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Abstract 
Nowadays Icelandic companies have opted to use spokesperson in greater 

extent in support of the company itself and its brands. Very few studies 

have been made on this subject in Iceland and the main purpose of this 

particular study is to find the pros and cons of using spokespersons in 

domestic advertising, and compare them with other nations. It was also 

noted how Icelandic companies choose their spokesperson, and each use of 

it, as well as comparison with other nations. 

To achieve the objectives of the study the author decided to use 

semi-open interviews with five companies: Vodafone, Byko, Jónsson and 

Le'macks, Hvíta húsið and Toyota. The author began each interview in 

semi-open interview form and set forth thirteen questions, which were 

used for comparison of methods between the companies.  

Results show that the main benefits of using spokesperson is the 

support provided to the product, the brand will be more recognizable, and 

the company comes up earlier in people's minds. Use of spokesperson is 

an effective way to gain attention and ears of consumers as the positive 

image of the celebrity transfers to the product. 

The study showed that in most cases actors are the first choice of 

companies and advertising agencies in Iceland for their training in 

presence and speech. The campaign‘s process is therefore faster, it’s easier 

to get the right effect in the ad and together this leads to lower costs. The 

main disadvantage with the use of advocates in Iceland is the risk that the 

person will commit a crime or do wrong in some sort. It can also be 

difficult to get the spokesperson in urgent matters during their holidays 

and there is even the possibility where the advocate can predominate the 

brand.  

 

Keywords: Endorsment, spokesperson, advertising, celebrities, credibility, 

target group 
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Útdráttur 
Nú til dags hafa íslensk fyrirtæki valið að nota talsmenn í  ríkari mæli sem 

stuðningur við fyrirtækið og vörumerkið. Lítið hefur verið um rannsóknir á 

talsmönnum í íslenskum auglýsingum. Megin markmið rannsóknarinnar 

var að ná fram kostum og göllum þess að nota talsmenn í íslenskum 

auglýsingum og bera það saman við aðrar þjóðir. Einnig var kannað 

hvernig íslensk fyrirtæki velja sér talsmann og hver notkun þeirra á honum 

er, ásamt því að fá samanburð við erlendar þjóðir.  

Til að ná markmiðum rannsóknarinnar ákvað höfundur að taka 

hálfopin viðtöl við fimm fyrirtæki: Vodafone, Byko, Jónsson og 

Le´macks, Hvíta húsið og Toyota. Höfundur tók viðtölin hjá viðkomandi 

fyrirtækjum í hálf opnu viðtalsformi. Settar voru fram þrettán spurningar 

sem notaðar voru til að fá samanburð á aðferðum fyrirtækjanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að helstu kostir þess að nota 

talsmann eru sá stuðningur sem hann veitir vörunni, vörumerkið verður 

auðþekkjanlegra og fyrirtækið kemur fyrr upp í huga fólks. Notkun á 

talsmönnum er árangursrík leið til að ná athygli og eyrum neytenda með 

þeirri jákvæðu ímynd sem þekkta persónan tekur með sér og yfirfærir á 

vöruna.  

Rannsóknin sýndi fram á, að í flestum tilfellum eru leikarar fyrsti 

valkostur fyrirtækja og auglýsingastofa á Íslandi vegna þjálfunar þeirra í 

framkomu og tali. Ferlið við tekur því styttri tíma og auðveldara verður að 

fá fram réttu áhrifunum í auglýsinguna og saman leiðir þetta til minni 

kostnaðar. Helstu gallar við notkun á talsmanni á Íslandi eru annars vegar 

að áhættan á að viðkomandi muni brjóta af sér. Hins vegar getur verið 

erfitt að fá talsmanninn þegar mikið liggur við ef um til dæmis sumarfrí er 

að ræða hjá viðkomandi og það að talsmaður yfirgnæfir vöruna. 

 

Lykilorð: Talsmaður, auglýsingar, þekktar persónur, trúverðugleiki, 

markhópur 
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Inngangur 
Verkefnið er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu frá Háskólanum á Akureyri 

við Viðskipta- og raunvísindaskor skólans. Markmið verkefnisins er að 

varpa ljósi á kosti þess og galla að nota talsmenn í auglýsingum, en 

höfundur mun bera saman aðferðir sem notaðar eru erlendis og hér á 

Íslandi. Markmið auglýsinga er að vekja áhuga fólks á vörum og þjónustu 

viðkomandi fyrirtækis og fá fólk til að velja vöru eða þjónustu 

fyrirtækisins fram yfir keppinautanna. Fyrirtæki hafa þann möguleika við 

val á boðleið auglýsinga að tengja vörur sínar eða þjónustu þekktum 

persónum sem hafa af einhverju leyti skarað fram úr á sínu sviði. 

Vandasamt getur verið fyrir fyrirtæki að velja sér réttan talsmann sem 

bæði er trúverðugur og tengist vel vörunni sem er verið að auglýsa. 

  Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort þessi aðferð 

auglýsinga; að nota talsmann, sé betri valkostur fyrir fyrirtæki eða ekki, 

með tilliti til ímyndar fyrirtækja og áhrifa á kauphegðun neytenda. Þær 

auglýsingar verða eingöngu skoðaðar sem innihalda talsmenn og þær sem 

auglýsa fyrirtæki eða vörur á íslenskum neyslumarkaði. Leitast verður við 

að nota niðurstöður og reynslu annarra þjóða.   

Með hliðsjón af því sem farið hefur verið yfir hér að framan kom fram 

eftirfarandi rannsóknarspurning sem leitast verður við að svara í 

verkefninu: 

 

Talsmenn í íslenskum auglýsingum – kostir og gallar 

 

Fyrst verður fjallað um talsmenn í auglýsingum þar sem gerð verður grein 

fyrir því hvernig viðkomandi talsmaður skuli valinn, hvaða aðferðir eru 

notaðar og fleira tengt því. Næst verður notkun á talsmönnum í 

auglýsingum skoðuð og þá hvort viðkomandi sjáist, heyrist eða bæði. 

Einnig verður fjallað um hvort að heppilegt sé að nota stjórnarmenn 

fyrirtækja sem talsmenn. Fjallað verður um þegar talsmenn fara út af 
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sporinu og hvernig fyrirtæki geta brugðist við því. Að því loknu mun 

skýrsluhöfundur fjalla um sjálfa rannsóknina þar sem gerð verður grein 

fyrir aðferð, framkvæmd og úrvinnslu könnunarinnar ásamt þátttakendum 

sem rannsóknin var lögð fyrir. Niðurstöður rannsóknarinnar verða því næst 

skoðaðar út frá viðtölum við starfsfólk á íslenskum auglýsingamarkaði. Þar 

á eftir verða lokaniðurstöður kynntar og þá verður rannsóknarspurningunni 

loks svarað. 
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1. Neytendahegðun og auglýsingar 

1.1 Kaupferli neytenda 

Til að ná samkeppnisforskoti nú til dags þurfa fyrirtæki sífellt að vera á 

tánum til að geta staðið framar en samkeppnisaðilinn. Með því að geta 

greint viðskiptavini sína vel og séð hvernig þeir bregðast við þeim 

skilaboðum sem koma frá fyrirtækinu, er líklegra að það fyrirtæki nái í 

gegn og nái þeim mun meiri árangri en þau fyrirtæki sem ekki þekkja 

viðskiptavini sína eins vel (Kotler, 2000, bls.179). Í hvert skipti sem 

neytandi þarf að kaupa vöru eða þjónustu stendur hann frammi fyrir þeim 

aðstæðum að þurfa að taka ýmsar ákvarðanir. Til að forðast rangar 

ákvarðanir reynir hann eftir fremsta megni að rifja upp fyrri kaup sín þegar 

hann hugsar um hvað hann eigi að velja. Samkvæmt Kotler þá er 

kaupferlinu skipt upp í fimm stig.   

 

 

 

Mynd 1: Kaupákvörðunarferlið. Heimild: Kotler. P, 2000, bls. 179. 

 

 

Uppgötvun	  á	  þörf	  

Upplýsingaleit	  

Mat	  valkosta	  

Vörukaup	  

Eftirkaupsáhrif	  
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Stig 1 – Uppgötvun á þörf 

Uppgötvun á þörf fyrir vöru eða þjónustu getur verið vegna innri eða ytri 

þátta neytandans. Innri þættir geta verið félagslegir og/eða sálfræðilegir 

þættir sem fá neytandann til að finna þörf fyrir vöru eða þjónustu, dæmi 

um þetta er þegar neytandinn finnur fyrir þorstatilfinningu en þar er þörfin 

fyrir drykk greind. Ytri þættir geta verið þegar viðkomandi sér 

gosdrykkjaauglýsingu og langar þess vegna í gosdrykk, eða hann fær 

löngun til að kaupa nýjan bíl því gamli bíllinn er orðinn slappur og kominn 

tími á að kaupa nýjan og öruggari. Markaðsfólk þarf að greina hvað það er 

sem kveikir ákveðna löngun. Með því að safna upplýsingum um neytendur 

geta auglýsendur fundið út hvað er áhrifaríkast til að fá neytendur til að 

kaupa vöru eða vörur úr ákveðnum vöruflokki. Með þessari aðferð er svo 

sett upp markaðsáætlun til að hámarka áhuga neytenda á vörunni (Kotler, 

2000. bls. 179). 

 

Stig 2 – Upplýsingaleit 

Þegar neytandinn hefur fundið þörf fyrir vöru eða þjónustu byrjar hann að 

leita sér upplýsinga. Upplýsingaleitin getur til að mynda verið þegar 

viðkomandi leitar til fyrri reynslu ef hún er til staðar, en ef svo er ekki þá 

hefst hin hefðbundna upplýsingaleit. Neytandinn forvitnast yfirleitt fyrst 

um reynslu fjölskyldu eða vina en einnig hafa auglýsingar haldgóðar og 

trúverðugar upplýsingar. Tilgangur upplýsingaleitarinnar er að sjá hvaða 

möguleikar eru fyrir hendi til að leysa viðkomandi vandamál.  

Hægt að skipta upplýsingaleit neytandans í fjóra flokka þar sem 

fyrsti flokkurinn er þegar leitað er til fjölskyldumeðlima, vina eða 

kunningja. Flokkur tvö eru hefðbundnar auglýsingar í fjölmiðlum, 

sölumenn, umbúðir og merkingar. Flokkur þrjú eru upplýsingar frá 

opinberum aðilum og ýmsum matsfyrirtækjum. Flokkur fjögur er svo fyrri 

reynsla og það að skoða og handleika vöruna (Kotler, 2000. bls. 179). 
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Stig 3 – Mat valkosta 

Þegar neytandinn hefur lokið við upplýsingaleit fer hann í að meta þá 

valkosti sem hann hefur skoðað um vöruna eða þjónustuna sem hann 

hyggst kaupa. Annarsvegar er neytandinn að uppfylla þörf og hinsvegar er 

hann að leita að ávinningi með kaupunum.  

Það sem ræður svo vali neytenda er mismunandi eftir því hvaða 

eiginleikar eru mikilvægastir hverju sinni en það getur verið verð, gæði 

eða áhrif auglýsinga sem hefur áhrif á ákvörðun neytenda. 

Neytendur byggja upp með sér ákveðna vörumerkjavitund (e. top of mind 

awareness) með tímanum og geta þessi vörumerki farið ofar og neðar 

listann hjá viðkomandi meðal annars vegna fyrri reynslu, skynjunar, 

röskunar eða varðveislu (Kotler, 2000. bls. 179). 

 

Stig 4 – Vörukaup 

Hérna eiga sér stað sjálf vörukaupin þar sem neytandinn hefur gert upp 

hug sinn.Hægt er að hafa áhrif á ákvörðunina með upplýsingum og 

leiðbeiningum frá fólki en jafnframt eru ákveðnir þættir sem er ekki hægt 

að hafa áhrif á. Annars vegar eru það ráðleggingar vina eða kunningja og 

hvernig viðkomandi notast svo við þau ráð sem honum eru gefin. Hins 

vegar eru það þættir sem neytandinn getur ekki stjórnað eins og 

skyndilegur atvinnumissir, verðhækkun og það að vara getur verið 

uppseld. Þegar neytandinn ætlar að kaupa vöruna þá er hann með ákveðna 

verðhugmynd í huga, en ef verðið er hærra en viðmiðunarverðið hans þá er 

varan ekki lengur góður valmöguleiki (Kotler, 2000. bls. 179). 

 

Stig 5 – Eftirkaupsáhrif 

Nú metur neytandinn hvort að vörukaupin og/eða þjónustan hafa staðið 

undir væntingum hans og hvort hann hafi verið ánægður með það sem 

hann valdi. Ef varan eða þjónustan er undir hans væntingum eða varan er 

ekki verið í samræmi við það sem lofað var í auglýsingum þá mun hann að 

öllum líkindum ekki versla aftur við fyrirtækið. 
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Neytendur byggja væntingar sínar á því sem fram kemur í 

auglýsingum fyrirtækja, meðmælum frá vinum og öðrum skilaboðum. Því 

stærra sem gapið verður á milli árangurs fyrirtækisins og væntinga 

viðskiptavinarins því meiri verður óánægjan (Kotler, 2000. bls. 179). 

 

1.2 Íhugunarlíkanið (e. Elaboration likelyhood model) 

Petty og Cacioppo (1984, bls. 69-81) settu fram merkilegt líkan sem 

kallast íhugunarlíkanið (e. Elaboration likelyhood model) en það útskýrir á 

einfaldan hátt hvernig skilaboð í auglýsingum geta breytt ákvörðunum og 

haft áhrif á viðtakendur fortöluboða. Fortölur (e. Persuasion) eru í raun 

táknrænt ferli þar sem flytjandi boðanna reynir að sannfæra viðtakendur 

með skilaboðum um að breyta hegðun sinni eða viðhorfum gagnvart 

ákveðinni vöru eða þjónustu. Persónueinkenni viðtakenda nefnist 

þankaþörf (e. Need for cognition) sem tengist áhuga þeirra á auglýsingum 

og viðbrögðum við þeim. Þankaþörf er í raun skilgreint sem áhugi eða þörf 

til að kanna hluti til hins ítrasta um það sem verður fyrir augum 

viðkomandi. Fólk sem vill glíma við erfið og flókin viðfangsefni og finna 

nýjar lausnir hefur mikla þankaþörf (Belch, 2009, bls. 167). 

Íhugunarlíkanið hjálpar til við að sjá líkurnar á því hvort 

viðtakendur séu að velta fyrir sér fortöluboðum. Viðtakendur fara tvær 

leiðir þegar þeir taka við fortöluboðum. Fyrri leiðin er svokölluð 

kjarnaleið (e. the central route of persuasion) þar sem viðtakandinn er 

áhugasamur um að hugsa svör við innihaldi samskiptanna og það hvort 

hann hafi greindina til þess. Málefnið gæti snert hann á einhvern hátt, 

ásamt því tekur viðkomandi afstöðu með eða á móti málefninu og ákveður 

þá viðhorf sitt í samræmi við það. Seinni leiðin er jaðarleið (e. the 

peripheral route to persuasion) þar sem viðtakandinn er ekki áhugasamur 

eða hefur ekki þekkingu til að skilja þau skilaboð sem honum eru send 

með auglýsingunni. Einstaklingurinn skautar því yfir aðalatriðin og 
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einblínir frekar á yfirborðslega þætti eins og útlit, umbúðir og/eða 

samhengi sem boðin er sett í (Petty og Cacioppo, 1984, bls. 69-81). 

Dæmi um þessar tvær leiðir er ef tveir einstaklingar, Jón og 

Gunnar, ætla að kaupa sér bíl. Jón hefur ávallt verið mikill 

bílaáhugamaður og því með mikla þankaþörf og góða þekkingu á bílum. 

Gunnar hefur engan sérstakan áhuga á bílum og þess vegna litla 

þankaþörf. Um leið og Jón heyrir bílaauglýsinguhlustar hann vel eftir þeim 

skilaboðum sem eru í auglýsingunni um bifreiðina og ber hann þá bifreið 

saman við aðrar. Jón leitar sér jafnvel enn frekari upplýsinga um bílinn á 

netinu. Jón tekur svo í framhaldinu ákvörðun á grunni þessarar íhugunar. 

Þegar Gunnar heyrir aftur á móti bílaauglýsingu þá veitir hann 

upplýsingunum um bílinn ekki mikla athygli. Gunnar heillast hins vegar af 

röddinni sem talar undir í auglýsingunni sem mælir með bílnum. Jákvæðu 

viðbrögð Gunnars við auglýsingunni verða til þess að hann kaupir 

bifreiðina. 

 

1.3 Hvað er auglýsing? 

Samkvæmt Sambandi íslenskra auglýsingastofa er auglýsing skilgreind 

sem einhvers konar kynning í fjölmiðli eða annars konar dreifing á 

upplýsingum um vörur, hugmyndir, viðhorf, venjur, persónur, reglur eða 

þjónustu. Hlutverk auglýsinga er hafa áhrif á kauphegðun móttakandans. 

Auk þess er með auglýsingum reynt að hafa áhrif á fólk til dæmis með því 

að það hætti að reykja, aki gætilegar, láti eitthvað af hendi rakna í söfnun 

og/eða kjósi ákveðinn stjórnmálaflokk, en aðalatriðið er að hafa áhrif á 

ákvarðanir neytenda (Samband íslenskra auglýsingastofa, 2011). 

Nú til dags eru auglýsingar hluti af daglegu lífi því þær gegna ekki 

bara því hlutverki að selja vörur heldur að koma fram með upplýsingar. 

Við heyrum auglýsingar í bílnum á leið til vinnu, í vinnunni og þegar við 

horfum á fréttir eða kvikmyndir eru auglýsingar fyrir og eftir alla 

dagskrárliði. Ólafur Stephensen (1987, bls. 39), sem var fyrstur Íslendinga 



 

 8 

til að mennta sig í almannatengslum, hefur starfað í yfir 25 ár í 

auglýsingabransanum. Hann setti fram útskýringu á því hvað er auglýsing: 

 
Meginuppistaða áhrifaríkra auglýsinga hvorki skemmtun, skrum 
né svartigaldur. Auglýsingar eru hluti af skipulagðri 
markaðssetningu, sölumennsku sem gefur neytandanum kost á að 
velja og hafna að eigin geðþótta. Okkur neytendum er eiginlegt 
að gera samanburð í flestu því sem við tökum okkur fyrir hendur. 
Auglýsingarnar eru aðeins hluti af þeim áhrifum, sem fá okkur til 
að gera upp hug okkar. Auglýsendur reyna eftir fremsta megni að 
velja þann fjölmiðil sem hefur mikla dreifingu, áhorf og nær til 
sem flestra. Auglýsingar geta einnig gengt fræðsluhlutverki en 
þær geta veitt upplýsingar eða leiðbeiningar um notkun eða 
nýtingu á vörum eða þjónustu (Ólafur Stephensen, 1987, bls. 39). 

 

Hlutverk auglýsinga 

 
Mynd 2: Hlutverk auglýsinga. Heimild: Ólafur Stephensen, 1987, bls. 39. 

 

 

1.4 Hvernig virka auglýsingar? 

Vakratsas og Ambler (1999, bls. 26-43) settu fram ramma um virkni 

auglýsinga í fjórum þrepum. Fyrsta þrep er þegar auglýsandinn setur fram 

efni sem hann vill auglýsa, ásamt því um hvað auglýsingin á að snúast. 

Auglýsandinn velur hvenær hún verður birt og hversu oft. 
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Í þrepi tvö veltur það á neytendum hvort auglýsingin nái í gegn 

eður ei. Sumir neytendur hafa einfaldlega ekki áhuga á að horfa á hana eða 

hlusta og/eða skilja jafnvel ekki þau skilaboð sem eru í auglýsingunni. 

Bæði þátttaka neytenda og skilningur þeirra á skilaboðunum er háður því 

að skilaboði nái í gegn.  

Í næsta þrepi eru þættir sem gerast meðvitað og ómeðvitað hjá 

neytendum en eru í raun millistigs áhrif. Þessi þættir eru hugsun eða 

vitsmunir neytandans, tilfinningar eða áhrif sem viðkomandi verður fyrir 

og fyrri reynsla sem neytendur rifja upp.  

Síðasta þrepið er svo neytendahegðun sem er stjórnað af andlegum 

og líkamlegum hvötum neytandans. Þetta ferli endar með ákvörðun um 

kaup á vöru eða þjónustu og notkun á henni. Hægt er að skilgreina 

hegðunina í fjóra þætti: menningarlega, persónulega, félagslega og 

sálfræðilega. Samkvæmt þessu þá geta auglýsingar haft áhrif á öll þrepin í 

ákvörðunarferli neytenda nema það fyrsta þar sem auglýsandinn setur fram 

efni sem hann vill auglýsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

2. Hvað er talsmaður? 
Talsmaður er mynd og/eða rödd fyrirtækis út á við sem svo birtist 

neytendum í gegnum auglýsingar fyrirtækisins. Hægt er að lýsa talsmanni 

bæði sem ósköp venjulegum einstaklingi sem er óþekktur meðal 

almennings og hefur enga sérstaka þekkingu eða hæfni á neinu sviði. Hins 

vegar getur talsmaður verið þekktur einstaklingur meðal almennings sem 

notar frægð sína til að koma skilaboðum um vörur fyrirtækja til neytenda. 

Rannsóknir sýna að talsmenn hafa áhrif á tilfinningar fólks og geta því haft 

áhrif á viðhorf fólks til vöru eða þjónustu. Talsmenn í auglýsingum geta 

því haft hvetjandi áhrif á sölu á vörum fyrirtækisins (McCracken, 1989, 

bls. 310). 

Nýjasta aðferðin við notkun á talsmanni í auglýsingum er þegar 

talsmaðurinn kemur inn í hönnunarferlið á vörunni sem hann svo auglýsir.  

Tengslin milli talsmannsins og vörunnar verða sterkari og trúverðugri fyrir 

neytandann og er þetta einnig talið styrkja ímynd talsmannsins því hann 

verður þarna þátttakandi í vörunni sjálfri. Með þessu verður einnig mun 

meiri áhersla lögð á vöruna sjálfa í auglýsingaferlinu (Till og Busler, 2000, 

bls. 1-13). Dæmi um slíka herferð hérlendis er auglýsingherferðin á 

Hámark próteinstykkjum og -drykkjum þar sem Arnar Grant og Ívar 

Guðmundsson fitnessmenn koma að framleiðslu varanna ásamt því að vera 

talsmenn í öllum auglýsingum þeirra (Fjalar Sigurðarson, munnleg 

heimild, 1. mars 2011).  

Ýmis einkenni talsmanna eins og líkamlegt aðdráttarafl, 

trúverðugleiki, orðstír og það að fólki líki vel við talsmanninn eru meðal 

þeirra eiginlega sem til þarf svo þeir geti haft áhrif á annað fólk. 

Hægt er að skipta talsmönnum upp í fjórar gerðir: Þekkt fólk, 

hefðbundnir viðskiptavinir, sérfræðingar og forstjórar fyrirtækja 

(Friedman, 1976, bls. 22-24). Þekkt fólk sem hefur skarað fram úr á sínu 

sviði er ekki alltaf beintengt því sem á að auglýsa. Dæmi um þetta eru til 

að mynda Pétur Jóhann Sigfússon hjá Vodafone, Egill Ólafsson hjá 
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Toyota og fleiri. Hinn venjulegi viðskiptavinur er ekki leikinn af þekktum 

einstaklingi og þar af leiðandi þarf venjuleg manneskja, eða lítt þekktur 

leikari, að auglýsa vöruna. Sérfræðingar eru þeir sem hafa 

sérfræðiþekkingu á ákveðnum vörum og þess vegna eru þeir trúverðugir til 

að mæla með ákveðnum vörum fyrir fólk (Friedman, 1976, bls. 22-24). 

Þetta geta verið læknar sem mæla með lyfjum eða snyrtivörum, 

næringafræðingar sem mæla með ákveðnum mat og íþróttamenn sem 

mæla með ákveðnum vörum, til dæmis Tiger Woods sem auglýsir Nike 

golfkylfur og David Beckham sem auglýsir Adidas fótboltaskó. Fjórði og 

síðasti flokkur talsmanna er þegar forstjóri fyrirtækisins  kemur fram fyrir 

hönd þess í auglýsingum, en þar er fyrirtækið að reyna að skapa sér 

ákveðinn persónuleika. Dæmi um þetta er til dæmis bandaríski 

skyndibitastaðurinn Wendy´s þar sem eigandinn Dave Thomas kom fram í 

yfir 800 auglýsingum á árunum 1989 til 2002 (Belch, 2009, bls. 181). 

Sú aðferð að notast við þekkta einstaklinga í auglýsingum til að 

örva kaupþörf neytenda er ekki endilega alltaf rétta leiðin (Erdogan, Baker 

og Tagg, 2001, bls. 39-48). Eldri rannsóknir sem hafa kannað þetta 

samband eru ekki samstíga í niðurstöðum sínum. Þær komast að þeirri 

niðurstöðu að notkun talsmanna geti haft neikvæð áhrif á sölu og 

trúverðugleika. 

Það eru sem sagt ekki allar rannsóknir á þá leið að rétt sé að 

talsmenn hafi áhrif á kauphegðun fólks því ýmsar rannsóknir sýna að 

talsmenn dragi vissulega að athygli en ekkert endilega svo mikla að það 

hafi áhrif á kauphegðun neytenda. Það getur skipt máli hverskonar vöru er 

verið að auglýsa hverju sinni því ef varan er dýr, flókin og/eða tæknileg þá 

kemur betur út að notast við talsmann sem er sérfræðingur á sínu sviði í 

stað þekktrar persónu. Aftur á móti ef varan er ekki flókin eða tæknileg þá 

skiptir ekki höfuðmáli hvort notast sé við þekkta persónu eða sérfræðing 

til að kynna vöruna (Till og Busler, 2000, bls. 1-13). 

Samkvæmt Pornpitakpan (2004, bls. 243) skiptir það máli að 

viðkomandi talsmaður verði fljótlega auðþekkjanlegur í auglýsingunni því 
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ef hann birtist fyrir miðju eða í enda auglýsingarinnar þá er hann ekki eins 

sannfærandi. Pornpitakpan greindi frá þremur einkennum sem talsmaður 

þarf að hafa til að geta haft áhrif á markhópinn en þetta eru traust, 

sérþekking og aðdráttarafl en þessir þættir hafa allir jafn mikla þýðingu 

við örvun kauphegðunar neytenda. 

 

2.1 Karl- og kvenkyns talsmenn 

Caballero og Pride (1984, bls. 94-100) gerðu rannsókn á því hvort væri 

áhrifaríkara að vera með konu eða karlmann í auglýsingu sem stíluð var 

beint á ákveðinn hóp fólks. Niðurstöðurnar sýndu fram á að kaupáhugi 

jókst þegar mjög falleg kona var í auglýsingunni í stað þess að nota 

óaðlaðandi karlmann, kvenmann eða jafnvel myndarlegan karlmann. Þá 

hefur auglýsing meiri áhrif ef viðkomandi talsmaður er af gagnstæðu kyni 

en neytandinn sjálfur.	  

 

2.2 Fallegt fólk sem talsmenn 

Þær Bower og Landreth (2001, bls. 1-12) rannsökuðu annars vegar hvort 

það væru tengsl á milli talsmanns í auglýsingum og aukinnar sölu og hins 

vegar notkunar á fallegum talsmönnum og venjulegum talsmönnum í 

auglýsingum. Rannsóknir þeirra leiddu í ljós að notkun fallegra talsmanna 

hefur jákvæð áhrif á neytendur hvað varðar viðhorf til auglýsinga 

fyrirtækisins, sem ýtir þá undir væntanleg kaup þeirra. Einnig kom fram að 

notkun á fallegum talsmönnum eykur líkur á trúverðugleika vörunnar sem 

verið er að auglýsa.  

 

2.3 Íþróttamenn sem talsmenn 

Auglýsingar sem hafa íþróttafólk hafa meiri áhrif á kauphegðun neytenda 

en ef það væri enginn íþróttamaður í auglýsingunni. Íþróttafólk hefur 

jákvæð áhrif á kauphegðun ungs fólks bæði vegna vörumerkja-tryggðar og 
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jákvæðs umtals vörumerkisins. Fyrirtæki notfæra sér það að hægt er að 

hafa meiri áhrif á yngra fólkið en það (Bush, Craig og Bush, 2004, bls. 

108-118). 

 
Tafla 1: Tengsl vöru og talsmanna. Samantekt frá höfundi. 

Verð vöru Vörutegund Tæknistig vöru Gerð talsmanns 

Ódýrar einnota 

vörur 

Matvæli, 

nauðsynjavörur.  

Einfaldar, ekki tæknilegar 

vörur.  

Íþróttafólk, leikarar, 

tónlistarfólk, eigendur 

fyrirtækja, 

skemmtikraftar 

Ódýrar  vörur Nauðsynjavörur: 

mjólk, brauð, vatn, 

kaffi, ávextir o.fl. 

Einfaldar, ekki tæknilegar 

vörur. 

Ekki mikilvægt að 

nota talsmann 

Miðlungsverð Lyf, fæðubótaefni, 

snyrtivörur 

Flóknar vörur Sérfræðingar og 

fagfólk 

Miðlungsverð Föt, skór, íþróttavörur, 

skartgripir,  

Frekar flóknar vörur, en 

smekkur og útlit vöru 

ræður vali neytenda. 

Íþróttafólk, leikarar, 

tónlistarfólk, 

fyrirsætur 

Dýrar vörur Raftæki, bílar, 

fjármálastofnanir 

Flóknar vörur, mikill tími 

fer í að bera saman verð 

og gæði vörunnar. 

Íþróttafólk, leikarar, 

tónlistarfólk 
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3. Notkun talsmanna í auglýsingum 
Í þessum hluta verður reynt að útskýra þær aðferðir og módel sem stuðst er 

við þegar fyrirtæki velja sér talsmannog skoðaðir verða kostir og gallar 

þess að vera með talsmann. 

 

3.1 Kostir og gallar við notkun talsmanna í auglýsingum 

Samkvæmt Erdogan (1999, bls. 295) þá er notkun talsmanna í 

auglýsingum áhrifaríkari leið en að nota ekki talsmann þegar skoðaðir eru 

mikilvægir þættir eins og viðhorf til auglýsingarinnar og vörumerkisins, og 

áhrif á kauphegðun og sölu fyrirtækisins. Þegar fyrirtæki nýta sér talsmenn 

með persónuleika sem passar vel við vörumerkið og markhópinn þá er 

fyrirtækið líklegra til að ná til markhópsins heldur en fyrirtæki sem nýta 

sér ekki talsmenn. Þó það sé einhver smávægilegur hagur á að nota 

talsmann þá er alltaf ákveðinn kostnaður og áhætta sem fylgir því.  

Erdogan setti svo fram skýringartöflu um kosti og galla við notkun 

talsmanna. 
 
Tafla 2: Kostir og gallar talsmanns. Erdogan, 1999, bls. 295 

 

Líklegir kostir Líklegir ókostir Fyrirbyggjandi úrræði 

Aukin athygli Yfirgnæfa vörumerkið Forprófun og vandaður undirbúningur 

Bæta ímynd Almenn ágreiningsefni Kaupa tryggningu og setja inn klausur í 
samninga talsmanna 

Vörumerkjakynning Ímyndabreyting Útskýra hlutverk talsmanna og setja klausu 
um að þeir einskorði sig við vörumerkið 

Endurstaðfærsla 
vörumerkis 

Breyting á ímynd vegna 
minnkandi almennrar 
vitundar á vörumerkinu 

Kanna hvar á lífsleiðinni viðkomandi 
talsmaður er og hversu lengi hann verður á 
því stigi 

Styrkja 
alheimsherferðir 

Kostnaðarsamt Velja þekkta persónu sem er viðeigandi fyrir 
alheimsmarkað, en ekki vegna þess að 
viðkomandi er vinsæll á öllum 
markaðssvæðum 
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Aukin samkeppni og straumur nýrra vara inn á markaðinn hefur orðið til 

þess að fyrirtæki og markaðsfólk hefur notast meira og meira við þekkta 

einstaklinga í auglýsingum sínum, sem vekur athygli fólks og styður við 

vöruna. Nú til dags hefur tæknin gert markaðssetningu mun meira 

krefjandi og með tilkomu internetsins og fleiri miðla er auðveldara að gera 

talsmanninn enn sýnilegri en áður. Þessi sýnileiki talsmannsins styrkir 

vöruna til muna. 

Þá telur Erdogan (1999, bls. 310) jafnframt að talsmenn hjálpi til 

við að ná í gegnum allt auglýsingakraðakið sem er í gangi dagsdaglega. 

Þekktir einstaklingar eru þýðingarmiklir þegar fyrirtæki sækir inn á 

erlenda markaði, en það geta þó leynst hættur í því að nota talsmenn. 

Kostirnir geta á svipstundu breyst yfir í ókosti ef talsmaðurinn lækkar í 

áliti almennings, kemst í kast við lögin eða tapar því mikilvægasta – 

trúverðugleikanum. 
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4. Val á talsmanni 
Þegar val á talsmanni er sett í gang er mikilvægt að hafa í huga að sumir 

talsmenn passa hreinlega ekki við öll vörumerki því hver og einn 

talsmaður hefur sína sérstöðu og útlit. Ákveðið útlit hentar einu vörumerki 

og þá að sama skapi hentar það alls ekki fyrir annað vörumerki 

(McCraken, 1989, bls. 314). 

Auglýsendur þurfa að fá þrjá ólíka þætti til að passa saman, það er 

ímynd vörunnar eða fyrirtækisins, einkenni markhópsins og persónuleika 

talsmannsins. Ímynd talsmanna er ekki síst mikilvæg og það aðdráttarafl 

sem þekktir einstaklingar hafa. Grant McCracken (1989, bls. 314) setti 

fram  þriggja stiga líkan sem sýnir fram á að trúverðugleiki og aðdráttarafl 

segja ekki alfarið til um það hvort að það, að hafa talsmenn í auglýsingum, 

virki eða ekki. 

 

 
Mynd 3: Merkingarfærsla og fylgni talsmanns. Heimild. McCracken, 1989, bls. 315 

 

 

Stig eitt - Menning 

McCracken (1989, bls. 314-315) telur að frægir einstaklingar hafi mun 

meira vægi en óþekktir einstaklingar sem talsmenn fyrirtækja. Frægt fólk 

býr yfir meiri krafti og dýpt en aðrir og talsmaðurinn flytur með sér 

þennan kraft og dýpt yfir á vöruna í merkingarfærsluferlinu. Óþekktar 
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fyrirsætur gefa ýmsar merkingar til neytenda eins og kyn, aldur og 

þjóðfélagsstöðu, en þessar merkingar eru ónákvæmar og daufar. 

Talsmaðurinn dregur svo fram þessar sterku merkingar úr því 

umhverfi sem hann eða hún kemur frá eins og kvikmyndum, íþróttum, 

listum eða öðru. Hann yfirfærir því næst sína ímynd yfir á vörumerkið í 

gegnum líkanið hér að framan. 

 

Stig tvö - Stuðningur 

Val á frægum einstaklingum fer eftir því hvernig merking viðkomandi 

einstaklings passar við markaðsherferð fyrirtækisins. Auglýsingastofan eða 

fyrirtækið sjálft sem leitar að rétta talsmanninum mun setja upp lista af 

merkingum sem passar við þær vörur sem fyrirtækið ætlar að auglýsa. Með 

þessu verður mun auðveldara að velja sér réttan talsmann. Þegar 

talsmaðurinn hefur verið valinn þarf auglýsingaherferðin að koma til skila 

öllum þeim merkingum vörunnar sem á að auglýsa. 

Allir talsmenn munu koma með sín menningarlegu áhrif í 

auglýsinguna án þess að eftir því sé leitað. Mikilvægt er að huga að 

óæskilegum merkingum frá talsmanninum sem tengjast ekki vörunni beint. 

Þessu verður náð fram með því að setja í auglýsinguna fólk, hluti og 

samhengi sem hafa sömu merkingu og talsmaðurinn. Með þessu yfirfærir 

talsmaðurinn sína merkingu yfir á vöruna sem hann er að auglýsa 

(McCraken, 1989, bls. 316). 

 

Stig þrjú - Neysla 

Neytendur eru sífellt að leitast eftir hlutum sem gefa þeim tengingu við 

fólk, persónuleika, lífstíl og menningu. McCracken (1989, bls. 316) telur 

að síðasta stigið sé flóknast þar sem neytendur þurfa að gera kröfu, skipta, 

hugsa um og nota vörurnar í viðeigandi tilgangi. 

Frægir einstaklingar spila lykilhlutverk í lokastiginu þar sem þeir 

hafa skapað sinn eigin karakter og persónuleika sem er öðrum til 

fyrirmyndar og hvatningar. Í stuðningsferlinu koma þessir einstaklingar 
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með merkingar í formi áþreifanlegra hluta til neytenda sem sjá sig sjálfa í 

talsmönnunum. 

Dæmi um  þetta er þegar PowerBar, sem er leiðandi framleiðandi í 

orkustöngum, notar Lance Armstrong hjólreiðakappa í auglýsingum 

sínum. Hann er mikill afreksmaður, öflugur og ákveðinn keppnismaður og 

margfaldur sigurvegari í sinni íþrótt. PowerBar stílar inn á að neytandinn 

sjái að öflugir íþróttamenn eins og Lance Armstrong nota PowerBar 

orkustangir í sinni þjálfun og þá ætti það að vera nægilega öruggt að það 

sé gott fyrir neytandann (Belch, 2009, bls. 187). 

 

4.1 Val á talsmanni á Íslandi 

Fjalar Sigurðarson er almannatengill með mikla reynslu af fjölmiðlum og 

auglýsingum (Fjalar Sigurðarson, munnleg heimild, 1. mars. 2011). Fjalar 

telur að sú aðferð að nota talsmenn í auglýsingum sé ekki langt á veg 

komin og í raun erfitt að kortleggja þessa aðferð í auglýsingum. Smæð 

markaðsins hér á landi gerir það að verkum að auðvelt er fyrir fyrirtæki að 

velja sér þann besta sem hentar hverju sinni þar sem þekkta fólkið á Íslandi 

er ekki dýrt þegar kemur að auglýsingasamningum. Fjalar nefnir einnig að 

bilið á milli þess að vera venjuleg persóna á Íslandi og þekkt persóna er 

mjög lítið og því auðvelt að verða þekkur fyrir lítið afrek.  

Hægt er að skipta þekktum íslenskum einstaklingum upp í þrjá 

hópa. Þetta eru í fyrsta lagi mjög frægir einstaklingar sem hafa skapað sér 

frægð og virðingu landsmanna í gegnum áratugina eins og Bubbi 

Morthens, Björgvin Halldórsson, Ragnar Bjarnason og Björk 

Guðmundsdóttir. Næst eru það þeir sem svo til hver landsmaður kannast 

við og eru áberandi í íslensku þjóð- og menningarlífi, til að mynda Páll 

Óskar Hjálmtýsson, Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, 

Simmi og Jói og Ólafur Stefánsson. Síðast eru það þeir sem komust nálægt 

því að verða frægir en urðu aldrei almennilega þekktir til dæmis Gunnar 
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Smári Egilsson ritstjóri, Dóra Takefusa þáttastjórnandi, Hildur Vala 

Einarsdóttir söngkona og fleiri. 

Fjalar bendir enn fremur á að þau tól sem íslensk fyrirtæki nota 

hvað mest við val á talsmönnum séu þessi þrjú: Passar talsmaðurinn og 

hópurinn saman, passar talsmaðurinn og vörumerkið saman og svo er það 

trúverðugleiki talsmannsins. 

 

4.2 TEARS - módelið 

Í grunninn eru tveir eiginleikar sem skipta hvað mestu máli í vali á 

talsmanni en það eru trúverðugleiki og hversu persónan er aðlaðandi. 

Samkvæmt Shimp (2003, bls. 251-256) þá er það fyrsta sem talsmaður 

þarf að ná er að fá neytendur til að treyst sér. Þegar neytendur skynja 

talsmanninn sem trúverðugan þá getur hann fengið viðtakandann til að 

taka undir skoðun eða skilaboð sem hann er að koma á framfæri og gera 

þau að sínu. 

Shimp settir fram fimm þátta módel sem greinir mikilvæga eiginleika sem 

ávallt þarf að skoða þegar valinn er talsmaður. 

 

 Trúverðugleiki (e. Trustworthiness) 

 Sérfræðiþekking (e. Expertise) 

 Aðdráttarafl (e. Attractiveness) 

 Virðing (e. Respect) 

 Líkindi (e. Similarity) 

 

4.2.1 Trúverðugleiki 

Shimp (2003, bls. 251-256) telur að fyrsta merki um almennan 

trúverðugleika sé það þegar viðkomandi trúir einhverjum eða treystir. 

Þegar neytendur skynja talsmanninn sem trúverðugan þá breytist viðhorf 

þeirra í gegnum sálfræðilegt ferli sem kalla mætti sameiningu vitsmuna 

eða vitsmunaaðlögun (e. Internalization). Þetta ferli á sér stað þegar 
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móttakandi skilaboðanna samþykkir viðhorf talsmannsins á málefni sem 

hans eigin viðhorf. Trúverðugleiki og sérfræðiþekking eru þeir eiginleikar 

sem talsmenn þurfa að hafa. Trúverðugleiki er það að vera trúandi fyrir 

réttum upplýsingum. Talsmaðurinn vinnur sér inn þetta traust hjá 

neytendum með afrekum sínum í íþróttum, leiklist eða öðru þar sem 

viðkomandi skarar fram úr. Trúverðugleikinn liggur í því hvernig 

neytendur taka á móti skilaboðum talsmannsins. 

 

4.2.2 Sérfræðiþekking 

Það að nota einstaklinga með sérstaka hæfileika, þekkingu eða hæfni á 

ákveðnu sviði getur verið góður kostur sem stuðningur við vöruna. Shimp 

(2003, bls. 252-253) telur að það skipti ekki máli hvort talsmaðurinn sé 

sérfræðingur eða ekki því það sem skiptir höfuðmáli er hvernig 

markhópurinn tekur við skilaboðunum frá talsmanninum. Ef sú skynjun 

sem fólk fær af talsmanninum er sú að hann viti mjög mikið um vöruna 

sem hann er að auglýsa þá er talsmaðurinn í betri stöðu til að hafa áhrif á 

skoðanir fólks en ef hann væri ekki talinn hafa vit á því sem hann er að 

auglýsa. 

 

4.2.2 Aðdráttarafl  

Shimp (2003, bls. 252-253) telur að með aðdráttarafli sé ekki verið að tala 

eingöngu um ytri fegurð einstaklingsins heldur eru þetta þættir eins og 

gáfur, persónuleg einkenni, lífstíll viðkomandi og færni í íþróttum. Þegar 

neytandinn finnur eitthvað sem honum líkar í fari talsmannins þá kemur 

fram sannfæring í gegnum staðfestingu. Með staðfestingu eru neytendur 

líklegri til að aðlagast eða taka upp hegðun, atferli, áhugamál eða annað í 

fari talsmannsins ef þeim finnst hann aðlaðandi.  

Hægt er að skipta því að vera aðlaðandi í þrennt: líkamlega 

aðlaðandi, virðingu og það að vilja líkjast einhverjum. Við val á talsmanni 

er mikilvægt að skoða vel hvernig valinu er háttað út frá þáttum eins og 

útliti fólks. Gott dæmi um einmitt þetta þegar fallegur einstaklingur er 
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valinn líkt og rússneska tenniskonan Anna Kournikova sem þénaði um 10 

milljónir dollara á ári sem talsmaður Adidas. Það sem er undarlegt við 

þetta val Adidas er að hún hefur aldrei unnið tennismót á 

atvinnumannamótaröðinni sem gefur til kynna að hún hafi verið ráðin af 

ytri fegurð hennar. 

 

4.2.3 Virðing 

Virðing er þegar neytendur dást að viðkomandi einstaklingi bæði vegna 

persónu hans eða afreka, ásamt íþróttahæfileikum, pólitískum skoðunum 

eða persónuleika (Shimp, 2003, bls. 252-253). 

 

4.2.3 Líkindi 

Loks er það samanburðurinn, en það er hvernig talsmaðurinn passar við 

markhópinn hvað varðar kyn, aldur, lífsstíl og fleira. Þessi eiginleiki er 

mjög mikilvægur í því ljósi að neytendum líkar yfirleitt betur við þá sem 

líkjast þeim að einhverju leyti og því mun talsmaðurinn fá aukið traust frá 

fólki sem er á svipaðum aldri og hann og með samskonar lífsstíl (Shimp, 

2003, bls. 252-253). 

 

4.3 No TEARS - módelið 

Í No TEARS módelinu útskýrir Shrimp (2003, bls. 254-256) hvernig 

stjórnendur og ráðgjafar velja talsmenn til að styðja við vöru sína. Módelið 

er í raun einhverskonar stuðningstól stjórnenda og ráðgjafa þeirra hvernig 

hægt sé að velja frægt fólk ásamt því að forðast þær gryfjur að velja rangt 

fólk. 

Auglýsendur nota mismunandi þætti til að velja talsmenn en hægt er að 

raða þeim upp eftir mikilvægi, þar sem sá mikilvægasti er nefndur fyrst:  
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1. Passar þekkti talsmaðurinn og hópurinn saman? 

2. Passar talsmaðurinn og vörumerkið saman? 

3. Trúverðugleiki talsmanna 

4. Aðlaðandi talsmenn 

5. Kostnaðarþátturinn 

6. Mannleg samskipti  

7. Þekkti einstaklingurinn yfirgnæfir vöruna 

8. Vandræði tengd talsmanni 

 

4.3.1 Passar talsmaðurinn og hópurinn saman? 

Hér er mikilvægt að talsmaðurinn sé í góðu sambandi við markhóp 

vörumerkisins. Það fyrsta sem auglýsendur þurfa að svara er hvort að 

markhópurinn muni vera jákvæður í garð talsmannsins. Íþróttamenn líkt og 

Tiger Woods sem auglýsa golfvörur eiga auðvelt með að tengjast sínum 

markhópi (Shimp, 2003, bls. 254-256). 

 

4.2.2 Passar talsmaðurinn og vörumerkið saman? 

Ef auglýsandinn leitast eftir að talsmaðurinn hagi framkomu sinni á 

ákveðinn hátt til þess að framkoman passa vel við þá ímynd sem 

auglýsandinn vill, þá aðlagar talsmaðurinn sig að því. Dæmi um þetta er að 

ef auglýsandinn vill að talsmaðurinn sé að auglýsa lífeyrissparnað þá þurfi 

hann að vera alvarlegur og traustvekjandi (Shimp, 2003, bls. 254-256). 

 

4.3.3 Trúverðugleiki talsmanna 

Trúverðugleiki talsmanna er í raun ástæðan fyrir notkun talsmanna, því 

neytendur treysta því fólki sem hefur náð að skara fram úr á sínu sviði. Það 

fólk sem er traustsins vert og hefur þekkingu á því sem það er að auglýsa 

er best fallið til þess að sannfæra neytendur um vörur eða þjónustu (Shimp, 

2003, bls. 254-256). 
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4.3.4 Aðlaðandi talsmenn 

Það skiptir máli að talsmaðurinn sé aðlaðandi en þá ekki endilega 

útlitslega séð heldur að viðkomandi talsmaður sé talinn aðlaðandi af sínum 

markhóp. Fyrirtæki þurfa að taka þennan þátt alvarlega því fólk sem er 

fallegt hefur meiri trúverðugleika en venjulegt fólk (Shimp, 2003, bls. 254-

256). 

 

4.3.5 Kostnaðarþátturinn 

Auglýsingastofur þurfa að skoða vel hver kostnaðurinn er við að ná 

samningum við þekkta persónu sem talsmann ákveðins vörumerkis. Ef allt 

er eðlilegt þá velur auglýsingastofan þann talsmann sem er ódýrari í stað 

þess dýrari. Áður en farið er í að velja dýran talsmann þarf fyrirtækið að 

gera kostnaðargreiningu sem sýnir ávinning þess að velja dýrari kostinn þó 

oft geti verið erfitt að áætla tekjustreymið sem verður ef ákveðinn 

talsmaður er valinn (Shimp, 2003, bls. 254-256). 

 

4.3.6 Mannleg samskipti 

Fólk er jafn mismunandi og það er margt og sama gildir um talsmenn. Til 

eru frægir einstaklingar sem er auðvelt að vinna með en svo eru einnig þeir 

sem eru erfiðir í mannlegum samskiptum. Auglýsingastofur þurfa að skoða 

þetta þegar valinn er talsmaður en nauðsynlegt er að viðkomandi sé 

þægilegur í samskiptum og eigi auðvelt með að aðlaga sig að breytilegum 

verkefnum (Shimp, 2003, bls. 254-256). 

 

4.3.7 Þekkti einstaklingurinn yfirgnæfir vöruna 

Súperstjörnur sem eru mikið í sviðsljósinu eiga það á hættu að yfirgnæfa 

vöruna vegna sinnar persónu, til að mynda ef viðkomandi auglýsir fleiri en 

eitt vörumerki í einu. Dæmi um þetta er Tiger Woods sem er talsmaður 

átta fyrirtækja (Shimp, 2003, bls. 254-256). 
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4.3.8 Vandræði tengd talsmanni 

Síðasti þátturinn er sá hversu líklegt það er að viðkomandi talsmaður lendi 

í vandræðum þegar hann er að auglýsa vöru eða þjónustu. Fyrirtæki taka 

alltaf ákveðna áhættu á því að vera með talsmann í auglýsingum sínum en 

einmitt þess vegna skal vanda valið vel og kynna sér viðkomandi talsmann 

eftir bestu getu. En hver eru hugsanleg neikvæð áhrif á sjálft vörumerkið 

ef talsmaðurinn gerir eitthvað af sér? Það er ekkert eitt svar rétt í þeim 

efnum og fræðimenn eru aðeins rétt að byrja að rannsaka slík tilfelli á 

heimsvísu (Shimp, 2003, bls. 254-256). 
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5. Eiginleikar talsmanna 
Herbert C. Kelman er fyrrverandi prófessor í félagssiðfræði við Harvard 

háskólann í Bandaríkjunum en hann setti fram þrjá flokka af þeim 

eiginleikum sem talsmaður þarf að uppfylla þegar hann er valinn af 

fyrirtækinu. Þessir flokkar eru: Trúverðugleiki (e. source credibility),  

aðdráttarafl (e. attractiveness) og vald (e. power) (Belch, 2009, bls. 178). 

 

5.1 Trúverðugleiki talsmanna 

Erfitt getur verið fyrir fyrirtæki að finna réttan talsmann sem þykir vera 

trúverðugur enda eru margir trúverðugir einstaklingar hikandi við að gerast 

talsmenn fyrirtækis vegna hættu á að skaða orðspor sitt og ímynd. 

Fjölmörg dæmi eru um þetta meðal þekktra leikara í Hollywood en mikið 

af þessum leikurum hefur þess í stað samið við fyrirtæki í Asíu sem 

talsmenn vara þar eins og Harrison Ford sem auglýsir bjór og Catherine 

Zeta Jones sem er talsmaður T-mobile, svo eitthvað sé nefnt (Belch, 2009, 

bls. 178).  

Upplýsingar eða skilaboð frá trúverðugum talsmanni geta haft áhrif 

á skoðanir, trú og viðhorf fólks en þetta gerist þegar móttakandi 

skilaboðanna trúir því sem talsmaðurinn er að segja í auglýsingunni vegna 

þess að viðkomandi telur skilaboðin vera trúverðug (Belch, 2009, bls. 

178). 

 

5.2 Aðdráttarafl og vald talsmanna 

Oftar en ekki velja fyrirtæki að notast við þekkta einstaklinga sem 

aðdráttarafl vegna þess að fólk lítur yfirleitt upp til þekktra einstaklinga, 

ásamt því að fólk er líklegra til að verða fyrir áhrifum frá þeim. Það sér 

sjálft sig oft í þessum þekktu persónum og ber sig saman við þekkt fólk 

(Belch, 2009, bls. 182). 
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Gerð var rannsókn á því hvort það skipti máli að vera með fallegt fólk og 

sérfræðinga sem talsmenn í auglýsingum. Það að hafa fallegt fólk sem 

talsmenn hjálpar vissulega en það að hafa sérfræðinga með mikinn 

trúverðugleika vegur mun þyngra. Þeir talsmenn sem fyrirtæki nota í 

sínum auglýsingum eru einstaklingar sem fólk getur borið sig saman við 

og séð sjálft sig í. Það sem markaðsfólk er að leita eftir er svokallað 

„stopping power“  sem er hæfni talsmanna til að draga að sér athygli og 

skapa þess vegna betra viðhorf neytenda til vörumerkisins. Þetta er vel 

þekkt þar sem íþróttamenn auglýsa fyrir íþróttavöruframleiðanda og mæla 

með vörum sem eiga að geta bætt neytandann í viðkomandi íþrótt. Dæmi 

um þetta er Tiger Woods þegar hann auglýsir golfkylfur sem hann mælir 

með fyrir hinn venjulega kylfing (Belch, 2009, bls. 182). 

Það getur komið fyrir að talsmaðurinn verði meira áberandi en vörumerkið 

í auglýsingum og neytandinn horfi meira á persónuna en vörumerkið. 

Fyrirtæki eiga að finna talsmann sem dregur athygli að vörumerkinu en 

ekki svo að fólk sjái bara viðkomandi mannsekju en ekki vörumerkið. 

Dæmi um þetta er þegar bílaframleiðandinn Chrysler kynnti Celine Dion 

sem talsmann fyrir þrjár bílategundir en með þessu ætlaði fyrirtækið að 

markaðssetja sig sem hágæðabílaframleiðanda. Þessi auglýsingaherferð 

gekk ekki sem skyldi og auglýstu þeir í raun frekar hana sem hæfileikaríka 

söngkonu og persónu í stað bílanna (Belch, 2009, bls. 182). 

Vald talsmanns birtist í því að hann stjórnar bæði umbun og refsingu 

neytandans. Afleiðing þessa mikla valds hans birtist í því að hann getur 

hvatt aðra til að bregðast við þeim tilmælum eða afstöðu sem hann stendur 

fyrir sem talsmaður tiltekinnar vöru eða þjónustu. Talsmaðurinn þarf að 

skynja umhverfið til að geta gefið jákvæð eða neikvæð viðurlög til 

móttakandans. Móttakandinn þarf að fá það á tilfinninguna að 

talsmanninum sé annt um hvað honum finnst um eitthvað tiltekið málefni. 

Þegar móttakandi skynjar að talsmaðurinn hefur áhrif þá fer í gang 

áhrifarferli sem nefnist samræming en þá skynjar viðtakandinn áhrif 

talsmannsins og gerir boðskapinn að sínum til að fá jákvæð viðurlög eða til 
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þess að forðast refsingu. Dæmi um þetta er þegar leikarinn Clint 

Eastwood, sem fólk þekkir sem harðjaxl úr kvikmyndum, kemur fram sem 

opinber persóna. Hann haldur fram áróðri og skipar fólki að menga ekki né 

á einhvern hátt skemma eða eyðileggja landssvæði almennings í 

Bandaríkjunum (Belch, 2009, bls. 182). 

 

5.3 Notkun á þekktum/óþekktum persónum 

Samkvæmt Belch (2009, bls 183) þá er mismunandi er hvort talsmenn 

flytji skilaboðin beint eða óbeint. Annars vegar er um að ræða aðila sem 

flytur skilaboðin og hins vegar þann sem sýnir vöruna/þjónustuna. Í fyrra 

tilfellinu er yfirleitt notast við þekkta einstaklinga sem talsmenn. 

Dæmi um þetta er Egill Ólafsson sem les inn á Toyota auglýsingarnar. 

Óbeinn flytjandi skilaboða er aðili sem flytur ekki beint skilaboð 

heldur dregur athygli að vörunni sjálfri eða þjónustunni. Dæmi er um þetta 

eru fyrirsæturnar í Dressmann auglýsingunum. 
 

Tafla 3: Íslenskir talsmenn, sett fram af höfundi. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gerð talsmanns Nafn talsmanns Vörumerki 

Leikari Pétur Jóhann Sigfússon Vodafone 

Íþróttamaður Ólafur Stefánsson Sol Gryn 

Tónlistarmaður Egill Ólafsson Toyota 

Viðskiptamaður Jón Gerald Sullenberger Kostur 

Skemmtikraftur Þorsteinn Guðmundssson SS pylsur 

Fyrirsæta Ásdís Rán Gunnarsdóttir Lottó 
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6. Áhrif talsmanna á auglýsingar 

6.1 Tenging talsmanns við vörumerkið 

Að tengja saman vörumerk og talsmann er ákveðið ferli. Minni fólks er í 

raun eins og stórt net sem er fullt af lausum endum og tengjast í ferlinu þar 

sem vörumerkið og talsmaðurinn koma saman. Þegar talsmaðurinn kemur 

fram með vörumerkinu festist það í minni fólks með tímanum (Domjan og 

Burkhard, 1986, bls 322). 

 

6.2 Talsmenn sem tala fyrir fleiri en eitt vörumerki 

Talsvert er um að stóru stjörnurnar séu talsmenn fyrir fleiri en eitt 

vörumerki eins og Nicole Kidman (Chanel, Omega), David Beckham 

(Adidas, Active2, Yahoo) og Tiger Woods (Nike, EA sports, TAG 

Heuer).Talið er heppilegra fyrir fyrirtæki að velja sér talsmann sem er ekki 

tengdur öðrum vörumerkjum, því þeir talsmenn sem eru að auglýsa fleiri 

en eitt vörumerki geta haft þær tengingar að neytendur tengja ósjálfrátt 

saman ímynd viðkomandi fyrirtækisins við ímynd annarra fyrirtækja. Ef 

neytandinn er ekki hrifinn af ákveðnu vörumerki sem talsmaðurinn er að 

kynna getur það haft áhrif á hin fyrirtækin sem viðkomandi talsmaður 

vinnur fyrir. Samkvæmt rannsóknum þeirra Mowens og Browns þá koma 

vörumerki sem auglýst eru af talsmanni, sem er aðeins að auglýsa fyrir eitt 

fyrirtæki, betur út en vörumerki sem eru auglýst af talsmönnum sem 

auglýsa fyrir fleiri en eitt vörumerki í einu  (Mowen og Brown, 1981, bls. 

437-441). 

 

6.3 Fyrirtæki sem nota fleiri en einn talsmann í einu 

Algengt er að fyrirtæki séu með fleiri en einn talsmann í einu til að nálgast 

breiðari markhóp, en dæmi um þetta eru Nike, Pepsi og McDonalds. Sum 

fyrirtæki aðgreina vörur sínar fyrir ákveðna markhópa með aðgreindum 
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vörulínum líkt og snyrtivöruframleiðandinn L´Oreal. Mikilvægt er að velja 

saman hóp talsmanna sem passar saman og hentar vörulínunni sem á að 

auglýsa því vörumerkið það á hættu að neytandinn verði ruglaður vegna 

mismunandi tegunda sama vörumerkisins (Hsu og McDonald, bls. 19-27). 

 

6.4 Neikvæð umfjöllun um talsmann 

Talið er að þar sem vörumerki og talsmaður séu ein heild þá hafi það áhrif 

á vörumerkið hvernig fólki líkar við viðkomandi talsmann. Samkvæmt Till 

og Shimp þá eru ávallt áhættuþættir við að nota talsmann í auglýsingum en 

þeir halda því fram að þegar stofnað er til samvinnu talsmanna og 

vörumerkis og neikvæða umfjöllunin kemur fram þá hefur það í för með 

sér lækkandi álit á viðkomandi talsmanni (Till og Shimp, 1998, bls. 67-

82). 

Fræðimennirnir Money, Shimp og Sakano gerðu merkilega 

rannsókn á því hvort neikvæð umfjöllun hafi áhrif á kaupvenjur fólks í 

Bandaríkjunum annars vegar og  Japan hins vegar.  Neikvæð umfjöllun er 

ekki endilega jafn slæm eins og sýnist í fyrstu, því talsmenn geta jafnvel 

hagnast í stað þess að tapa á því að umfjöllunin um þá sé á neikvæðum 

nótum. Neikvæð umfjöllun dregur að sér meiri athygli og fólk man betur 

eftir slíku (Money, Shimp og Sakano, 2006, bls. 113-123).  

Það sem kom á óvart í þeirri rannsókn var að hægt var að skipta 

neikvæðum áhrifum í tvennt, annars vegar eru það neikvæð áhrif sem hafa 

aðeins áhrif á viðkomandi talsmann en ekki vörumerkið og hins vegar eru 

það neikvæð áhrif sem hafa áhrif á álit neytenda á talsmanninum og 

vörunni sem hann auglýsir. Hegðun talsmanna sem alla jafna er talin 

óviðeigandi og ekki á færi talsmannsins sjálfs að hafa áhrif á getur valdið 

því að fólk sýni viðkomandi samúð í stað þess að sýna honum fyrirlitningu 

og versli engu að síður þá vöru sem hann er að auglýsa. Það sem kom 

hvað mest á óvart í þessari rannsókn var að  sá hópur talsmanna sem fékk 

ekki á sig slæmt umtal kom verst út í þessari könnun þar sem fólk taldi 
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líklegra að það mundi kaupa vörur frá þeim framleiðendum sem voru 

talsmenn sem máttu þola neikvætt umtal. Samkvæmt þessu ættu fyrirtæki 

að hugsa sig vel um áður en þau grípa til róttækra aðgerða og halda frekar 

í talsmenn sína  þegar neikvætt umtal kemur fram í stað þess að losa sig 

við þá strax (Money, Shimp og Sakano, 2006, bls. 113-123). 

Gott dæmi um þetta er þegar slúðurtímarit birti myndir af 

ofurfyrirtsætunni Kate Moss við kókaínneyslu sem voru svo birtar í fleiri 

fjölmiðlum. Það lá um leið í augum uppi að hennar stærstu samningsaðilar 

Chanel og Burberry myndu segja upp samstarfssamningum sínum við 

fyrirsætuna vegna tengsla hennar við fíkniefnaneyslu. Bæði fyrirtækin 

sögðu skilið við ofurfyrirsætuna en buðu henni svo nýjan samning ekki 

löngu seinna vegna aukinna vinsælda hennar sem létu ekki á sér standa og 

fólk stóð með henni í hennar vandamálum. Þarna er líklegt að fólk hafi 

eins og var sagt hér að framan fyllst samúð í hennar garð og álit hennar því 

ekki beðið eins mikilla hnekki. (Money, Shimp og Sakano, 2006, bls. 113-

123). 

 
Fullkomnir og gallalausir talsmenn kunna að vekja hlýjar 
tilfinningar hjá eiganda vörumerkisins en þeir virka kuldalegir í 
augum neytenda. Ef þú vilt að talsmaðurinn þinn tengist 
fjöldanum, láttu hann glíma við einhver vandamál, helst sem hann 
hefur skapað sjálfur (Lanahan, 2003, bls.22). 
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7. Fjárhagslegur ávinningur vegna talsmanna 
Samkvæmt Agrawal og Kamakura (1995, bls. 56-62) þá eyða fyrirtæki 

milljónum og jafnvel milljörðum í vinsæla og þekkta talsmenn sem ræðst 

af frægð viðkomandi einstaklings. Við það að nota þekkta einstaklinga 

sem talsmenn í auglýsingum getur fyrirtækið búið til óefnislegar eignir. 

Þessi fjárfesting er eitthvað sem á að koma til góða til lengri tíma með 

framtíðarsölu, tekjum og hagnaði.  

Agrawal og Kamakura (1995, bls. 56-62) telja að það sé erfitt að 

mæla heildaráhrif auglýsinga á sölu og það sé nær ómögulegt að meta 

hvort það sé arðbært að notast við talsmenn í auglýsingum. Þar sem 

auglýsingar standa yfirleitt yfir í lengri tíma þá gefa þær ekki rétta 

hagnaðarmynd af tiltekinni auglýsingaherferð.  

Til að mæla óvæntan hagnað er notast við aðferð sem heitir „event 

study methodology“ eða atburða rannsóknaraðferð. Um er að ræða 

viðurkennda aðferð í reikningsskilum, lögfræði, viðskiptaáætlunum og 

núna á síðustu árum hefur aðferðin verið notuð talsvert í 

markaðsrannsóknum. Aðferðafræðin snýst um að fjárfestar meta allar þær 

upplýsingar sem koma frá fyrirtækinu þegar þeir huga að fjárfestingum í 

fyrirtækinu. Vegna þess hve miklir fjármunir eru í samningum við þekkta 

talsmenn þá vega þessir þættir þungt hjá fjárfestum og þeirra mati á 

persónunni. Með þessu gefa fjárfestar fljótt til kynna hvort þeir hafi trú á 

talsmanninum til framtíðar eða ekki og geta þá um leið haft áhrif á gengi 

fyrirtækisins á hlutabréfamarkaði (Agraval og Kamakura, 1995, bls. 56-

62).  

Agrawal og Kamakura (1995, bls. 56-62) gerðu rannsókn á 110 

fyrirtækjum sem höfðu gert samning við þekktan talsmann og útkoman var 

sú að að meðaltali höfðu talsmenn þessara fyrirtækja jákvæð áhrif á 

hlutabréfaverð þeirra. 



 

 32 

8. Aðferðafræði rannsókna 

8.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknir vísa til þess að rannsakandinn geti nálgast 

viðfangsefnið á margvíslegan hátt og með mismunandi 

rannsóknaraðferðum. Eigindlegar aðferðir eru þær aðferðir sem notast við 

vísindalegar, nákvæmar og kerfisbundnar aðferðir þar sem rannsakandinn 

beitir huglægni. Markmiðið er að kafa djúpt eftir upplýsingum um þau 

atriði sem verið er að fjalla um út frá ýmsum sjónarhornum. McMillan 

(2008, bls. 10-12, 272) útskýrir þessa rannsóknaraðferð sem fjölbreytta 

rannsóknaraðferð sem byggir á heimspekilegum hugtökum sem hægt er að 

tengja saman. Aðferðin er notuð þegar markmið rannsóknarinnar er að 

öðlast skilning á huglægri þekkingu og þeim sjónarmiðum sem 

þátttakendur búa yfir.  

Líkön og orð eru notuð í stað talna og útreikninga en tilgangurinn 

er að gefa greinargóða lýsingu á því sem verið er að rannsaka og þá um 

leið að endurspegla atferli og hegðun fólks við mismunandi aðstæður 

(McMillan, 2008, bls. 10-12, 272). 

 

8.2 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðin er byggð á tölulegum gögnum, mælingum og 

afleiddum rökum. Hægt er að skipta megindlegum rannsóknum upp í 

tvenn rannsóknarsnið, annars vegar tilraunir og hins vegar það þegar 

rannsakandinn hefur ekki bein áhrif á rannsóknarefnið.  

Megindlegar rannsóknaraðferðir styðast yfirleitt við fyrirfram 

ákveðnar spurningar sem lagðar eru fyrir ákveðið afmarkað úrtak. 

Rannsakandinn notar því næst tölfræðilegar aðferðir til að útskýra 

niðurstöður sínar til að mynda með gröfum og töflum. Þær rannsóknir sem 

notast við tilraunir gefa rannsakandanum stjórn á einum eða fleiri þáttum í 

rannsókninni og með því getur hann haft ákveðna stjórn og áhrif á hegðun 
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þess sem verið er að rannsaka. Aðferðin gengur út á að sjá hvort að einn 

hlutur í rannsókninni getur haft áhrif á annan (McMillan, 2008, bls. 10-12, 

272). 

 

8.3 Rannsóknaraðferð 

Það eru margar aðferðir notaðar til rannsókna en flestar tegundir 

rannsókna flokkast eftir því hvað rannsakandinn veit mikið um efnið áður 

en rannsóknin hefst. Hægt er að skipta rannsóknaraðferðum upp í þrennt: 

leitandi, lýsandi og útskýrandi rannsókn.  

Lítið er til um rannsóknir á talsmönnum í íslenskum auglýsingum 

og þess vegna var notast við leitandi rannsóknaraðferð. Þegar  fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á viðfangsefninu er vænlegast að notast við 

leitandi rannsókn (e. exploratory research) (Hair, Bush og Ortinau, 2006, 

bls. 174).  Rannsakandi ákvað í ljósi fárra rannsókna á þessu sviði að taka 

viðtöl við stjórnendur fyrirtækja og auglýsingastofa sem eru hvað mest að 

notast við talsmenn í sínum auglýsingum. Þessi aðferð upplýsingasöfnunar 

er lýst sem eigindlegri (e. qualitative) rannsóknaraðferð. Spurningalisti var 

útbúinn og lagður fyrir ákveðna starfsmenn, þótt nauðsynlegt hafi verið að 

breyta og aðlaga spurningarnar að hverju fyrirtæki fyrir sig. Rannsakandi 

tók viðtöl annars vegar við markaðsstjóra fyrirtækja og hins vegar 

verkefna og framkvæmdastjóra auglýsingastofa. Spurningalistinn er svo í 

heild sinni í viðauka 1. 

  Við heimildaöflun var hvað helst notast við Gegni og ProQuest þar 

sem fræðibækur og greinar og rannsóknir úr fræðitímaritum voru helst 

notaðar sem heimildir. 
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9. Rannsókn  
Rannsóknin beinist að því að kanna kosti og galla þess að nota talsmenn í 

íslenskum auglýsingum. 

Höfundi þótti áhugavert að kanna hvernig íslensk fyrirtæki og 

auglýsingastofur þeirra hafa valið talsmenn sína, hvaða atriði skipta máli 

og af hverju fyrirtækin völdu að styðjast við talsmenn í auglýsingum 

sínum. Annað sem höfundi langaði að kanna var hvernig val á talsmanni 

fer fram á Íslandi. Mikilvægt er að kanna alla þá þætti sem hafa áhrif á 

markhópinn, eins og útlit, trúverðugleika, vinsældir og fleiri atriði, þegar 

fyrirtæki velur sér talsmann. Höfundur vildi fá álit viðmælenda á því 

hvaða atriði hjá íslenskum fyrirtækjum eru mikilvægust þegar valinn er 

talsmaður og af hverju. 

Fimm fyrirtæki voru valin af höfundi sem hafa eða eru nú þegar að 

nota talsmenn í sínum auglýsingum. Einnig vildi höfundur fá álit þeirra á 

vali, notkun og árangri þess að nota talsmann, ásamt því að fá innsýn í 

vinnubrögð auglýsingastofa við val á talsmönnum. Þau fyrirtæki sem urðu 

fyrir valinu voru Vodafone, Byko, Jónsson og Le´macks, Hvíta Húsið og 

Toyota. Ástæðan fyrir valinu á þessum fyrirtækjum var sú að öll fyrirtækin 

hafa verið áberandi í notkun talsmanna í sínum auglýsingum en á 

mismunandi hátt og því fær höfundur ólíkt sjónarhorn á mögulegri notkun 

á talsmönnum. 

Öll viðtölin fóru fram í fyrirtækjum viðmælenda og stóðu að 

jafnaði í um 45 mínútur. Höfundur notaði útprentuð blöð með spurningum  

sem unnar voru út frá fræðilega hluta verkefnisins hér að framan. Með 

þessum spurningum vildi höfundur tryggja að hann fengi haldgóðar 

upplýsingar til að sjá bæði kosti og galla þess að nota talsmenn í 

auglýsingum á Íslandi. 

Viðtölin voru eftirfarandi: við Björn Víglundsson, framkvæmda-

stjóra hjá Vodafone, þann 9. mars; við Jónas Gunnarsson, framkvæmda-

stjóra Expo (auglýsingastofa Byko), þann 11. mars;  við Ingólf 
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Hjörleifsson og Mörtu Þórðardóttur, verkefnastjóra hjá Jónsson og 

Le´macks, þann 24. mars; við Halldór Guðmundsson, stjórnarformann hjá 

Hvíta húsinu, þann 29. mars og loks við Kristin Gústaf Bjarnason, 

framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs Toyota, þann 30. mars. Viðtölin 

eru öll í heild sinni í viðauka 2. 

 

 

 
   

 

 
 

 
 

 

Mynd 4: Vörumerki fyrirtækja viðmælenda 

 

 

Spurningalistar voru lagðir fram í hálfopnu viðtalsformi, en þar gefst 

viðmælendum kostur á að ræða opið um rannsóknarefnið. Fleiri spurningar 

bættust við frá höfundi í kjölfar umræðu á meðan viðtali stóð. Í tilfellum 

auglýsingastofanna sendi höfundur spurningarnar áður en hann kom í 

viðtalið svo viðmælendur gætu tekið saman efni svo viðtalið nýttist betur. 

Höfundur skrifaði hjá sér á útprentuð blöð þau atriði sem komu fram og 

voru þessir punktar notaðir til að rita upp viðtölin. Spurningalistinn var 

aðeins notaður til að draga það helsta fram varðandi talsmenn á Íslandi en 

hann var hvergi nærri tæmandi. Við skrif á niðurstöðum nýtti höfundur 

þessa punkta ásamt upphaflegu spurningalistunum sem hafðir voru til 

hliðsjónar. 
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9.2 Talsmenn í íslenskum auglýsingum   

Við mat á niðurstöðum, þótti höfundi ákjósanlegt að bera aðferðir við val 

og notkun á íslenskum talsmönnum saman við erlendu fræðin sem skoðuð 

hafa verið hér að framan.  

1. Aðferðir við val á talsmönnum 

2. Dæmi um notkun á íslenskum talsmönnum 

3. Hvaða hópar eru helst valdir sem talsmenn á Íslandi 

4. Hvernig er staðið að samningum við talsmenn 

5. Kostir og gallar við notkun talsmanna 

 

9.2.1 Aðferðir við val á talsmönnum 

Viðmælendur höfundar telja almennt að á Íslandi fari val talsmanna þannig 

fram að fyrirtækið byrji á að skilgreina markhópinn sem talsmaðurinn þarf 

að ná til. Næst listar auglýsingastofan upp þau atriði sem viðkomandi þarf 

að bera til dæmis útlitstengda þætti, aldur, bakgrunn, sérfræðiþekkingu, 

stöðu og fleira sem fer saman við markhópinn og vöruna eða þjónustuna 

sem á að auglýsa. Loks hefjast prufur eftir að heildarramminn er tilbúinn. 

Þegar þessi aðferð er borin saman við fræðin þá er hún mjög áþekk 

þeim en talsvert dýpra er farið í skilgreiningar í fræðunum líkt og í kafla 4. 

Þar taldi McCracken (1989, bls. 314) nauðsynlegt að auglýsendur fái þrjá 

ólíka þætti til að passa saman, sem eru ímynd vörunnar eða fyrirtækisins, 

einkenni markhópsins og persónuleika talsmannsins.  

Einnig kom Shimp (2003, bls.251-256) fram með módel sem á að 

nýtast sem stuðningstól stjórnenda og ráðgjafa þeirra við að velja fræga 

einstaklinga og forðast að velja rangt fólk. Farið var í gegnum No TEARS 

módelið í kafla 4.3, en það skiptist í átta þætti: passar talsmaðurinn og 

hópurinn saman, passar persónan og vörumerkið saman, hversu mikill er 

trúverðugleikinn, hve aðlaðandi er persónan, hver er kostnaðarþátturinn, 

hvernig eru mannleg samskipti, yfirgnæfir persónan vöruna og loks hver 

vandræði tengd talsmanni geta verið. Ef við berum þetta módel saman við 
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það sem gerist hér á landi kemur í ljós að allir þessir þættir eru skoðaðir 

þegar val á talsmanni fer í gang þó svo að vægi hvers þáttar sé 

mismunandi.  

Af þessu má sjá, að það helsta sem skiptir máli við val á talsmanni 

er að markmið og tilgangur auglýsingarinnar sé skýr sem og hvaða 

hlutverki talsmaðurinn á að gegna. Skilgreina þarf þá þætti sem 

viðkomandi þarf að búa yfir svo hann nái tengingu við markhópinn. Velja 

skal persónu sem á auðvelt með að koma efninu til skila svo það verði 

trúverðugt og um leið að hún yfirgnæfi ekki vöruna sjálfa. 

 

9.2.2 Dæmi um notkun á íslenskum talsmönnum 

Samkvæmt viðtölum höfundar þá er ansi mismunandi hvernig fyrirtækin 

nota sína talsmenn. Tilgangur fyrirtækja við notkun talsmanna getur verið 

af ýmsum toga, líkt og að ná aukinni athygli, bæta ímynd eða breyta ímynd 

á vöru eða þjónustu með endurstaðfærslu. 

Í upphafi herferðar með talsmanni er í flestum tilfellum mikilvægt 

að viðkomandi sjáist og heyrist. Flestir viðmælendur benda á að 

sjónvarpið sé mikilvægur kynningarmáti í upphafi svo talsmaðurinn nái 

tengingu við neytandann á þann hátt sem hann er vanur. Sem dæmi ef 

talsmaðurinn er þekktur leikari þá nær hann mun betur til fólks í gegnum 

mynd og hljóð heldur en eingöngu á prenti. 

Björn Víglundsson, framkvæmdastjóri og yfirmaður markaðsmála 

hjá Vodafone, telur samstarf þeirra við Pétur Jóhann grínista og leikara 

hafi haft mjög góð áhrif á ímynd fyrirtækisins. Í upphafi ákvað Vodafone 

að fá Pétur Jóhann til sín án þess að hugsa um aðra valkosti. Vodafone 

birtir auglýsingar sínar aðallega í sjónvarpi þar sem hans karakter kemst 

best til skila. Pétur Jóhann er einnig notaður sem hugmyndasmiður og 

tekur hann virkan þátt í handritsgerð auglýsinga fyrirtækisins (Björn 

Víglundsson, munnleg heimild, 9. mars. 2011).   

Í tilfelli Toyota telur Kristinn G. Bjarnason, framkvæmdastjóri 

sölu- og markaðssviðs, að með tilkomu Egils Ólafssonar söngvara hafi 
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Toyota fengið rödd sem allir þekkja sem sé bæði traustvekjandi og 

trúverðug. Kristinn telur að Egill hafi haft mikið um það að segja að 

fyrirtækið hafi skapað sér góða ímynd, en er jafnframt þeirrar skoðunar að 

Egill sé í raun það stór og mikil persóna í mynd að hann myndi yfirgnæfa 

vöruna. Hætta er á að talsmaðurinn verði í raun aðalatriðið og bifreiðin 

aukaatriði fyrir neytandann (Kristinn Gústaf Bjarnason, munnleg heimild, 

30. mars. 2011). 

Byko fór þá leið árið 2008 að nota karakterinn Gyðu Sól, úr 

vinsælu sjónvarpsþáttunum Fóstbræðum, sem leikin var af Helgu Brögu 

Jónsdóttur. Ástæðan fyrir valinu á þessum talsmanni var sú að hún þótti 

vinsæl og talið var að hún myndi passa við markhópinn. Ekki var leitast 

eftir að finna persónu sem væri endilega trúverðug heldur reynt að höfða 

frekar til húmors og kímnigáfu (Jónas Gunnarsson, munnleg heimild, 11. 

mars. 2011).  

Í nýjustu Landsbankaauglýsingunum eru notaðir óþekktir talsmenn 

sem segja frá því hversu mikilvægur sparnaður sé. Erfitt er fyrir bankann 

að fá þekkt fólk til að verða talsmenn þeirra eftir þá miklu álitshnekki sem 

hann varð fyrir eftir bankahrunið. Í þessu tilfelli er um endurstaðfærslu að 

ræða til að bæta ímynd Landsbankans, en með endurstaðfærslu er átt við 

að reynt sé að staðsetja vöru eða þjónustu upp á nýtt í hugum fólks.  

 

9.2.3 Hvaða hópar eru helst valdir sem talsmenn á Íslandi 

Samhljómur er meðal allra viðmælenda um það að sá hópur sem helst 

hefur verið valinn sem talsmenn á Íslandi eru leikarar. Það er ekki að 

ástæðulausu því leikarar eru þjálfaðir í tali og framkomu, svo allt ferlið 

verður auðveldara og tekur skemmri tíma. Mikilvægt er að talsmaðurinn 

eigi auðvelt með að framkvæma þá hluti sem ætlast er til af honum því þá 

verður allt framleiðsluferlið styttra og ódýrara. 

Íþróttamenn eru mjög áberandi talsmenn fyrirtækja í 

Bandaríkjunum þar sem stjörnudýrkun er mikil og þá sérstaklega hjá yngri 

kynslóðinni. Í rannsókn Bush, Craig og Bush (2004, bls. 108-118) sem 
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vikið var að í kafla 2.3 hér að framan kemur fram að íþróttafólk hefur 

jákvæð áhrif á kauphegðun ungs fólks, bæði vegna vörumerkjatryggðar og 

jákvæðs umtals vörumerkisins.  

Helsta ástæðan fyrir því að íþróttamenn hafa ekki verið mikið 

notaðir sem talsmenn á Íslandi er vegna þess að stjörnudýrkun á 

íþróttafólki hérlendis er einfaldlega ekki mikil. Fáir íslenskir íþróttamenn 

komast í fremstu röð í sinni grein á alþjóðavísu.  

Samkvæmt Ingólfi og Mörtu, hjá Jónsson og Le´macks, hefur 

orðið mikill viðsnúningur eftir bankahrunið haustið 2008. Nú reynist mun 

erfiðara en verið hefur að fá þekkta einstaklinga til að koma fram sem 

talsmenn fyrirtækja og þá sérstaklega fyrir fjármálastofnanir sem eru 

einmitt að reyna að skapa sér nýja ímynd (Ingólfur Hjörleifsson og Marta 

Þórðardóttir, munnleg heimild, 24. mars. 2011). 

   

9.2.4 Hvernig er staðið að samningum við talsmenn 

Í flestum tilfellum eru samningar talsmanna gerðir við auglýsingastofuna 

en þeir eru yfirleitt til 18 mánaða í senn, með framlengingarákvæði um 

aðra 18 mánuði á hálfvirði. Við samningsgerð er ávallt tekið fram 

tímabilið sem auglýsingarnar mega birtast og í hvaða miðlum.  

 Í samningum sem Hvíta húsið gerir við sína talsmenn eru settir inn 

fyrirvarar um riftun samninga ef talsmaðurinn myndi skyndilega misstíga 

sig og þá um leið eyðileggja herferðina. Ekki hafa verið settar inn slíkar 

klausur í samninga hjá Byko, Jónsson og Le´macks og Vodafone ef 

talsmaður fer út af sporinu, en ein ástæða þess er til að fæla ekki mögulega 

talsmenn frá verkefninu. Hins vegar er fyrirtækið ekki skylt að nota 

talsmanninn þó samningur hafi verið gerður, en vissulega fær hann greitt 

fyrir samninginn.  

Eins er mikilvægt að tekið sé fram í samningnum hvort 

viðkomandi talsmaður megi auglýsa fyrir önnur fyrirtæki meðan hann er 

talsmaður hjá tilteknu fyrirtæki. Ákvæði þess efnis geta verið þrenns 

konar, í fyrsta lagi að talsmaðurinn auglýsi bara hjá einu fyrirtæki meðan á 
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samningstíma stendur, í öðru lagi að hann megi auglýsa hjá öllum nema 

samkeppnisaðilum og í þriðja lagi að honum sé frjálst að auglýsa fyrir 

hvern sem er. Markmiðið er að notkun talsmanna skili arði og þess vegna 

verður að líta á svona samband sem langtímasamband en ekki eitthvað 

sem gerist á örfáum vikum eða mánuðum. 

Halldór, hjá Hvíta húsinu, telur jafnframt að líftími talsmanna sé 

mjög mismunandi og fari í raun allt eftir því hvernig unnið er með 

viðkomandi talsmann. En með hagkvæmni og útsjónasemi er  hægt að 

halda úti talsmanni til lengri tíma ef vilji er fyrir hendi hjá báðum aðilum 

(Halldór Guðmundsson, munnleg heimild, 29. mars. 2011). 

                 

9.2.5 Kostir og gallar við notkun talsmanna  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að helstu kostir þess að vera með 

talsmann væri sá stuðningur sem hann veitir vörunni. Vörumerkið verður 

auðþekkjanlegra og fyrirtækið kemur því fyrr upp í huga fólks. 

Sá mikli stuðningur og athygli sem talsmaður veitir vörunni getur 

skipt máli hvort að fyrirtækið nái athygli neytenda í hinu mikla áreiti 

auglýsinga. Þetta á sérstaklega við þegar um nýjar vörur eða vörumerki er 

að ræða, því með notkun þekktrar persónu er líklegra að auglýsingin fái 

góða athygli ásamt því að hún kemst í gegnum frumskóg auglýsinganna 

(Jónas Gunnarsson, munnleg heimild, 11. mars. 2011). 

Í kafla 2 var greint frá þeim þremur einkennum sem Pornpitakpan 

telur að talsmenn þurfi að hafa til að geta haft áhrif á markhópinn: traust, 

sérþekkingu og aðdráttarafl en þessir þættir eru allir jafn mikilvægir þegar 

kemur að því að örva kauphegðun neytenda. 

Skemmtilegar auglýsingar virka betur á neytendur en þær sem eru 

hefðbundnar. Íslenskar auglýsingar með erlendum talsmönnum innanborðs 

snúast oftar en ekki um grín og léttleika líkt og í auglýsingum Thule þar 

sem erlendir ferðamenn eru settir í gamansama stöðu. 

Ákveðin áhætta fylgir því að nota talsmenn vegna möguleikans á 

að hann brjóti alvarlega af sér, fái á sig slæmt umtal, eða hann sé ekki til 
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taks þegar á þarf að halda. Gæta þarf að því áður en talsmaður er ráðinn að 

hann hafi flekklausan feril svo það bitni ekki á auglýsingaherferðinni eftir 

að hún hefur verið sett af stað. Fylgjast þarf grant með því að fólk fái ekki 

leið á talsmanninum þegar um mikla notkun á honum er að ræða. Þess 

vegna er  mikilvægt að passa upp á talsmanninn sjálfan og hans persónu 

og að hún verði ekki fyrir skaða með ofnotkun. 

 Þessar útskýringar viðmælenda höfundar koma heim og saman við 

skýringar Erdogans (1999, bls. 295) í kafla 3.1 þar sem hann vísar einnig í 

að kostir talsmanna geta á svipstundu breyst yfir í ókosti ef talsmaðurinn 

lækkar í áliti almennings, kemst í klandur eða tapar trúverðugleikarnum, 

sem er án efa það allra mikilvægasta. 

Jafnframt er mikilvægt að gæta þess að talsmaðurinn yfirgnæfi 

ekki vöruna svo varan sjálf verði ekki aukaatriði. Þegar talsmaður 

yfirgnæfir vöruna eða of mikið er gert úr talsmanninum telur Halldór 

Guðmundsson, hjá Hvíta húsinu, að auglýsingavinnan og framkvæmdin sé 

ekki vandlega unnin og þar sé í raun vandinn skapaður (Halldór 

Guðmundsson, munnleg heimild, 29. mars. 2011). Dæmi um þetta er til 

dæmis leikarinn og grínistinn Þorsteinn Guðmundsson sem hefur leikið 

sama karakterinn fyrir mörg fyrirtæki eins og KB Banka, SS pylsur og 

núna síðast fyrir söfnunarátakið Karlmenn og krabbamein. Þarna hefur 

sama persónan verið hjá öllum fyrirtækjunum sem getur gert það að 

verkum að fólk sjái aðeins karakterinn sem það þekkir úr öðrum 

auglýsingum en ekki hvað verið sé að auglýsa. 
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10. Niðurstöður 
Í þessum lokakafla verkefnisins mun höfundur svara rannsóknar-

spurningunni sem sett var fram í upphafi: „Talsmenn í íslenskum 

auglýsingum – kostir og gallar“. 

Nú á tímum harðnandi samkeppni reyna fyrirtæki að aðgreina sig 

frá samkeppnisaðilum til að ná augum og eyrum neytenda. Með því að 

nota talsmann geta fyrirtæki aðgreint sig frá keppinautum ásamt því að 

eiga mun betri möguleika á því að varan þeirra fái athygli. Talsmaður 

getur haft áhrif á kauphegðun neytenda vegna þess að traustið og 

trúverðugleikinn sem neytendur sína talsmanninum yfirfærist á vöruna. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá eru fleiri kostir en 

gallar sem fylgja því að nota talsmenn ef rétt er staðið að undirbúningi á 

vali hans. Hér að neðan eru settir upp í samantektartöflu helstu kostir og 

gallar þess að nota talsmenn í auglýsingum. 

 
 
Tafla 4: Samantekt á kostum og göllum talsmanna – sett fram af höfundi 

 

Tegund talsmanns Líklegir kostir Líklegir gallar 

Óþekktur talsmaður Dregur athygli að skilaboðum 
Lægri kostnaður 

Hefur minni áhrif á neytendur 

Vinsæll og frægur 
talsmaður 

Dregur athygli að vörunni 
Stuðningur við vöruna 
Styrkir eða bætir ímynd vörunnar 
og/eða fyrirtækisins 
Getur haft áhrif á kauphegðun 

Yfirgnæfir vörumerkið  
Umdeild persóna 
Hætta á alvarlegum lögbrotum 
Kostnaðarsamt 

Tveir eða fleiri frægir 
talsmenn hjá sama 
vörumerki 

Ná til breiðari markhóps Hætta á að neytendur ruglist 
vegna mismunandi tegunda sama 
vörumerkis 

Frægir talsmenn sem 
auglýsa fyrir tvö eða 
fleiri fyrirtæki í einu 

Hjálpar fyrirtækjum með laskaða 
ímynd 

Neytendur tengja ósjálfrátt 
saman ímynd þessara fyrirtækja 
þó þau séu alls óskyld 
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Líkt og vikið var að í rannsókninni þá eru helstu kostir þess að vera með 

talsmann sá stuðningur sem hann veitir vörunni með þeirri jákvæðu ímynd 

sem hann hefur unnið sér inn. Þessi stuðningur getur skipt sköpum þegar 

um mikla samkeppni á markaði er að ræða og erfitt að aðgreina vöruna 

og/eða fyrirtækið frá samkeppninni. Vörumerkið verður auðþekkjanlegra 

og fyrirtækið kemur því fyrr upp í huga fólks. Neytendur eru mun líklegri 

til að treysta þeim skilaboðum sem talsmaður kemur með heldur en 

einhver óþekkt persóna setur fram. Talsmenn eru þess vegna góður kostur 

fyrir þau fyrirtæki sem vilja endurstaðfæra vörur eða ímynd fyrirtækisins í 

huga fólks. 

 Helstu gallar við notkun á talsmönnum eru þættir eins og hættan á 

að talsmaðurinn og varan fari að keppa um athygli neytenda, en þar er 

mikilvægt að auglýsingastofan hafi gætur á þegar um mjög frægar og 

kraftmiklar persónur er að ræða svo þær yfirgnæfi ekki vöruna. Ávallt er 

hætta á að viðkomandi talsmaður brjóti alvarlega af sér með þeim 

afleiðingum að herferðin eyðileggist og ímynd fyrirtækisins getur einnig 

beðið hnekki. Ætíð þarf að reikna með því að talsverður kostnaður sé við 

notkun á talsmanni og þá helst þegar talsmaður auglýsir aðeins hjá einu 

fyrirtæki. Þegar fyrirtæki ákveður að auglýsa með stuttum fyrirvara þarf 

það að treysta á að talsmaðurinn sé ávallt til taks en sé ekki erlendis eða 

veikur. 

Niðurstöður höfundar eru þær að sé rétt staðið að undirbúningi við 

allan undirbúning og val talsmanns, þá eru miklar líkur á því að notkun 

talsmanns sé góð leið til styðja við vöru eða þjónustu fyrirtækja og skapi 

viðkomandi fyrirtæki samkeppnisforskot. Vægi þekktra einstaklinga í 

auglýsingum er mjög mikið vegna þess traust og trúverðugleika sem það 

fólk hefur unnið sér inn á sínu sviði. Þess vegna er það góður kostur fyrir 

fyrirtæki að nýta þetta jákvæða viðhorf og yfirfæra það á vörumerkið. Ef 

allir þessir þættir takast vel þá mun það ýta undir sölu, bæta ímynd og 

auka arð til lengri tíma. 



 

 44 

Margt vekur áhuga þegar kostir og gallar þess að nota talsmenn í 

auglýsingum eru skoðaðir. Í framhaldi af þessu verkefni væri athyglisvert 

að gera frekari rannsóknir á íslenskum auglýsingamarkaði og beina þá 

sjónum að neytendum sjálfum. Áhugavert væri að skoða hvort niðurstöður 

þessa verkefnis komi heim og saman við skoðanir neytenda og hvort sú 

mikla vinna sem markaðs- og auglýsingastofur leggja í herferðir sínar skili 

sér til íslenskra neytenda. Skoða mætti hvort neytendur taki betur eftir 

auglýsingum þar sem talsmenn koma fyrir og hvort þær auglýsingar skapi 

aukinn trúverðugleika og traust á vörunni. Einnig mætti kanna hvort 

vörumerki sem talsmenn hafa auglýst komi fyrr upp í huga fólks en önnur. 

Áherslur slíks verkefnis yrðu þannig allt aðrar þó viðfangsefnið sé það 

sama og myndu gefa enn betri sýn á íslenskan auglýsingamarkað í dag. 
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Viðauki 1 - spurningar 

Spurningar  
1. Þegar leit er hafin að rétta talsmanninum, hvaða kostir eða 

eiginleikar þurfa að vera til staðar?  

2. Í hvaða fjölmiðli kemur talsmaður ykkar skilaboðum sínum best til 

skila? 

3. Hvaða aðferðir eru notaðar þegar þið veljið ykkur talsmann? 

4. Þegar gerður er samningur við talsmann, eru klausur í samningnum 

sem verja fyrirtækið ef talsmaðurinn misstígur sig? 

5. Semjið þið við ykkar talsmann um að hann auglýsi aðeins fyrir 

ykkar vörumerki? 

6. Takið þið eftir því hvort talsmenn nái betur til yngri viðskiptavina 

heldur en þeirra eldri, ef svo er að hvaða leyti? 

7. Hefur ykkar talsmaður haft áhrif á ímynd fyrirtækisins? Ef svo er, 

þá til góðs eða ills? 

8. Hafið þið fengið þá tilfinningu að talsmaðurinn yfirgnæfi vöruna 

svo varan verði í raun aukaatriði? 

9. Skiptir máli hvort talsmaðurinn sé karl eða kona og hvort 

viðkomandi sé Íslendingur eða frá öðru landi? 

10. Hvaða kosti og galla sjáið þið við að nota talsmann? 

11. Hver haldið þið að ástæðan sé fyrir því að íslensk fyrirtæki noti 

hvað mest leikara sem talsmenn? 

12. Teljið þið að notkun talsmanna muni, þegar til lengri tíma er litið, 

skila auknum arði? 

13. Teljið þið að hver talsmaður hafi einhvern ákveðinn líftíma áður en 

viðskiptavinir hætta að veita honum eða vörunni, sem hann er að 

auglýsa, athygli? 
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Viðauki 2 - Viðtöl 

Vodafone 
Björn Víglundsson er framkvæmdastjóri Vodafone og yfirmaður 

markaðsmála (Björn Víglundsson, munnleg heimild, 9. mars. 2011).  

Vodafone er áberandi fyrirtæki á fjarskiptamarkaði og hefur talsmaður 

þess, Pétur Jóhann Sigfússon leikari og skemmtikraftur, átt stóran þátt í 

því. Pétur Jóhann hefur verið mjög áberandi í auglýsingum Vodafone á 

síðastliðnum árum. Samkvæmt Birni hefur fyrirtækið markað sér mjög 

skýra stefnu hvað varðar val á auglýsingamiðlum, en aðal fjölmiðillinn 

sem einblínt er á er sjónvarp, sem Björn telur að sé lang áhrifamesta leiðin. 

Vodafone notar talsvert útvarp og internetið við markaðssetningu en ekkert 

í líkingu við sjónvarpið. Hvað útvarpið varðar þá nefnir Björn sérstaklega 

markhópinn 21 árs og yngri, sem er orðið sérstaklega erfitt að ná til því um 

49% þessa hóps hlustar alls ekki á útvarp heldur vill stjórna sinni eigin 

tónlist á sínum MP3 eða iPod spilara. 

Pétur Jóhann kemur mun betur frá sér skilaboðum í hljóði og mynd 

en á prenti, ásamt því að hann verður mun fyndnari og skemmtilegri. 

Þegar Vodafone auglýsir í prentmiðlum þá aðallega um vöruauglýsingar 

að ræða, sem þurfa nánari útskýringar en hægt er að sýna í sjónvarpi eða 

útvarpi. 

Í upphafi var ekki endilega verið að leita að talsmanni heldur var 

nálgunin sú að Vodafone vildi vinna með Pétri Jóhanni. Gerður var þriggja 

ára samningur sem rennur út um miðjan mars 2011, en viðræður eru 

hafnar um áframhaldandi samstarf. Ekki var farið í þá vinnu að finna út úr 

því hver væri rétti aðilinn fyrir markhópinn, hvernig viðkomandi passaði 

við vörumerkið o.s.frv. 

Vodafone setti ekki inn nein sérákvæði í samninginn við Pétur 

Jóhann en leitað var eftir meðmælum og stuðningi þeirra sem þekkja til 

hans til að tryggja að hægt væri að treysta honum fyrir því stóra hlutverki 

að vera andlit fyrirtækisins út á við. Í samningnum er síðan endurnýjunar-
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ákvæði og á hverju ári er hægt að taka á málum sem fara úrskeiðis eða 

endurskoða þau sem betur mega fara. 

Í samningnum er klausa sem segir að hann megi aðeins auglýsa 

fyrir Vodafone en einnig er Pétur Jóhann með samning við 365 miðla um 

að hann komi aðeins fram í íslensku sjónvarpsefni framleiddu af þeim. 

Pétur Jóhann höfðar mikið til yngra fólks en það virðist sem viðskiptavinir 

Vodafone séu almennt mjög hrifnir af honum sem talsmanni og finnst 

hann fyndinn og skemmtilegur. Markhópur fyrirtækisins er frá 12 ára og 

alveg upp undir 50 ára. Þótt markhópurinn sé á svona stóru aldursbili þá 

eru þeir sem versla aukaþjónustuna, eins og leiki, forrit, hringitóna og 

fleira, fólk sem hefur fullkomnari útgáfu af síma á borð við iPhone, 

Android og HTC. Það má segja að þegar viðkomandi er kominn með 

snjallsíma þá er hann orðinn neytandi að þessari aukaþjónustu.  

Vodafone hefur sett fram nýtt vörumerki sem heitir Valdi og Freyr en 

það hefur það hlutverk að bjóða viðskiptavinum upp á að fá borgað fyrir 

að taka á móti auglýsingum. Verkefnið er nýtt og ekki komin mikil reynsla 

á það enn sem komið er.  

Björn telur að talsmaður þeirra hafi haft jákvæð áhrif á ímynd 

fyrirtækisins en flest öllum viðskiptavinum Vodafone líkar vel við Pétur 

Jóhann. Vodafone er með stöðugar mælingar á ímynd sinni og fylgist 

mjög vel með henni, en það líkar auðvitað ekki öllum við Pétur Jóhann 

sem er eðlilegt. Það er ávallt hætta á því að fólk horfi bara á skemmtilegan 

karakter og taki ekki eftir skilaboðunum. Pétur fær að taka virkan þátt í 

auglýsingagerðinni og hvernig herferðin er framkvæmd. Hann fær svolítið 

frítt spil með sitt grín og fær að setja mark sitt á herferðirnar.  

Það skiptir í raun ekki máli hvort persónan sé karl eða kona því 

mikilvægast er að notast við íslenskar persónur en lítið hefur verið um 

alþjóðlegt kynningarefni frá Vodafone. Hvert land fyrir sig fer svolítið 

sínar eigin leiðir með auglýsinga- og kynningarefni. Fyrir ekki löngu síðan 

þá var mun meira um að auglýsingar væru framleiddar af móður-
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fyrirtækinu og notaðar af öllum útibúum um allan heim, en það hefur 

dottið út núna. En þetta fer í hringi og gæti breyst aftur. 

Kostir þess að nota talsmann eru þeir að það hjálpar við að koma 

fyrirtækinu í „top of mind” hjá neytendum, ásamt því að það verður mun 

meiri léttleiki yfir auglýsingunum sem lætur fólki líða vel. Skemmtilegar 

auglýsingar virka betur á neytendur en þær sem eru hefðbundnar. Gallarnir 

eru þeir að hætta er á að fólk fái leið á talsmanninum, en einnig er 

mikilvægt að passa líka upp á talsmanninn sjálfan og hans vörumerki og 

að það sé ekki skaðað með ofnotkun. 

Þegar velja á talsmann eru oftar en ekki leikarar valdir en þeir eru 

þjálfaðir til að leika og þess vegna er auðvelt fyrir þá að koma vel fyrir og 

koma efninu vel til skila. Helsta ástæðan fyrir því að íþróttamenn eru ekki 

eins mikið notaðir hér á landi og erlendis er líklegast vegna þess að 

samfélagið er lítið og stjörnurnar verða aldrei það stórar að einhver 

stjörnudýrkun eigi sér stað líkt og víða erlendis. Stjarnan verður heldur 

ekki eins spennandi þegar viðkomandi rekst á hana úti í búð þegar 

viðkomandi ferð að versla í matinn. Mun erfiðara er að vinna með fólki 

sem er ekki leikaramenntað og erfiðara að fá það fram sem auglýsandinn 

vill en það getur vissulega haft áhrif á útkomuna. Markmiðið er að notkun 

talsmanna skili arði og þess vegna verður að líta á svona samband sem 

langtímasamband en ekki eitthvað sem gerist á örfáum vikum eða 

mánuðum. 

 

BYKO 
Jónas Gunnarsson er framkvæmdastjóri Expo, sem er auglýsingastofa 

Byko og Norvíkur. Jónas hefur haft umsjón yfir auglýsingamálum fyrir 

Byko síðastliðin 10 ár (Jónas Gunnarsson, munnleg heimild, 11. mars. 

2011).  Byko hefur notað talsmenn í sínum auglýsingum en Helga Braga 

Jónsdóttir var fenginn sem talsmaður Byko árið 2008. Þar var hugmyndin 

sú að fá karakterinn Gyðu Sól í auglýsingar Byko, en sá karakter var 

gríðarlega vinsæll úr gamanþáttunum Fóstbræðum. Ástæðan fyrir valinu á 
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þessum talsmanni var sú að hún þótti vinsæl og myndi passa við 

markhópinn, en ekki var leitast eftir að finna persónu sem væri endilega 

trúverðug eða falleg. Auglýsingarnar voru fyrst og fremst í sjóvarpi þar 

sem persónan gat komið sínum karakter til skila og í framhaldinu komu 

myndir af henni í prentmiðlum ásamt vöru. 

Árið 2010 var sett í gang herferð hjá Byko sem hét „Allt fyrir 

viðhaldið“ sem hófst þá um vorið, en þar var notast við óþekkta talsmenn í 

auglýsingunum. Stærsti markhópur Byko er hvað mest þeir sem eiga 

heima í par-, rað- og einbýlishúsum, og þess vegna var miðað við 

markhópinn 35-55 ára. Sú herferð átti að fá fólk til að hlæja og hafa áhrif á 

tilfinningar þess, því hún blandar saman hugtakinu viðhald á húsum og 

viðhaldi maka.  

Jónas kemur inn á að mikilvægt er í upphafi hverrar herferðar að 

skilgreina vel hvert markmiðið með henni er; hvort það sé að skapa meiri 

trúverðugleika og sýna að fyrirtækið sé traust og áreiðanlegt, eða er 

fyrirtækið orðið gamaldags og þarf kannski að lífga það við með einhverju 

móti? Þegar fyrirtæki er að keppa á markaði þar sem vörurnar eru nánast 

eins og hjá samkeppnisaðilanum er mikilvægt að skera sig úr með til 

dæmis  öflugum talsmanni sem nær athygli markhópsins.  

Þegar herferð með talsmanni fer af stað í Byko er mikilvægt að 

byrja í sjónvarpi þar sem persónan nær vel til neytenda með hljóði og 

mynd. Þegar auglýsingin hefur verið keyrð í nokkra daga er mikilvægt að 

fylgja eftir með dagblaðsauglýsingum og netauglýsingum. Jónas segir 

einnig að hann hafi tekið eftir því að áhrif útvarpsins hefur minnkað mikið 

og er netið að verða öflugri miðill á móti. Í auknum mæli hafa 

netauglýsingar verið notaðar þegar herferð fer af stað en þar sést 

talsmaðurinn á mynd og fólk tengir því betur við það sem það hefur séð í 

sjónvarpsauglýsingum. 

Mikilvægt er þegar fyrirtæki er að byggja upp traust hjá neytendum 

að velja persónu sem er trúverðug og traustvekjandi, ásamt því að hafa 

flekklausan bakgrunn. Byko lenti í atviki þar sem ákveðið var að fá 
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þekktan málarameistara til að vera talsmaður Byko í auglýsingum með 

málningarvörur. Viðkomandi var ráðinn sem talsmaður og fór af stað mikil 

framleiðsla á bæklingum, skiltum, blaða- og sjónvarpsauglýsingum. Þegar 

liðnir voru fjórir dagar frá birtingu fyrstu auglýsingarinnar birtist 

opnugrein í DV þar sem viðkomandi talsmaður Byko var sagður 

skattsvikari og glæpamaður. Þetta var þungt högg fyrir Byko á þessum 

tíma og var herferðin og allt efnið tengt henni ónýt. Eftir þessa reynslu 

hefur Jónas ætíð skoðað vel bakgrunn þeirra sem koma til greina sem 

talsmenn ásamt því að fá álit stjórnar fyrirtækisins á viðkomandi persónu. 

Ástæðan fyrir því að mikilvægt er að sýna og bera undir stjórn 

fyrirtækisins persónuna er sú að Ísland er lítið land og mögulega þekkir 

einhver úr stjórn viðkomandi persónu. Stjórnarmenn setja þá fram sína 

skoðun á persónunni og ef viðkvæm tenging er milli stjórnarmanns og 

persónunnar þá er hægt að taka á því strax og leita að nýjum talsmanni. 

Þegar Jónas er spurður um samningagerð við talsmenn og hvort 

ákvæði séu í samningum ef talsmaðurinn misstígur sig þá segir hann skýrt 

að því meira sem er skrifað í samning því verra. Þetta kann að hljóma 

undarlega en 10 ára reynsla hans af þessum samningum við þekkta 

einstaklinga er sú að ef samningurinn er mjög nákvæmur og með ákvæði 

um að hægt sé að vísa málum fyrir til að mynda héraðsdóm þá einfaldlega 

fara menn í vörn og samstarfið verður þvingaðra. Dæmi um þetta er þegar 

fenginn er talsmaður í gegnum þriðja aðila þá er gerður samningur og 

ákveðið fyrirfram fjöldi auglýsinga ásamt textum í hverri þeirra. En þegar 

á hólminn er komið vill fyrirtækið beyta textum og auglýsingum, auka 

magn þeirra eða fara aðra leið. Það getur verið erfitt þar sem samningur er 

á borðinu og vill þá hvor aðili passa upp á að þeirra hlutur sé virtur og 

framkvæmdur. Þess vegna telur Jónas mikilvægt í samningagerð við 

talsmenn að hafa þá opna þar aðeins nauðsynlegir hlutir koma fram; eins 

og lengd á birtingartíma auglýsinga og hvort samningurinn sé 

sérleyfissamningur þar sem talsmaðurinn má aðeins að auglýsa hjá 

fyrirtækinu eða hefðbundinn þar sem hann getur einnig auglýst fyrir önnur 
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fyrirtæki. Hjá Byko hafa ekki verið gerðir sérleyfissamningar við talsmenn 

heldur einungis hefðbundnir samningar. Einnig telur Jónas mikilvægt að 

skoða út frá vörunni hvort eigi að velja karl eða eða konu.  

Jónas telur að kostir þess að notast við talsmann séu til að mynda 

ef samkeppni er mikil og lítið sem greinir á milli fyrirtækja er góð leið að 

nota vinsældir þekktrar persónu til að hjálpa fyrirtækinu að skera sig úr, 

ásamt því að fá það jákvæða viðhorf sem talsmaðurinn hefur og yfirfæra 

það yfir á fyrirtækið. Síðastliðin 10 ár hefur Byko samkvæmt mælingum 

Capacent komið fyrst upp í huga fólks þegar það hugsar um 

byggingavöruverslun svo erfitt er að mæla það nákvæmlega hvort 

talsmenn hafi hjálpað þar til eða ekki. Í þau skipti sem Byko hefur notast 

við talsmann hefur það í flest öllum tilfellum haft jákvæð áhrif á ímynd 

fyrirtækisins. Helstu gallarnir eru þeir að ávallt er hætta á að talsmaðurinn 

verði umdeildur ef hann gerir eitthvað sem veldur misgóðu umtali en þá 

verður varan og fyrirtækið sem hann auglýsir fyrir oftar en ekki umdeilt. 

Þegar kemur að því að finna talsmann þá telur Jónas það skipta 

miklu að auðvelt og þægilegt sé að vinna með viðkomandi og hann geti 

komið því til skila sem ætlast er til af honum. Þess vegna hefur hann 

aðeins leitað til leikara eða sjónvarpsfólks þar sem það fólk er þjálfað í 

framkomu og kemur sínu vel til skila. Ef vel tekst með talsmanninn og 

herferðin er til langs tíma eru góðar líkur á að samstarfið skili arði til 

fyrirtækisins. 

 

Jónsson og Le'macks 
Ingólfur Hjörleifsson og Marta Þórðardóttir eru verkefnastjórar á 

auglýsingastofunni Jónsson og Le´macks (Ingólfur Hjörleifsson og Marta 

Þórðardóttir, munnleg heimild, 24. mars. 2011). Auglýsingastofan hefur 

lengi fengist við val á talsmönnum sem passar við þær herferðir eða 

auglýsingar sem ákveðin fyrirtæki óska eftir. Samkvæmt þeim Ingólfi og 

Mörtu þá skiptir hvað mestu máli þegar valinn er talsmaður að viðkomandi 

passi við markhópinn og hann nái að tala til neytenda, ásamt því að 
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talsmaðurinn sé trúverðugur og honum sé teystandi. Einnig eru þættir sem 

skipta máli eins og það að viðkomandi sé fallegur og auðvelt sé að vinna 

með honum.  

Mismunandi er hvernig talsmaðurinn er valinn en það getur annars 

vegar verið þegar fyrirtækið sjálft finnur talsmann og talar svo við 

auglýsingastofuna varðandi framhaldið. Hins vegar er það þegar 

auglýsingastofan finnur aðilann en þá eru listuð upp atriðin sem 

viðkomandi þarf að uppfylla til að hann eða hún passi í hlutverið og passi 

við markhópinn. Ef um fjármálafyrirtæki er að ræða þá þarf talsmaðurinn 

að vera í viðskiptum við fyrirtækið til að geta mælt með því. Þegar búið er 

að setja upp rammann fyrir viðkomandi þá hefjast prufur þar sem fólk 

kemur og situr fyrir og fer jafnvel með nokkrar línur ef um sjónvarps-

auglýsingu er að ræða.  

Ingólfur og Marta telja ekki nauðsynlegt að byrja auglýsinga-

herferðir með nýjum talsmanni í sjónvarpi, heldur er mikilvægt að skoða 

vel markhópinn og fara þá leið að nota þann fjölmiðil sem nær honum 

hvað best. Þegar samningur er gerður við talsmann er mismunandi hvort 

fyrirtækið geri samninginn beint við talsmanninn eða við 

auglýsingastofuna. Í flestum tilfellum eru samningarnir gerðir við 

auglýsingastofuna og eru þeir yfirleitt til 18 mánaða í senn. Við 

samningsgerð er ávallt tekið fram tímabilið sem auglýsingarnar mega 

birtast og í hvaða miðlum. Þegar um útvarpsraddir er að ræða er oft hægt 

að skipta þeim upp í þrjú stig, þar sem fyrsta stigið er samningur þar sem 

viðkomandi skuldbindur sig til að auglýsa aðeins fyrir eitt ákveðið 

fyrirtæki. Annað stig er þegar viðkomandi má auglýsa fyrir alla aðra nema 

samkeppnisaðila og loks þriðja stig þegar engar kvaðir eru. Ekki hafa 

verið settar inn klausur eða fyrirvarar ef talsmaðurinn misstígur sig eða fer 

út af sporinu hjá auglýsingastofunni Jónsson og Le´macks. Áður en samið 

er við talsmann er farið í bakgrunnskönnun og fólk spurt sem þekkir til 

viðkomandi til að tryggja að ekki komi eitthvað óvænt upp.  
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Tilgangurinn með talsmanni er að hann hafi jákvæð áhrif á ímynd 

fyrirtækisins og hjálpi því í samkeppni, ásamt því að skila arði til langs 

tíma. Eftir bankahrunið haustið 2008 hefur verið töluvert erfiðara að fá 

fólk til að koma fram sem talsmenn fyrirtækja og þá sérstaklega fyrir 

fjármálastofnanir. Ávallt er hætta á að talsmaðurinn fari að yfirgnæfa 

vöruna að einhverju leyti en dæmi um það er til dæmis leikarinn og 

grínistinn Þorsteinn Guðmundsson sem hefur leikið sama karakterinn fyrir 

mörg fyrirtæki eins og KB Banka, SS pylsur og núna síðast fyrir 

söfnunarátakið Karlmenn og krabbamein. Þarna er hætta á því að fólk 

horfi aðeins á karakterinn en sjái ekki skilaboðin sjálf. Auglýsingar frá 

Happdrætti Háskólans eru annað dæmi þar sem ekki er í raun tenging við 

vöruna og fólk nær ekki hvað er verið að auglýsa í raun og veru. 

Þegar valinn er talsmaður getur kyn og þjóðerni skipt máli eftir því 

hvað er verið að auglýsa, dæmi um erlenda talsmenn í íslenskum 

auglýsingum er til dæmis maðurinn sem var í Alterna símaauglýsingunum, 

en þær voru allar á ensku. Samkvæmt þeim Ingólfi og Mörtu þá hefur það 

oftar en ekki verið þannig að þegar útlendingar eru í íslenskum 

auglýsingum þá er oftast um grín að ræða líkt og í bjórauglýsingum Thule, 

Þorsteinn Guðmundsson í auglýsingum fyrir KB Banka og Ari Eldján í 

hlutverki Gary Duncan fyrir Nova.  

Helstu kostir þess að nota talsmenn telja Ingólfur og Marta að séu 

sá stuðningur sem talsmaðurinn veitir vörunni en mikilvægt er að þetta sé 

aðeins hugsað sem stuðningur en ekki aðalatriðið. Dæmi um það hvernig 

talsmaður er notaður er í auglýsingum Landsbankans 2011 en þá er eldri 

maður að auglýsa sparnað og hvernig sparnaðurinn sem hann auglýsir 

nýtist honum. Talsmaðurinn talar á tungumáli sem fólk skilur en ekki á 

fráhrindandi bankamáli þar sem talað er um flókin hugtök. Helstu gallar 

við notkun talsmanna eru að talsmenn geta yfirgnæft vöruna en dæmi um 

það er þegar Ari Eldjárn lék karakterinn Gary Duncan fyrir Nova. Það 

muna fæstir hvað hann var að auglýsa en fólk hreifst af húmornum í 

auglýsingunum. 
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Ástæðan fyrir því að auglýsingastofur leita mikið til leikara og 

skemmtikrafta er vegna þess að það fólk er þjálfað í að tala og koma fram. 

Allt ferlið verður auðveldara og tekur skemmri tíma, en dæmi um þetta er 

þegar íþróttamaður kemur fram í sjónvarpsauglýsingu en þá er mun 

erfiðara fyrir hann að koma efninu frá sér svo það sé trúverðugt og 

eðlilegt. Auglýsingarnar um N1-deildina í handbolta eru nýlegt dæmi en 

þar birtast handboltamenn utan vallar sem eru ekki vanir að koma fram í 

auglýsingum og þar sést vel hvað þetta er þeim erfitt og óeðlilegt. Helsta 

ástæðan fyrir því að íþróttamenn hafa ekki verið mikið notaðir er vegna 

þess að stjörnudýrkun á íþróttafólki hérlendis er einfaldlega ekki mikil þar 

sem íslenskir íþróttamenn eru fáir í fremstu röð í sinni grein.  

Alltaf er áhætta til staðar þegar notast er við talsmenn í 

auglýsingum, viðkomandi getur misstígið sig á einhvern hátt sem getur 

leitt til þess að herferðin er ónothæf og taka þarf hana úr birtingu. Það er 

enginn ákveðinn afmarkaður tími sem talsmenn eiga að vera hverju sinni 

en það er ávallt mat fyrirtækisins og auglýsingastofunnar hvort að þörf sé 

á að skipta um. 

 

Hvíta húsið 
Halldór Guðmundsson hefur starfað í auglýsingamennsku í um 40 ár og 

þar af hefur hann verið framkvæmdastjóri í yfir 30 ár, ásamt því að hafa 

verið formaður SÍA (Samband íslenskra auglýsingastofa) í þrjú skipti. Nú 

starfar Halldór sem stjórnarformaður hjá Hvíta húsinu (Halldór 

Guðmundsson, munnleg heimild, 29. mars. 2011).  

Talsmenn hafa í raun verið hluti af íslenskum auglýsingum frá 

upphafi þó notkunin hafi ekki alltaf verið mikil. Dæmi um talsmenn hér á 

árum áður eru þeir Bessi Bjarnason og Árni Tryggvason fyrir Happdrætti 

Háskólans en þeir urðu talsmenn fyrirtækisins með tímanum, en sú herferð 

var mjög eftirminnileg og vel framkvæmd. Aðrar herferðir sem hafa 

virkað vel eru þegar Ólafía Hrönn og Halldóra Geirharðsdóttir komu fram 

sem talsmenn Osta- og smjörsölunnar, en sú herferð náði vel í gegn og 
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stóð í nokkurn tíma. Egill Ólafsson söngvari, leikari, laga- og 

textahöfundur hefur verið áberandi síðustu ár sem talsmaður Toyota og 

hefur náð góðum árangri þar. Jón Gnarr, sem nú er borgarstjóri, lék stórt 

hlutverk í auglýsingum Símans og var þá orðinn talsmaður fyrirtækisins. 

Allar þessar herferðir hafa haft jákvæð áhrif á ímynd fyrirtækjana. 

Helsta ástæðan fyrir því að aðeins stærri fyrirtæki séu með 

talsmann er vegna þess að þau hafa fjárhagslega burði sem minni 

fyrirtækin hafa ekki. Þau geta samið við og haft árum saman stórstjörnur, 

leikara eða íþróttafólk í sínum auglýsingum. Á síðustu árum hefur 

markaðurinn í Bandaríkjunum talsvert breyst þar sem leikarar litu ekki við 

talsmannstilboðum fyrirtækja fyrir um 15 til 20 árum. Nú stökkva leikarar 

aftur á móti á það að verða talsmenn fyrirtækis hvort sem það eru 

snyrtivörur, gosdrykkir, fatnaður, skartgripir eða annað sem verið er að 

auglýsa. Ástæðan er sú að nú eru fleiri um hituna í Hollywood og mun 

erfiðara að ná í gegn og fá kvikmyndasamning. 

Halldór telur að þegar leitað er eftir talsmanni fyrir ákveðna 

herferð viðskiptavinar þá skipta margir þættir máli. Þeir þættir sem 

talsmaður þarf að uppfylla eru til að mynda að viðkomandi hafi 

flekklausan feril að baki, hann sé traustvekjandi og vel máli farinn. Einnig 

er mikilvægt að persónan sé vinsæl og þekkt svo að athygli náist fljótt. Það 

eru í raun mjög mismunandi aðferðir sem eru notaðar hverju sinni þegar 

valinn er talsmaður en það fer algjörlega eftir vörunni eða þjónustunni. 

Það er alls ekki sjálfgefið að ný herferð með talsmanni fari endilega í 

sjónvarp fyrst heldur fer það eftir eðli vörunnar og hvaða fjármunir eru til 

ráðstöfunnar, þótt sjónvarp sé mjög sterkur miðill til slíkra hluta. Þegar 

talsmenn eru valdir þá er það yfirleitt til þess að ná sambandi við fyrirfram 

gefinn markhóp. Talsmaðurinn þarf að geta notið trausts hjá markhópnum 

ásamt því að vera trúverðugur og líklegur til þess að nota vöruna.  

Samkvæmt Halldóri þá semur Hvíta húsið yfirleitt við sína 

talsmenn um einkasamning þar sem talsmaður er bundinn því að auglýsa 

aðeins fyrir það fyrirtæki sem um ræðir eða á meðan herferð stendur yfir. 
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Slíkir samningar eru yfirleitt í 18 mánuði og með framlengingu um aðra 

18 mánuði á hálfvirði. Í samningum sem Hvíta húsið gerir við sína 

talsmenn eru settir inn fyrirvarar um riftun samninga ef talsmaðurinn 

skyndilega misstígur sig og þá um leið eyðileggur herferðina. 

Þegar talsmaður er farinn að yfirgnæfa vöruna eða of mikið er gert 

úr talsmanninum telur Halldór að auglýsingavinnan og framkvæmdin sé 

ekki vandlega unnin og þar sé í raun vandinn skapaður. 

Ástæðan fyrir því að íslensk fyrirtæki nota hvað mest leikara sem 

talsmenn í stað annars fólks er vegna þess að mun auðveldara er að vinna 

með þeim. Ástæðan er sú að leikarar eru leiklistarlærðir og vel æfðir í 

framkomu og raddbeitingu á meðan venjulegt fólk á mun erfiðara með að 

tjá sig og koma fram í til dæmis sjónvarpsauglýsingum. Til lengri tíma 

litið munu þeir talsmenn sem henta vörunni eða þjónustunni og koma sínu 

vel til skila skapa fyrirtækinu arð, en hins vegar eiga talsmenn ekki alltaf 

við í auglýsingum og þurfa því auglýsingastofur að vega það og meta.  

Samkvæmt Halldóri þá er líftími talsmanns mjög mismunandi og 

fer það í raun allt eftir því hvernig unnið er með viðkomandi aðila. En með 

hagkvæmni og útsjónasemi er hægt að halda úti talsmanni til lengri tíma ef 

vilji er fyrir hendi hjá báðum aðilum. Hins vegar eru flestir talsmenn 

fyrirtækja eða vörumerkja í skemmri tíma eða í eitt og hálft til þrjú ár. 

Lykillinn til að ná árangri með talsmann er sá sami og í öllu 

auglýsingastarfi en það er hagkvæmni í vinnubrögðum, snjallar útfærslur á 

góðum hugmyndum og að sjálfsögðu rétt og velheppnað val á talsmanni. 

 

Toyota 
Kristinn Gústaf Bjarnason er framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs 

Toyota á Íslandi, en Kristinn hefur starfað hjá Toyota frá árinu 2005 

(Kristinn Gústaf Bjarnason, munnleg heimild, 30. mars. 2011). Egill 

Ólafsson er talsmaður Toyota en hann hefur verið á samning hjá 

fyrirtækinu í um 8 ár. Helsta ástæðan fyrir því að fyrirtækið valdi hann var 
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sú að hann er með mjög góða rödd, sem er bæði traustvekjandi og 

trúverðug.  

Þau atriði sem góður talsmaður þarf að hafa eru einna helst að geta 

komið frá sér þeim skilaboðum sem fyrirtækið setur fyrir með réttum 

áherslum. Dæmi um þetta er þegar Egill Ólafsson les auglýsingar með 

mismunandi áherslum eins og hressar og skemmtilegar sumarauglýsingar, 

alvarlegar auglýsingar um öryggisbúnað, rómantískar auglýsingar með 

samlíkingum og fleira. Kristinn telur það skipta fyrirtækið miklu máli að 

vera með talsmann sem á auðvelt með að koma frá sér því sem ætlast er til 

af honum, ásamt því verður það þegar upp er staðið ódýrara að vera með 

persónu sem er þjálfuð í að koma fram eða tala í stað til dæmis 

íþróttamanns sem á erfiðara með að tjá sig. 

Þegar fyrirtækið valdi sér talsmann fyrir Lexus bifreiðarnar fyrir 

fáeinum árum þá var hvað mikilvægast að viðkomandi persóna myndi 

passa vel við markhópinn. Hafin var leit að persónu, karli eða konu, sem 

hafði unnið sér inn virðingu í þjóðfélaginu, sem flest öllum líkaði vel við 

og báru traust til. Það fór svo að Jón Ársæll Þórðarson sálfræðingur og 

dagskrárgerðarmaður á Stöð 2 var valinn, en hann var talinn geta náð til 

markhópsins sem var fólk með góðar tekjur og komið yfir fertugt. 

Herferðin gekk vel og var Jón Ársæll aðeins notaður sem rödd 

vörumerkisins líkt og Egill Ólafsson. Kristinn tekur það fram að ef svo 

ólíklega vildi til að Egill yrði látinn hætta sem talsmaður Toyota þá yrði sú 

ákvörðun ekki aðeins tekin af fáeinum stjórnarmönnum fyrirtækisins 

heldur myndu þeir fá til liðs við sig starfsmenn og ekki síður viðskiptavini.  

Kristinn sér það fyrir sér að auglýsingastofan og markaðssvið 

Toyota myndu tilgreina fimm þekkta einstaklinga og láta starfsfólk og 

viðskiptavini fyrirtækisins velja. Ástæðan fyrir þessari aðferð er að Toyota 

vill ávallt byggja til langs tíma og með því að fá til liðs við sig breiðan hóp 

fólks, þá er líklega að góð niðurstaða náist fram sem allir geta verið 

ánægðir með.  
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Þegar herferð er svo sett af stað er engin ein regla varðandi val á 

fjölmiðli; hvort það sé sjónvarp, útvarp, blöð eða vefborðar, en aukning 

hefur verið á notkun vefmiðla síðustu árin og þá aðallega til að ná 

ákveðnum markhópum. Egill Ólafsson talsmaður Toyota nær hvað best til 

þeirrar kynslóðar sem ólst upp þegar hann var hvað vinsælastur sem 

söngvari, þess vegna nær hann vel til stærsta kaupendahóps Toyota sem er 

fólk á aldrinum 45-65 ára.  

Samningurinn við Egil er einkasamningur þar sem hann auglýsir 

eingöngu fyrir Toyota, en þó gefur fyrirtækið leyfi fyrir auglýsingalestri ef 

um góðgerðastofnanir er að ræða. Egill hefur hjálpað mikið við að skapa 

góða ímynd fyrir Toyota og þess vegna hefur samstarfið verið farsælt í 

fjölda ára. Helsta ástæðan fyrir því að aðeins rödd Egils er notuð segir 

Kristinn vera að hann er mjög afgerandi og mikil persóna sem getur haft 

það í för með sér að varan sjálf og persónan geta farið að keppast um 

athygli neytenda. Með þessu er mikil hætta á að talsmaðurinn verði í raun 

aðalatriðið og bifreiðin aukaatriði fyrir neytandann.  

Samkvæmt Kristni telur hann að helstu kostir þess að vera með 

talsmann séu þeir að þá myndast ákveðinn stöðugleiki í markaðsstarfi. 

Vörumerkið verður auðþekkjanlegra og fyrirtækið kemur fyrr upp í huga 

fólks. Þeir gallar sem eru helstir við að nota talsmann er í tilfelli Toyota ef 

nauðsynlegt þætti að setja í gang auglýsingu með litlum fyrirvara. Þá þarf 

Toyota að treysta á að talsmaðurinn sé til taks en sé ekki veikur eða 

erlendis sem tafið gæti framleiðsluna á auglýsingunni. Önnur atriði eru 

þau sem geta komið upp hvar sem er en það er ef talsmaður er ákærður 

fyrir til dæmis kynferðisbrot eða önnur alvarleg brot. Í slíkum tilfellum 

verður herferð ónothæf og er tekin úr birtingu samstundis.  

Mikilvægt er að hafa það í huga að það er ekkert sem segir í 

samningi við talsmann að fyrirtækinu sé skylt að nota hann heldur aðeins 

um lengd samnings og birtingarform. Líftími talsmanns er afstæður en ef 

vel tekst til næst gott langtímasamband sem skilar sér í góðri ímynd og í 

arði fyrir fyrirtækið til langs tíma. 


