Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins svaraði því til að upphaflega hafði henni fundist að 

algengara væri að karlmenn læsu inn á auglýsingar. Þegar hún hinsvegar hugsaði til þeirra 

vörumerkja sem hún tengir við sjálf, þá væri algengara að konur læsu inn á þær auglýsingar. 

Henni fannst þó hlutfallið vera nokkuð jafnt jafnvel  „fifty/fifty“, mesta lagið 60% á móti 

40% karlmönnum í vil. Sjálf notast hún við karlrödd í sínu fyrirtæki, en hefur prófað bæði 

kyn í þeirri vegferð að finna rödd fyrir vörumerkið.  
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Markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækisins hafði það á tilfinningunni að karlar væru oftar notaðir í 

auglýsingalestri. Henni fannst sjálfri þægilegra að nota karlraddir. Hún byggði það þó ekki á 

neinum vísindalegum rannsóknum.  

Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins hafði aftur á móti það á tilfinningunni að kvenraddir 

væru meira notaðar í dag. Hann setti þó einhvern varnagla á það svar þar sem hann byggir 

þetta á tilfinningu. Fyrirtækið hans hafi í það minnsta oftar notað kvenraddir en það gæti 

verið að önnur framleiðslufyrirtæki væru að nota karla oftar.  

 

4.3 Eiginleikar karlraddar fram yfir kvenraddar 

Viðmælendur voru látnir bera saman hvaða eiginleika karlraddir hefðu fram yfir kvenröddina. 

Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins sagði að karlröddin þýddi í mörgum tilfelli meira traust 

fyrir tiltekin fyrirtæki, eins og t.d. bankaþjónustu og myndi hann velja karlrödd fyrir svoleiðis 

auglýsingar.  

Upptökustjórinn nefndi að karlröddin þýddi meira vald og traust. Hann vildi þó meina að vald 

væri ekki endilega góður hlutur til að hafa í auglýsingum. Karlmannsröddin væri dýpri og 

myndi í mörgum tilfellum þýða traust, sem væri lykilorðið í karlröddunum. Karlröddin myndi 

til að mynda henta vel fyrir tryggingafélag. 

Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins sagði að það kynið skipti ekki máli í auglýsingalestri í raun. 

Það er hægt að ná mismunandi blæbrigðum og áherslum sama hvort kynið sé notað. 

Lykilatriði sé frammistaða leikarana sem skipti máli. Hún nefndi að samkeppnisaðili sinn 

notaði kvenrödd sem næði sama eiginleika fram og karlinn sem læsi fyrir fyrirtækið sitt. Þau 

væri bæði hress og skemmtileg en samt með einhver kunnuglegheit.  

Markaðsstjóra heilsuvörufyrirtækisins fannst betra að nota karlrödd vegna þess að kvenröddin 

er oft skrækari og fer oftar í taugarnar á fólki. Karlröddin hafi þann eiginleika að vera dýpri 

og róandi og vekji þar af leiðandi meira traust.  

Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins fannst karlröddin virka betur fyrir vissa tegund af 

fyrirtækjum vegna þess að röddin þýddi traust. Hann sagðist byggja þetta á sínum 

samskiptum við þá viðskiptavini sem fyrirtæki hans hefur átt í viðskiptum við. Þar sé oft fólk 

sem sé mjög reynt í markaðsmálum og hafa farið víða. Hann nefndi að hann myndi til að 

mynda nota karlrödd fyrir bankaþjónustu.  
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4.4 Hvaða eiginleikar hefur kvenrödd fram yfir karlrödd? 

Í þessum umræðupunkti voru viðmælendur beðnir um að íhuga hvað kvenröddin hefði fram 

yfir karlröddina. Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins nefndi að þær hefðu mýkri hlið og gæti 

líka táknað gæði. Hann nefndi sérstaklega snyrtivörur markaðar til kvenna í því samhengi. 

Hann sagði einnig að fyrirtækið sitt notaði meira af kvenröddum en karlröddum. 

Upptökustjórinn sagði að kvenröddin hefði þann eiginleika að getað mildað hlutina og þau 

fyrirtæki og stofnanir sem séu karllægar notist frekar við kvenröddina til „gera hlutina aðeins 

mýkri og aðeins minna pungapartý“. Notkun á kvenröddum sé meira í tísku og hún henti vel 

stórum fyrirtækjum og stofnunum. Kvenröddin sé minni árás og ekki jafnstuðandi miðað við 

að ef karl væri að lesa sömu skilaboð. Fólk taki upplýsingunum öðruvísi ef karl sé að 

lesa  skilaboðin.  

Markaðstjóri pizzafyrirtækisins sagði að það væri klisja að segja að kvenröddin væri blíðari 

en karlröddin. Spurningin sé alltaf hvernig þú beitir röddinni. Hægt er að ná sömu tilfinningu 

með kvenrödd og karlrödd og þannig skipti kyn ekki máli.  

Markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækisins benti á  að þrátt fyrir að kvenröddin geti oft verið 

skrækari, þá getur hún haft þá eiginleika að vera björt og hress og höfði þ.a.l. meira til gleði 

og slíkra tilfinninga. Þannig auglýsingar væru t.d. alltaf sýndar á eftir þáttum sem veita manni 

gleði.  

 

4.5 Við hvaða vöruflokk eða tilefni er best að nota karlröddina? 

Umræðurnar í kringum þessa spurningu snéru að því hvaða viðmælendur héldu að hvaða 

vöruflokka eða tilefni best væri að notast við karlrödd til að koma skilaboðum á framfæri.  

Markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækisins taldi að best væri að nota karlröddina þegar höfða átti 

til breiðari hóps, karla og kvenna. Karlröddin er einnig hentug fyrir karla sem markhóp eins 

og til dæmis þegar auglýsa á bíl.  

Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins sagði að ef hann ætlaði til dæmis að auglýsa 

bankaþjónustu, þá myndi hann nota karlrödd, en nefndi í kjölfarið að það væri samt ekki 

raunin hjá öllum bönkunum. Engin ein leið er rétt. Maður  þurfi að skilgreina markhópinn 

fyrst og velja svo raddir út frá því.  

Markaðstjóri pizzafyrirtækisins nefndi sem dæmi vörur sem eru bara fyrir karla, eins og 

raksápu. Hinsvegar væri líka gott að nota karlraddir í almennum og kynlausum vörum eins og 

í bankaþjónustu og tryggingamálum.  
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Upptökustjórinn talaði um að þegar hann var að byrja í þessum „bransa“ þá hafði hugmyndin 

verið sú að ef þú ert að auglýsa fyrir karla þá notarðu karlrödd og ef þú ert að auglýsa 

fyrir  konur þá notarðu kvenrödd en ef þú ætlar að ná til allra, þá notarðu karlrödd. Þessar 

hugmyndir hafi þó breyst að einhverju leiti og þróast. Til dæmis héldi hann að Arion banki 

væri að nota karl og konu. Hann sagðist vilja nota karlrödd fyrir vörumerki eins og bjór sem 

væri markaður á karla á aldursbilinu 25 – 50 ára. Djúp karlmannsrödd væri til dæmis mjög 

góð fyrir tryggingafélag því hún endurspeglaði traust. Þú myndir velja þér rödd sem talar 

beint inn í markhópinn en hlutirnir væru samt ekki það svarthvítir. Hann nefndi líka 

vöruflokk eins og bíla.  

 

4.6 Við hvaða vöruflokk eða tilefni er best að nota kvenröddina? 

Þessi umræðupunktur kom í beinu framhaldi við síðustu spurningu og snerist um að 

viðmælendur segðu sína skoðun á því hvenær best væri að notast við kvenrödd í 

auglýsingum. Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins sagði í viðtalinu að kyn skipti ekki máli þegar 

verið væri  að auglýsa „almennan“ vöruflokk sem höfðar til beggja kynja. Þegar hinsvegar 

væri verið að höfða til annars kynsins þá væri best að nota  viðeigandi kyn fyrir það kyn sem 

herjað væri á. Vörumerkjastjórar og markaðsstjórar þurfi að þekkja vöruna sem þeir eru að 

vinna með.  

Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins sagði að gott væri að nota kvenraddir við vörur sem 

höfði til kvenna eins og snyrtivörur fyrir kvenmenn. Maður þarf alltaf að velja sér markhóp 

og svo raddir út frá því.  

Markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækisins taldi að best væri að nota kvenrödd fyrir einsleitari 

hópa Kvenrödd ætti líka að vera notuð í auglýsingum til þeirra kvenna sem eru 

innkaupastjórar á heimilum, til dæmis þegar kemur að matvörum.  

 

4.7 Að kynna sér fræðin 

Viðmælendur voru spurðir hvort þau hefðu kynnt sér einhver fræði á bakvið val á röddum í 

auglýsingum. Tilgangur með spurningunni var tvíþættur. Annars vegar hvort viðmælendur 

höfðu kynnt sér vísindaleg fræði á bakvið notkun radda á auglýsingum og hinsvegar hvort 

viðmælendur hefðu eitthvað lesið sér til eða kynnt sér viðfangsefnið burtséð hvort um vísindi 

sé að ræða eða ekki.  
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Markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækisins sagðist ekki hafa gert það og valið snérist alltaf um 

hvað passaði hverri auglýsingu. Það byggist oftast á tilfinningu og/eða ráðleggingum frá 

auglýsingastofum.  

Upptökustjórinn hafði ekki kynnt sér einhver sérstök fræði á bakvið raddir í auglýsingum. 

Hann byggði þetta alltaf á tilfinningu. Í hans starfi er hann með skapalón af röddum og það 

eru yfirleitt kúnnarnir sem taka lokaákvarðanir. Hann sagði ennfremur vita til þess að 

kúnnarnir velji líka útfrá tilfinningu. Oftast væri það þannig að hann vissi fyrirfram hvaða 

rödd kúnninn kemur til með að velja því hann heyrir strax hvað passar. Þetta sé óáþreifanleg 

tilfinning sem er sem ekki beint sé hægt að setja puttann á.  

Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins sagðist heldur ekki vera búinn að kynna sér nein fræði 

beint en hann hafi lært mikið af viðskiptavinum sínum sem væru oft mjög reyndir í 

markaðsmálum. Hann vildi meina að fræðin í kringum raddir erlendis gildi ekki endilega fyrir 

okkur Íslendinga. Vinna hans í vali á röddum snérist aðalega um eigin tilfinningu og með 

samtölum við annað markaðsfólk.  

Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins hafði ekki verið búin að kynna sér fræðin á bakvið raddirnar 

en sagðist þó hafa árið 2014, þegar velja átti rödd fyrir fyrirtækið, lesið sér aðeins til um 

málefnið. Þá hafði hún skoðað hvað raddir þýða og hverjar veita traust. Að lokum hafi hún þó 

ekkert hlustað á það og ekki vitað hvort þetta væru traustar heimildir. Á endanum hafi hún 

byggt valið á tilfinningu og miklum pælingum. Hún hafi hlustað á þá sem komu til greina í 

mismunandi aðstæðum, t.d. í bílnum og heima hjá sér til þetta að lenda á rétta aðilanum.  

 

4.8 Við hvað á að styðjast þegar velja á raddir? 

Viðmælendur voru spurðir hvað þeir studdust aðalega við þegar þeir völdu raddir. Spurningin 

er frekar opin og bauð því upp á mismunandi túlkanir á henni. Flestir voru búnir að svara 

þessari spurningu í kringum aðra umræðupunkta. Allir voru sammála um að tilfinning og 

markhópagreining væri lykilatriði þegar velja á raddir. 

 

4.9 Þekktir einstaklingar betri en óþekktir? 

Síðasti umræðupunkturinn í viðtalinu sneri að hvort betra væri að nota fræga eða þekkra 

leikara til að lesa auglýsingar fyrirtækja eða stofnana. Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins 

fannst ekki betra að nota þekkta aðila eða leikara til að lesa auglýsingar. Honum fannst best 

að nota lesara sem væru óþekktir leikarar, jafnvel nýlega komnir úr leiklistarskóla og væru að 
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stíga sín fyrstu skref. Þeir væru yfirleitt góðir. Búið væri að ofnota svo marga. Samt væri það 

þannig að ekki allir þekktu raddirnar þó um þekkta leikara væri að ræða.  

Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins sagði að þau notast við leikara sem sína rödd og væri hann 

alls ekki of þekktur sem væri jákvætt. Röddin væri því andlistlaus. Ástæða þess að þau noti 

leikara sé vegna þess að hann geti brugðið sér í allskonar líki og sé yfirleitt laus þegar þau 

þurfi að fá hann til að lesa. Það reyndar halda margir að auglýsingalesari þeirra sé enn sú rödd 

sem þau notuðust við áður fyrr. 

Upptökustjórinn vildi ekki meina að það skipti máli svo framarlega að fólk þekki hana ekki í 

auglýsingunni. Hann nefnir leikkonuna Þórunni Clausen og „Dóa“ sem lesa inn á „aðra 

hverja“ auglýsingu. „Ef fólk heyrir lottó auglýsingu og svo Hagkaupsauglýsingu, þá er það 

ekki endilega að kveikja að þetta sami gæinn“. 

Markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækisins segir að það sé ekki endilega betra að nota þekktar 

raddir í auglýsingum vegna þess að fólk sé oft búið að mynda sér skoðun um þann einstakling 

sem les. Það geti oft virkað ótrúverðugt að notast við þekkta einstaklinga. Það færi vissulega 

eftir því hvað er verið að auglýsa, en það sé ekki kostur að vera með þekkta rödd.  
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5. Niðurstöður þemagreiningar 

Við nánari skoðun á gögnum rannsóknarinnar komu fram fimm þemu sem tengjast viðhorfi, 

hugmyndum fagmanna í markaðsmálum á Íslandi.  

Eftirfarandi þemu komu fram: 

1. Tilgangur radda í auglýsingum almennt 

2. Markhópar og vöruflokkar 

3. Tilfinning fyrir röddum 

4. Áferð karlradda  

5. Áferð kvenradda 

 

5.1 Tilgangur radda í auglýsingum 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir um tilgang eða hlutverk radda í auglýsingum voru flestir 

þeirra sammála um að megintilgangur radda sem fyrirtæki velja sér í sínu markaðsstarfi sé að 

höfða til markhópsins. Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins sagði að lykillinn sé að röddin sé 

andlitslaus og ekki vitað hver sé á bakvið röddina: 

 „Rödd hefur það hlutverk í auglýsingalestri að tengja persónu sína, eða svona þú veist, 

hvaða skilaboð rödd viðkomandi er að koma fram. Með svona skemmtilegum og skýrum 

hætti. Ég held það sé mjög mikilvægt að hafa rödd fyrir hönd fyrirtækisins sem er andlistlaus. 

Þannig þú þekkir ekki röddina og veist ekki hver er bakvið röddina og það sé svona 

concistancy. Þannig þú ert þá með sömu rödd sem notað svipaðan raddblæ, svipaðar 

áherslur gegnum gangandi í gegnum allar auglýsingarnar. Það býr til concistancy fyrir 

vörumerkið.“ 

 

Upptökustjóri auglýsingastofunnar var þó með aðra nálgun en hinir og nefndi í þessu 

samhengi að sumir væru hættir að nota raddir sem væru gegnumgangandi í auglýsingum 

fyrirtækja. Þau væru farin að velja sér týpur eða raddir sem henta hverjum skilaboðum fyrir 

sig sem oft eru mismunandi, eins og hjá Icelandair til dæmis. Hann nefndi einnig að því stærri 

sem markhópurinn væri geti verið erfiðara að finna réttu raddirnar. Hann bætti því líka við að 

raddirnar væru farnar að skipta minna máli en þær gerðu áður fyrr: 
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 „Þú getur reynt að búa til einhverskonar traust eða einhvernvegin þannig með röddinni 

þinni. En ég held að þetta sé eitthvað sem er að skipta minna og minna máli. Þannig lagað. 

Allavega virðist þróunin vera þannig í dag.“ 

 

5.2 Hvaða raddir við hvaða markhópa og vöruflokka  

Viðmælendurnir voru sammála um að skilgreina þyrfti markhópinn sinn áður en hafist væri 

handa við að velja raddir. Mikilvægt væri t.a.m. að gera sér grein fyrir því hvort 

markhópurinn væru karl eða kona. Allir viðmælendur nema upptökustjórinn sögðust vilja 

nota kvenraddir fyrir vörur sem væru einungis ætlaðar konum eins og til dæmis snyrtivörur 

ætlaðar konum. Sömu sögu er að segja um karlraddir. Í þeim vöruflokkum sem ætlaðar væru 

karlmönnum eins og t.d. raksápu, væri best að nota karlraddir. Markaðstjóri 

pizzafyrirtækisins var á persónulegu nótunum og sagði að þau vörumerki sem hún tengdi við 

væru með kvenröddum. En þegar kemur að almennum eða kynlausum vörum skipti það ekki 

máli hvort kynið les:  

 „Ég myndi segja í svona almennum vörum banka eða tryggingamálum, sem eru svoldið 

kynlaus skiptir það ekki máli. En þegar það eru vörur sem tala sérstaklega til karla eða 

sérstaklega til kvenna. Þá væri allt í lagi að nota viðeigandi kyn.“ 

Upptökustjórinn talaði um hlutirnir væru að breytast frá þeim tíma sem hann byrjaði að starfa 

við þetta. Upphaflega var talað um að ef þú værir að auglýsa fyrir konur, þá notarðu kvenrödd 

og það sama á við um karlmenn. Ef þú ætlar að tala við alla, þá notarðu karlrödd. Þessir hlutir 

væru að breytast og nú eru jafnvel sumir farnir að nota bæði kynin fyrir vörurnar sínar, 

jafnvel í sömu auglýsingunni. Hann talar einnig um að karllægar stofnanir og fyrirtæki væru 

farin að nota kvenrödd í stað karlraddar. Þetta væri líklega gert til að milda skilaboðin á 

einhvern hátt og ekki gera stofnunina eins karllæga. Mikilvægt væri að þekkja markhópinn 

sinn og velja raddir út frá því: 

„Síðan hafa kannski þessar hugmyndir breyst og þetta hefur þróast. Ég meina, Arion banki 

er held ég núna með tvo, ég heyri stundum í konu og stundum í karli. Svo eru þau bæði 

saman í sömu auglýsingunni.“  
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5.3 Að hafa tilfinningu fyrir vali á röddum 

Almennt voru viðmælendur sammála að val á röddum byggist á stærstum hlut á tilfinningum. 

Það þyrfti að þekkja vörumerkið vel til að hafa rétta tilfinningu fyrir röddum sem henta fyrir 

vörumerkið. Enginn viðmælenda hafði kynnt sér nein fræði er varða notkun radda í 

auglýsingar og því er tilfinningin gagnvart röddunum ofan á.  Upptökustjórinn sagði að hann 

vissi yfirleitt hvaða rödd yrði fyrir valinu þegar hann sendi prufur á viðskiptavini sína:  

 

„Venjulega er ferlið alltaf eins. Ég hringi á fjóra – fimm leikara í prufur og við spjöllum 

saman, „þetta er fyrir eitthvað svona og þetta er svona“ og það kemur einhver og les og 

síðan velur kúnninn eftir einhverri tilfinningu. Oftast er þetta samt þannig að maður veit 

hvaða rödd verður valin. Áður en maður sendir kúnnanum prufur. Maður heyrir strax hvað 

passar. Það er bara einhver tilfinning. Eitthvað attitude eitthvað óáþreyfanlegt sem maður 

getur ekki endilega bent á. Þetta virkar bara fallega.“  

 

5.4 Áferð karlradda  

Þetta þema kom upp í umræðum um karlraddir í auglýsingum almennt og hvaða tilfinningar 

þær endurspegla. Flestir viðmælendurnir vildu meina að karlraddir gætu endurspeglað traust 

og myndi henta vel fyrir t.d. bankaþjónustu eða tryggingafélag. Markaðsstjóri 

pizzafyrirtækisins var þó ekki á þeim buxunum og sagði að það sé frekar sagan sem segi 

manni að karlröddin eigi að endurspegla traust. Það hafi verið algengara að karla lásu inn á 

auglýsingar fyrir stofnanir í fyrri tíð. Hún segir að frammistaða leikarana skipti mun meira 

máli heldur en áferð raddanna:  

 

„En fyrir mig persónulega og í mínum markaðsaðgerðum þá hef ég bara verið að passa upp 

á það að kyn skipti ekki máli. Það á við í öllu. Hvort sem það er rödd eða manneskja sem 

kemur fyrir hönd fyrirtækisins.“ 

 

5.5 Áferð kvenradda 

Þegar umræðan snerist um áferð kvenradda voru viðmælendurnir ósammála þeirri fullyrðingu 

margra, að kvenröddin sé blíðari en karlröddin. Markaðsstjóri heilsuverslunarinnar vildi 

meina að kvenraddir séu oft skrækar og fari í taugarnar á fólki. Kvenröddin geti þó í sumum 

tilfellum verið björt og hress og náð fram gleði.  Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins sló einnig á 
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þá kenningu að kvenraddir væru blíðari. Karlar gætu allt eins náð fram þeim hughrifum eins 

og konur. Viðskiptastjóri markaðsfyrirtækisins sagði að hugsanlega gætu kvenraddir þýtt 

gæði en séu ekki endilega mjúkar. Upptökustjórinn sagði aftur á móti að konur mildi oft 

hlutina og geri þá mýkri. Sérstaklega í tilfellum karllægra fyrirtækja. Kvenröddin sé ekki 

jafnmikil árás og ekki jafn stuðandi.  

 „ Það virðist vera svona karllægari fyrirtæki vilja oft velja sér kvenmannsrödd.“ 

 „Hún er ekki jafn stuðandi og þú tekur henni ekki sem jafn mikilli árás einhvernvegin.“ 

 

5.6 Stutt samantekt úr eigindlegum viðtölum 

Viðtölin sýndu það að markaðsfólk á Íslandi byggir ákvarðanir sínar er kemur að vali á 

röddum fyrir auglýsingar sínar á tilfinningu fremur en fræðunum. Enda hafði enginn 

viðmælenda kynnt sér fræðin sérstaklega er kemur að röddum. Mikilvægast er þó að vera 

búinn að greina markhópinn vel og þekkja vöruna sem þú ert að selja. Ef markhópurinn er vel 

skilgreindur þá er auðveldara að fá tilfinningu fyrir því hver röddin á að vera. Í viðtölunum 

var einblínt á kynin sem markhóp og snerust því umræðurnar að nokkru leiti um hvort betra 

væri að nota karlrödd eða kvenrödd í markaðsstarfi. Í viðtölunum kom fram að ef 

markhópurinn væri einungis konur, þá ætti kvenrödd að lesa auglýsingarnar og ef 

markhópurinn væri einungis karlar, þá ætti karlrödd að lesa þær auglýsingar. Ef varan er 

hinsvegar kynlaus og á að höfða til beggja markhópa, þá skiptir ekki máli hvort kynið les 

auglýsinguna. Þegar kom að umræðunum um áferð raddanna var ljóst að karlröddin 

endurspeglaði traust. Viðmælendur voru þó ekki sammála um hvað kvenröddin 

endurspeglaði. Umræðan snerist frekar um hvað kvenröddin er ekki, að hún sé ekki blíð. Einn 

viðmælandinn vildi meina að karlrödd gæti alveg eins náð fram sömu eiginleikum og 

kvenröddin, því frammistaða leikarans sjálfs skipti meira máli en kynið. Annar viðmælandi 

sagði að kvenröddin ætti það til að fara í taugarnar á fólki. Þriðji viðmælandinn nefndi þó að 

mögulega gæti kvenröddin táknað gæði. 
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6. Samanburður erlendra rannsókna og niðurstöður viðtala 

Þegar erlendar rannsóknir eru bornar saman við svör viðmælenda má sjá að aðferðarfræði 

íslensks markaðsfólk er um margt lík með því sem gerist erlendis. Viðmælendur voru allir 

sammála um að markhópagreining væri afar mikilvæg og að markaðsfólk þyrfti að þekkja 

sinn markhóp fyrir þá vöru sem verið væri að vinna með hverju sinni.  

Áherslur kynjanna eru mismunandi þegar kemur að vöruflokkum ýmiskonar. Þegar 

viðmælendur tóku dæmi um vörur sem hentuðu hvoru kyninu fyrir sig, þá væru dæmin mörg 

þau sömu og erlendu rannsakendur notuðu þ.e.a.s. snyrtivörur fyrir konur og raksápa fyrir 

karla svo eitthvað sé nefnt. Viðmælendur voru með mismunandi áherslur þegar kom að 

túlkun á hlutverki raddanna en áttu það sammerkt með erlendu rannsóknunum að telja val á 

leikurum vera mikilvæga ákvörðun og vanda þurfi valið með tilliti hvað hentar vörunni 

hverju sinni.  

6.1 Karlrödd eða kvenrödd? 

Þegar málefni kynlausra vara kom upp í viðtölunum töluðu flestir viðmælenda um að ekki 

skipti höfuðmáli hvort kynið sé notað og er það í samræmi við erlendar rannsóknir. Í 

rannsókn Whipple og McManamon (2002)  um tengsl og áhrif radda við snyrtivörur kom í 

ljós að þegar þú auglýsir fyrir karla, þá skiptir ekki málið hvort kynið notað er í 

auglýsingalestur. Önnur rannsókn segir hinsvegar að það sé betra að nota karlmenn þar sem 

markhópurinn er karlmenn ( Strach, Zuber, Fowler, Ridout, & Searles, 

2015).  Viðmælendurnir nefndu að þegar auglýst er fyrir  karlmenn, t.d. raksápu, þá sé betra 

að nota karlmenn. Það má því segja að viðmælendur rannsóknarinnar hafi bæði rangt og rétt 

fyrir sér ef tekið er tillit til þessara tveggja rannsókna.  

 Í rannsókn Whipple og McManamon er sagt að betra sé nota konu til að lesa inn á 

auglýsingar á vörum eða þjónustu sem ætlaðar eru konum. Þessu eru viðmælendur sammála.  

Markaðsstjóri pizzafyrirtækisins var eini viðmælandinn sem sagði að frammistaða leikarana 

skipti meira máli en kyn raddarinnar og að það sé í raun hefðin sem segi okkur að karlmenn 

séu betri til að lesa inn á auglýsingar fyrir t.d. stofnanir. Í rannsókn Strach, Zuber, Fowler, 

Ridout, og Searles, (2015) er einmitt talað um að karlmenn séu oftar fengnir til að lesa inn á 

auglýsingar hefðarinnar vegna, frekar en út frá markaðslegum sjónarmiðum.  

Markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækisins nefndi að kvenraddir séu oftar skrækari og fari meira í 

taugarnar á fólki. Þessi staðhæfing rímar við rannsókn Rodero, Larrea, & Vázquez (2013) þar 
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sem segir að konur gáfu karlröddum almennt hærri einkun en kvenröddum vegna þess að 

karlraddirnar voru þægilegri, meira sannfærandi og valdsmannslegri.  

Almennt voru viðmælendur á því að best væri að nota karlraddir fyrir vörur þar sem karlar 

væru aðalmarkhópurinn og svo kvenraddir þar sem konur voru aðalmarkhópurinn. Þegar 

koma að kynlausum og hlutlausum vöruflokkum skipti ekki höfuðmáli hvor röddin sé notuð. 

Þessar skoðanir viðmælenda eru á pari við þær rannsóknir sem stuðst var við í þessari 

rannsókn.  
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7. Umræður og ályktanir 

Höfundur rannsóknarinnar vildi komast að því að hvað lægi að baki hjá íslensku 

markaðsfólki þegar kemur að vali á röddum fyrir auglýsingar. Viðmælendur gáfu góða 

innsýn í málefnið og voru ófeimin við að segja frá því hver þeirra upplifun var af því að velja 

þessar raddir. Engin viðmælendanna studdist við rannsóknir eða einhver fræði er kemur að 

röddum. Vissulega er þetta allt menntað fólk sem gerir sér grein fyrir gildi þess að tala 

til  markhópsins sem unnið er með hverju sinni. Þegar kemur að beinu vali á röddum studdust 

allir við einhverja tilfinningu fyrir því hvað passaði. Röddin einfaldlega passaði viðkomandi 

vöru eða þjónustu og voru viðskiptavinirnir sammála því. Einn viðmælendanna vildi ganga 

svo langt að segja að erlendu fræðin ættu ekkert endilega við á Íslandi. Það má þó ekki 

gleyma ferlinu sem er búið að eiga sér stað áður en röddin er valin. Markhópagreiningin er 

þar efst á blaði og er það gríðarlega mikilvægur hluti af vali á röddum.   

Þrátt fyrir að viðmælendurnir störfuðu allir við markaðsstörf, þá voru störf þeirra að mörgu 

leiti ólík, einn viðmælandinn sá um upptökur á auglýsingalestri, einn var viðskiptastjóri hjá 

markaðsfyrirtæki sem sérhæfir sig í samfélagsmiðlum, einn viðmælandinn var markaðsstjóri 

alþjóðlegrar pizzakeðju og einn var markaðsstjóri heilsuvörufyrirtækis sem er með mörg 

vörumerki á sínum snærum. Áhugavert var að sjá hvað viðmælendurnir voru almennt 

sammála um marga hluti sem ýtir stoðum um verklag og hugarfar markaðsfólks á Íslandi er 

kemur að vali á röddum.  

Algengt var að karlraddirnar endurspegluðu traust í hugum viðmælanda og kvenraddirnar 

milduðu hlutina. Þetta samræmist þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar erlendis um 

málefnið. Íslenskt markaðsfólk virðist vera með puttann á púlsinum og byggja sína þekkingu 

á samræðum við annað markaðsfólk. Enda er markaðsfólk á Íslandi duglegt að hittast og bera 

saman bækur sínar. Ekki má gleyma að verk markaðsfólks hvort sem það er myndefni, 

prentauglýsingar eða aðrar auglýsingar eru fyrir augum allra og því hægt að læra af því sem 

vel er gert og því sem miður fer. Þannig getur umhverfi þeirra verið góður skóli.  

Það er því ljóst að markaðsfólk á Íslandi er faglegt í sínum nálgunum, þó að stór hluti starfs 

þeirra byggi á tilfinningum fyrir hlutunum því einhverstaðar hljóta þessar tilfinningar að eiga 

uppruna sinn. 

 

Eftir á að hyggja, er kemur að eigindlegu rannsókninni ,hefði verið betra að afmarka sig betur 

og tala bara við markaðsfólk sem starfar í einum geira t.d. matvælageiranum eða 

innflutninsgeiranum. Viðmælendur höfundar voru að starfa í töluvert mismunandi umhverfi. 
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Gallin við þá nálgun hefði þó verið að niðurstöðurnar hefðu aðeins átt við þann geira sem 

tekinn var fyrir. Tilefni er þó til frekari rannsókna á þessu sviði þar sem ekki eru til neinar 

rannsóknir á viðhorfi almennings til karlradda og kvenradda í auglýsingagerð. Rannsókn af 

þeim toga hefði hjálpað höfundi mikið við gerð þessarar rannsóknar.  
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9. Viðaukar 
9.1 Viðauki a 

 
Viðtalslisti 

1. Hvaða hlutverk telur þú rödd hafa í auglýsingalestri? 

2. Hver er þín tilfinning gagnvart því hvort karlrödd eða kvenrödd sé oftar notuð? 

3. Af hverju? 

4. Hvaða eiginleika hefur kvenrödd fram yfir karlrödd 

5. Hvaða eiginleika hefur karlrödd fram yfir kvenrödd 

6. Við hvaða tilefni/vöruflokk telur þú að það sé betra að nota karlrödd auglýsingum 

7. Við hvaða tilefni/vöruflokk telur þú að það sé betra að nota kvenrödd í auglýsingum 

8. Hefur þú kynnt þér einhver fræði á bakvið raddir í auglýsingum? 

9. Hvað styðst þú við þegar þú velur rödd til að nota í auglýsingum 

10. Er betra að nota „þekktar“ raddir í lestur á auglýsingum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


