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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um slagorð. Byrjað er á að segja frá einkennum þeirra, tegundum og 

hlutverkum en þungamiðja ritgerðarinnar er athugun á setningagerð slagorða í 

íslenskum dagblaðaauglýsingum. Efniviðurinn er slagorð sem safnað var úr 

auglýsingum í Fréttablaðinu á tímabilinu 23. apríl 2001 til 15. apríl 2010.  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um skilgreiningu og uppruna slagorða, gerð er 

grein fyrir skilgreiningu slagorða frá mismunandi sjónarhorni. Síðan er fjallað um 

einkenni slagorða í öðrum kafla og tegundir slagorða í þriðja kafla. Samkvæmt Kochan 

eru tegundirnar þrjár: fyrirsagnaslagorð, viðeigandi slagorð og „slógó“. Kamińska-

Szmaj hefur aðeins öðruvísi skiptingu og skiptir slagorðum í sjálfstæð og ósjálfstæð. Í 

fjórða kafla er rætt um hlutverk slagorða. Í fimmta kafla er safnað saman upplýsingum 

úr þriðja og fjórða kafla og tegundir slagorða tengdar við hlutverk þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar á setningagerð slagorða eru kynntar í sjötta kafla ritgerðarinnar. Sá 

kafli skiptist í þrjá undirkafla eftir setningagerð slagorða. Í réttri röð eru þeir: skertar 

setningar er stærsti flokkurinn 55% af slagorðum, einfaldar óskertar setningar sem eru 

37,6% af heildinni og lengri óskertar setningar eru aðeins 7,4% slagorða. Þessum 

flokkum er skipt í undirflokka. Skertum setningum er skipt í þrjá undirflokka: setningar 

þar sem sagnorðið að vera er liðfellt, setningar þar sem eitthvert annað sagnorð en að 

vera er liðfellt og ótengdar setningar. Í flokknum einfaldar óskertar setningar er hér gert 

ráð fyrir sjö undirflokkum: setningar með framsöguhætti í 3. persónu, setningar með 

boðhætti, setningar með framsöguhætti í 1. persónu, spurningar, setningar með nafni 

vöru eða fyrirtækis, setningar á forminu ‚X er Y‘ og setningar með frumlag í 2. persónu. 

Stór hópur af einföldum óskertum setningum er óflokkaður. Lengri óskertar setningar 

eru skilgreindar í þrjá undirflokka: tengdar aðalsetningar, samsettar setningar og tvær 

setningar. Lokaorð ritgerðarinnar eru síðan í sjöunda kafla. 
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Formáli 
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0. Inngangur 

Gott slagorð er gulli betra og er helsta tæki fyrirtækja í markaðsbaráttu. Jafnvel þótt 

slagorðanotkun sé mjög gömul aðferð og búið sé að finna upp á fjölmörgum nýungum 

til að vekja athygli viðskiptavina þá er staða slagorðsins enn sterk sviði 

markaðssetningar. En þessari ritgerð er ekki ætlað að fjalla um markaðssetningu nema 

að því leyti að gerð verður grein fyrir setningagerð íslenskra slagorða í 

dagblaðaauglýsingum. 

 Á hverjum degi lesum við dagblöð sem eru uppfull af auglýsingum. Það sem er 

mikilvægast fyrir góðar viðtökur er góð mynd en fyrst og fremst gott slagorð sem 

dregur athygli lesanda frá öllum hinum boðunum. Til að draga athygli að sínum boðum 

nota auglýsingahöfundar mismunandi tækni, meðal annars sérstaka uppbyggingu 

slagorða. En hverjar eru setningagerðir slagorða í íslensku? Hver er tíðni einstakra 

setningagerða? Reynt verður að svara þessum spurningum í ritgerðinni. 

 Til að hafa efnivið fyrir rannsóknir og niðurstöður var safnað slagorðum úr 

dagblöðum, síðan voru þau flokkuð og reynt að útskýra þau. 

Öll slagorð sem notuð eru í rannsókninni voru tekin úr Fréttablaðinu á 

tímabilinu 23. apríl 2001, þegar Fréttablaðið kom fyrst út, til 15. apríl 2010. 

Fréttablaðið var valið vegna þess að þetta er ókeypis blað sem er gefið út í stóru upplagi 

og auðvelt er að skoða það á netinu. Hægt er að lesa blaðið á pdf-formi á www.visir.is 

frá árinu 2005. Eldri eintök er auðvelt að nálgast gegnum netsíðuna www.timarit.is. 

Slagorð í safninu eru 351 talsins. Ég skrifaði ekki niður allt sem birtist á þessu 

tímabili en valdi þrjú til fjögur blöð í hverjum mánuði og skoðaði allar auglýsingar í 

þeim. Auglýsingaboð eru hluti af auglýsingaherferð sem þýðir að sömu boð birtast oft á 

sama formi í þrjá til sex mánuði. 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um skilgreiningu og uppruna slagorða. Skrifað 

er í stuttu máli um hvar og hvenær slagorð var fyrst kallað sínu nafni. Auk þess er gerð 

grein fyrir skilgreiningu slagorða frá mismunandi sjónarhorni. Á endanum er öllum 

skýringum safnað saman í sameiginlega skilgreiningu. 

Í öðrum kafla verksins eru útskýrð einkenni slagorða. Fyrst er gerð grein fyrir 

almennum einkennum slagorða eða hvernig slagorð þarf að vera til að draga að sér 

athygli viðtakanda. Svo er farið yfir slagorðaeinkenni sem pólski málfræðingurinn 

Bralczyk bendir á. 
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Í þriðja kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir tegundum slagorða. Samkvæmt 

Kochan eru þær þrjár: fyrirsagnaslagorð, viðeigandi slagorð og ‚slógó‘. Kamińska-

Szmaj hefur aðeins öðruvísi skiptingu og skiptir slagorðum í sjálfstæð og ósjálfstæð. Í 

kaflanum eru allar þessar tegundir útskýrðar með dæmum. 

Fjórði kafli fjallar um hlutverk slagorða. Hlutverkunum er skipt í þrjá hópa eftir 

mismunandi samskiptaaðferðum: tengd viðtakanda, tengd boðum og tengd sendanda. 

Í fimmta kafla er safnað saman upplýsingum úr þriðja og fjórða kafla, og 

einstakar tegundir slagorða eru tengdar við hlutverki þeirra.  

Sjötti kafli, sem telja má þungamiðju ritgerðarinnar, sýnir setningagerð 

slagorðanna í dæmasafninu. Meginflokkar eru þrír: skertar setningar, einfaldar óskertar 

setningar og lengri óskertar setningar. Þessum flokkum er skipt í undirflokka. Skertum 

setningum er skipt í þrjá: setningar þar sem sagnorðið að vera er liðfellt, setningar þar 

sem eitthvert annað sagnorð en að vera er liðfellt og ótengdar setningar. Í flokknum 

einfaldar óskertar setningar er hægt að finna sjö undirflokka: setningar með 

framsöguhætti í 3. persónu, setningar í boðhætti, setningar með framsöguhætti í 1. 

persónu, spurningar, setningar með nafni vöru eða fyrirtækis, setningar á forminu ‚X er 

Y‘ og setningar með frumlag í 2. persónu. Stór hópur af einföldum óskertum setningum 

er óflokkaður og er meðal annars fjallað um þær í kaflanum 6.2.8. Lengri óskertar 

setningar eru skilgreindar í þrjá undirflokka: tengdar aðalsetningar, samsettar setningar 

og tvær setningar. Öllum niðurstöðum úr 6. kafla er safnað saman í síðasta hlutann 6.4. 

Í lokaorðum eru tekin saman helstu atriði sem koma fram í meginmáli 

ritgerðarinnar.  
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1. Skilgreining og uppruni slagorða 

Í þessum kafla er fjallað um uppruna slagorða, hvenær og hvar þau voru fyrst notuð, 

einnig er skýrt út hvað orðið slagorð þýðir og hvernig það er skilgreint af fræðimönnum  

og í orðabókum.  

Til eru margar skilgreiningar á slagorði. Í Íslenskri orðabók (2002:349) er mjög 

gagnorð skilgreining sem segir „slagorð, óformleg vígorð, einkunnarorð, kjörorð, 

sleggja“. Ég túlka slagorð sem meginþráð auglýsinga, hugboð eða auglýsingamottó. 

Í Sögu orðanna eftir Sölva Sveinsson (2004:294), fann ég sömu skilgreiningu og 

í íslensku orðabók, með stuttri sögu af uppruna. Samkvæmt Sölva kemur orðið slagorð 

upprunalega úr þýsku Schlagwort, sem merkir því sem næst heróp. Orðið er samsett úr 

tveimur orðum, Schlag sem þýðir 'barátta' og Wort sem merkir 'orð'. Þetta var þýtt á 

dönsku sem slagord og barst sú mynd í íslenska tungu. 

Enska orðið slogan kemur úr keltnesku eða gelísku slaugh-gharim (slaugh ‚her‘; 

ghairm ‚hróp‘). Englendingar byrjuðu að nota sama orð og þegar það var skrifað með 

enskum framburði breyttist rithátturinn í slogan. Fyrsta skjalfesta notkun er frá 1513. 

Samkvæmt öðrum heimildum var það ekki fyrir en 1704 í Englandi (og var þýtt sem 

auðkennt tákn, setning, hróp að persónu eða hópi). Í Ameríku var árið 1854 var í 

tímaritinu Harper´s weekly skrifað: „Þar sem óvinsældir flokksins hafa dvínað…. 

skulum við taka upp gamla slagorðið …Húrra fyrir Jackson!“ (Safire 2008:667). 

Fræðimaður frá Ítalíu greinir frá fyrsta slagorðinu í sínu landi árið 1930, en elsta ítalska 

slagorðið sem var ekki skilgreint sem slagorð er frá 1890 – Volete la salute? Bevete il 

Ferro-China Bisleri – sem þýðir ‚Viljið þið vera hress? Drekkið þið Ferrp-China 

Bisleri' (Kochan 2002:17). 

Ef við viljum leita aftur í fornöld að slagorðum þá er auðvitað hægt að finna góð 

auglýsingaskilaboð til dæmis hjá kaupmönnum frá Föniku 2000 árum fyrir Krist. Við 

tengjum oft upphaf  auglýsinga við síðustu öld eða árin eftir seinni heimstyrjöldina 

þegar þær þróuðust mest. En það voru fornþjóðir sem fyrst byrjuðu að skrifa á veggi eða 

skilti upplýsingar til að láta vita hvar gistihús eða veitingastaður væri. Á mörkuðum 

hvöttu kaupmenn viðskiptavini til að skoða sínar vörur, með hrópum eða köllum. Íbúar 

Egyptalands notuðu papírus sem efni fyrir auglýsingaplaköt (Lewiński 1999:12). 
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Til að skilgreina merkingu slagorða betur ætla ég að vísa til erlendra höfunda. 

Skilgreining þeirra er mismunandi og mótast af þeirri fræðigrein sem þeir stunda. Það 

þýðir að sjálfsögðu að skilgreining verður öðruvísi hjá viðskiptafræðingum eða 

sálfræðingum en hjá málfræðingum. Hver leggur áherslu á sitt svið. Af því að slagorð er 

partur af svo mörgum fræðasviðum getur það verið greint frá mismunandi sjónarhorni. 

Oliver Reboul, franskur heimspekingur, skilgreinir slagorð sem '...stutta formúlu 

sem auðvelt er að endurtaka, sem á að ýta almenningi til ákveðinna athafna og gerir það 

jafnvel með stíl þannig að ákvörðunin verður sjálfstæð, tilfinningaleg og réttlætanleg.' 

Vegna þess að hæfileiki slagorðs til að örva svörun eykst með ýktri merkingu er þetta 

hugtak meira og minna neikvætt (Kochan 2002:18). Reboul skrifaði bók árið 1975 sem 

heitir Le slogan og er grundvöllur fyrir marga vísindamenn sem hafa áhuga á 

áróðursgagnvirkni og stöðu slagorða í henni.   

Annar fræðimaður, George E. Schankle, bendir á í bókinni Americans mottoes 

and slogans  að 'slagorð er einkennandi hugtak, setning eða orðatiltæki, passlega orðað, 

sem bendir til aðgerða, hollustu eða vekur fólk til að taka ákvörðun, berjast fyrir 

framkvæmd ákveðinnar meginreglu eða fyrir afgerandi atriði' (Schankle 1941:7). 

 Bandarískur blaðamaður og pistlahöfundur,  Safire skilgreinir slagorð í Safire´s 

political dictionary skilgreinir slagorð sem '…hróp, grípandi orðatiltæki, stuttorð 

skilaboð sem kristalla hugmynd eða skilgreina málefni. Bestu slagorð geta vakið 

spennu, hvetja og fylla andagift' (Safire 2008:666). 

Samkvæmt þessari skilgreiningu eru slagorð mjög öflug. Í ritgerðinni ætla ég 

eingöngu að nota slagorð úr auglýsingaskilaboðum og undanskilja mörg dæmi meðal 

annars úr pólitískri kosningabaráttu eða mótmælum.  

Af því að efniviðurinn í þessari rannsókn er úr auglýsingum, er gott að líta á 

skoðanir auglýsingasérfræðinga um málið. Eins og áður var bent á þá er slagorð 

mikilvægur partur af auglýsingum. Það er auðvitað erfitt að greina hvað er mikilvægast: 

texti eða mynd. Það er best að álykta sem svo að mikilvægast sé að samræma bæði texta 

og mynd. Auglýsingaskilaboð eiga ekki bara að selja. Þau eru eitt af því sem skapa 

ímynd fyrirtækis eða vöru.  

Í bókinni Creative advertising, en bókin er auglýsingabiblía fimmta og sjötta 

áratugarins, segir Charles L. Whittier þetta um slagorð: 'það skal vera svo góð 

staðhæfing um vöru eða þjónustu að hún sé verð þess að vera endurtekin stöðugt í 
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auglýsingum, sé þess verð að almenningur muni hana, og sé þannig orðuð að 

almenningur sé líklegur til að hana' (Foster 2001:2). 

 Pólski málfræðingurinn Jerzy Bralczyk (2004:125) bendir á að slagorð hafi í 

raun og veru enga tengingu við raunveruleikann. Tungumál getur búið til slagorð sem 

hefur hæfileika til að staðhæfa eða segja frá eitthverju. Þetta er eins og frásögn þar sem 

slagorðið kemur í stað nafns eða lykilorðs sem kveikir á hugarflugi viðtakandans.  

Ef við drögum saman allar skilgreiningar slagorða er hægt að finna sameiginleg 

atriði:  

 Slagorð þarf að vera gagnort, einkennast af einhverju. 

 Slagorð er tjáskiptamiðill á milli viðtakanda (t.d. kaupanda) og sendanda 

(t.d. framleiðanda). 

 Slagorð er gagnort og virk tilkynning sem birtir ákveðin skilaboð. 

 Notkun slagorða á að vekja einstaklinga til að grípa til aðgerða um leið eða í 

gegnum vakningu ákveðinna tengsla í huga þeirra. 

 

2. Einkenni slagorða 

Í kaflanum er gerð grein fyrir almennum einkennum slagorða eða hvernig slagorð þarf 

að vera, til að draga að sér athygli viðtakanda. Svo er farið yfir einkenni slagorða sem 

pólski málfræðingurinn Bralczyk bendir á. 

Til að slagorð virki rétt þarf það að hafa ákveðin einkenni. Gott slagorð þarf að 

vera stutt. Flest slagorðanna sem safnað var fyrir þessa rannsókn eru einfaldar 

fullkomnar setningar og sagnlausar málsgreinar. Texti  þeirra getur verið almennur eins 

og Ekkert mál! (Húsasmiðjan) eða Ódýrt bensín (ÓB). Jafnvel getur textinn verið 

nákvæmur og tengdur beint við vörumerki eða fyrirtæki sem hann auglýsir, eins og Allir 

elska KFC! eða Ný Micra talar sínu máli (Nissan Micra). 

Slagorð þarf að vera leiðandi þannig að það beini viðtakandunum í ákveðið ferli 

eða í ákveðið hugsanaferli, og jafnvel þarf það að hafa áhrif á ímyndun neytandans. Það 

verður að vera aðlaðandi, leggja eitthvað til, ná athygli með nýstárlegri setningagerð og 

gera viðtakanda hissa með óvæntu orðatiltæki sem er auðmunað. 

                                                           
 Margt af þessu kemur fram hjá Kochan (2002:20). 
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Slagorð þurfa að vera einstök svo að þeim verði ekki ruglað við önnur. 

Aðalhlutverk þeirra er að vekja athygli almennings og beina honum til ákveðinnar 

hegðunar, svo að samskipti á milli sendanda og viðtakanda endi með ákveðinni aðgerð. 

Þetta þýðir að samtal er útilokað. Viðtakandi þarf bara að muna slagorð, en ekki fjalla 

um það eða velta fyrir sér hvort það sé rétt eða rangt.  

Ef safna á saman öllum einkennum má segja að slagorð þurfi:  

 að vera stutt (3 til 5 orð), 

 að vera einstakt og almennt, 

 að vekja athygli viðtakanda á vöru, þjónustu eða fyrirtæki, 

 endurspegla vöru, þjónustu eða hugtök fyrirtækis, 

 að þvinga viðtakanda til aðgerða, 

 að miðast við þarfir viðtakanda, 

 að fylgja lögum og siðfræði.  

Einnig getur slagorð: 

 lýst tilfinningum, 

 verið umdeilt, 

 verið í listformi eða í skáldskap. 

Það sem viðtakandi vill er að slagorð sé fyrst og fremst raunverulegt. Hins vegar 

vill sendandi að það þurfi að vera erfitt að snúa út úr því. 

Bralczyk (2002:37) nefnir og skýrir sex mikilvægustu einkenni slagorða sem 

eru: aðlaðandi, leiðandi, skiljanleg, auðvelt að muna, gagnorð, frumleg. 

Aðlaðandi (eða áberandi) er það sem vekur athygli, en hræðir ekki. Af því 

athygli okkar vekur oft eitthvað sem er viðbjóðslegt, sem að sjálfsögu er ekki aðlaðandi. 

Til að gera slagorð áberandi er gott að nefna hluti sem eru þekktir hjá viðtakanda. Við 

viljum hlusta á allt sem hefur bein áhrif á líf okkar. Með öðrum orðum,  það sem tengist 

okkur og er okkur nálægt getur vakið athygli. Samt sem áður viljum við líka heyra um 

eitthvað framandi og óþekkt. Slagorðahöfundar nota þetta einkenni oft og búa til texta 

sem tengir eitthvað gamalt og vel þekkt við eitthvað nýtt og lítt þekkt t.d. Vertu hress, 

                                                           
 Benedikt (2004:115)  
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ekkert stress, Iceland Express. Fyrri hlutinn er frasi, oft notaður í daglegu lífi. Með því 

að bæta nafni fyrirtækisins við er tryggt að allir læra auðveldlega nýjan frasa.  

Með því að vera leiðandi getur slagorð verið afdráttarlaust og sannfærandi. Í 

setningagerð er því náð  með notkun á upphrópunarmerki t.d. Ódýrt fyrir heimilið! 

(Nettó) eða boðhætti t.d. Vertu vísari! (VÍS). 

Atriði sem ráðið getur úrslitum um hvort slagorð virkar eða ekki er skilningur. 

Þótt slagorð hljómi einfalt getur það verið mjög ruglingslegt. Slagorð sem skiljast ekki 

alveg strax hafa ákveðna kosti. Torskildir textar sitja oft betur í minni viðtakanda af því 

að hugur viðtakanda vill ekki viðurkenna að hann skilji ekki textann. Það sem er 

mikilvægt fyrir sendanda er að skapa einhverskonar spennu á milli viðtakanda og 

textans. Margræðni er oft notuð til að segja eitt en á sama tíma búa til skilning á öðrum 

sviðum. Ef við tökum dæmi um slagorð Séð og heyrt – gerir lífið skemmtilegra. Gerir 

það það? Örugglega, en hvað þýðir það? Fyrst og fremst höfum við möguleika til að 

skemmta okkur betur með Séð og heyrt. Viðtakandi hugsar það, eða að minnsta kosti 

vonar hann það. Sendandi texta þarf ekki að sanna staðhæfinguna. Hann getur alltaf 

stílfært merkingu slagorða, sem segir að lífið sé skemmtilegt en geti verið skemmtilegra 

með Séð og heyrt. 

Mikilvægasta einkenni slagorða er líklega það að það sé auðvelt að muna. 

Viðtakandi þarf að muna annaðhvort heiti vöru eða fyrirtækis sem framleiðir auglýsta 

vöru. Hér eru oft notuð ákveðin atriði, eins og hrynjandi eða endurtekningar. Það er 

auðveldara að muna slagorð sem er uppbyggt af sömu eða svipuðum orðum t.d. Durex – 

gaman saman. 

Slagorð þarf að vera gagnort, eins og Með ánægju (Iceland Express) eða Góð 

kaup! (Rúmfatalagerinn). Stuttur texti getur skapað óvissu og með því espað og gert 

viðtakanda virkan.   

Síðast en ekki síst er frumleiki. Sköpunargáfa og hugmyndaríkar aðgerðir geta 

stundum skapað áberandi málvillu. Stundum stangast á við málvenju. Þetta þykir ekki 

öllum til eftirbreytni en þetta getur sannarlega vakið athygli. Þess vegna þurfa slagorð 

að vera frumleg og í samræmi við málfræði og setningafræði. Ekki bara til að hafa 

áberandi áhrif á viðtakanda, heldur líka til þess að það styrki ekki rangar málvenjur í 

samfélaginu. Gott dæmi um það er slagorð frá bifreiðaumboðinu Brimborg – Öruggur 
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staður til að vera á. Sverrir Páll Erlendsson (2003) fjallar um þetta slagorð í pistli sem 

birtist á heimasíðu hans: 

Það er algengt að fyrirtæki komi sér upp kjörorðum eða 

slagorðum og stundum tekst það vel. Stundum hitta menn hins vegar 

ekki í lið og kjörorðin verða hallærisleg og bullkennd. Dæmi um það 

er kjörorð bílaumboðs sem auglýsir mjög mikið þessar vikurnar, 

Brimborg minnir mig, en þar segir: ...öruggur staður til að vera á. 

Þetta þykir mér slappt. Það er ómögulegt að segja hvað er öruggt. 

Kannski er öruggt að hanga inni á skrifstofu eða í sýningarsal 

fyrirtækisins. Varla kemur fleira til greina ef fyrirtækið á að vera 

öruggt. Annað er að mér finnst fáránlegt að tala um öruggan stað til 

að vera á: Enginn myndi tala um öruggan stað til að forðast eða vera 

ekki á, ef þetta orðalag er notað. Þá er enn einn málgallinn hér að hafa 

setningu sem endar á forsetningu. 

Klaufskt slagorð en gerir sitt gagn því að það er auðvelt að muna það. 

 

3. Tegundir slagorða 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir tegundum slagorða. Samkvænt Kochan (2002:80) eru 

þær þrjár: fyrirsagnaslagorð, viðeigandi slagorð og „slógó“. Kamińska-Szmaj (1996:17) 

hefur aðeins öðruvísi skiptingu en hún aðgreinir slagorð í sjálfstæð og ósjálfstæð. 

Staðsetning slagorða í texta auglýsinga getur verið mismunandi, sérstaklega í 

blaðaauglýsingum. Kochan (2002:80-81) segir að hægt sé að aðgreina þrjár tegundir 

slagorða, en hér er þeim lýst með íslenskum dæmum: 

 Fyrirsagnaslagorð – (oft kallað headline) er fremst í almennum 

auglýsingatexta. Gott dæmi um fyrirsögn sem inniheldur auglýsingaslagorð 

er frá símafyrirtækinu Alterna. Setningin: Af hverju auglýsir enginn hvað 

kostar að hringja?, sem er sýnd hér neðar á mynd 1, hefur helstu einkenni 

fyrirsagnaslagorða. Slagorð er greinilegt, oft með stóru og feitu letri eða í lit. 

Með því tekur viðtakandi eftir auglýsingunni og heldur áfram að lesa 

grunntexta sem er staðsettur fyrir neðan. Þessar aðgerðir á texta eru mjög oft 
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notaðar þegar auglýstar eru vörur sem eru nýjar á markaði. 

Fyrirsagnaslagorð er eins og titill textans eða ögrun sem á að draga 

viðtakanda til að lesa auglýsingatexta eða sýna honum að það er hann sem 

auglýsingin er gerð fyrir. Fyrirsagnaslagorð eru oft í formi spurninga, 

orðaleikja, umorðunar eða með þversögn. Þau tengjast oft eða eru hluti af 

myndskilaboðum og koma á óvart með óvæntri lokasetningu sem útskýrir 

mynd eða afneitar henni. Fyrirsagnaslagorð er eingöngu tengt við sérstök 

boð og geta breyst oft í sömu auglýsingaherferð.  

 

Mynd 1. Fyrirsagnaslagorð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimild: Fréttablaðið 10.04. 2010, bls. 3 

 

 Viðeigandi slagorð. Ólíkt fyrirsagnaslagorðum, er viðeigandi slagorð alltaf 

í lok auglýsinga eða fyrir neðan annan texta eða mynd og inniheldur 

auglýsingaboðskap. Það birtist alltaf í sama formi alla auglýsingaherferðina. 

Þessi tegund slagorða varðveitir stöðu vöru á markaði og lætur viðtakanda 

Fyrirsagnaslagorð 
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ekki gleyma kostum hennar. Slíkt slagorð inniheldur aðalhugmynd 

herferðarinnar og þess vegna á það geymast í huganum. 

 

Mynd 2. Viðeigandi slagorð 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimild: Fréttablaðið 27.03. 2010, bls. 5. 

 

 „Slógó“ – sem er samsetning úr tveimur orðum, slógan (þ.e. slagorð) og 

lógó er partur af texta sem fullkomnar vöru eða nafn fyrirtækis t.d. 

Hagkaup fyrir Íslendinga í 50 ár. „Slógó“ upplýsir um aðalstefnu 

fyrirtækisins eða „hugmyndafræði“ þess. „Slógó“ er oftast í neðri hluta 

auglýsinga. Það er ekki eins stórt eins og til dæmis fyrirsagnaslagorð, en 

er sterkasti partur af boðum. Það breytist aldrei innan einnar 

auglýsingaherferðar og er oft notað oftar en einu sinni, stundum í mörg 

ár.  

„Slógó“ er oft partur af öðru auglýsingaefni og sett á vöru, pakka, 

bæklinga og jafnvel á verðmiða og bréfsefni fyrirtækisins. Það er oft 

mun alvarlegra en hinar tegundirnar, er ekki fyndið eða flókið og birtist 

sem mottó.  

Viðeigandi slagorð  
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Stór fyrirtæki nota mjög oft „slógó“. Þau sem eru með gott 

orðspor og langa sögu á markaði þurfa ekki að koma viðskiptavinum á 

óvart. Nóg er að gera þá örugga. 

 

Mynd 3. „Slógó“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimild: Fréttablaðið 10.04. 2010, bls. 7. 

 

Eins og sýnt er á mynd 4 er hægt að finna allar tegundir slagorða í einum 

boðum. Oftast eru auglýsingaboð bara með einni eða tveimur tegundum slagorða. Ef 

fyrirsögn vantar í auglýsinguna þá tekur annað slagorðið á sig hlutverk fyrirsagnar. Á 

sama tíma þarf slagorðið að vera í texta viðtakanda og gefa honum aðalhugmynd 

boðanna. Stundum getur slagorð tekið á sig birtingarmynd „slógós“ og viðeigandi 

slagorða, þegar myndir og aðrir sjónrænir þættir taka á sig hlutverk fyrirsagnar. 

Það gerist ekki oft en stundum eru allar tegundir af slagorðum í einu boði eins 

og sýnt er á mynd 4. Ef það eru allar tegundir af slagorðum í einum auglýsingaboðum 

(fyrirsagnaslagorð, viðeigandi slagorð og „slógó“) er viðeigandi slagorð sterkast, á 

„Slógó“ 
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meðan fyrirsagnaslagorð er minna áberandi setning, oft spurning, en „slógó“ er hluti af 

mottói fyrirtækis.  

 

Mynd 4. Allir tegundir slagorða í einum auglýsingaboðum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimild: Fréttablaðið 10.03. 2010, bls.59. 

 

Það eru ákveðnir þættir sem hafa áhrif á hvaða tegund af slagorðum er notuð. 

Meðal annars er það tegund vöru, tegund fjölmiðils (blað, útvarp, sjónvarp), og hvernig 

fyrirtæki er fest í sessi á mörkuðum (Kochan 2002:83-84). 

 

Fyrirsagnaslagorð 

Viðeigandi slagorð 

„Slógó“ 
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Til að draga saman það sem hér hefur verið sagt, eru tegundir slagorða og 

einkenni þeirra sett fram í töflu 1. 

Tafla 1. Tegundir slagorða 

 Fyrirsagnaslagorð Viðeigandi slagorð „Slógó“ 

Staður í 

auglýsingunni, 

aðaleinkenni 

Efri hluti, fyrirsögn, 

titill, sterkt samband 

við mynd 

Í miðjunni eða á neðra 

hluta 

Hjá lógói eða nafni 

fyrirtækis, í neðri 

hluta eða í loka boði, 

frekar lítið 

Setningagerð 

Spurningar, 

aðalsetningar 

Málsgreinar án 

sagnorða, rímorð 

Ekki tengd við mynd, 

stundum á erlendum 

tungumálum, ekki 

tengd við aðal-

auglýsingaboð 

Stíll 

Fyndinn, ögrandi Fyndinn, alvarlegur Alvarlegur 

Breytileiki/ 

stöðugleiki 

Tengd við sérstök 

auglýsingaboð, 

breytast innan einnar 

auglýsingaherferðar 

og með nýrri 

auglýsingaherferð  

Stöðug innan einnar 

auglýsingaherferðar 

(eða tengd við vöru), 

breytast með nýrri 

auglýsingaherferð 

Stöðugt í 

auglýsingaherferð, oft 

tengd við vöru í mörg 

ár 

Heimild: Kochan 2002:84-85 

 

Í því safni slagorða, sem er efniviður þessarar ritgerðar, eru flest slagorðanna eða 

71% viðeigandi slagorð. Slagorð sem falla í flokkinn „slógó“ voru fæst eða 11%. 

Flokkurinn fyrirsagnaslagorð var svolítið til vændræða í rannsókninni, vegna þess að í 

íslenskum blaðaauglýsingum eru mjög oft notaðir frasar eins og tilboð, útsala sem 

fyrirsagnaslagorð. En þau voru ekki tekin til greina í rannsókninni. Ef dæmin í 

flokknum fyrirsagnaslagorð hefðu innihaldið þessa frasa hefðu tölfræðilegar niðurstöður 

orðið allt öðruvísi af því útsölu-upplýsingar birtust gríðarlega oft í blaðinu. Það sem mér 

datt í hug þegar ég safnaði auglýsingum var að sum fyrirtæki auglýstu í blaðinu bara til 

að upplýsa um útsölu eða tilboð. Hlutfell fyrirsagnaslagorða er 17%. 
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Kamińska-Szmaj (1996:17) greinir slagorð sundur í tvær tegundir slagorða sem 

hér eru sýndar með íslenskum dæmum: 

 Sjálfstæð slagorð, sem innihalda vörumerki eða nafn fyrirtækis, t.d. Vita er 

lífið, Taktu Lottó í áskrift. 

 Ósjálfstæð slagorð, t.d. Klæddu þig vel! (66 Norður). Þau eru meira tengd 

við sjónræn skilaboð og eru oft hluti af lengri texta. Auglýst vara eða 

fyrirtæki er kynnt á þennan hátt þannig að það er auðvelt að muna, ekki bara 

nafnið heldur líka mynd þess. Nafn vöru er ekki formlega tengt við 

slagorðinu, en það er auðvelt fyrir viðtakanda að tengja það saman. 

Ósjálfstæð slagorð þvinga fram hugsanir og skapa einhvers konar 

tengingaleik. 

Stór hluti ósjálfstæðra slagorða eru þau sem hægt er að tengja sjálfstætt við 

vörumerki vegna þess að setningauppbygging er opin fyrir samtengingu. Eins og 

rannsóknin sýnir er hægt að gera það á margan hátt, t.d. með því að bæta við sagnorðinu 

vera – Actavis (er) hagur í heilsu.   

Í slagorðasafninu voru flest slagorð í hópi ósjálfstæðra slagorða eða 96% af 

þeim. Það má því segja að þau séu vinsælli í blaðaauglýsingum en þau sem innihalda 

heiti vöru eða fyrirtækis. 

 

4. Hlutverk slagorða 

Í kaflanum er sagt frá hlutverkum slagorða. Þeim er skipt í þrjá hópa eftir tegund 

samskiptaaðferðar: tengd viðtakanda, tengd boðum og tengd sendanda. 

Á hverjum degi þegar við skoðum blað eða tímarit dettur okkur ekki í hug að 

allar auglýsingar í blaðinu hafi áhrif á okkur. Með því að skoða auglýsingar og lesa 

slagorð sem eru hönnuð á ákveðinn hátt getum við afhjúpað aðferðir auglýsenda til að 

hafa áhrif á okkur. Slagorð hefur sína stöðu, ekki bara í texta auglýsinga heldur einnig í 

almennum samskiptum milli fólks. Slagorð hefur sem sagt ákveðið hlutverk. 

Samkvæmt Kochan (2002:89) þá er almennt hlutverk slagorða í hagnýtum 

blaðaauglýsingum  margvíslegt. Slagorð þarf: 
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 að draga að sér athygli viðtakanda, 

 að halda athygli og örva viðtakanda svo að hann lesi allan textann, 

 að senda skilaboð til viðtakanda á auðveldan hátt, 

 að vekja rétta svörun hjá viðtakanda, að breyta viðhorfi hans eða viðhalda 

viðhorfi sem hann hefur fyrir,   

 að láta viðtakanda muna texta og taka ákveðnar ákvarðanir.  

Vegna þess að samskiptaferli er hluti af almennum samskiptum er gott að skoða 

boðskiptalíkan Romans Jakobson. Til þess að sendandi (fyrirtæki) geti komið boðum 

(slagorði) til viðtakanda (viðskiptavinar) þarf að vera fyrir hendi samhengi, boðrás og 

kóði. Hér fyrir neðan er sýnt á mynd 5 einfölduð útfærsla af boðskiptalíkaninu. Slagorð 

á að koma skilaboðum til neytenda. Þeir sem þurfa að kynna vöru væru ekkert yfir sig 

hrifnir ef framsetning auglýsingarinnar væri svo flókin að aldrei kæmi í ljós hvað væri 

verið að auglýsa. Áhersla auglýsingarinnar liggur þess vegna á viðtakandanum, það er 

að hann skilji boðin sem verið er að senda. Hann þarf á endanum að átta sig á boðunum 

og taka ákvarðanir.  

Mynd 5. Boðskiptalíkan Romans Jakobson  

 

 Ef reynt er að greina einstaka hluta í samskiptaaðferðum koma fram eftirfarandi 

hlutverk. 

 

                                                           
 Sjá t.d. Jón Gunnar Þorsteinsson 2003 

sendandi boð viðtakandi
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 Hlutverk tengd viðtakanda: 

1) Aðgreinandi – vekur athygli viðtakanda á texta, aðskilur í huga 

viðtakanda texta frá öðru. 

2) Hvetjandi – fær viðtakanda til að byrja að lesa, velta sér fyrir texta. 

3) Skapar tengsl – sameinar og styður tengsl við viðtakanda. 

4) Veldur ákvörðunum – espar hjá viðtakanda sérstakt viðbragð og hvetur 

hann til að breyta áliti sínu eða framkvæma. 

 Hlutverk tengd boðum: 

1) Upplýsir og dregur saman – lætur viðtakanda fá mikilvægustu boðin 

og/eða samantekt á mikilvægustu upplýsingunum (texta, myndir 

o.s.frv.) . 

2) Bætir við – viðheldur og styrkir innihald sem er í tengslum við annan 

boðhluta (hljóð, stundum lykt).  

3) Auðvelt að muna – boðin eru sett fram á þann hátt að það er auðvelt 

fyrir viðtakanda að leggja þau á minnið. 

 Hlutverk tengd sendanda: 

1) Kynnir – jákvæð kynning sendanda, gerir boð traust með því að sýna 

einkenni sendanda. 

2) Samhangandi – bælir niður önnur boð, sem geta ógnað sendanda, en 

kemur einnig í veg fyrir mótlæti. 

 

5. Tegundir slagorða og hlutverki þeirra  

Í þessum kafla er safnað saman upplýsingum úr kaflanum um hlutverk slagorða (4. 

kafli) og tegundir þeirra (3. kafli). 

 Hægt er að búa til töflu sem tengir þessar upplýsingar saman. Rétt er að nefna að 

ef í einum auglýsingaboðum eru tvö eða fleiri slagorð, þá er hlutverk þeirra skilgreint í 

mismunandi slagorðaflokk. En ef það er bara eitt slagorð í auglýsingunni er hlutverk 

þess ekki alltaf uppfyllt. 
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Tafla 2. Hlutverk einstakra tegunda slagorða  

Hlutverk Fyrirsagnaslagorð 
Viðeigandi 

slagorð 
„Slógó“ 

Aðgreinandi mjög oft oft sjaldan 

Hvetjandi oft sjaldan sjaldan 

Skapar tengsl oft sjaldan oft 

Veldur ákvörðunum oft oft oft 

Upplýsir og dregur 

saman 
oft mjög oft sjaldan 

Bætir við oft oft sjaldan 

Auðvelt að munna oft mjög oft sjaldan 

Kynnir oft oft mjög oft 

Samhangandi oft oft sjaldan 

Heimild: Kochan (2002:95) 

 

6. Setningagerðir slagorða  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum athugana á setningagerðum 

slagorðanna sem safnað var fyrir þessa ritgerð. Skiptist kaflinn upp í þrjá meginhluta: 

skertar setningar, einfaldar óskertar setningar og lengri óskertar setningar. 

 Slagorðin sem rannsóknin byggist á, voru fyrst flokkuð í þrjá meginflokka. 

Grundvöllur fyrir skiptingu var sagnorð, hvort það var liðfellt í setningu eða ekki. Ef 

sagnorð voru til í slagorði, var athugað hvað þau voru mörg. Næst voru flokkarnir 

rannsakaðir hver fyrir sig og reynt var að finna sameiginleg einkenni þar sem 

setningaleg bygging var tekin til greina.  

Einn flokkur er mjög stór, um 55% af öllum slagorðum. Hann er kallaður skertar 

setningar. Næst kemur flokkur sem er 37,6% af heildinni. Hann er nefndur einfaldar 

óskertar setningar. Síðasti flokkurinn er langminnstur, aðeins 7,4% slagorða. Hann heitir 

lengri óskertar setningar.  

Á mynd 6 er hægt að sjá flokkaskiptingu með undirflokkum. 
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Mynd 6. Setningagerðir slagorða

 

 

Hér fyrir neðan ætla ég að lýsa skiptingunni nánar og reyna að útskýra ástæðuna 

fyrir því af hverju slagorð eru  byggð upp á eftirfarandi hátt.  

 

6.1  Skertar setningar 

Í þessum kafla er greint frá skertum setningum. Fjallað er um tegundir þeirra í 

undirköflunum  6.1.1 til 6.1.3. Sýnd eru dæmi um slagorð sem eiga heima í þessum 

flokki. Auk þess er rætt um liðfelld sagnorð úr slagorðum. Kaflinn endar með 

niðurstöðu og samantekt. 

Setningagerðir slagorða

Skertar setningar

•Setningar þar sem sagnorðið að vera er liðfellt

•Setningar þar sem annað sagnorð en að vera er liðfellt

•Ótengdar  setningar

Einfaldar óskertar setningar

•Setningar með framsöguhætti í 3. persónu

•Setningar með boðhætti

•Setningar með framsöguhætti í 1. persónu 

•Spurningar

•Setningar með nafni vöru eða fyrirtækis

•Setningar á forminu 'X er Y'

•Setningar með frumlag í 2. persónu

Lengri  óskertar setningar

•Tengdar aðalsetningar

•Samsettar setningar

•Tvær setningar
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Nafnið skertar setningar er í ritgerðinni notað fyrir slagorðasetningar sem 

innihalda ekki neina sögn (Höskuldur Þráinsson 2006:135-137). 

Skerta setningaflokknum er hægt að skipta í þrjá undirflokka. Sá fyrsti innheldur 

skerta setningu þar sem sagnorðið að vera er liðfellt. Annar flokkur felur í sér skerta 

setningu þar sem eitthvert annað sagnorð en að vera er liðfellt. Síðast en ekki síst kemur 

flokkur ótengdra skertra setningar þar sem ekki er hægt að tengja vöru eða nafn 

fyrirtækis við slagorðatexta. Gerð er grein fyrir nefndum flokkum í undirköflum. 

 

6.1.1 Setningar þar sem sagnorðið að vera er liðfellt 

Vinsælastar hjá auglýsingahönnuðum (49%) eru skertar setningar þar sem sagnorðið að 

vera er liðfellt. Þetta þýðir að það er hægt að tengja nafn vöru eða fyrirtækis með því að 

bæta við sagnorðinu að vera. Eftirfarandi slagorð eru dæmi um þessa tegund:  

 

Nova (er) stærsti skemmtistaður í heimi 

E-kort – (er) fundið fé! 

Sparisjóðurinn (er) fyrir þig og þína 

 

Í þessum tilfellum er frumlag setningarinnar nafn fyrirtækisins eða vöru, og það 

er áberandi í auglýsingunni, meira áberandi en annað. Oft er það feitletrað eða í lit. Í 

mörgum dæmum var bandstrik (-) notað á milli nafns og afgangsins af slagorðinu.  

Af því sögn er liðfelld er setningabygging einföld. Auk þess er tímasetning 

óræð, sem þýðir að ekki er sagt hvort t.d. Nova „var“, „er“ eða „verður“ stærsti 

skemmtistaður í heimi. Með þessu er hægt að gera setninguna óháða tíma.  

Skertar setningar breyta líka mikilvægi á milli setningaliða. Ef aðalsögn er 

liðfelld þá tekur nafnliður eða fylliliður yfir og verður mikilvægasti hluti setningarinnar. 

Áhersla setningarinnar er komin á þann lið. 

Þessar aðferðir hafa áhrif á góðan árangur auglýsingaherferðar. Síendurtekin 

auglýsingaboð gera það að verkum að slagorð leggst auðveldar á minnið og verður 

sjálfstætt. Sem dæmi má nefna að við fórum ekki að eiga viðskipti við Nova heldur við 

stærsta skemmtistað í heimi.  
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Flokkur þessi inniheldur líka nokkur slagorð þar sem liðfellda sagnorðið að vera 

er í fleirtölu. Frumlagið og sagnorðið þurfa að vera í tölulegu samræmi t.d.: 

 

Húsasmiðjan og Blómaval (eru) frábær saman 

Íslenskir ostar - (eru) hreinasta afbragð 

 

Með því að hafa sagnorðið að vera er liðfellt skapast einhvers konar 

hugsanatengsl milli vöru og slagorðs. Merki vöru eða fyrirtækisins stendur fyrir ofan 

aðlaðandi orðaformúlu sem er mjög tilfinningarík. 

 

6.1.2 Setningar þar sem eitthvert annað sagnorðið en að vera er liðfellt 

Annar flokkur skertra setninga gefur möguleika á að tengja nafn vöru eða fyrirtækisins í 

heild fullkominni setningu með því að bæta við í setninguna einhverju öðru sagnorði en 

að vera. Af skertum setningum eru 23,7%  búnar til á þennan hátt. Flokkinn er þannig 

hægt að skilgreina á sama hátt og þegar sagnorðið að vera er liðfellt. 

Algengasta liðfellda sagnorðið í þessum flokk er að bjóða t.d.: 

 

Tölvulistinn (býður) alltaf betra verð 

Elko (býður) einfaldlega lægra verð 

ÓB (býður) ódýrt bensín 

 

Merking sagnorðsins að bjóða er mjög fáguð og notaleg í samskiptum fyrirtækis 

og viðskiptavinar.  

Önnur sagnorð sem fullkomna skerta setningu eru að vera með og að hafa: 

 

Ikea (er með/hefur) snjallar lausnir 

Partý búðin (er með/hefur) allt fyrir veisluna 

Gripið & greitt (hefur) alltaf nóg af öllu. 

MEST (er með/hefur) allt til bygginga. 

 

Bæði sagnorðin valda sömu viðbrögðum, viðtakandi telur að verið sé með 

eitthvað fyrir hann. Fyrirtæki eigi eða hafi eitthvað og vilji láta það til kaupanda.   
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Það komu líka upp einstaka dæmi um önnur sagnorð í þessum flokki eins og: 

 

að klæða  - Herradeild PÓ (klæðir þig ) frá hatti ofan í skó 

að segja -  Talfrelsi (segir) nokkur orð um neikvæðni! 

að sýna - Capacent (sýnir) Árangur á öllum sviðum 

að fara í - KB banki – (fer í) útrás í þína þágu! 

 

Mjög oft er erfitt að greina hvaða sögn er liðfelld. Hvort það sé að vera með, að 

bjóða, að hafa eða eitthvert annað sagnorð. Mikilvægt er að skoða vel merkingu í 

slagorða og reyna að byggja fullkomna setningu með réttu sagnorði. 

 

6.1.3 Ótengdar setningar 

Hugtakið „ótengdar skertar setningar“ vísar til setninga án sagnorða, þar sem ekki er 

hægt að tengja vöru eða nafn fyrirtækis við slagorðin. Form þeirra er oft mjög stutt og 

gagnort. Í þessum tilfellum er sagnorð óþarft, vegna þess að aðaláherslan er lögð á 

tilfinningar. Þessi hluti er 27,3% af öllum skertum setningum. 

 Ótengdar skertar setningar eru oftast í fylgd með mynd, sem fyrirsögn eða 

fyndið yfirlit. Hér fyrir neðan eru nefnd nokkur dæmi: 

 

Víking góðar stundir 

Vodafone skítt með kerfið! 

Subway mmmmm...alltaf ferskt  

 

 Auglýsingaherferð fjarskiptafyrirtækisins Vodafone Skítt með kerfið!, vakti 

mikla athygli árið 2008. Pönkstjörnur Íslands birtust í blaða og sjónvarpsauglýsingum 

og kyrjuðu Skítt með kerfið! sem þýddi að það var hægt að hringja í önnur símafyrirtæki 

á góðu verði, ekki bara innan Vodafone-kerfisins. Erfitt er að skilja auglýsingarnar án 

myndar og nánari upplýsinga.  

Innan þessa flokks er hægt að greina sérhóp skertra setninga, setningar sem enda 

á upphrópunarmerki. Eftirfarandi slagorð eru dæmi um þessa tegund: 

                                                           
'þig' er þá liðfellt líka 

 Hér eru ýmis sagnorð liðfelld en oft óljóst hverju er sleppt. 
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Húsasmiðjan – ekkert mál! 

Lottó meira fyrir þrilljón! 

 

Upphrópunarmerki ýkir viðbrögð t.d. fögnuð, skipun, eða undrun. 

 

6.1.4 Samantekt 

Skertar setningar virðast vera algengasta setningagerðum slagorða í íslenskum 

blaðaauglýsingum. Vinsælastar hjá auglýsinga hönnuðum eru skertar setningar þar sem 

sagnorðið að vera er liðfellt. Í mörgum dæmum í þessum flokki var bandstrik (-) notað á 

milli nafns og afgangsins af slagorðinu. Flokkur þessi inniheldur líka nokkur slagorð þar 

sem liðfellda sagnorðið að vera er í fleirtölu. Annar flokkur skertra setninga gefur 

möguleika á að tengja nafn vöru eða fyrirtækisins í heild fullkominni setningu með því 

að bæta við öðru sagnorði en að vera. Sagnorðin eru meðal annars að bjóða, að vera 

með, að hafa og einstaka dæmi eru um notkun að klæða, að segja, að sýna og að fara í. 

Ótengdar skertar setningar eru setningar án sagnorða, þar sem ekki er hægt að tengja 

vöru eða nafn fyrirtækis við slagorðin. Form þeirra er oft mjög stutt og gagnort. 

 

6.2 Einfaldar óskertar setningar 

Í þessum kafla er fjallað um einfaldar óskertar setningar. Einnig eru sýndir og útskýrðir 

með dæmum sjö undirflokkar sem eru: setningar með framsöguhætti í 3. persónu 

eintölu, setningar með boðhætti, setningar með framsöguhætti í 1. persónu fleirtölu, 

spurningar, setningar með nafni vöru eða fyrirtækis, setningar á forminu ‚X er Y‘ og 

setningar með frumlag í 2. persónu. Í samantekt kaflans er gerð grein fyrir slagorðum í 

einföldum óskertum setningum sem ekki var hægt að flokka í neinn af undirflokkunum 

sjö. 

 Þegar orðin raðast á ákveðinn hátt þá myndast setning. Orð í mismunandi 

formi þurfa að raðast saman samkvæmt reglum um orðaröð. Í íslensku skiptast setningar 

í frumlag (eða frumlagslið) og umsögn (eða sagnlið). Í frumlagslið stendur alltaf 

nafnorð eða nafnorðsígildi og stundum einhver fylgiorð. Í sagnlið er alltaf sögn ásamt 

andlagi eða öðrum fylliliðum (sjá t.d. Þórunni Blöndal 1997: 15, 37). 
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Höskuldur Þráinsson (2006:259) segir að talað sé um setningu ef „orðasamband 

sem inniheldur eina aðalsögn og oftast einnig frumlag er til staðar“. Í sérhverri 

fullkominni setningu er að minnsta kosti ein sögn. Ef það er bara ein sögn í setningunni 

þá er hún kölluð aðalsögn og gegnir öllum þeim málfræðilegu og merkingarlegu 

hlutverkum sem sagnir þurfa að gegna í setningu. Þetta þýðir að hún lagar sig að 

frumlaginu í persónu og tölu (ef frumlagið er í nefnifalli), setur frumlaginu í andlagi 

merkingarlegar skorður og stjórnar falli á andlaginu.  

Setningar í flokknum einfaldar óskertar setningar eru byggðar á þennan hátt. Þær 

innihalda bara eitt sagnorð og vegna þess voru þær settar í þennan flokk. 

Erfitt var að finna undirflokka af því að slagorðin voru mjög fjölbreytt. Á 

endanum var ákveðið að greina dæmi í sjö flokka. Í greiningunni var form sagnorða 

oftast skoðað.   

Flokkur sem heitir setningar með framsöguhætti í 3. persónu hefur að geyma 

málsgreinar þar sem sagnorð er í 3. persónu eintölu til dæmis: BT rotar samkeppnina. 

Næst kemur flokkur með slagorðum þar sem sagnorð er í boðhætti eins og Land Rover 

Komdu út að leika. Þar á eftir kemur flokkur með setningum þar sem sögn er í 

framsöguhætti í 1. persónu fleirtölu eins og í slagorði Avis Við gerum betur. Næsti 

flokkur spurningar, samanstendur af slagorðum í formi spurningar. Ekki var stór hópur 

af slagorðum sem innihalda í textanum nafn vöru eða fyrirtækisins en hann var nefndur 

setningar með nafni, til dæmis: Nissan Micra Ný Micra talar sínu máli. Slagorð þar sem 

uppbygging setninga er eins og  Rúm Gott – Lífið er draumur voru settar í flokkinn – 

setningar á forminu ‚X er Y‘. Málsgreinar sem vísa beint til viðtakanda til dæmis Tal Þú 

átt orðið  voru flokkaðar sem setningar með frumlag í 2. persónu eintölu.  

Í næstu undirköflum verða allir flokkar útskýrðir betur með dæmum og gerð 

verður tilraun til að útskýra ástæður þess að setningar eru settar í þessa mismunandi 

flokka. 

 

6.2.1 Setningar með framsöguhætti í 3. persónu 

Fyrsti hópurinn af sjö sem flokkaður var út úr aðalflokknum er með sagnorð í 

framsöguhætti í 3. persónu eintölu (16,7%), t.d.:  
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Opal bætir andrúmsloftið 

Bónus býður betur 

Kaupþing vex með þér 

 

Eins og sést hér í dæmunum, er nafn vöru (Opal) eða fyrirtækis (Bónus) frumlag 

í fullkominni setningu. Þar með eru þau talin eiga heima í hópi slagorða sem eru tengd 

við nafn vöru eða fyrirtækis.  

Þennan flokk er hægt að greina eftir merkingu sagnorða. Þriðja persóna segir 

viðtakanda að sendandi geri eitthvað fyrir hann og það orsakast af jákvæðum 

hugsanatengslum. Hér þarf líka að undirstrika að jákvæð hugsanatengsl geta orsakast út 

frá notkun sagnorða sem gefa í skyn jákvætt verðmætamat eins og að bjóða, að 

tvöfalda, að bragðast. Slagorðið Nettó kemur á óvart er ekki bara upplýsingar um að 

við getum keypt allt sem við viljum í Nettó heldur líka að þar sé hægt að finna eitthvað 

meira en búist er við.  

Í hópnum eru líka slagorð með sögn í þriðju persónu fleirtölu, eins og: 

 

Rekstrarvörur vinna með þér! 

Atlantsskip flytja vörur 

 

 Þessi tegund af slagorðum er tengd við auglýstar vörur eða fyrirtæki ásamt því 

að vera með hlutverk eða einkenni sem talað er um í slagorðinu. 

 

6.2.2 Setningar með boðhætti 

Einfaldar setningar með boðhætti er einn af þeim flokkum þar sem slagorð er tengt við 

nafn vöru eða fyrirtækis. Hættir sagna tákna afstöðu talanda til þess sem felst í 

setningunni, s.s. vissu og óvissu, möguleika, skipun eða ósk. Boðháttur nefnist það form 

sagnar sem notað er þegar skipað er fyrir og þegar gefin eru fyrirmæli eða ráð, 

langoftast um einhvern verknað. Boðháttur stendur alltaf fremst í setningu og felur í sér 

boð eða beiðni. Boðháttur er aðeins til í nútíð og er hann myndaður með sagnstofni + 

fornafninu þú (ú > u). Tannhljóðsviðskeytið er þó breytilegt eftir stofni. (sbr. t.d. Ástu 

Svavarsdóttur og Margéti Jónsdóttur 1998:68). 
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Setningar með sögn í boðhætti eru einn stærsti hópurinn sem hægt var að greina 

úr flokki einfaldra óskertra setninga (19,8%).  

Þrjú dæmi um notkun boðháttar eru sýnd hér. Í þessum tilfellum á ekki að neyða 

viðtakanda til að kaupa ákveðna vöru heldur er verið að vísa til hugsanatengsla. Í 

daglegu tali er notkun boðháttarins talin heldur dónaleg og því er gott að nota hann í 

hófi.  En með slagorðum vill sendandi oft sýna sinn besta ásetning, auk þess sem hann 

vill hjálpa viðtakanda að taka mikilvæga ákvörðun og getur einnig sýnt umhyggju fyrir 

viðtakanda. 

 

66 Norður Klæddu þig vel 

Strætó Skutlaðu minna 

VÍS Vertu vísari 

 

Boðháttur í undanfarandi slagorðum er notaður í tilfinningaríkara hlutverki, og 

auglýsingatákn í slagorðinu er falið á bak við umhyggjuna fyrir viðskiptavininum.  

Þó að boðháttur sé aðeins til formlega í annarri persónu eintölu er hann einnig 

notaður í annarri persónu fleirtölu en þá í formi framsöguháttar. Flokkur setninga með 

boðhætti hefur líka að geyma setningar með boðhætti í fleirtölu t.d.: 

 

Heimsfrelsi hringið ódýrt til útlanda! 

Lyfja lifið heil! 

 

Það kemur á óvart í rannsókninni að setningar með boðhætti í fleirtölu eru mjög 

fáar. Þó er boðháttur í fleirtölu í íslensku mjög fágaður og kurteislegur. Flestir 

Íslendingar tengja hann við mjög formlegt tal og ritmál, í bréfi frá skattstjóra myndi 

vera boðháttur í fleirtölu. Þetta er kannski ástæðan fyrir því að höfundar slagorða forðast 

hann í auglýsingaboðum. Þeir vilja ekki mynda huglæga fjarlægð á milli sendanda og 

viðtakanda. 

 

6.2.3 Setningar með framsöguhætti í 1. persónu 

14,6% af slagorðum í flokknum einfaldar setningar eru boð þar sem notaður er 

framsöguháttur í fyrstu persónu fleirtölu, t.d.: 
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Fréttablaðið Við segjum fréttir 

Lyf og heilsa Við hlustum 

Nóatún Við gerum meira fyrir þig 

 

Sendandi er hér í fleirtölu sem skapar meira öryggi í auglýsingaboði, sem sagt 

það er ekki bara einhver einn sem ber ábyrgð heldur fleiri. Þetta form lætur viðtakanda 

finnast sem hann sé einn af hópnum og lætur hann trúa að það sé samstarf á milli hans 

og fyrirtækisins og að það sé mikið undir honum komið (Kamińska-Szmaj 1996:21). 

 Flokkurinn hefur líka að geyma hvatningarsetningar eins og: 

 

Flugfélag Íslands Skemmtum okkur innanlands 

Vínbúð Lifum, lærum & njótum 

 

 Hvatningarsetningar voru einungis þessar tvær í rannsókninni.  

 

6.2.4 Spurningar 

Spurningar eru sjaldan notaðar sem slagorð. Aðeins 3,8% af einföldum setningum voru 

á því formi, t.d.: 

 

Og Vodafone og hvað segir þú? 

Emmessís Hverjir eru bestir? 

 

Höfundur slagorða með spurningu vill ekki að fá svar nema vekja og skapa um 

leið tengingu á milli sendanda og viðtakanda. Auk þess vill sendandi draga athygli 

annarra að því að þeir séu báðir tengdir með sameiginlegri skoðun (Kamińska-Szmaj 

1996:21). 

 

6.2.5 Setningar með nafni vöru eða fyrirtækis 

Slagorð sem hafa nafn vöru eða fyrirtækisins í sér vísa beint til uppruna auglýstrar vöru 

eða fyrirtækis, eins og: 
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KFC Allir elska KFC! 

Fríform Það borgar sig að versla í Fríform... 

Iceland Express Vertu hress, ekkert stress, Iceland Express 

 

Þrátt fyrir að setningin feli í sér nafn vöru eða fyrirtækis á þessi hópur heima í 

ótengdum setningum vegna þess að það er ekki hægt að skapa tengingu á milli nafns og 

slagorðs, þrátt fyrir að nafnið sé í auglýsingaboðinu. Þessi tegund af slagorðum var 

6,8% af öllum einföldum setningum. 

 

6.2.6 Setningar á forminu ‚X er Y‘ 

Það voru aðeins 12,2% af slagorðum á því formi sem kalla má ‚X er Y‘, t.d.: 

 

Motor Max  Lífið er leikur 

Skoda  Þín er ánægjan 

Visa  Á morgun er nýr dagur 

 

Eins og sést á dæmunum er nafn vöru eða fyrirtækis ekki partur af slagorðinu. 

Sendandi vísar til almennra hluta (eins og lífsins eða næsta dags) sem í fyrstu hafa enga 

tengingu við auglýsandann. En með því að höfða til heimspekilegra vangaveltna þá 

lyftist slagorðið upp á hærra plan. Eitthvað sem er erfitt að tengja við ákveðna vöru eða 

fyrirtæki getur auðveldlega setið í minni viðtakanda.  

 

6.2.7  Setningar með frumlag í 2. persónu 

Lítill undirflokkur (3,8%) einfaldra óskertra setninga myndar setningar með frumlag í 

annari persónu eintölu, t.d.: 

Sjóvá  Þú tryggir ekki eftir á 

Risa Rís  Þú átt það alltaf skilið! 

Tal  Þú átt orðið 
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Með þessu er gefinn í skyn vilji sendanda til að hafa áhrif á viðtakanda, án þess 

þó að brjóta á mikilvægum og verðmætum rétti einstaklingsins til sjálfstæðis og frelsi til 

að velja (Kamińska-Szmaj 1996:21).  

 

6.2.8 Samantekt 

Eins og sýnt hefur verið fram á hafa einfaldar óskertar setningar mörg byggingarform. 

Undirflokkarnir eru sjö auk þess sem einnig verður að hafa flokk fyrir þær setningar 

sem ekki falla í flokkana sjö. Það er nokkuð stór hluti eða 22,3%. Í þessum flokki var 

setningagerðin fjölbreytt og ekki var hægt að finna neitt sameiginlegt hjá þeim. En það 

kemur ekki á óvart að í hverri rannsókn séu dæmi sem ekki er hægt að flokka. Hér eru 

tvö dæmi um þessi slagorð: 

Rauði Kross Íslands margt smátt gerir eitt stór 

Kringlan þar sem hjartað slær 

 

Eins og hér sést hafa auglýsendur úr óteljandi möguleikum að velja til að búa til 

slagorðatexta. 

 

6.3 Lengri óskertar setningar 

Í kaflanum er sýnt hvernig skiptingin er í þeim flokki sem inniheldur langar óskertar 

setningar og einkennum hvers undirflokks lýst. Flokknum er skipt í þrjá meginhluta: 

tengdar aðalsetningar, samsettar setningar og tvær setningar.   

Það markmið að hafa auglýsingasetningar stuttar gerir það að verkum að 

einungis 7,4% allra slagorða í safninu eru lengri setningar. Í flokknum eru einnig 

fullkomnar setningar sem hafa fleiri en eitt sagnorð. Samt sem áður var engin setning í 

þessum flokki með fleiri en tvö sagnorð.  

Hér var hægt að skilgreina þrjá undirflokka. Setningar þar sem tvær 

aðalsetningar eru settar saman eru kallaðar tengdar setningar (parataxis). Ef tvær 

setningar eru settar saman og önnur þeirra er aukasetning, myndast hópur slagorða sem 

nefndur er samsettar setningar. Þeim flokki tilheyra einnig setningar með nafnháttar 
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samböndum. Þriðji flokkurinn inniheldur auglýsingaboð sem eru samsett úr tveimur 

einföldum setningum. 

 

6.3.1 Tengdar  aðalsetningar 

Setningar þar sem tvær setningar eru settar saman en hvorug þeirra er aukasetning eru 

22,5 % af lengri óskertum setningum. Sem sagt tvær aðalsetningar sem eru tengdar 

saman í eina málsgrein en gætu báðar staðið sjálfstætt án hinnar,  t.d.: 

 

LGG+ Veldu virkni – veldu LGG+ 

Ikea Geymt en ekki gleymt 

Heimilistækni Fyrstur kom – fyrstur fékk! 

 

 Þessi uppbygging auglýsingatexta skapar tengingu, eða bragfræðilegt hlutverk og 

skapar áherslu eða hlé, stundum hefur rím mikil áhrif á hvernig allir hlutir falla saman. 

Þessi setningagerð er mjög lík uppbyggingu setninga í flokki 6.3.3.  

 

6.3.2 Samsettar setningar 

Í hópnum lengri setningar er undirflokkur sem kallaður er samsettar setningar. Ein 

setning (aðalsetning) er tengd við aðra (aukasetningu). Setning sem er hluti af  setningu 

eða er innan í annarri setningu er kölluð aukasetning. Aðalsetning er ekki hluti af annarri 

setningu. Aukasetningar gegna hlutverki andlags. Þær standa sem fylliliðir með 

áhrifsögnum líkt og nafnliðir (sbr. t.d. Höskuld Þráinsson 2006: 274–275). Í þessum 

flokki voru einnig hafðar setningar með nafnháttar samböndum. 

Samsettar setningar voru 44,2 % af lengri setningum. Sem dæmi um þetta má 

nefna: 

 

Egils Kristall Það sést hverjir drekka Kristal 

Lífís Það veit enginn hvað gerist í framtíðinni 

Síminn Hjálpar þér að láta það gerast 
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Samsettar setningar beina athygli viðtakanda að því að hagur sé af viðskiptum við 

fyrirtæki. Þær hvetja til kaups og útskýra nánar eða skapa hugsanatengsl um hvers vegna 

velja ætti ákveðna vöru eða þjónustu. 

 

6.3.3  Tvær setningar 

33,3 % af löngum setningum er undirflokkur sem hér er kallaður tvær setningar. Þetta er 

í raun samband tveggja stuttra setninga sem auka huglæg áhrif sem eru innifalin í 

boðunum. Punktar eða strik á milli setninganna, sem hvetja viðtakanda til að stoppa og 

hugsa, vekur tilhlökkun og forvitni. Hér eru dæmi með tveimur setningum: 

 

66 norður Útlitið er gott. Komdu að leika 

Sorpa Fernur eiga framhaldslíf – Skilið! 

 

Eins og fram hefur komið eru lengri setningar mjög lítill flokkur of slagorðum, 

enda er orðaníska eitt af aðaleinkennum slagorða. 

 

6.3.4 Samantekt 

Lengri óskertar setningar eru sjaldgæfastar af setningagerðum slagorða í íslenskum 

blaðaauglýsingum. Flestar af þeim eru samsettar setningar þar sem ein setning 

(aðalsetning) er tengd við aðra (aukasetningu). Tengdar aðalsetningar þar sem tvær 

setningar eru settar saman en hvorug þeirra er aukasetning er annar undirflokkur lengra 

setninga. Síðast en ekki síst er flokkur sem heitir tvær setningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6.4 Samantekt úr 6. kafla 

Hér er skýringartafla um efni 6. kafla. Í töflunni eru setningagerðir tilgreindar með 

dæmum. 

Tafla 3. Setningagerð slagorða með prósentu hlutfall og dæmum 

S
et

n
in

g
a
g
er

ð
ir

 s
la

g
o
rð

a
 (

1
0
0
%

) 

Skertar 

setningar 

(55%) 

 Setningar þar sem sagnorðið að vera er liðfellt (49%) 

Nova Stærsti skemmtistaður í heimi 

 Setningar þar sem eitthvert annað sagnorð en að vera er 

liðfellt (23,7%)  Elko einfaldlega lægra verð 

 Ótengdar setningar (27,3%)  

Víking góðar stundir 

Einfaldar 

óskertar 

setningar 

(37,6%) 

 Setningar með framsöguhætti í 3. persónu (16,7%)  

Bónus býður betur 

 Setningar með boðhætti (19,8%)  

VÍS Vertu vísari 

 Setningar með framsöguhætti í 1. persónu (14,6%)   

Lyf og heilsa Við hlustum 

 Spurningar (3,8%)  

Og Vodafone og hvað segir þú? 

 Setningar með nafni vöru eða fyrirtækis (6,8%)  

KFC Allir elska KFC! 

 Setningar á forminu ‚X er Y‘ (12,2%)  

Motor Max  Lífið er leikur 

 Setningar með frumlag í 2. persónu (3,8%) 

Tal Þú átt orðið 

Lengri 

óskertar 

setningar 

(7,4%) 

 Tengdar aðalsetningar (22,5%) 

Ikea Geymt en ekki gleymt 

 Samsettar setningar (44,2%) 

Egils Kristall Það sést hverjir drekka Kristal 

 Tvær setningar (33,3%) 

66 Norður Útlitið er gott. Komdu að leika 

 



35 
 

7. Lokaorð 

Markmiðið með þessari ritgerð var að greina setningagerð íslenskra slagorða í 

blaðaauglýsingum. Höfundur gerir sér grein fyrir að ekki voru nefndar allar 

setningagerðir slagorða af því að oft var erfitt að finna lík einkenni í setninga 

uppbyggingu þeirra. Slagorðasafnið var einnig takmarkað við auglýsingar sem birtust í 

Fréttablaðinu á ákveðnu tímabili. 

Algengasta tegund slagorða í daglegum blaðaauglýsingum, eða 71% eru 

viðeigandi slagorð. Slagorð sem passa í flokkinn „slógó“ voru fæst eða 11%. Flokkur 

fyrirsagnaslagorða var svolítið til vandræða í rannsókninni vegna þess að í íslenskum 

blaðaauglýsingum eru mjög oft notaðir frasar eins og tilboð, útsala, sem 

fyrirsagnaslagorð. En þessi slagorð voru ekki tekin til greina í rannsókninni.  

Í slagorðasafninu voru flest slagorð í hópi ósjálfstæðra slagorða eða 96% af 

heildinni. Það má því segja að þau séu vinsælli í blaðaauglýsingum en þau sem 

innihalda heiti vöru eða fyrirtækis. 

Setningar auglýsingaslagorða eru mjög knappar. Orðafjölda er haldið í lágmarki. 

Íslensk slagorð í blaðaauglýsingum eru samsett aðallega af þrem orðum (nákvæmlega af 

3,2 orðum) ef ýmis smáorð eru ekki talin með. Ef samtengingar, forsetningar og 

atviksorð eru talin með eykst fjöldinn í 4,9 orð. 

Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum eru flest slagorð uppbyggð sem skertar 

setningar og einfaldar óskertar setningar. 92,6% af öllum auglýsingaslagorðum eru gerð 

á þennan hátt. Í setningagerðinni er sleppt öllu sem ekki er nauðsynlegt  til að setningin 

sé skiljanleg og samkvæmt reglum um málfræði og setningafræði. Slagorðahöfundar 

nota ýmissa tækni til að fanga athygli viðtakanda. Meðal annars nota þeir einfaldar 

setningar með boðhætti, framsöguhætti, einfaldar spurningar og nota þeir einnig 

upphrópunarmerki. Stundum innifelur  sendandi nafn vöru eða fyrirtækis í slagorðinu  en 

stundum velur hann formið ‚X er Y‘ til að koma viðtakendum á óvart. Í skertum 

setningum þar sem sagnorðið er liðfellt er það oftast að vera. Sjaldan eru valdar lengri 

óskertar setningar, trúlega af því að aðaleinkenni slagorða er að vera stutt. 
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