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Útdráttur 

Notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu hefur aukist umtalsvert undanfarin ár. Bloggsíður 

eru þar engin undantekning en þær eru í sívaxandi mæli notaðar til þess að fjalla um og kynna 

vörur og þjónustu fyrirtækja. Markmið þessarar tilraunar var að kanna hvort vöruumfjöllun á 

bloggsíðum hefði áhrif á vörusölu. Tilraunin var gerð í samstarfi við bloggsíðuna Bleikt.is, 

sem er mest lesna bloggsíða landsins, og Ölgerðina sem er innflutningsaðili Maybelline og 

L´Oréal snyrtivara. 

Tilraunin fólst í því að settar voru inn þrjár sjálfstæðar bloggfærslur á bloggsíðuna Bleikt.is. 

Bloggfærslurnar innihéldu umfjöllun um þrjár mismunandi snyrtivörur; farða, maskara og 

gloss. Auk hefðbundinnar vöruumfjöllunar á textaformi var sett inn kennslumyndband um 

notkun hverrar vöru fyrir sig og mynd af umbúðum vörunnar. Tilraunin var blind (e. blind 

study) og voru þátttakendur í tilrauninni, sem allir voru lesendur bloggfærslnanna á meðan á 

tilraun stóð, því ekki upplýstir um þátttöku sína. Fjöldi þátttakenda í fyrsta hluta tilraunarinnar 

var 6.500, það er fjöldi þeirra sem opnuðu tiltekna bloggfærslu. Þá opnuðu 4.017 manns 

bloggfærsluna sem birt var vegna annars hluta tilraunarinnar og 2.260 manns þriðju og síðustu 

bloggfærslu tilraunarinnar. 

Rýnt var í sölutölur varanna þriggja í einn mánuð eftir að hver umfjöllun var birt á vefnum. 

Niðurstöður leiddu í ljós 84% söluaukningu á farða, rúmlega 383% söluaukningu á maskara 

og tæplega 14% söluaukningu á glossi. Samkvæmt rannsókninni er því ljóst að vöruumfjöllun 

á bloggsíðum hefur áhrif á vörusölu. 

 

Lykilorð; Bloggsíður, blogg, bloggfærslur, Internet, kauphegðun, markaðssetning, netumtal, 

samfélagsmiðlar, vörusala. 
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1. Inngangur 

Rannsóknir benda til þess að trúverðugleiki auglýsinga hafi minnkað í augum neytenda 

(Sobel, 2010). Neytendur eru orðnir leiðir á stöðluðum auglýsingum í hinum almennu 

fjölmiðlum. Þeir gera minni greinarmun á milli vara og eru síður tryggir ákveðnum 

vörumerkjum en áður. Þeir leggja nú meiri áherslu á verð og eru orðnir næmari fyrir gæðum í 

leit sinni að vörum (Kiley, 2006).  

Til þess að afla upplýsinga um vörur og þjónustu eru neytendur í auknum mæli farnir að nota 

Internetið og þá ótal valmöguleika sem það hefur uppá að bjóða. Internetið hefur því 

gjörbreytt allri markaðssetningu. 

Samfélagsmiðlar á Internetinu eiga orðið drjúgan þátt í upplýsingaleit neytenda.  

Í gegnum þá gefst hinum almennu neytendum tækifæri til þess að nálgast upplýsingar um 

vörur á aðeins örfáum sekúndum. Mikið er um það að neytendur miðli reynslu sinni, mæli 

með vörum og láti berast hvar hagkvæmast sé að nálgast vörur og þjónustu (Kiley, 2006). 

Undanfarnar aldir hafa fyrirtækin séð sjálf um það að móta kynningarskilaboð til neytenda en 

með tilkomu samfélagsmiðla eru fyrirtæki á vissan hátt að missa stjórnina (Baker og Green, 

2008). Í dag felst því áskorun fyrirtækja í því að fylgjast vel með öllu því sem fer fram á 

samfélagsmiðlum til þess að halda neytendunum upplýstum (Brown, 2005). Bloggsíður, ein 

tegund samfélagsmiðla, hafa verið í mikilli þróun síðastliðin ár (Zhu og Tan, 2007). Þær eru 

þeim eiginleika gæddar að hafa áhrif á það hvernig fólk hugsar, hvað það gerir og hvað það 

kaupir (Sawhney, 2005). Það skiptir því ekki máli á hvaða sviði fyrirtæki starfa, þau mega alls 

ekki láta bloggsíður framhjá sér fara (Baker og Green, 2008). 

Sumir sérfræðingar telja að bloggsíður eigi stóran þátt í vexti Internetsins undanfarin ár 

(Baker og Green, 2008). Samkvæmt McCann Tracer Study, sem framkvæmd var árið 2008, 

fjölgaði virkum lesendum bloggsíðna úr 54% í 77% á innan við tveimur árum. Einnig fjölgaði 

þeim sem halda úti eigin bloggsíðum úr 28% í 45% (Smith, 2009). Hér á landi les um 80% 

þjóðarinnar bloggsíður af einhverju tagi (Capacent, 2009). 

Færst hefur í vöxt að bloggsíður séu notaðar til markaðssetningar hér á landi. Þó svo að á 

bloggsíðum sé töluvert um almennar auglýsingar, þá er einnig orðið mjög algengt að 

bloggarar fjalli um ákveðnar vörur og mæli með þeim á bloggsíðum sínum (María Jóna 

Samúelsdóttir, vörumerkjastjóri í sérvöru hjá Ölgerðinni, munnleg heimild 20. janúar 2011). 

Hér á landi eru fjölmörg dæmi um slíkar bloggsíður og nægir að nefna sem dæmi bloggsíður 

sem höfða til yngri kvenna með ýmsum fegrunarráðum og tískutengdri umfjöllun. Vegna þess 

hversu áberandi þetta er orðið í kynningum á vörum og þjónustu hér á landi, þá vaknaði áhugi 
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höfunda á því að skoða þetta viðfangsefni nánar og athuga hver væru raunveruleg áhrif þess 

að fjalla um vörur eða þjónustu á bloggsíðum. 

Höfundar ákváðu því að framkvæma tilraun á því hvort vöruumfjöllun á bloggsíðum hefði 

áhrif á vörusölu. Þar sem höfundar vissu til þess að bloggsíður væru mikið notaðar til 

markaðssetningar snyrtivara hér á landi var ákveðið að hefja samstarf við Ölgerðina hf. sem er 

umboðsaðili fyrir snyrtivörumerkin Maybelline og L´Oréal sem flestir kannast við hér á landi.  

Í kjölfarið var síðan ákveðið að hefja samstarf við bloggsíðuna Bleikt.is, sem er mest lesna 

bloggsíða landsins, með um 100.000 lesendur og í sjöunda sæti yfir mest lesnu vefsíður hér á 

landi (Modernus, 2011a). Konur voru markhópur höfunda, þar sem langflestir 

snyrtivörunotendur eru konur og þær eru einnig bróðurpartur lesenda Bleikt.is. Konur ráða 

85% af innkaupum heimilanna og því þótti höfundum við hæfi að beina sjónum sínum að 

þeim sérstaklega (Divita, 2009). 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er meðal annars fjallað um neytendahegðun, markaðssetningu, 

2.0 vefbyltinguna, umtal, samfélagsmiðla og bloggsíður. Rannsóknin gekk í meginatriðum út 

á að setja inn vöruumfjöllun, ásamt kennslumyndböndum um notkun varanna, á vefinn 

Bleikt.is og mæla hvort umfjöllun hefði áhrif á vörusölu hjá Ölgerðinni. Ekki er vitað til þess 

gerð hafi verið sambærileg rannsókn hér á landi áður. 

Markmið höfunda með rannsókninni var að leita svara við eftirfarandi spurningu: 

Hefur vöruumfjöllun á bloggsíðum áhrif á vörusölu? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var notuð megindleg rannsóknaraðferð og hálf-

tilraun var framkvæmd í gegnum bloggsíðuna Bleikt.is. Umfjöllun um þrjár mismunandi 

vörur, ásamt kennslumyndböndum, var sett inn þrjá þriðjudaga í marsmánuði og var hver og 

ein þeirra látin vera inni á vefnum í einn mánuð. Þá var unnið með sölutölur frá Ölgerðinni til 

þess að meta hvort umfjöllun hefði haft áhrif á sölu umræddra vara. 

Eins og áður sagði, var rannsóknin unnin í samstarfi við bloggsíðuna Bleikt.is og Ölgerðina. 

Hér á eftir verður sagt stuttlega frá báðum aðilum áður en fræðileg umfjöllun hefst. 
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Bleikt.is 

Bleikt.is er frétta- og lífstílsvefur sem er sérstaklega ætlaður íslenskum konum. Markhópur 

Bleikt.is er konur á aldrinum 14-40 ára. Ritstjóri vefsins er Hlín Einarsdóttir og 

aðstoðarritstjóri er Malin Brand. Útgefandi Bleikt.is er Björn Ingi Hrafnsson og 

framkvæmdastjóri Arnar Ægisson, en Vefpressan ehf. Útgáfufyrirtæki, sem á og rekur meðal 

annars fréttamiðilinn Pressuna, (pressan.is) stendur á bak við nýja vefinn, ásamt Mona.is, 

Menn.is, Eyjan.is og netverslunina Bútik. Yfirhönnuður er Ólafur Már Svavarsson en 

Atómstöðin sér um forritun vefsins Bleikt.is, e.d.). Á vefnum er boðið upp á skemmtilegt og 

fróðlegt lesefni fyrir konur, um konur og samskipti kynjanna. Um er að ræða létt og 

skemmtilegt efni, líka alvarleg málefni og fræðsluefni. Hlín var ráðin í ritstjórastarfið vegna 

ótrúlegra vinsælda á vef Pressunar sem pistlahöfundur (Pressan, 2010). Bleikt.is hefur notið 

mikilla vinsælda en í frétt frá Samræmdri mælingu kom fram að rúmlega 70.000 lesendur 

heimsóttu vefsíðuna fyrstu vikuna. Slíkt hefur ekki gerst áður í tæplega 10 ára sögu 

Samræmdar vefmælingar (Modernus, 2011b). Í byrjun þessa árs var vefurinn kominn í 

sjöunda sæti yfir vinsælustu vefi landsins (Bleikt.is, 2011) og hefur því tekið fram úr 

vefsíðum á borð við Eyjan.is, Blog.is og Vedur.is. 

 

Ölgerðin 

Ölgerðin er á meðal stærstu og elstu fyrirtækja landsins, en fyrirtækið var stofnað árið 1913. 

Árið 2008 urðu tímamót í sögu skipulagsheildarinnar, en þá sameinuðust Ölgerðin Egill 

Skallagrímsson hf. og heildsalan Danól hf. undir nafninu Ölgerðin. Danól, eða Daníel 

Ólafsson hf., var eitt af elstu starfandi innflutnings- og markaðsfyrirtækjum landsins, stofnað 

árið 1932 af Daníeli Ólafssyni. Árið 1996 hóf Danól einnig rekstur á víninnflutningsfyrirtæki 

undir nafninu Lind hf. Lind varð fljótlega stærsta skipulagsheildin á sviði innflutnings á 

áfengum drykkjum. Það var síðan 1. janúar 2002 að Lind keypti Ölgerðina Egil 

Skallagrímsson og sameinaði rekstur Lindar við Ölgerðina. Fyrsta framleiðsluvara 

Ölgerðarinnar var Egils Maltextrakt, sem nýtur enn mikilla vinsælda í dag, sérstaklega í 

kringum jólahald. Framleiðsla á Egils Pilsner hófst árið 1917 og síðar tók Ölgerðin að 

framleiða ýmiss konar saftdrykki og framleiðsla á áfengum bjór hófst á stríðssárunum. Við 

samrunann við Lind jókst vöruúrval Ölgerðarinnar til muna. Haustið 2007 keypti Ölgerðin 

100% hlut í Sól ehf. sem er eitt fremsta fyrirtækið á Íslandi í dag í framleiðslu á hreinum 

ávaxtasöfum. Árið 2007 keyptu síðan Októ Einarsson og Andri Þór Guðmundsson Ölgerðina 
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og Danól ásamt Kaupþingi sem síðar seldi sinn hlut til nokkurra stjórnenda 

skipulagsheildarinnar (“Um Ölgerðina, Danól, Egils, Hressing og Gnótt - Ölgerðin Egill 

Skallagrímsson“, e.d.). Sameining þessara tveggja skipulagsheilda árið 2008 var gerð til þess 

að geta veitt viðskiptavinum þeirra fyrsta flokks þjónustu (Ingibjörg Ólafsdóttir, 

aðstoðarmaður forstjóra Ölgerðarinnar, munnleg heimild 25. febrúar 2011). 

Verkefni þetta er unnið í samstarfi við sérvörudeildina innan Danól sviðsins. Deildin sér um 

innflutning og sölu snyrtivara og sokkabuxna í matvöru- og sérvöruverslanir, svo sem apótek 

og fríhafnir. Dæmi um vörumerki sem Ölgerðin flytur inn í gegnum þessa deild eru L´Oréal, 

Maybelline, Johnson og Johnson og Oroblu. Vörumerkjastjóri deildarinnar er María Jóna 

Samúelsdóttir og sér hún um markaðsmál og samskipti við birgja erlendis (Ingibjörg 

Ólafsdóttir munnleg heimild, 25. febrúar 2011). 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í byrjun rannsóknarferlisins var rýnt í þær aðferðir sem fyrirtæki nota til þess að markaðssetja 

vörur sínar og þjónustu og skoðaðir þeir þættir sem hafa hvað helst áhrif á kauphegðun 

neytenda. Í fræðilegum hluta rannsóknarinnar er varpað ljósi á þessar aðferðir, hvernig 

Internetið hefur breytt allri markaðssetningu og hvernig það hefur fært neytendur nær 

fyrirtækjum. Sérstök áhersla er lögð á markaðssetningu á samfélagsmiðlum og þá helst 

bloggsíðum sem eru aðal viðfangsefni rannsóknarinnar. 

2.1. Markaðssetning 

Til þess að fyrirtæki geti starfað þurfa þau að ná árangri í sölu og markaðssetningu á vörum 

sínum og þjónustu (Peter og Olson, 2008). Samkvæmt skilgreiningu Amerísku 

markaðssamtakanna (AMA) árið 2008 er markaðssetning „athafnir, stofnanir og ferlar sem 

skapa, miðla, dreifa og skipta á tilboðum sem hafa virði fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, 

hluthafa og samfélagið í heild“. Samkvæmt Kotler (2009) snýst markaðssetning um það að 

bera kennsl á og koma til móts við mannlegar og félagslegar hliðar neytenda og mæta þörfum 

þeirra, ásamt því að skila fyrirtækjum hagnaði. Markaðsfræðin hefur yfir að ráða ýmsum 

tækjum sem hægt er að nota til þess að ná fram æskilegum viðbrögðum markhópa. 

 Árið 1960 setti McCarthy fram ákveðna hugmyndafræði til markaðssetningar sem kallast 

markaðsráðar (e. marketing-mix). Markaðsráðar eru notaðir til þess að skapa, miðla og 

afhenda virði til neytenda. Þó að orðið markaðsráðar hafi komið aðeins fyrr fram á 

sjónarsviðið þá tengdi McCarthy þetta við 4P, eða 4V á íslensku, það er vara (e. product), 

verð (e. price), vettvangur (e. place) og vegsauki (e. promotion) (Perreault, 2002). Árið 1986 

kynnti Kotler til sögunnar hugtakið “Megamarketing“, þar sem inn í markaðsráðana bættust 

almannatengsl (e. public relation) og stjórnmál (e. politics). Seinna bættust svo inn þættirnir 

fólk (e. people), ferlar (e. process) og umgjörð (e. physical evidence) (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2004). Fyrirtæki nota þessa þætti til þess að hafa áhrif á neytendur sína. Þau 

eyða miklum tíma í það að koma á fót ímynd vörumerkis með þróun á fyrsta flokks vörum og 

pakkningum, sjá til þess að varan sé ávallt fáanleg, miðla upplýsingum og áreiðanlegri 

þjónustu (Kotler, 2009).  

Til þess að ná til neytenda á viðeigandi markaði nota fyrirtækin þrenns konar markaðsrásir (e. 

marketing channels); samskiptarásir, dreifingarásir og þjónusturásir (Kotler, 2009). 
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Samskiptarásir miðla upplýsingum á milli fyrirtækja og neytenda. Þær eru í formi dagblaða, 

tímarita, sjónvarps, tölvupósts, Internetsins og svo framvegis. Þessa miðla nota fyrirtæki til 

þess að koma skilaboðum sínum á framfæri. Færst hefur í vöxt að markaðsmenn noti 

samfélagsmiðla á borð við bloggsíður til þess að auglýsa og eiga samskipti við neytendur
1
 

(Kotler, 2009). Dreifingarásir eru ekki síður mikilvægar, en þær eru notaðar til þess að selja 

og dreifa vöru og þjónustu til kaupandans eða notandans. Oft geta þetta verið mismunandi 

aðilar; annars vegar í framleiðslu og hins vegar í dreifingu. Fyrirtæki nota síðan þjónusturásir 

til þess að annast viðskipti við mögulega kaupendur. Í þeim rásum eru vöruhús, 

flutningafyrirtæki, bankar og önnur fyrirtæki sem auðvelda viðskiptin. Fyrirtæki þurfa að gæta 

þess að velja réttu samsetninguna af þessum þrennum rásum til þess að stuðla að skilvirkni í 

rekstri (Kotler, 2009). Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að leitast við að bera kennsl á þarfir 

neytenda og útvega þeim vörur sem uppfylla þær og tryggja á sama tíma langtímahagnað 

fyrirtækis (Solomon, Marshall og Stuart, 2008). Þau leggja einnig ríka áherslu á það að þróa 

langtíma samband við neytendur í stað þess að selja þeim einungis vörur. Hugtakið CRM (e. 

Customer relationship management) felur í sér markvissar mælingar á þörfum neytenda og 

hegðun þeirra yfir tíma sem síðan eru notaðar til þess að klæðskerasníða vörur eða þjónustu 

að þörfum hvers og eins viðskiptavinar. Með tilkomu Internetsins hefur CRM aðferðin orðið 

mun auðveldari í framkvæmd og fyrirtæki eru í auknum mæli farin að nýta sér hana. 

Internetið hefur í raun greitt fyrir allri markaðssetningu, því það veitir fyrirtækjum tækifæri til 

þess að klæðskerasníða skilaboð að hverjum og einum neytanda (Solomon o.fl., 2008). 

 

2.1.1. Markaðsbrautir (e. Promotional mix) 

Við markaðssetningu á vörum sínum og þjónustu nota fyrirtæki blöndu af ýmsum aðferðum 

sem gjarnan eru nefndar markaðsbrautir. Markaðsbrautirnar eru auglýsingar, persónuleg sala, 

almannatengsl, sölukynningar, bein markaðssetning, umtal (e. word of mouth) og 

markaðssetning á Internetinu (McDaniel, Lamb og Hair, 2006; Kotler, 2009; Mangold og 

Faulds, 2009). Hver og ein þeirra hefur sína eiginleika og flestar hafa þær einhvern kostnað í 

för með sér, hvort sem um er að ræða beinan kostnað eða óbeinan (Kotler, 2009). Hin rétta 

blanda markaðsbrautanna er sú sem stjórnendur trúa að muni mæta þörfum markaðarins og fá 

fyrirtækin til þess að ná fram markmiðum sínum (McDaniel og fl, 2006). Þess vegna eru 

fyrirtæki iðin við það að fara á milli markaðsbrauta í stað þessa að einskorða sig við einhverja 

ákveðna samsetningu (Kotler, 2009). Fyrirtæki nýta einnig Samþætt markaðssamskipti (e. 

                                                 
1
 Samfélagsmiðlar og blogg verða útskýrð nánar síðar í kaflanum.  
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Integrated marketing communications) sem er aðferð sem þau fylgja til þess að ná til ákveðins 

markaðar. Samþætt markaðssamskipti felast í því að samræma og stýra markaðsbrautunum til 

þess að búa til samstillt viðskiptavæn skilaboð og um leið ná fram ýmsum 

skipulagsmarkmiðum fyrirtækja (Boone og Kurtz, 2007).  

Í dag ganga samþætt markaðssamskipti að stórum hluta út á umtal og netmiðla (Blackshaw og 

Nazzaro, 2006). Markaðsbrautunum er, eins og áður segir, gjarnan skipt í sjö flokka og er 

hverjum og einum þeirra lýst í grófum dráttum í eftirfarandi köflum. 

Auglýsingar (e. Advertisement) 

Auglýsingar eru ópersónulegar kynningar á hugmyndum, vörum eða þjónustu sem greitt er 

fyrir af uppgefnum auglýsanda (Kotler, 2009; Wells, Moriarty og Burnett, 2000). Nánast öll 

fyrirtæki sem selja vörur sínar eða þjónustu notast við auglýsingar, hvort sem það eru 

kostnaðarsamar herferðir eða litlar auglýsingar í dagblöðum (McDaniel, 2006). 

Auglýsingar eru hagkvæmur kostur til þess að byggja upp vörumerki og eða fræða neytendur 

um þær vörur og þjónustu sem í boði er. Þrátt fyrir miklar áskoranir í fjölmiðlaumhverfi 

nútímans, geta góðar auglýsingar borgað sig (Kotler, 2009). Auglýsingar í sjónvarpi geta 

verið kostnaðarsamar en ná til mikils fjölda, en auglýsingar í dagblöðum eru aftur á móti 

ódýrari og ná til minni fjölda (Kotler, 2009). Með vaxandi sundrung hinna hefðbundnu 

fjölmiðla, til dæmis sjónvarps, útvarps og tímarita, leita fyrirtækin eftir nýjum leiðum til þess 

að koma skilaboðum sínum framfæri, svo sem í gegnum gagnvirk myndbönd (e. interactive 

video technology), í gegnum Internetið eða með tölvupósti (McDaniel, 2006). 

Persónuleg sala (e. Personal selling) 

Með persónulegri sölu er átt við samskipti augliti til auglits eða í gegnum síma með einum 

eða fleiri hugsanlegum kaupendum. Varan eða þjónustan er kynnt, spurningum svarað og 

teknar niður pantanir. Þessi markaðsbraut er áhrifamest þegar hún er notuð í kaupferlinu, 

byggð eru upp tengsl við kaupanda og hann sannfærður um ágæti vörunnar eða þjónustunnar 

(Kotler, 2009). Kaupandinn fær svo tækifæri til þess að koma skoðunum sínum á framfæri við 

seljandann (McDaniel, 2006). Áður var þessi markaðsbraut nær einungis nýtt í viðskiptum á 

milli fyrirtækja. Nú hafa fyrirtæki áttað sig á því að persónuleg sala er vel til þess fallin að 

byggja upp traust og langtímasamband við neytendur (McDaniel, 2006). 
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Almannatengsl og kynningarstarfsemi (e. Publicity) 

Í almannatengslum og kynningarstarfsemi eru notaðar ýmsar áætlanir, og þær þróaðar til þess 

að kynna og vernda ímynd fyrirtækis eða ákveðna vöru fyrir sig (Kotler, 2009, McDaniel, 

2006). Fyrirtæki hafa tilhneigingu til þess að gleyma mikilvægi almannatengsla sem hluta af 

því að upplýsa neytendur. Vel skipulögð áætlun sem samanstendur af vel útfærðum 

almannatengslum og markvissri kynningarstarfsemi auk annarra markaðsbrauta getur verið 

mjög árangursrík. Þetta getur verið sérstaklega gagnlegt ef fyrirtæki þurfa að leiðrétta 

ákveðinn misskilning eða ranghugmyndir sem neytendur hafa í garð fyrirtækisins.  

Með almannatengslum og kynningarstarfsemi eru fyrirtæki ekki einungis að byggja upp 

samband við neytendur, sína heldur einnig við almenning. Almenningur getur haft mikilvægu 

hlutverki að gegna til þess að fyrirtæki nái markmiðum sínum (Kotler, 2009). 

Sölukynning (e. Sales promotion) 

Sölukynningar eru skammtíma hvatar til þess að fá neytendur til þess að prófa eða kaupa 

vörur eða þjónustu (Kotler, 2009). Söluhvatar geta til dæmis verið ókeypis sýnishorn, ýmsir 

leikir í tengslum við vöru eða þjónustu, verðlaun og afsláttarmiðar (McDaniel, 2006). 

Sölukynningar eru mikið notaðar í stuttum markaðsherferðum og eru ætlaðar til þess að auka 

eftirspurn eftir vöru eða þjónustu á sem skilvirkastan hátt (Blattberg og Neslin, 1990). Á 

meðan auglýsingar gefa ástæðu til þess að kaupa vöru eða þjónustu, þá bjóða 

sölukynningarnar upp á hvata til kaupa (Kotler, 2009). 

Bein markaðssetning (e. Direct marketing) 

Við beina markaðssetningu er notast við póst, síma, tölvupóst, vörulista, farsímaforrit eða 

Internetið til þess að hafa beint samband við neytendur. Með þessari aðferð er fyrirtækjum 

gert kleift að eiga í beinum samskiptum við neytandann. Mörg fyrirtæki nýta sér beina 

markaðssetningu í dag og senda viðskiptavinum sínum afmæliskort, upplýsingar um vörur og 

þjónustu og jafnvel sýnishorn eða kaupauka (Kotler, 2009). 
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Umtal (e. Word of mouth) 

Umtal á sér stað þegar neytendur, óháðir fyrirtækjum, skiptast á skoðunum um vörur eða 

þjónustu, eigin reynslu, pólitík eða íþróttir svo eitthvað sé nefnt (Nyilasy, 2006; Blackshaw og 

Nazzarow, 2006). Umtal virkar sannfærandi á neytendur, þar sem sá sem deilir skoðunum 

sínum hefur sjaldan einhverra hagsmuna að gæta (Schiffman og Kanuk, 2011). 

Umtal er mikilvægur hluti af upplýsingaleit neytenda í kaupákvörðunarferlinu
2
 og hefur 

einnig verið sýnt fram á mikilvægi þess í útbreiðslu nýrra vara (Nyilasy, 2006; Rogers, 1983). 

Malcolm Gladwell, höfundur bókarinnar Tipping Point lýsir umtali eins og smitsjúkdómi; ein 

veik manneskja getur smitað alla í kringum sig, umtal getur komið af stað nýjum 

tískubylgjum eða valdið auknum vinsældum nýrra vara (Mohr, 2007). Þá fundu Alreck og 

Seattle (1995) það út að upplýsingar frá öðrum neytendum hafa mun meiri áhrif á neytendur 

en allt annað markaðsstarf samanlagt. Mest áhrif hafa upplýsingarnar ef þær berast frá aðilum 

sem neytendur þekkja (Brown, 2005). 90% neytenda segjast treysta upplýsingum frá fólki 

sem þeir þekkja og 70% segjast treysta upplýsingum frá ókunnugum (Nielsen Company, 

2009). Fólk nefnir að meðaltali 20 vörumerki í samræðum sínum á degi hverjum og er það 

stór áskorun fyrir fyrirtækin að komast inn í þær (Ferguson, 2008). 

Fyrirtæki eru sífellt að verða meðvitaðri um áhrif umtals í markaðsstarfi. Þau þurfa þó að hafa 

í huga að umtal getur allt eins verið neikvætt eins og jákvætt og oft er talað um það að 

neikvætt umtal berist að meðaltali til fleiri aðila en jákvætt. Fyrirtækin þurfa að huga að 

þessu, ef þau greiða fyrir að láta fjalla um sig (Dietz og Cakim, 2005). Aðalástæðan fyrir því 

að umtal er orðið eins stór hluti í markaðssetningu fyrirtækja og raun ber vitni er sú að 

hefðbundnar auglýsingar virka ekki eins vel og þær gerðu áður fyrr (Nyilasy, 2006). Í dag fer 

stór hluti umtals fram í gegnum Internetið og er það gjarnan nefnt netumtal (e. word of 

mouse). Fjallað er ítarlega um netumtal síðar í samnefndum kafla. 

Markaðssetning á Internetinu (e. Internet marketing) 

Á síðastliðnum áratug hafa öflugar og byltingarkenndar breytingar orðið í sögu 

markaðssetningar. Internetið hefur á örskömmum tíma breytt því hvernig fólk á í samskiptum, 

verslar, lærir og heldur sér upplýstu (Blackshaw og Nazzaro, 2006). 

Það er nú mest notaða uppspretta fjölmiðla sem fólk notar í vinnunni og önnur mest notaða 

uppspretta fjölmiðla sem fólk notar heima fyrir (Rashtchy, Kessler, Bieber og Schindler, 

2007). Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2010a) nota 95% Íslendinga Internetið, 

þar af nota 90% þeirra það daglega (2010b). 

                                                 
2
 Gerð verður grein fyrir kaupákvörðunarferli neytenda síðar í kaflanum. 
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Internetið hefur valdið miklum breytingum og átt sinn þátt í því að móta samfélagið sem við 

búum í. Það hefur meðal annars breytt því hvernig fólk vinnur vinnu sína, hagar einkalífi sínu 

og stundar áhugamál sín. Það hefur breytt barnæskunni, ellinni og öllum kynslóðum þar á 

milli. ,,Hvernig fólk neytir, á í samskiptum, deilir og lítur á upplýsingaöflun, skemmtun og 

hvert annað hefur breyst að eilífu“ (Schumann og Thorson, 2007). Þess má geta að 90% 

Íslendinga nota Internetið sem fyrsta valkost í upplýsingaleit fyrir kaup á vöru eða þjónustu 

(Hagstofa Íslands, 2010b). 

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á meðal markaðsstjóra, sem Capacent framkvæmdi í 

febrúar 2011, auglýsa 74,5% fyrirtækja á Internetinu og 58% markaðsstjóranna telja að 

aukning muni verða í notkun Internetsins í kynningarstarfi á árinu 2011 (Guðni Rafn 

Gunnarsson, sviðsstjóri hjá Capacent, munnleg heimild, 4. mars 2011). ,,Fyrirtæki hafa einnig 

fundið út að markaðssetning á Internetinu er mun áhrifaríkari og mælanlegri heldur en 

markaðssetning í hefðbundnum fjölmiðlum. Það gerir það að verkum að auðvelt er að 

sannfæra yfirmenn um ágæti þess að verja fjármunum í slíka markaðssetningu“, segir Carl 

Howe hjá Blacfriars´ Communications á bloggsíðu sinni í febrúar 2006 (Blackshaw og 

Nazzaro, 2006). 

Rætt verður betur um markaðssetningu á Internetinu, í kaflanum 2,0 Vefbyltingin síðar í 

fræðilega hluta rannsóknarinnar. 

Til þess að nota þau markaðstól, sem rætt hefur verið um hér að framan, á árangursríkan hátt 

og til þess að þróa betri markaðsherferðir, þurfa markaðsmenn að rýna í hegðun neytenda 

(Kotler, 2009). Með því að skilja þarfir neytenda eiga markaðsmenn greiðari aðgang að þeim. 

Hér á eftir er rætt um hegðun neytenda og rakið kaupákvörðunarferli þeirra. 

Kaupákvörðunarferlið hefst þegar þörfin fyrir að eignast ákveðna vöru eða að kaupa þjónustu 

kviknar og nær hátindi sínum þegar vara eða þjónusta er keypt.  
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2.2. Neytendahegðun (e. Consumer behaviour) 

Að þekkja hegðun neytenda er sífellt að verða stærri hluti af starfsemi fyrirtækja. 

Neytendahegðun fjallar um það hvernig og af hverju neytendur kaupa, nota og ráðstafa 

vörum, þjónustu, hugmyndum og upplifun (Peter og Olson, 2008). Í neytendahegðun blandast 

saman fræðigreinarnar sálfræði, mannfræði, félagsfræði, hagfræði og markaðsfræði. 

Tilgangurinn er sá að skilgreina kaupákvarðanir fólks og kaupákvörðunarferli. Skoðaðir eru 

ýmsir eiginleikar fólks svo sem líffræðilegar breytur, samfélagslegar breytur og 

hegðunarmynstur til þess að skilja óskir og kröfur neytenda (Wright, 2006). Einnig er reynt að 

meta áhrif frá hópum eins og fjölskyldu, vinum, tilvísunarhópum og samfélaginu í heild sinni. 

Grundvallarskilningur á kauphegðun neytenda styrkir allt markaðsstarf fyrirtækja og er 

nauðsynleg forsenda þess að fyrirtæki geti verið markaðssinnuð og þar af leiðandi arðsöm 

(Wright, 2006). 

2.2.1. Kaupákvörðun (e. Buying decision process) 

Ein helsta áskorun fyrirtækja er falin í því að skapa vitund í huga neytandans (Peter og Olson, 

2008). Þess vegna þurfa þau að vera meðvituð um ferlið sem viðskiptavinurinn fer í gegnum 

áður en ákvörðun um kaup er tekin. Ákvörðunartökuferlið er mismunandi á milli neytenda og 

mótast af mismunandi áhugasviðum þeirra. Nauðsynlegt er að markaðssetning vara og 

þjónustu nái til sem flestra (Peter og Olson, 2008). 

Kaupákvörðunarferlið hefst á því að neytandi finnur hjá sér þörf fyrir að eignast ákveðna vöru 

eða sækja sér þjónustu. Ferlið endar síðan oft á því að vara eða þjónusta er keypt ef neytandi 

er nægilega sannfærður um það að þörfin fyrir vöruna eða þjónustuna sé enn til staðar. Eftir 

kaup gætir sérstakra eftirkaupaáhrifa sem stýrast af því hversu ánægður neytandinn er með 

vöruna eða þjónustuna (Peter og Olson, 2008). Í köflunum hér á eftir er skýrt betur frá 

mismunandi stigum kaupákvörðunarferlis neytenda. 

Þarfagreining (e. Need recognition) 

Yfirleitt er það eitt ákveðið augnablik sem kemur að stað kaupákvörðunarferlinu. Hvort sem 

það er vegna vandamáls sem neytandi stendur frammi fyrir eða vegna þess að neytandi finnur 

til löngunar til þess að eignast ákveðna vöru eða sækja sér þjónustu (Solomon o.fl., 2008). 

Stundum geta hversdagslegir atburðir, eins og garnagaul, komið af stað 

kaupákvörðunarferlinu eða um er að ræða ósjálfráða svörun neytandans við áreiti í 

umhverfinu; til dæmis ef hann gengur framhjá kaffihúsi og finnur þá skyndilega löngun til 

þess að kaupa sér kaffi (Wright, 2006). Einnig getur þörf fyrir vörukaup vaknað ef vara verður 
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ónýt eða nýrri vara er komin á markaðinn. Ástæður í umhverfinu geta einnig ýtt af stað þörf 

fyrir nýja vöru. Í sumum tilvikum er þörfin djúpt falin í undirmeðvitundinni og hefur með 

stöðu neytenda eða sjálfsálit að gera (Wright, 2006). 

Upplýsingaleit (e. Information search) 

Þegar neytandinn hefur uppgötvað þörfina fyrir ákveðna vöru eða þjónustu tekur við 

upplýsingaleit (Solomon o.fl., 2008). Upplýsingaleitin skiptist í tvær grunnstoðir; innri og ytri 

leit. Innri leitin gerist í huga neytandans sjálfs og er því ekki mjög umfangsmikil. Ytri leitin er 

töluvert flóknari og á sér til dæmis stað þegar neytandinn leitar ráða hjá öðrum, fær 

upplýsingar um vöruna eða þjónustuna í fjölmiðlum, fer og skoðar í verslunum og leitast við 

að finna vöru eða þjónustu sem felur í sér sem mest heildarvirði (Wright, 2006). Neytendur 

leita sérstaklega eftir upplýsingum frá aðilum sem þekkja til varanna þegar um ræðir dýrar og 

vörur til langtíma eignar (e. high-involvement) (Zhu og Tan, 2007). Í ytri leitinni felast 

tækifæri fyrir markaðsmenn til þess að hafa áhrif á val neytandans. 

Internetið hefur breytt upplýsingaleit neytenda undanfarin ár. Margir þeirra treysta á vefsíður 

til þess að auðvelda sér upplýsingaleitina og þar með kaupákvörðunarferlið. Vefsíður, eins og 

www.google.com, gera neytendum kleift að afla sér mikilvægra upplýsinga með því að leita í 

milljónum heimasíðna og bloggsíðna út frá ákveðnum lykilorðum (e. keywords) (Solomon 

o.fl., 2008). Árið 2009 lagði Capacent fyrir spurninguna: ,,Hvar leitar þú helst að 

upplýsingum þegar þú íhugar kaup á vöru eða þjónustu?“. Svörin frá aldurshópnum 16-54 ára 

gefur að líta á mynd 1.  
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Mynd 1. Hvar fer upplýsingaleit fyrir vörukaup fram? 

 

 

Eins og mynd 1 sýnir, þá sækir stærstur hluti neytenda sér upplýsingar fyrir hugsanleg 

vörukaup með hjálp leitarvéla á Internetinu. Einnig er stór hluti sem leitar upplýsinga beint í 

gegnum heimasíður fyrirtækja. Rúmur fimmtungur spyr fólk í kringum sig í upplýsingaleit 

fyrir hugsanleg vörukaup. Myndin sýnir einnig að afar lítill hluti, eða einungis 6% neytenda, 

aflar sér upplýsinga í gegnum sjónvarp. 

Mat valkosta (e. Evaluation of alternatives) 

Þegar neytendur hafa safnað öllum upplýsingum sem þeir þarfnast, hefjast þeir handa við 

samanburð valkosta með því að spyrja sig og aðra spurninga um vöruna eða þjónustuna 

(Solomon o.fl., 2008). Þegar öllum spurningum hefur verið svarað, velja neytendur yfirleitt þá 

vöru eða þjónustu sem þeim líst best á (Solomon o.fl., 2008). Mjög mismunandi er eftir 

neytendum hvaða þættir liggja til grundvallar þegar meta á hvaða kostur er fýsilegastur. Fyrir 

suma neytendur er verð til að mynda aðal áhrifaþáttur en fyrir aðra skipta gæði eða vörumerki 

meira máli (Wright, 2006). 

Vörukaup (e. Purchase) 

Að lokum kemur að því að neytandi hefur gert upp hug sinn og kaup eru við það að eiga sér 

stað. Á þessu viðkvæma stigi skiptir sköpum að kaupin séu gerð tilvonandi viðskiptavini sem 

auðveldust og aðgengilegust (Wright, 2006). Vandkvæði, eins og óhjálpfúst starfsfólk, óvirk 
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16%
6%
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kerfi, seinkanir og vöruvöntun, geta fælt viðskiptavini frá og gert undirbúningsvinnu þeirra 

einskis virði. Ef svo óheppilega vill til að vandkvæði koma upp, er hætta á því að neytendur 

fari aftur yfir í annað skrefið, upplýsingaleit (Wright, 2006). 

Eftirkaupaáhrif (e. Post-purchase evaluation) 

Síðasta skrefið í kaupákvörðunarferlinu er eftirkaupaáhrif. Þá hafa neytendur keypt vörur eða 

þjónustu og meta hvort vörurnar eða þjónustan standist þær væntingar sem þeir höfðu í 

upphafi (Wright, 2006). Ef svo er ekki geta þeir tekið upp á því að kvarta, krefjast 

endurgreiðslu eða kaupa annað vörumerki næst. Hér er ánægja neytenda helsti áhrifavaldur. 

Ef þeir eru ánægðir með vörur eða þjónustu, eru góðar líkur á því að þeir sækist eftir 

viðskiptum við fyrirtækið aftur og að sama skapi eru líkurnar litlar ef neytendur eru óánægðir 

(Kotler, 2009). 

Eins og fram kemur hér að ofan, er um að ræða fjölmarga þætti sem hafa áhrif á 

kaupákvörðun neytenda. Eins og komið var inn á, getur reynsla annarra og svokallað umtal (e. 

word of mouth) haft sitt að segja. Umtal er talið vera ein ytri uppspretta upplýsinga sem 

neytendur leita í á stigi upplýsingaleitar í kaupákvörðunarferlinu (Wright, 2006). Umtal getur 

hjálpað neytendum við að ákveða hvar kaupa á vörur eða þjónustu og haft áhrif á mat þeirra 

eftir kaup.  

Þessi mögulegu áhrif umtals á kaupákvörðun geta líka átt við um umtal á Internetinu sem 

gjarnan er nefnt netumtal (e. word of mouse). Rekjanleiki netumtals getur styrkt þessi áhrif, 

þar sem upplýsingarnar eru aðgengilegar neytendum hvar og hvenær sem er. Stór hluti 

netumtals á sér stað í gegnum svokallaða samfélagsmiðla (e. social media) og rannsókn á 

kauphegðun neytenda sem framkvæmd var af Fisher árið 2009 sýndi fram á að 70% neytenda 

nota samfélagmiðla til upplýsingaöflunar. 49% þeirra byggja kaupákvörðun sína á þeim 

upplýsingum sem þeir finna og 60% þátttakenda í könnunni sögðust líklegir til þess að deila 

upplýsingunum með öðrum (Fisher, 2009). 

Vefbyltingin, með samfélagsmiðla í fararbroddi, hefur eflt netumtal til muna og auðveldað 

markaðsmönnum aðgengi að neytendum. 
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2.3. 2,0 Vefbyltingin (e. WEB 2.0) 

Notkun Internetsins til markaðssetningar hefur breyst umtalsvert síðastliðinn áratug og mikil 

hliðrun hefur átt sér stað frá hinum hefðbundnu fjölmiðlum. Neytendur eru að færa sig frá 

hefðbundnum uppsprettum auglýsinga, svo sem útvarpi, sjónvarpi, tímaritum og dagblöðum. 

Þeir krefjast einnig meiri stjórnar á fjölmiðlaneyslu sinni með eftirspurnardrifnum og 

tafarlausum aðgangi að upplýsingum eftir sinni eigin hentisemi (Rashtchy o.fl., 2007). 

Web 2,0 fjölmiðaformið er samheiti yfir uppsprettur nýrra upplýsinga á Internetinu sem settar 

eru inn, dreift og notaðar af neytendum í ýmsum tilgangi (Blackshaw og Nazzaro, 2006). Það 

var fyrst kynnt til sögunnar árið 2004 og vísar til seinni kynslóðar Internetsins. Web 2,0, hin 

nýja kynslóð Internetsins, samanstendur af nýjustu tækni og aðgerðum sem ekki voru til 

staðar áður fyrr (Blackshaw og Nazzaro, 2006). 

Dæmi um tækni, sem tilheyrir Web 2,0, eru samfélagsmiðlar og wikis
3
. Einnig hafa 

svokallaðar bloggsíður skotið upp kollinum sem nýtt birtingarform hugmynda og skoðana á 

Internetinu (Blackshaw og Nazzaro, 2006). Vefsíður eru orðnar mun fullkomnari og 

samtvinnaðri en áður og mynda netsamfélög sem gera það mun auðveldara að deila 

upplýsingum á Internetinu. Þessi þróun hefur verið stöðug en samt sem áður mjög hröð 

(Techterms.com, 2008). 

Web 2.0 hefur leitt til gífurlegrar aukningar í samskiptum með gagnvirkum miðlum. Þeir auka 

flæði upplýsinga, þar sem notendur geta tekið þátt í því að breyta formi og efni þeirra 

upplýsinga sem þeim berast. Ólíkt hefðbundnum aðferðum til markaðssetningar, eins og 

auglýsingum gera nýju miðlarnir neytendum kleift að framkvæma ýmsar aðgerðir, eins og að 

taka á móti upplýsingum, senda fyrirspurnir, svara spurningum og kaupa vörur eða þjónustu 

(Solomon, 2010).  

2.3.1. Netumtal (e. Word of mouse) 

Internetið hefur, eins og áður sagði, breytt umtali og fært það yfir í víðara samhengi, þar sem 

samskipti eiga sér stað á milli stórra hópa. Fjölmargir ótengdra aðila eiga það sameiginlegt að 

vera nettengdir og eru jafnvel á mismunandi stað og mismunandi tíma (Blackshaw og 

Nazzaro, 2006). Með aukinni notkun Internetsins og samfélagsmiðla dreifir netumtal sér nú á 

ljóshraða (Ferguson, 2008). Í stað þess að deila reynslu sinni með nokkrum vinum hafa 

neytendur tækifæri til þess að deila henni með hundruðum eða þúsundum annarra á örfáum 

                                                 
3
 Wiki(s) er ákveðin vefsíða sem leyfir notendum að bæta við, eyða eða breyta innihaldi síðunnar á auðveldan og 

fljótlegan hátt. Wikipedia.org er stærsta wiki-síðan. 
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sekúndum, með fjölda mismunandi samskiptaleiða sem hafa orðið til undanfarin ár (Allsop, 

Bassett og Hoskins, 2006). 

Má því segja að Internetið hafi blási lífi í umtal og gefið því áður óþekkt vald. Meginmunur 

hins hefðbundna umtals og netumtals er falinn í tengslum aðilanna sem skiptast á 

upplýsingunum (Constant, Sproull og Kiesler, 1997). Lesendur netumtals þekkja ekki 

endilega til bakgrunns, stöðu eða vinnustaðar þess sem skrifar (Granitz og Ward, 1996). 

Internetið veitir notendum aðgang að fjölbreyttu og yfirgripsmiklu safni skoðana á vörum og 

þjónustu frá einstaklingum sem þeir tengjast lítið eða ekkert. Netumtal getur þó einnig veitt 

neytendum aðgang að fólki með sérþekkingu á ákveðnu viðfangsefni (Constant o.fl., 1997). 

Annað sem aðgreinir hefðbundið umtal og netumtal er það að hefðbundið umtal hverfur 

sporlaust á meðan netumtal skilur eftir sig stafræna slóð sem hægt er að rekja og nýta í 

markaðsrannsóknir eða til þess að betrumbæta markaðssetningu fyrirtækja (Corcoran, 

Marsden, Zorbach og Röthlingshöfer, 2006).  

Fyrirtæki í dag eru sum hver byrjuð að búa til titla og jafnvel heilu deildirnar utan um 

netumtal sem bendir til þess að þessi aðferð til markaðssetningar hafi fest sig vel í sessi 

(Ferguson, 2008). Netumtal getur jafnt skaðað orðspor fyrirtækis sem og örvað markaðinn. 

Þær upplýsingar sem neytendur fá í gegnum netumtal og þar að leiðandi beint frá öðrum 

neytendum, standa yfirleitt upp úr. Neytendum finnst þær trúverðugri og meira sannfærandi 

en aðrar upplýsingar (Mohr, 2007). 

Netumtal hefur ýmis birtingarform. Neytendur geta birt álit sitt á bloggsíðum eða vefsíðum 

með því að skrifa eigin greinar eða skilja eftir álit eða athugasemdir við greinar annarra, hvort 

sem það eru vefsíður almennra neytenda eða fyrirtækja. Netumtal er einnig mjög sýnilegt á 

hinum ýmsu spjallþráðum (Nyilasy, 2006). Buzz markaðssetning getur verið áhrifarík leið til 

að stuðla að netumtali (Brown, 2005). 

Buzz markaðssetning (e. Buzz marketing) 

Buzz markaðssetning snýst um það að skapa aðstæður, þar sem fólk getur markaðssett sín á 

milli (Subramani og Rajagopalan, 2003). Buzz markaðssetning er langt frá því að vera nýtt 

fyrirbæri, því fyrir tilkomu prentmiðla, ljósvakamiðla og Internetsins hófu markaðsmenn að 

nota hana ásamt umtali til þess að markaðssetja vörur (Ferguson, 2008). Bloggsíður eru vel til 

þess fallnar að koma af stað buzzi
4
 en þá er um að ræða vefhlekki sem flytjast frá einni 

bloggsíðu yfir á aðra og mynda þannig hringrás. (Gardner, 2005). Buzz markaðssetning virkar 

þannig að ákveðin skilaboð sem eru skemmtileg, áhugaverð, fréttnæm og jafnvel hneykslandi 

                                                 
4
 Buzz kallast þau áhrif sem komið er af stað með buzz markaðssetningu 
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(Guðmundur Arnar Guðmundsson, 2006; Mohr, 2007) flæða á milli manna, á Internetinu, sem 

hafa áhuga á að deila þeim með öðrum. Skilaboðunum þarf ekki endilega að vera dreift með 

aðstoð markaðsmanna, þó stundum sé það raunin (Brown, 2005) né þarf sá sem deilir að hafa 

reynslu af vörunni eða þjónustunni sem kynnt er (Mohr, 2007). Skýra má mun á buzz 

markaðssetningu og umtali með orsök og afleiðingu. Buzz markaðssetning, sem getur til 

dæmis verið í formi myndbands, sem sett er inn á Internetið og skapar vitund, er orsökin. 

Jávætt eða neikvætt umtal, þegar fólk fer að tala um myndbandið, er afleiðingin (Ferguson, 

2008). 

Internetið hefur veitt fyrirtækjum aukin tækifæri og nýjar leiðir til þess að framkalla buzz. 

Fyrirtækin nýta sér þessar leiðir til þess að dreifa og byggja upp buzz og þar sem bloggsíður 

eru mikið lesnar í dag, þá eru þær tilvalin leið til þess að koma af stað buzzi. Buzz 

markaðssetning er þó mjög vandmeðfarin og erfitt er að mæla árangur hennar (Ferguson, 

2008). Hún þarfnast skapandi hugsunar, því skilaboðin þurfa að vera heillandi eða upplýsandi 

og sannfærandi, svo fólk finni sig knúið til þess að koma þeim áleiðis (Mohr, 2007). Ef buzz 

er vel útfært getur það auðveldlega náð athygli fjöldans og breiðst út á örskotsstundu (Mohr, 

2007). 

Samkvæmt Guðmundi Guðmundssyni (2006) er sérstaklega auðvelt að koma af stað buzzi á 

Íslandi vegna mikillar Internet- og bloggnotkunar og síðast en ekki síst vegna smæðar 

markaðarins. Eins og nefnt var hér að ofan, þá eru myndbönd vænlegur kostur í buzz 

markaðssetningu. Myndbönd eru mjög öflugt auglýsingaform og nú um þriðjungur allra 

gagna sem fara um Internetið (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 

2009). Fyrirtæki nota vefsíðuna YouTube.com mikið til þess að setja inn auglýsingar sem 

getur verið mjög góð leið til þess að vekja athygli á fyrirtækinu og sérstaklega ef það er nýtt 

eða óþekkt (Li og Bernoff, 2008). Ef myndböndin eru jákvæð og skemmtileg, þá dreifir fólk 

þeim áfram og getur það falið í sér mikil tækifæri fyrir fyrirtæki.  

Fyrirtæki geta notað bloggsíður eða samfélagsvefi til þess að kynna myndbönd og koma þeim 

af stað (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Ef rétt er að 

staðið getur myndast gott buzz sem skilar sér í góðu áhorfi á myndbönd, heppnin þarf þó 

einnig að spila með. Andrés Jónsson (2009) telur að ef myndbönd nái góðri útbreiðslu, geti 

þau haft sömu áhrif og dýrar auglýsingaherferðir í sjónvarpi eða tímaritum.  

Áhugamenn hafa gert mörg myndbönd sem hafa mikið auglýsingagildi. Má þar nefna 

myndband sem sýnir Diet Coca Cola og Mentos sælgæti blandað saman þar sem úr verður 

mikið gos. Myndbandið fékk mjög mikið áhorf sem skilaði báðum fyrirtækjunum góðri 

auglýsingu (Kotler og Armstrong, 2010). Fyrirtæki geta einnig fengið áhugamenn til liðs við 
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sig við gerð myndbanda. Doritos fékk til dæmis fjölda fólks til þess að búa til auglýsingar 

fyrir sig og valdi síðan bestu auglýsinguna og sýndi á Super Bowl (Kotler og Armstrong, 

2010). 

73% Íslendinga nota YouTube og samkvæmt Hlín Einarsdóttur, ritstjóra Bleikt.is, er meiri 

lestur á bloggfærslum sem innihalda myndbönd en þeim sem gera það ekki (Hlín Einarsdóttir, 

15. febrúar 2011, ritstjóri Bleikt.is, munnleg heimild). 

Stjörnumarkaðssetning (e. Celebrity marketing) 

Allt frá því að auglýsingar og kynningarstarfsemi varð til, hafa frægir aðilar, eða svokallaðar 

stjörnur, verið notaðir til þess að kynna vörur (Verhue og Verbeek, 2002). Til frekari 

glöggvunar á því hvað felst í orðinu stjarna, þá er um að ræða manneskju með afmarkaðan 

persónuleika og orðspor. Oft er um að ræða manneskju sem er mjög hæfileikarík á ákveðnu 

sviði, til dæmis í tónlist eða íþróttum. Hæfileikar stjörnunnar hafa gert hana að þekktu andliti 

og fólk ber því virðingu fyrir viðkomandi. Stjarna er manneskja sem er nógu þekkt til þess að 

auka virði vöru eða vörumerkis í augum neytenda (Binet og Pringle, 2005). 

Í Bandaríkjunum, þar sem þessi aðferð til markaðssetningar er mjög algeng, fóru stjörnur að 

sjást í auglýsingum strax um miðja 19. öld. Eftir 1960 fóru stjörnur jafnt og þétt að verða 

algengari sjón í sjónvarpsauglýsingum (Verhue og Verbeek, 2002). Milljörðum dollara er eytt 

á ári hverju í auglýsingar með stjörnum. Það sýnir hversu mikilvægu hlutverki stjörnur gegna 

í markaðssetningu á vörum og þjónustu (Coto, 2007). Val á réttri stjörnu felur það í sér að 

finna manneskju sem neytendur geta fundið tengingu við og finnst sannfærandi (Coto, 2007). 

Það er þó varasamt að halda því fram að frægð manneskju nægi til þess að gera hana að 

öflugum talsmanni fyrir vörur eða þjónustu (Coto, 2007). Samkvæmt rannsókn, sem 

framkvæmd var árið 2005, er ekki hægt að staðfesta raunveruleg áhrif þess að nota stjörnur í 

auglýsingum á sölu, en allt bendir til þess að herferðir sem nota stjörnur séu líklegar til þess 

að fá mikla athygli og umfjöllun (Binet og Pringle, 2005).  

Rannsókn Future Foundation frá árinu 2004 bendir til þess að yngra fólk sé líklegra til þess að 

sýna áhuga á vörum sem auglýstar eru af stjörnum auk þess sem niðurstöður sýna að notkun 

stjarna í markaðssetningu sé meira viðeigandi fyrir sumar vörur en aðrar (The Future 

Foundation, 2004). Hvernig svo sem fyrirtæki haga notkun sinni á stjörnum í 

markaðssetningu, þá er mesta áskorunin falin í því að markaðsherferðin sé rétt útfærð til þess 

að árangurinn verði sem bestur og skili sér í aukinni sölu vöru eða þjónustu (Coto, 2007).  
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Vegna þess að rannsóknir benda til þess að notkun stjarna í markaðssetningu auki athygli og 

umfjöllun um vörur og þjónustu, var ákveðið að nota þekktan einstakling við framkvæmd 

rannsóknarinnar. 

2.3.2. Samfélagsmiðlar (e. Social media) 

Samfélagsmiðlum er best lýst sem nýrri leið til þess að eiga samskipti í gegnum Internetið. 

Undir þá flokkast margar tegundir mismunandi síðna sem bjóða upp á samskipti á milli 

notenda; þar á meðal bloggsíður, umræðuþræðir, spjallrásir, þjónustusíður sem fyrirtæki halda 

úti fyrir neytendur, mynda- og myndbandasíður og tengslanetasíður, svo fátt eitt sé nefnt. 

Þeir samfélagsmiðlar sem eru vinsælastir og mest notaðir um þessar mundir, eru Facebook, 

Twitter og bloggsíður (Mangold og Faulds, 2009). 

Samfélagsmiðlum má skipta í eftirfarandi sjö flokka: 

Deilun: Slíkir miðlar bjóða notendum upp á það að deila efni, hvort sem um ræðir myndir, 

myndbönd, tónlist eða hvers kyns skráarform. Þetta eru miðlar eins og Youtube, Vimeo, 

Flickr, Gogoyoko og Tónlist.is. 

Umræður: Spjallborð og athugasemdakerfi hvers konar þar sem notendum er boðið upp á að 

spjalla og ræða saman. Það eru vefir á borð við Bland.is og spjallborð Eyjunnar.  

Viðskipti: Miðlar og vefverslanir, þar sem notendur geta mælt með vörum, sagt álit sitt og 

jafnvel staðið saman í von um það að fá mikla afslætti. Groupon er líklega einn þekktasti 

vefurinn í þessu samhengi og nú hefur verið opnaður svipaður vefur á Íslandi sem heitir 

Hópkaup.is. 

Leikir: Hægt er að spila ýmsa leiki sem byggja á hugsun samfélagsmiðla þar sem notendur 

hverfa inn í gerviheim. Margir þeirra eru spilaðir í gegnum Facebook. 

Tengslasíður: Síður sem bjóða notendum upp á það að tengjast hverjir öðrum, hvort sem um 

ræðir persónuleg tengsl eða vegna atvinnu. Facebook er dæmi um slíkan vef, auk Linkedin og 

Myspace.  

Staðsetning: Eftir því sem notendum snjallsíma fjölgar, er markaðssetning út frá staðsetningu 

orðin vinsælla fyrirbæri hjá fyrirtækjum. Dæmi um slíka samfélagsmiðla eru Foursquare, 

Facebook Places og Upcoming.  

Bloggsíður: Bloggsíður flokkast sem samfélagsmiðlar, hvort sem um ræðir hefðbundnar 

bloggsíður, örbloggsíður (e. Twitter) eða wikis (Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, vefstjóri 

Ölgerðarinnar, munnleg heimild, 15. febrúar 2011; Guðmundur Arnar Guðmundsson og 

Kristján Már Hauksson, 2009). 
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 Samfélagsmiðlar eru algjör bylting, þar sem þeir sameina samskipti, neytendur og 

samfélagið. Munurinn á samfélagsmiðlum og hefðbundnum miðlum er sá að á 

samfélagsmiðlum gefst fólki tækifæri til þess að tjá sig frjálst og eiga beinar samræður við 

þann sem setur fram skilaboðin. Fólk er ekki lengur óvirkir móttakendur skilaboða, líkt og í 

tilfelli prent- og ljósvakamiðla (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 

2009). Notkun samfélagsmiðla felst í því að fólk aðlagar efni sem þar er að finna að því sem 

það veit og skynjar og dreifir því síðan til annarra (Allsop o.fl., 2006). 

Þó er villandi að tala um samfélagsmiðla sem nýjung. Frá upphafi Internetsins hefur þar verið 

hægt að eiga í samskiptum við fólk á spjallborðum og fleiru sem flokkast í raun sem 

samfélagsmiðlar. Samfélagsmiðlar nútímans hafa þó náð betur til fjöldans og eru notaðir af 

öllum aldurshópum, starfsstéttum, þjóðernum og báðum kynjum (Universal McCann, 2008). 

Tom Smith sagði árið 2009: ,,Það finna allir fyrir byltingu í notkun samfélagsmiðla, jafnvel 

þeir sem ekki nota slíka miðla. Hvar sem fólk er statt í heiminum; ef það er tengt Internetinu, 

þá er það umvafið allskyns samfélagsmiðlum.“ 

Það var fyrst árið 1998 sem Nicovich og Cornwall lögðu það til að fyrirtæki yrðu meðlimir í 

samfélögum á Internetinu til þess að halda sér vel upplýstum og fylgjast með umtali um sig 

(Nicovich og Cornwall, 1998). Fleiri fræðimenn hafa mælt með notkun samfélagsmiðla í 

markaðssetningu og eru þeir Bickart og Schindler (2001) á þeirri skoðun að áhrif 

samfélagsmiðla séu meiri og áhrifaríkari en áhrif hinna almennu fjölmiðla. Þau tengslanet sem 

neytendur hafa aðgang að í gegnum samfélagsmiðla geta skapað vináttubönd sem veita 

stuðning, upplýsingar og gera það að verkum að notendum finnst þeir tilheyra ákveðnum hópi 

og eiga sér félagslega samsvörun (Wellman, 2005). 

Það sem af er 21. öldinni hefur átt sér stað sprenging í notkun þessara miðla. Þeir hafa áhrif á 

neytendahegðun, þar á meðal vitund, upplýsingaöflun, skoðanir, viðhorf, kauphegðun og 

hegðun eftir kaup (Mangold og Faulds, 2009). Neytendur fara inn á slíka miðla til þess að 

sækja sér upplýsingar um vörur, vörumerki, lesa gagnrýni um vörur og athugasemdir frá 

öðrum neytendum (Smith, 2009). Samkvæmt niðurstöðum könnunar á meðal markaðsstjóra, 

sem Capacent framkvæmdi í febrúar 2011, auglýsa 58,7% fyrirtækja á samfélagsmiðlum 

(Guðni Rafn Gunnarsson, munnleg heimild, 4. mars 2011). Samfélagsmiðlar gera fyrirtækjum 

kleift að tala við neytendur og hafa því breytt samskiptum á milli þessara tveggja hópa til 

muna. Í gegnum samfélagsmiðla, eins og Facebook, geta fyrirtæki beint sjónum sínum að 

mögulegum viðskiptavinum útfrá lýðfræðilegum breytum, til dæmis aldri og áhugamálum. 

Þannig geta fyrirtæki nú klæðskerasniðið þjónustu sína við viðskiptavini í gegnum Internetið 

(Gillan, 2009). 
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Með tilkomu samfélagsmiðla á Internetinu hefur neytendum verið gert kleift að tjá sig um 

vörur eða þjónustu við hundruð eða jafnvel þúsundir annarra (Mangold og Faulds, 2009). 

Tækifærin liggja í því að stofna til sambanda eða tengsla á milli fyrirtækja og viðskiptavina. 

Tengsl sem byggjast á samskiptum og eiga sér stað á jafningjagrundvelli og byggja í raun á 

sömu lögmálum og vinasamband (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2009).  

Stundum er því haldið fram að samfélagsmiðlar séu blendingur (e. hybrid element) sem 

flokka ætti á meðal markaðsbrautanna, því þeir sameini í raun eiginleika þeirra allra en séu 

samt sem áður þannig úr garði gerðir að markaðsmenn geti ekki stjórnað þeim upplýsingum 

sem þar birtast. Með því að telja samfélagsmiðla til markaðsbrautanna, er í raun verið að 

samþykkja þá á meðal staðlaðra markaðstóla og kenninga (Mangold og Faulds, 2009). 

Rannsókn, sem framkvæmd var í Bandaríkjunum árið 2008, sýndi fram á að meirihluti 

þátttakenda treystir umfjöllun um vörur eða vörumerki á samfélagsmiðlum jafn vel og 

umfjöllun sem birt er á vefsíðum fyrirtækja. Helmingur þátttakenda kveðst byggja 

kaupákvarðanir sínar á upplýsingum fengnum í gegnum þessa miðla (DEI worldwide, 2008). 

Neytendur nýta sér samfélagsvefinn Facebook í miklum mæli til þess að fylgjast með ýmsum 

vörumerkjum og fyrirtækjum með því að ,,Líka við“ vefsíður þeirra. Þannig gerast þeir 

aðdáendur síðanna. Einnig er vinsælt að ,,Líka við“ færslur eða hlekki einstaklinga eða 

fyrirtækja og deila þannig með Facebook vinum. Ein helsta ástæðan fyrir því að fólk ,,Líkar 

við“ síður er sú að fá afslátt eða fría vöru (Bamford-Bowes, fyrirlesari frá The Brooklyn 

Brothers munnleg heimild, 7. október 2010). Þetta gagnast fyrirtækjunum einnig einstaklega 

vel og stór hluti þeirra nýtir þessa aðferð í markaðssetningu á vörum sínum og þjónustu. 

Rannsókn ein var gerð árið 2010, af Center of Marketing Research í Háskólanum í 

Dartmouth, þar sem tekin voru fyrir Inc. 500 fyrirtækin í Bandaríkjunum, það eru hraðvaxtar 

(e. fast growing) fyrirtæki í einkageiranum. 56% fyrirtækjanna telja samfélagsmiðla vera 

mjög mikilvæga í viðskipta- og markaðsáætlunum sínum. 
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Mynd 2. Hversu stór hluti fyrirtækja notar samfélagsmiðla í markaðssetningu? 

 

Eins og sjá má á mynd 2, leiddi rannsóknin í ljós að 71% þessara fyrirtækja notast við 

Facebook í markaðssetningu, 59% nýta sér Twitter og 50% bloggsíður.  

Öll þau fyrirtæki sem svöruðu ætla að halda áfram og auka notkun sína á samfélagsmiðlunum 

nema notkunina á MySpace en einungis 2% svarenda sögðust ætla að nota þann samfélagsvef 

árið 2011 (Barnes, 2011). 42% fyrirtækja ætla að stofna fyrirtækjabloggsíður af þeim sem 

ekki hafa haldið úti slíkum bloggsíðum áður og 34% þeirra sem ekki nota Facebook nú þegar 

ætla að hefja notkun þess.  

Fyrirtæki telja sig hafa náð bestum árangri í markaðssetningu með notkun svokallaðra 

umræðna og spjallborða (e. message board) eða í 93% tilvika. Þriðjungur fyrirtækja í 

könnuninni notar nú þegar slíkar síður. Í 88% tilvika fannst fyrirtækjunum bloggsíður hafa 

skilað árangri, í 85% tilvika Facebook og 81% tilvika Twitter (Barnes, 2011). 

Samkvæmt rannsókninni State of the Blogosphere, sem framkvæmd var af Technorati árið 

2010, nota níu af hverjum tíu bloggurum Facebook og nota þá síðu til þess að kynna 

bloggsíður sínar. 42% bloggara nota samfélagsmiðla til þess að fylgjast með vörumerkjum. Á 

meðal þeirra blogga 50% þeirra um vörumerki reglulega eða vikulega, en einungis 27% 

segjast aldrei blogga um vörumerki (Sobel, 2010). 

Þrátt fyrir að vera algjör bylting í markaðssetningu, þá geta samfélagsmiðlar einnig haft 

vandamál í för með sér. Til að mynda hefur stjórn markaðsmanna yfir efni, tímasetningu og 

tíðni upplýsinga minnkað svo um munar (Mangold og Faulds, 2009; Miller og Lammas, 

2010).Eins og fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar State of the Blogosphere hér að 

ofan, þá virðist það þó ekki stöðva fyrirtæki í því að nýta sér þessa leið til markaðssetningar.  
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Því miður er enn til lítið fræðsluefni um samfélagsmiðla og hvernig nota má þá í samþættum 

markaðssamskiptum innan fyrirtækja. Þess vegna skortir mörgum stjórnendum ennþá trú á 

hlutverk samfélagsmiðla í kynningum fyrirtækja. Þó að samfélagsmiðlar hafi aukið samskipti 

á milli neytenda og fyrirtækja, hafa aðferðir til þess að hafa áhrif á þessi samskipti ekki enn 

verið fullmótaðar (Mangold og Faulds, 2009). ,,Það er ekki rétt að hugsa aðkomu fyrirtækis á 

samfélagsvefjum sem Facebook aðgerð eða Twitter aðgerð heldur þarf að leggja áherslu á þær 

breytingar sem eru að verða á menningu okkar, hvernig við eigum samskipti og hvernig við 

högum okkur með þessum nýju samskiptaleiðum“ (Guðmundur Arnar Guðmundsson og 

Kristján Már Hauksson, 2009). 

 

Bloggsíður (e. Weblogs or Blogs) 

Bloggsíður, eða svokölluð blogg, eru vefsíður á Internetinu sem gegna hlutverki tímarita eða 

dagbóka og er efni birt í tímaröð og uppfært reglulega. Stærsti hluti blogga er óháðir miðlar 

og á þeim eru settar fram skoðanir um allt á milli himins og jarðar (Scott, 2007). Ein 

aðalástæðan fyrir vinsældum bloggsíðna er sú að þær leiða saman fólk með sameiginlega 

hagsmuni eða áhugamál (Kotler, 2009). 

Bloggum er ýmist haldið úti af fyrirtækjum, hópum eða einstaklingum sem þekkjast sem 

bloggarar, og eru jafn mismunandi eins og þau eru mörg. Sum þeirra eru mjög persónuleg um 

vini og fjölskyldu en önnur um ferðalög, íþróttir, tækni eða viðskipti svo nokkur dæmi séu 

nefnd (Kotler, 2009). 

Mynd 3 sýnir niðurstöður rannsóknar Universal McCann á blogglestri netverja. Langflestir 

þeirra lesa persónuleg blogg einstaklinga, eða rúm 60%, og tæp 40% lesa blogg fjölskyldu og 

vina. Niðurstöðurnar sýna jafnframt fram á það að um er að ræða fjölbreytt úrval bloggsíðna 

sem netverjar lesa (Universal McCann, 2008).  
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Mynd 3. Hvers konar bloggsíður lesa netverjar? 

 

 

Höfundar blogga lesa og skrifa athugasemdir við blogg annarra. Þeir vísa einnig hver á annan 

með því að setja tengla, á blogg annarra, í eigin bloggfærslur. Þessi krosstenging (e. cross-

linking) myndar samband á milli blogga og höfunda þeirra og myndar það sem nefnt er 

bloggheimurinn (e. blogosphere) (Li og Bernhoff, 2008). Snjóboltaáhrifin í bloggheiminum 

gera það að verkum að umræður neytenda spinnast út fyrir hvert og eitt málefni sem tekið er 

fyrir á bloggum. Þessi krosstenging getur gert það að verkum að bloggin færast ofarlega í leit í 

leitarvélinni Google (Li og Bernhoff, 2008). 

Eftir að bloggin urðu til, hafa orðið vatnaskil í fjölmiðlaþróun. Blogg eru ekki undir miklu 

eftirliti sem gerir þau að áhugaverðum vettvangi með ótæmandi möguleikum. Það er einnig 

ástæðan fyrir því að mikilvægt er fyrir hinn almenna neytanda að hafa það í huga að ekki er 

hægt að trúa eða treysta öllu því sem fram kemur á bloggum, þó þau veiti oft á tíðum mjög 

gagnlegar upplýsingar (Scott, 2007). 
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Eiginleikar og þrískipting bloggsíðna 

Blogg hafa orðið að mikilvægu tæki í útbreiðslu umtals og átt þátt í því að móta orðspor 

fyrirtækja (Kotler, 2009). Steve Ballmer framkvæmdastjóri Microsoft sagði árið 2004: 

,,Bloggið er ótrúlegt. Það sameinar þrjú stærstu Internet ,,trendin“; samskipti, miðlun og 

félagsleg samskipti“ (e. socializing) (Schumann og Thorson, 2007). 

Síðan Steve lét þessi orð falla hafa bloggin einungis styrkt stöðu sína og hafa gjörbreytt 

samskiptum á milli fyrirtækja og viðskiptavina í markaðssetningu. 

Margar leiðir eru færar til þess að markaðssetja á bloggum. Flestar eru þær ódýrar og gera 

fyrirtækjum kleift að ná til þúsunda eða jafnvel milljóna neytenda á hagkvæman hátt og án 

mikillar fyrirhafnar (Scoble og Israel, 2006).  

Corcoran og fleiri (2006) skipta bloggmarkaðssetningu í þrjá þætti og geta fyrirtæki valið að 

notast aðeins við einn þátt eða fleiri í markaðssetningu á vörum sínum eða þjónustu. 

Bloggmarkaðssetning skiptist í samstarfsblogg, fyrirtækjablogg og gerviblogg. Öll eru 

bloggin nátengd eins og sjá má á mynd 4. Hér á eftir er hverju og einu þeirra lýst í eftirfarandi 

undirköflum. 

 

 

Mynd 4. Þrískipting bloggsíðna 
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Samstarfsblogg (e. Blogvertorials) 

Fyrirtæki geta leitast eftir því að fá aðstoð frá vinsælum bloggum sem haldið er úti af þriðja 

aðila. Fyrirtæki leita þá að bloggurum sem geta haft áhuga á vörum þeirra eða þjónustu 

(Gardner, 2005) og bjóða þeim á opnanir, færa þeim nýjustu fréttir og kynna nýjungar. Þau 

senda þeim einnig stundum sýnishorn, kynningareintök og prufur sem auka líkur á 

áframhaldandi samstarfi (Corcoran o.fl., 2006). Fyrirtæki þurfa engu að síður að gæta þess að 

ef neytendur komast að því að þau eru að greiða bloggurum fyrir að skrifa um vörur þeirra og 

þjónustu, þá getur það skaðað orðspor þeirra. Mörg fyrirtæki hafa brennt sig illa á því á 

undanförnum árum (Corcoran o.fl., 2006). 

Fyrirtækjablogg (e. Business blogs) 

Fyrirtæki geta stofnað sín eigin blogg til þess að kynna vörur sínar eða vörumerki með 

beinum eða óbeinum hætti. Til þess að vera samkeppnishæf á bloggmarkaðnum, sem 

samanstendur af milljónum blogga, þurfa fyrirtækjabloggin að vera reglulega uppfærð og 

innihald þeirra þarf að vera fræðandi og sannfærandi (Corcoran o.fl., 2006). Með því að birta 

gagnlegar upplýsingar reglulega og láta markhóp sinn vita af blogginu, þá geta fyrirtæki á 

skömmum tíma, myndað stóran lesendahóp sem gjarnan skilar sér í aukinni sölu (Gardner, 

2005). Fyrirtækjabloggin geta verið tvenns konar. Þau geta verið opin öllum og einnig lokuð 

upplýsingamiðstöð fyrir starfsmenn fyrirtækisins (Kelleher og Miller, 2006). Fyrirtæki geta 

notað áhugasama starfsmenn (e. linch-pins) til þess að blogga um vörur sínar eða þjónustu. 

Þegar starfsmenn hafa mikinn áhuga á vörunum, sem þeir vinna með, er auðvelt fyrir þá að 

tengjast viðskiptavinunum í gegnum Internetið (Bamford-Bowes, munnleg heimild, 7. október 

2010). Blogg eru mjög hagkvæm leið fyrir fyrirtæki til þess að auglýsa sig. Aðgangur að 

helstu bloggsíðum er ókeypis og það eina sem þarf er tölva og Internetið og fyrirtæki geta 

byrjað að birta sitt eigið efni (Baker og Green, 2008). Blogg eru mun óformlegri en vefsíður 

fyrirtækja (Gardner, 2005) og yfirleitt mun persónulegri. Fyrirtæki þurfa að hafa blogg sín 

persónuleg, mannleg og áhugaverð. Lesendur þekkja strax muninn á því hvort blogg er skrifað 

af áhuga og alúð eða bara til þess að vera með og tilheyra bloggheiminum (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

50% fyrirtækjanna, sem tóku þátt í áðurnefndri könnun Háskólans í Massachusetts 

Dartmouth, halda úti fyrirtækjabloggum. Rannsóknin sýndi jafnframt fram á það að fyrirtækin 

væru að nota þau á áhrifaríkan hátt. Fyrirtækin höfðu sterka tilhneigingu til þess að tengjast 

neytendum með því að taka á móti og svara skilaboðum þeirra (Barnes, 2011).  
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Gerviblogg (e. Faux blogs) 

Fyrirtæki geta haldið úti svokölluðum gervibloggum en þau eru mjög umdeild. Þá búa 

fyrirtæki til hinn hamingjusama og ímyndaða viðskiptavin sem bloggar um það hversu frábær 

varan eða þjónustan sé hjá fyrirtækinu. Um er að ræða laumuspil, þar sem reynt er að fela það 

fyrir neytendum að um markaðssetningu sé að ræða. Ef fyrirtæki halda úti gervibloggi, þurfa 

þau að vera mjög varkár og fylgjast vel með neikvæðri umfjöllun (Corcoran o.fl., 2006). 

Gerviblogg geta haft slæm áhrif á ímynd og jafnvel skaðað vörumerki alvarlega. Þekkt dæmi 

um það er þegar Walmart bjó til gerviblogg og varð fyrir mikilli gagnrýni á Internetinu eftir 

að upp komst um verknaðinn. Slæm framkvæmd hefur yfirleitt í för með sér slæmar 

niðurstöður (Burns 2008). 

Bloggsíður - áhrifaríkt tól til markaðssetningar? 

Þó að blogg hafi verið þekkt fyrirbæri allt frá miðjum 20. áratugnum, þá er notkun blogga í 

markaðssetningu mun nýrra fyrirbæri. Áhugi á notkun blogga til markaðssetningar hefur 

vaxið samhliða vaxandi vinsældum blogga meðal almennings. Við markaðssetningu eru þau 

notuð til þess að kynna vörumerki, fyrirtæki, vöru, þjónustu eða viðburði (Corcoran o.fl., 

2006). Blogg eru orðin að svo mikilvægu tæki í markaðssetningu að þegar slegið er inn nafn á 

vöru eða vörumerki í leitarvélar á Internetinu er jafn líklegt að upp komi blogg um vöruna 

eins og það að upp komi heimasíða vörunnar eða vörumerkisins (Blackshaw og Nazzaro, 

2006). Bloggin eru gagnvirk og því frábrugðin öðrum netmiðlum hvað varðar auglýsingar. 

Neytendur geta brugðist við auglýsingum og lýst skoðunum sínum með því að skilja eftir 

athugasemdir á bloggunum (Scoble og Israel, 2006). Margir fræðimenn, til dæmis Kotler 

(2009), telja að blogg séu hluti af umtali, en sumir halda því fram að þau séu einhvers konar 

framlenging af almannatengslum (e. Public Relations) (Corcoran o.fl., 2006; Kent, 2008). Í 

dag eru þau orðin svo mikilvægur hluti af markaðssetningu fyrirtækja að flestir telja að þau 

eigi við báðar markaðsbrautirnar. Í rannsókn, sem gerð var árið 2008, af Technorati, kom 

fram að um 112 milljón blogga eru skráð á veraldarvefnum og um 120 þúsund skjóta upp 

kollinum á hverjum degi. Þó eru einungis um 13 milljón þeirra virk og þá er átt við það að 

færslur hafi birst á þeim á síðustu tveimur mánuðum (Baker og Green, 2008). Sum af þessum 

bloggum hafa milljónir lesenda (Lyons, 2005).  

Samkvæmt könnun frá Capacent, þá lesa um 80% Íslendinga blogg á degi hverjum. 

Fyrirtækin þurfa þó ekki nauðsynlega að halda sjálf úti bloggi. Það getur verið nóg að fylgjast 

vel með þeim og hvernig fólk talar um fyrirtækið, samkeppnina eða markaðinn. Þau geta 

síðan tekið þátt í umræðum á bloggum með því að skrifa athugasemdir við blogg sem þeim 
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varðar um eða tengjast þeirra rekstri á einn eða annan hátt (Guðmundur Arnar Guðmundsson 

og Kristján Már Hauksson, 2009). Samkvæmt GCI Magazine (2007) er mikið um það að 

blogg séu nýtt til markaðssetningar í snyrtivöruiðnaðinum (Schueller og Romanowski, 2007). 

Ef ætlunin er að skoða hvað er nýtt, ferskt og hvað er væntanlegt, þá eru bloggin einn 

mikilvægasti vettvangurinn til þess að finna slíkar upplýsingar. 

Einstaklingar geta nálgast dóma um vörur, álit neytenda, auk upplýsinga um nýjar 

tískubylgjur og vörur sem eru væntanlegar á markað. Þó bloggin komi ekki í stað 

hefðbundinna formlegra markaðsrannsókna, geta þau verið afar gagnleg til þess að öðlast 

mikilvæga innsýn. Til dæmis ef fyrirtæki eða framleiðandi í snyrtivöruiðnaðinum vill komast 

að því hvaða álit neytendur hafa á ákveðnum vörum án þess að þurfa að fjárfesta í 

markaðsrannsókn. Fyrirtæki geta sent prufur til bloggara, sem nota vörurnar og blogga um 

þær ef þeim líkar þær (Schueller og Romanow, 2007). 

Samkvæmt áðurnefndri rannsókn, sem framkvæmd var af Technorati í nóvember 2010, segja 

33% bloggara að haft hafi verið samband við þá af fyrirtækjum og þeir beðnir um það að 

skrifa dóma eða kynna vörur á bloggum sínum. 41% segja að orðspor skipti þá máli þegar þeir 

velja hvaða fyrirtæki skuli blogga fyrir og hvaða ekki. Á meðal þeirra svarenda sem láta 

orðspor ráða, segjast 13% hundsa vörur sem þeim líst ekki á og 71% segjast einungis skrifa 

um vörumerki sem þeir þekki einungis af góðu einu (Sobel, 2010). 

Margt bendir einnig til þess að blogg eigi stóran þátt í kaupákvörðun neytenda en eins og sjá 

má á mynd 5, þá telja 42,4% neytenda líkur á því að þeir kaupi vörur eða þjónustu sem fjallað 

er um á bloggsíðum (Sobel, 2010). 
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Mynd 5. Líkur á vörukaupum eftir að hafa fengið upplýsingar frá mismunandi stöðum 

 

Blogg hafa einnig verið notuð til þess að koma óorði á keppinauta (Lyons, 2005). Bruce 

Fischman lögfræðingur í Bandaríkjunum telur að um 50-60% blogga sem fjalla á neikvæðan 

hátt um fyrirtæki, vörur eða þjónustu séu frá keppinautum komin. Þessi svokölluðu 

,,árásarblogg“ eru orðin drjúgur hluti af hinum ört vaxandi bloggheimi (Lyons, 2005). 

Fyrirtæki þurfa því að vera meðvituð og bregðast skjótt við þegar þau verða vitni að 

ósanngjörnum staðhæfingum í sinn garð á Internetinu. Þau verða að læra hvernig á að fylgjast 

með því sem skrifað er um þau á Internetinu, hvaða bloggarar er áhrifamestir og hvernig 

umræður um fyrirtækið eru að þróast (Baker og Green, 2008). 

70% af Inc. 500 fyrirtækjunum fylgjast með því sem skrifað er um fyrirtækið og vörumerki 

þeirra á samfélagsvefjum (Barnes, 2011). Mörg þeirra eru með bloggara í fullu starfi sem ekki 

einungis bregðast við neikvæðu netumtali, heldur taka einnig virkan þátt með því að staðfesta 

sannindi og leiðrétta misskilning sem kann að eiga sér stað. Bloggararnir reyna ekki að fela 

fyrir neytendum að þeir starfi hjá fyrirtækjunum. Þetta gagnsæi er mjög mikilvægt til þess að 

viðhalda trausti neytenda (Allsop o.fl., 2006). 

Markaðssetning á bloggum getur verið fljótleg, ódýr og góð leið til þess að kynna vörur eða 

þjónustu (Corcoran o.fl., 2006). Með tækninni í dag eru bloggin orðin gagnvirk og lesendur 

geta komið skoðunum sínum á framfæri með því að skilja eftir ummæli fyrir neðan hverja 

bloggfærslu (Nyilasy, 2006). Fyrirtæki geta því, með markaðssetningu á bloggum, kveikt 
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áhuga fólks á vörum sínum, knúið fram sölu, búið til viðskiptavild, komið á fót og miðlað 

sérþekkingu og átt í samskiptum við núverandi og tilvonandi viðskiptavini (Gardner, 2005; 

Corcoran, 2006; Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Oft eru bloggin mörgum vikum á undan hinu hefðbundnu fjölmiðlum með fréttirnar (Kent, 

2008). Í rannsókn Technorati, sem gerð var á síðasta ári, þá kemur fram að 46% lesenda 

treysta hefðbundnum fjölmiðlum síður en áður, 34% taka meira meira mark á upplýsingum á 

bloggum en upplýsingum í hefðbundnum fjölmiðlum. 40% lesenda eru sammála því sem 

bloggararnir skrifa um og 39% nota bloggin til þess að nálgast upplýsingar (Sobel, 2010). Í 

grein, sem birt var í Harvard Business Review, er bent á að ein helsta ástæðan fyrir minnkandi 

trausti í garð annarra fjölmiðla og aukins trausts í garð blogga, sé sú að reglur í 

bloggheiminum séu frábrugðnar reglum hinna hefðbundnu fjölmiðla eða heimasíðna. 

Almenningur er orðinn að umsjónarmönnum en ekki einungis notendum miðlanna (Corcoran 

o.fl., 2006). 

Félagsleg viðurkenning skiptir meira máli en fjárhagslegur ávinningur. Bloggarar eru knúnir 

áfram af löngun sinni til þess að deila hugmyndum sínum og skoðunum með áhugasömum 

lesendum. Það eykur trúverðugleika þeirra og gerir þá um leið meira aðlaðandi fyrir fyrirtæki. 

Það gerir þá einnig meðvitaða um það að hlúa að orðspori sínu og þiggja ekki greiðslur frá 

fyrirtækjum (Kirkpatrick, 2005). Bloggarar telja að á næstu árum muni fleira fólk koma til 

með að fylgjast með þeim og bloggum þeirra (Sobel, 2010).  

Blogg eru þó eins mismunandi og þau eru mörg, oft er farið frjálslega með staðreyndir og 

margir bloggarar eru á gráu svæði hvað varðar höfundarétt (Guðmundur Arnar Guðmundsson 

og Kristján Már Hauksson, 2009). Þetta þurfa fyrirtæki að kynna sér vel áður en þau fara í 

samstarf við bloggara. 

Samkvæmt áðurnefndri rannsókn Technorati, virðast neytendur þó treysta bloggum vel í 

samanburði við aðrar upplýsingarveitur, en um 45,6% neytenda segjast treysta upplýsingum 

sem þeir lesa á bloggsíðum, eins og mynd 6 sýnir (Sobel, 2010). 
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Mynd 6. Traust neytenda í garð upplýsinga fenginna frá mismunandi stöðum 

 

Í stað þess að einblína á hefðbundna markaðssetningu er markmiðið að byggja upp 

langtímasamband við viðskiptavini, skapa traust á milli kaupanda og seljanda til þess að 

tryggð þróist á milli þeirra (Harridge-March og Quinton, 2009). Nú, þegar neytendur eru allt í 

senn farnir að gegna hlutverki fréttaskýrenda, gagnrýnenda og birtingaraðila, þurfa fyrirtæki 

að fylgjast með hvernig neytendur skynja og fjalla um þau. Þetta gerir það að verkum að 

hlustun verður að mikilvægum hluta af viðskiptamódeli fyrirtækja. Fyrirtæki sem hlusta ekki 

á það sem neytendur hafa að segja, munu dragast aftur úr (Smith, 2009). 

 

Framtíð bloggsíðna 

Niðurstöður rannsóknar Technorati benda til þess að blogg séu síður en svo á undanhaldi. 

Rannsóknin náði til 7.200 bloggara og var svörunin sú mesta frá upphafi. Þó að rannsóknin 

hafi eingöngu verið lögð fyrir á ensku, þá voru svarendur bloggarar frá 24 löndum (Sobel, 

2010). 

Meira en helmingur bloggara ætlar sér að blogga meira árið 2011 en þeir gerðu árið 2010 og 

43% ætla sér að útvíkka það svið sem þeir blogga um. Á öllum sviðum innan bloggheimsins 

var bloggað meira árið 2010 en árið á undan. 48% bloggara telja að fleira fólk muni koma til 
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með að sækja sér fréttir og fróðleik á bloggsíður næstu fimm árin, en í hina hefðbundnu 

fjölmiðla. Á meðan traust neytenda í garð hefðbundinna fjölmiðla dvínar, þá virðist traust 

þeirra í garð blogga þvert á móti vera að aukast (Sobel, 2010). 

 

Siðferðislegar vangaveltur er varða bloggheiminn 

Sumir bloggarar, sem líta á sig sem sjálfstæða og óháða miðlara upplýsinga, eiga það til að 

gleyma því sem á sér stað í veröldinni í kringum þá. Þá er átt við þá siðferðislegu þætti sem 

bloggarar þurfa að hafa í huga við störf sín (Cohen, 2005). Bloggarar telja sumir hverjir að 

þeim beri ekki að fylgja siðareglum blaðamanna vegna þess að þeir séu ekki blaðamenn. Þeir 

telja sig fremur vera aðgerðarsinna eða jafnvel skemmtikrafta.  

Undanfarið hafa fleiri og fleiri bloggarar og blogglesendur velt upp þeirri spurningu hvort 

ekki þurfi að setja siðareglur um það sem sett er fram í bloggheiminum, í það minnsta fyrir 

þekktustu og mest lesnu bloggin (Cohen, 2005). Ýmsar uppákomur í bloggheiminum hafa 

orðið kveikjan að þessari umræðu. Til dæmis er nokkuð algengt að bloggarar stundi ritstuld, 

villi á sér heimildir og þiggi greiðslur frá fyrirtækjum eða einstaklingum fyrir vöruumfjöllun á 

bloggum sínum (Perlmutter og Schoen, 2007). Auglýsingar á bloggum, vöruumfjöllun eða 

sala í gegnum blogg þekkist nú mjög víða (Zhu og Tan, 2007). 

Flestir fjölmiðlar eru með ákveðnar siðareglur og eru þær allsstaðar fremur líkar. Dæmi um 

viðmið úr siðareglum í fjölmiðlum er að greinagóð skil skuli vera á milli greina og auglýsinga 

(Cohen, 2005). Þessi skil eru ekki til staðar í bloggheiminum og bloggarar upplýsa lesendur 

sjaldan um það að þeir fái greitt fyrir vöruumfjöllun, hvort sem það er í formi peninga eða 

gjafa (Zhu og Tan, 2007). Lesendum blogga birtast auglýsingar í formi texta sem er 

persónulegur, grípandi og óformlegur og átta sig oft ekki á því að um auglýsingu er að ræða. 

Slíkar auglýsingar virka sannfærandi á neytendur (Zhu og Tan, 2007).  

Þetta er ein helsta ástæða þess að margir bloggarar og lesendur blogga hafa velt því fyrir sér 

hvort ekki þurfi að setja einhvers konar siðareglur fyrir bloggsíður (Perlmutter og Scoen, 

2007). 

Í kaflanum hefur verið leitast við að gefa fræðilegt yfirlit yfir markaðssetningu fyrirtækja og 

sérstök áhersla hefur verið lögð á markaðssetningu á Internetinu. 

Fjallað var um þá miklu byltingu sem átt hefur sér stað í markaðssetningu í kjölfar 2,0 

vefbyltingarinnar. Áhersla var lögð á að útskýra samfélagsmiðla og hvaða breytingar þeir hafa 

haft í för með sér, bæði í markaðsstarfi fyrirtækja og á kauphegðun neytenda. 

Vitnað er til fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið á sviðinu og þá sérstaklega þeirra er snúa 



 

34 

 

að bloggheiminum. Þær hafa varpað ljósi á það að vöruumfjöllun á bloggsíðum auki líkur á 

vörukaupum. 

Leitast verður við að skýra þessi áhrif með framkvæmd rannsóknar á áhrifum umfjöllunar um 

snyrtivörur á kauphegðun neytenda. Í næsta kafla er greint frá rannsóknaraðferð 

rannsóknarinnar. 
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3. Rannsókn 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsókn sem framkvæmd var á tímabilinu 1. mars-22. 

apríl 2011 í samstarfi við Ölgerðina og bloggsíðuna Bleikt.is. Rannsóknin fólst í notkun áreita 

eða íhlutana og var gerð í náttúrulegu umhverfi og skilgreinist því sem hálf-tilraun. 

Rannsóknin fólst í því að mæla áhrif vöruumfjöllunar á bloggsíðum á vörusölu. Hún 

samanstóð af þremur bloggfærslum, um þrjár mismunandi snyrtivörur, sem birtar voru ásamt 

kennslumyndböndum á Bleikt.is. Rýnt var í sölutölur Ölgerðarinnar í einn mánuð eftir hvert 

áreiti til þess að meta hvort umræddra áhrifa gætti og til þess að svara 

rannsóknarspurningunni sem sett hafði verið fram í inngangi. 

 

3.1. Aðferð 

Í kaflanum er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð auk þátttakenda, áreita og tækjabúnaðs sem 

notaður var í tilrauninni. Fjallað verður um framkvæmd tilraunarinnar og úrvinnslu ásamt 

siðfræðilegum vangaveltum.  

3.1.1. Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd rannsókna eru notaðar ýmsar vísindalegar aðferðir. Þær helstu eru 

eigindlegar (e. qualitative) og megindlegar (e. quantitative) aðferðir. Eigindleg aðferð byggir 

á lítt formuðum rannsóknaraðferðum, þar sem notuð eru lítil úrtök til þess að rannsaka 

upplifun einstaklinga og kafa djúpt í málefnið. Algengasta eigindlega aðferðin er notkun 

rýnihópa (Cooper og Schindler, 2008). Megindleg aðferð byggir á magnbundnum mælingum 

og formföstum rannsóknum. Tengslin við þátttakendur eru mjög takmörkuð og yfirleitt til 

skamms tíma. Markmið megindlegra rannsókna er að prófa ýmsar kenningar. Notaðar eru 

fjórar mismunandi megindlegar aðferðir; fylgniaðferð, lýsandi aðferð, hálf-tilraunaaðferð og 

tilraunaaðferð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Tilraunir eru rannsóknir þar sem notast er við 

íhlutun eða áreiti frá rannsakanda umfram það sem krafist er til mælinga. Rannsakandi skapar 

ákveðnar aðstæður sem síðan eru höfð áhrif á með því að setja fram áreiti. Áhrif breytinganna 

eru síðan mæld með því að bera saman aðstæður fyrir og eftir að áreiti er sett fram 

(McQuarrie, 2006). Þetta er gert með því að hagræða óháðu breytunni eða skýribreytunni og 

athuga hvort það hafi áhrif á háðu breytuna (Laufey Tryggvadóttir, 2003). Rannsakendur geta 

annars vegar gert svokallaðar vettvangstilraunir, í náttúrulegu umhverfi, eða hins vegar 

tilraunir á tilraunarstofum (McQuarrie, 2006). Tilraunir sem gerðar eru á vettvangi, þar sem 

rannsakendur eru ófærir um það að stjórna stórum hluta óháðu breytanna, nefnast hálf-
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tilraunir (Cooper og Schindler, 2008). Í hálf-tilraunum hefur rannsakandinn þó stjórn á 

mælingum í tengslum við áhrif óháðu breytanna á háðu breytuna og eru þær gjarnan notaðar 

þegar ekki er möguleiki á að nota samanburðarhópa, forprófun eða handahófskennt úrtak 

(Punch, 2005). Í hálf-tilraunum er stundum ógerlegt að vita hvern er verið að mæla og hvenær 

mælingar standa yfir, en þó er samanburður alltaf mögulegur (Cooper og Schindler, 2008; 

Henrichsen, Smith, og Baker, 1997). 

Þessi rannsókn er hin dæmigerða hálf-tilraun. Rannsóknin var framkvæmd í náttúrulegu 

umhverfi og því gátu rannsakendur ekki stýrt öllum utanaðkomandi breytum sem kunnu að 

hafa áhrif á háðu breytuna. Óháðu breytur rannsóknarinnar voru þrjár bloggfærslur sem birtar 

voru á Bleikt.is. Bloggfærslurnar innihéldu umfjöllun um þrjár mismunandi snyrtivörur, 

Maybelline farða, maskara og gloss frá L´Oréal, auk kennslumyndbanda um notkun varanna 

og ljósmynda af vörunum. Háða breytan í rannsókninni var sala varanna hér á landi. Vegna 

mismunandi verðlagningar varanna eftir verslunum, þótti hentugt að nota fjölda seldra 

eininga, í stað fjárhæða, og bera saman sölutölur fyrir og eftir áreiti. Auk ofangreindra óháðra 

breyta var um að ræða fjöldann allan af óháðum breytum sem rannsakendur gátu ýmist haft 

áhrif á eða ekki. Sem dæmi um óháðar breytur voru vörutegundir sem urðu fyrir valinu, 

auglýsingar á vörunum eða vörumerkjunum, auglýsingar frá keppinautum, umtal um vörurnar, 

árstími og hvenær mánaðarins áreiti voru sett fram.  

Rannsakendur reyndu að haga rannsókninni þannig að þeir gætu stýrt sem flestum breytum. 

Til að mynda völdu rannsakendur að nota eldri vörur til þess að samstarfsaðilinn Ölgerðin 

gæti ábyrgst að umræddar vörur yrðu ekki auglýstar hérlendis á meðan á rannsókninni stóð. 

Ekki var þó mögulegt að stöðva auglýsingar á öðrum vörum vörumerkjanna hér á landi. Auk 

þess gátu rannsakendur ekki haft áhrif á auglýsingar á sambærilegum vörum keppinauta á 

markaði né heldur var það á færi þeirra að stýra auglýsingum á vörunum erlendis. Það skal þó 

tekið fram að með því að velja eldri vörur, þá minnka rannsakendur líkurnar umtalsvert á því 

að vörurnar séu auglýstar erlendis. Rannsakendur gátu ekki með nokkru móti komið í veg 

fyrir það að almennt umtal ætti sér stað um vörurnar, en eins og fram hefur komið, þá getur 

það haft áhrif á kaupákvörðun neytenda (Riegner, 2007). Rannsakendur reyndu eftir fremsta 

megni að velja sem hentugasta tímasetningu til þess að setja fram áreitin. Til dæmis þótti ekki 

líklegt til árangurs að framkvæma rannsóknina í febrúar þar sem þá voru svokallaðir 

Virðisaukaskattsdagar
5
 á snyrtivörum í Hagkaupum sem gátu skekkt niðurstöður 

tilraunarinnar. Því var valið að framkvæma tilraunina í marsmánuði. Þess var gætt að ekkert 

                                                 
5
 Þá veitir Hagkaup rúmlega 20% afslátt af öllum snyrtivörum. 
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áreitanna væri birt í lok mánaðar, þar sem það er staðreynd að í flestum verslunum dregur 

talsvert úr sölu í kringum mánaðarmót. Öll áreitin voru birt á þriðjudegi en samkvæmt 

upplýsingum frá Hlín Einarsdóttur ritstjóra Bleikt.is er mikill dagamunur á lestri 

bloggsíðunnar. Þriðjudagar þóttu hentugir dagar til þess að setja fram áreitin, því samkvæmt 

henni er miðlungslestur á Bleikt.is þá daga. 

3.1.2. Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru alls 12.777. Sú tala samanstendur af öllum þeim sem opnuðu 

eina eða fleiri umræddra bloggfærslna. 

 

Fyrsta bloggfærsla: Að setja á farða: Kennslumyndband – 1. mars 2011 

Alls opnuðu 6.500 manns bloggfærsluna á tímabilinu 1. mars-1. apríl 2011 og því var fjöldi 

þátttakenda í fyrsta hluta tilraunarinnar 6.500. Rúm 41% þátttakenda, eða 2.676 manns, 

horfðu á tilheyrandi kennslumyndband sem sett hafði verið inn í gegnum myndbandavefinn 

Youtube. Alls smelltu 78 þátttakendur á ,,Líkar við“ hnappinn við bloggfærsluna og mæltu 

þannig með henni á Facebook síðu sinni. 

 

Önnur bloggfærsla: Kennslumyndband: Tveggja þrepa maskari – 8. mars 2011 

Alls opnuðu 4.017 manns bloggfærsluna á tímabilinu 8. mars-8. apríl 2011 og því var fjöldi 

þátttakenda í öðrum hluta tilraunarinnar 4.017. 78,5% þátttakenda, eða 3.155 manns, horfðu á 

tilheyrandi kennslumyndband sem sett hafði verið inn í gegnum myndbandavefinn Youtube. 

Alls smelltu 66 þátttakendur á ,,Líkar við“ hnappinn við bloggfærsluna og mæltu þannig með 

henni á Facebook síðu sinni. 

 

Þriðja bloggfærsla: Kennslumyndband: Gloss – 22. mars 2011 

Alls opnuðu 2.260 manns bloggfærsluna á tímabilinu 22. mars-22. apríl 2011 og því var fjöldi 

þátttakenda í þriðja og síðasta hluta tilraunarinnar 2.260. 82,6% þátttakenda, eða 1.867 

manns, horfðu á tilheyrandi kennslumyndband sem sett hafði verið inn í gegnum 

myndbandavefinn Youtube. Alls smelltu 36 þátttakendur á ,,Líkar við“ hnappinn við 

bloggfærsluna og mæltu þannig með henni á Facebook síðu sinni. 
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Þátttakendur voru ekki upplýstir um þátttöku sína í rannsókninni og því var um blinda 

rannsókn (e. blind study) að ræða. Upplýsingar um fjölda þátttakenda, sem fenginn er frá 

Bleikt.is, eru ekki meitlaðar í stein, þar sem ekki er hægt að fullyrða að allir þeir sem opnuðu 

bloggfærslurnar hafi í raun lesið þær. Að sama skapi er ómögulegt að segja til um það hvort 

þeir þátttakendur sem opnuðu myndböndin hafi horft á þau til enda. Ekki er heldur hægt að 

fullyrða um það hvort þeir sem smelltu á ,,Líkar við“ hnappinn hafi lesið færsluna til enda eða 

skoðað myndbandið. 

Ekki er vitað um aldursskiptingu þátttakenda, en markhópur vefsins er konur á aldrinum     

14-40 ára og má því gera ráð fyrir að stór hluti þátttakenda sé í þeim aldurshópi.  

3.1.3. Áreiti 

Áreiti eða íhlutanir í tilrauninni voru, eins og áður sagði, vöruumfjöllun um þrjár mismunandi 

snyrtivörur sem birtist í formi bloggfærslna á Bleikt.is. Auk hefðbundins texta innihélt 

vöruumfjöllunin kennslumyndbönd um notkun varanna og mynd af vörunum. Myndbönd 

voru notuð í því skyni að auka lestur og notuð var þekkt íslensk fyrirsæta til þess að auka 

athygli og umfjöllun. Bloggfærslurnar voru birtar á forsíðu Bleikt.is þrjá þriðjudaga í 

marsmánuði, dagana 1., 8. og 22. mars 2011 og var hver þeirra á síðunni í einn mánuð eftir 

birtingu. Einungis er rými fyrir sjö bloggfærslur í einu á forsíðu. Fjöldi annarra bloggfærslna 

sem birtar voru á Bleikt.is hvern dag var látinn ráða því hversu lengi bloggfærslurnar voru á 

forsíðunni. Þegar rýma þurfti fyrir nýjum bloggfærslum voru bloggfærslurnar færðar í 

viðeigandi undirflokka sem aðgengilegir eru lesendum í valstiku á forsíðu. Færslurnar voru 

allar settar í sitthvorn undirflokkinn, svo ekki bæri eins mikið á tengslum þeirra. Vitund 

lesenda um tengsl færslnanna hefði getað dregið úr lesningu þeirra og minnkað trúverðuleika í 

garð þeirra. 

Eins og mynd 7 sýnir, er um að ræða flokkana samskipti kynjanna, gult, leyndó & ráð, fegurð 

og heilsa, tíska & hönnun, matur & vín, fjölskyldan, spurt & svarað, fréttir og mona. 
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Mynd 7. Skjámynd af forsíðu Bleikt.is 

 

Hér á eftir er nánari lýsing á áreitum tilraunarinnar: 

Fyrsta áreiti - Að setja á farða: Kennslumyndband - 1. mars 2011 kl. 12:00 

Fyrsta áreiti tilraunarinnar var bloggfærsla sem samanstóð af umfjöllun um Pure Liquid 

Mineral farða frá Maybelline, auk kennslumyndbands í ásetningu hans og ljósmyndar af 

umbúðum vörunnar. Bloggfærslan var, eins og áður segir, sett inn þriðjudaginn 1. mars 2011 

kl. 12:00. Á mynd 8 hér á eftir má sjá hvernig áreitið birtist lesendum síðunnar. 

undirflokkar 
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Mynd 8. Skjámynd af forsíðu Bleikt.is sem sýnir fyrsta áreiti tilraunarinnar 
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Mynd 9 sýnir hvernig bloggfærslan leit út þegar lesendur höfðu valið að opna hana með því 

að smella á hana. 

 

 

Mynd 9. Skjámynd af Bleikt.is sem sýnir fyrstu bloggfærsluna við opnun 

 

Þann 3. mars var bloggfærslan færð inn í undirflokkinn fegurð og heilsa í valstiku á forsíðu, 

vegna þess að rýma þurfti fyrir nýjum bloggfærslum á forsíðu. Bloggfærslan var í einn mánuð 

á síðunni, eða til kl. 12:00 þann 1. apríl. 

 

 

  



 

42 

 

Annað áreiti - Kennslumyndband: Tveggja þrepa maskari - 8. mars 2011 kl. 12:00 

Annað áreiti tilraunarinnar var bloggfærsla sem samanstóð af umfjöllun um Double Extension 

Beauty Tubes, tveggja þrepa maskara frá snyrtivöruframleiðandanum L´Oréal, auk 

kennslumyndbands í ásetningu hans. Bloggfærslan var sett inn þann 8. mars 2011 kl. 12:00. Á 

mynd 10 má sjá hvernig áreitið birtist lesendum síðunnar. 

 

 

Mynd 10. Skjámynd af forsíðu Bleikt.is sem sýnir annað áreiti tilraunarinnar 
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Mynd 11 sýnir hvernig bloggfærslan leit út þegar lesendur höfðu valið að opna hana með því 

að smella á hana. 

 

 

Mynd 11. Skjámynd af Bleikt.is sem sýnir aðra bloggfærsluna við opnun 

 

Þann 9. mars færðist bloggfærslan inn í undirflokkinn tíska og hönnun sem aðgengilegur er í 

gegnum valstiku á forsíðu. Bloggfærslan var í einn mánuð á síðunni, eða til kl. 12:00 þann 8. 

apríl. 
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Þriðja áreiti - Kennslumyndband: Gloss - 22. mars 2011 kl. 12:00 

Þriðja áreiti tilraunarinnar var bloggfærsla sem samanstóð af umfjöllun um Glam Shine 6 

Hours gloss, frá snyrtivöruframleiðandanum L´Oréal, auk kennslumyndbands í ásetningu 

þess. Bloggfærslan var sett inn þann 22. mars 2011 kl. 12:00. Á mynd 12 má sjá hvernig 

áreitið birtist lesendum síðunnar. 

 

 

Mynd 12. Skjámynd af forsíðu Bleikt.is sem sýnir þriðja áreiti tilraunarinnar 
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Mynd 13 sýnir hvernig bloggfærslan leit út þegar lesendur höfðu valið að opna hana með því 

að smella á hana. 

 

 

Mynd 13. Skjámynd af Bleikt.is sem sýnir þriðju bloggfærsluna við opnun 

 

Þann 23. mars færðist bloggfærslan inn í undirflokkinn fréttir sem aðgengilegur er í gegnum 

valstiku á forsíðu. Þann 12. apríl var bloggfærslan færð inn í undirflokkinn fegurð og heilsa 

vegna þess að fullt var orðið í flokknum fréttir og bloggfærslan þar að leiðandi dottin út. 

Bloggfærslan var í heildina í einn mánuð á síðunni, eða til kl. 12:00 þann 22. apríl. 
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3.1.4. Tækjabúnaður 

Við upptöku kennslumyndbanda sem birt voru í bloggfærslunum var notuð Canon 450D 

myndavél og við vinnslu og klippingu myndbandsins var notað forritið iMovie og Apple 

fartölva. Myndböndunum var síðan hlaðið inn á myndabandavefinn Youtube.com. 

Bloggfærslurnar þrjár voru, eins og áður sagði, birtar á bloggsíðunni Bleikt.is sem keyrir á 

Disil CMS frá Atómstöðinni. Allar þrjár færslurnar voru skráðar undir nafni ritstjórnar 

Bleikt.is. Texti var skráður á textaformi og myndir af vörunum settar með en myndböndin 

voru birt með því að setja inn Youtube hlekki. Til þess að mæla fjölda þeirra sem opnuðu 

bloggfærsluna á Bleikt.is var notuð virk vefmæling frá Modernus. Til þess að mæla fjöldann 

sem skoðaði myndböndin sem fylgdu færslunum var teljarinn á Youtube notaður. Við 

mælingar á áhrifum bloggfærslnanna á sölu varanna voru notaðar sölutölur Ölgerðarinnar. 

Sölutölurnar voru Olap gögn fengin úr tölvukerfinu Concorde. Við úrvinnslu gagna sem 

fengust úr söluforritinu og til þess að koma þeim á myndrænt og skýrt form var notað forritið 

Excel. 

3.1.5. Framkvæmd 

Eins og greint hefur verið frá, þá gekk tilraunin í meginatriðum út á það að mæla hvort 

vöruumfjöllun um snyrtivörur á bloggsíðunni Bleikt.is hefði áhrif á sölu þriggja tilgreindra 

vara. 

Í desember 2010 hófst formlegt samstarf við Ölgerðina hf. og í janúar 2011 hófust viðræður 

við Bleikt.is. Hlín Einarsdóttir ritstjóri varð strax áhugasöm um verkefnið og hófst samstarfið 

formlega þann 15. febrúar á fundi með henni og tveimur starfsmönnum Ölgerðarinnar, þeim 

Maríu Jónu Samúelsdóttur vörumerkjastjóra í sérvöru og Þorsteini Mar Gunnlaugssyni 

vefstjóra. Á fundinum var rætt um útfærslu tilraunarinnar og komist að þeirri niðurstöðu að 

ganga eins langt og hægt væri til þess að gera hana sem raunverulegasta. Ákveðið var setja 

inn umfjöllun um þrjár mismunandi vörur, auk kennslumyndbanda sem sýndu hvernig nota 

ætti vörurnar. Einnig var ákveðið að setja bloggfærslurnar inn á forsíðu Bleikt.is í að minnsta 

kosti einn sólarhring. 

Ákveðið var að nota eldri vörur frá snyrtivöruframleiðendunum Maybelline og L´Oréal, þar 

sem hægt var að ábyrgjast að þær væru ekki auglýstar hér á að landi á meðan á tilrauninni 

stóð. Ómögulegt hefði verið að stöðva markaðssetningu á nýjum vörum frá framleiðendunum 

og hefði það mögulega haft í för með sér tekjutap fyrir Ölgerðina. Ákjósanlegt þótti að nota 

fremur almennar snyrtivörur, sem flestar konur nota daglega, til þess að ekki væri einblínt á of 

http://bleikt.is/
http://bleikt.is/
http://bleikt.is/
http://bleikt.is/
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þröngan hóp kvenna. Þær vörur sem urðu fyrir valinu voru Pure Liquid Mineral farði frá 

Maybelline, Double Extension Beauty Tubes maskari frá L´Oréal og Glam Shine 6 Hours 

gloss frá L´Oréal. 

Almenn undirbúningsvinna fyrir tilraunina fór fram vikuna 21.-28. febrúar. Útveguð var 

fyrirsæta fyrir myndböndin og varð Fanney Ingvarsdóttir, Ungfrú Ísland, fyrir valinu, þar sem 

þekkt andlit eykur umtal og þar með áhorf (Binet og Pringle, 2005). Erna Hrund 

Hermannsdóttir förðunarfræðingur var fengin til þess að sjá um förðun og ,,stíliseringu“ 

myndbandanna. 

Haft var samband við Brynjar Ými Birgisson, áhugamann í kvikmyndagerð, sem féllst á að 

taka að sér upptökur á myndböndunum. 

Mánudaginn 28. febrúar voru myndböndin tekin upp í höfuðstöðvum Ölgerðarinnar hf.  

Fanney Ingvarsdóttir var förðuð með Pure Liquid Mineral farðanum frá Maybelline fyrir 

fyrsta myndbandið. Síðan var settur á hana léttur augnskuggi og kinnalitur og því næst Double 

Extension Beauty Tubes tveggja þrepa maskari frá L´Oréal og samtímis tekið upp annað 

myndbandið. Að lokum var settur á hana varablýantur og Glam Shine 6 Hours gloss frá 

L´Oréal og á meðan var tekið upp þriðja myndbandið. 

Að tökum loknum var hafist handa við að klippa myndböndin, setja inn viðeigandi texta og 

tónlist. Þegar myndböndin voru fullgerð var þeim hlaðið inn á myndbandasíðuna 

Youtube.com. Í viðauka má finna DVD disk sem inniheldur myndböndin þrjú. Vöruumfjöllun 

var síðan skrifuð upp úr sérstökum handbókum Ölgerðarinnar og sett um það bil þrjú lykilorð 

í hvern texta til þess að bloggin myndu birtast ofarlega í leitarvélum. Til að mynda var orðið 

,,léttur“ notað í umfjöllun um farðann, orðið ,,smitfrír“ notað fyrir maskarann og ,,fallegur 

glans“ í umfjölluninni um glossið.  

Textarnir voru síðan bornir undir Hlín Einarsdóttur, ritstjóra Bleikt.is, sem kom með nokkrar 

athugasemdir og breytti textunum í samræmi við þær.  

Kl. 12:00 á hádegi, þriðjudaginn 1. mars, var fyrsta bloggfærslan um Pure Liquid Mineral 

farðann frá Maybelline birt á Bleikt.is undir nafni ritstjórnar.  

Ölgerðin vísaði í bloggfærsluna á Facebook síðu Maybelline Reykjavík og smelltu fimm 

aðdáendur Maybelline Reykjavík á ,,Líkar við“ hnappinn. Bleikt.is vísaði einnig í 

bloggfærsluna á Facebook síðu sinni en enginn smellti á ,,Líkar við“ hnappinn. Þetta var gert 

til þess að tryggja að bloggfærslurnar fengju nákvæmlega sömu meðferð og hinar hefðbundnu 

bloggfærslur sem birtar eru á Bleikt.is en venjan er sú að vísað er í allar nýjar bloggfærslur á 

facebook síðu Bleikt.is. Þess var því gætt að bloggfærslurnar færu hinn hefðbundna hring á 

Internetinu til þess að tilraunin yrði sem raunverulegust. 

http://bleikt.is/
http://bleikt.is/
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Þann 3. mars var bloggfærslan færð inn í flokkinn fegurð & heilsa vegna þess að fullt var 

orðið á forsíðu Bleikt.is. Þar var færslan í einn mánuð, eða til 1. apríl. Þá var hún fjarlægð af 

ritstjórn.  

Á sama tíma, þriðjudaginn 8. mars, var önnur bloggfærslan, sem fjallaði um Double 

Extension Beauty Tubes tveggja þrepa maskara frá L´Oréal, birt á vefsvæði Bleikt.is undir 

nafni ritstjórnar. Ölgerðin vísaði í bloggfærsluna á Facebook síðu L´Oréal og smelltu fjórir 

aðdáendur L´Oréal Ísland á ,,Líkar við“ hnappinn. Bleikt.is vísaði einnig í bloggfærsluna á 

Facebook síðu sinni og einn aðdáandi Bleikt.is smellti á ,,Líkar við“ hnappinn. Þann 9.mars 

var bloggfærslan færð inn í flokkinn tíska & hönnun vegna þess að fullt var orðið inni á 

forsíðu Bleikt.is. Þar var færslan í einn mánuð eða til 8.apríl. Þá var hún fjarlægð af ritstjórn 

Bleikt.is.  

Í hádeginu, þriðjudaginn 22. mars, var þriðja og síðasta bloggfærslan, sem fjallaði um Glam 

Shine 6 Hours gloss frá L´Oréal, birt á Bleikt.is undir nafni ritstjórnar. Ölgerðin vísaði í 

bloggfærsluna á Facebook síðu fyrir L´Oréal Snyrtivörur og smelltu fjórir aðdáendur síðunnar 

á ,,Líkar við“ hnappinn. Bleikt.is vísaði einnig í bloggfærsluna á Facebook síðu sinni og þrír 

aðdáendur Bleikt.is smelltu á ,,Líkar við“ hnappinn. Þann 23. mars var bloggfærslan færð inn 

í flokkinn fréttir vegna þess að fullt var orðið inni á forsíðu Bleikt.is. Þar var færslan til 12. 

apríl, en þá var undirflokkurinn orðinn fullur af fréttum og færslan þar að leiðandi dottin út. 

Brugðið var á það ráð að setja færsluna inn í undirflokkinn fegurð og heilsa það sem eftir var 

tímabils, eða þar til hún var fjarlægð af ritstjórn Bleikt.is þann 22. apríl. Heppilegt var að 

bloggfærslan um farðann, sem hafði verið sett inn í þann flokk 3. mars, var þá farin út vegna 

þess að mánuður var liðinn. Ef ekki hefði verið brugðist við hefði þriðji hluti tilraunarinnar í 

raun verið ónothæfur. Vel má vera að þetta hafi skekkt niðurstöður að einhverju leyti og skert 

gæði tilraunarinnar, en rannsakendur töldu þó skynsamlegt að bregðast við með þessu móti. 

Bloggfærslurnar voru, eins og áður sagði, færðar í viðeigandi undirflokka þegar ekki var 

lengur rými fyrir þær á forsíðu Bleikt.is. Nauðsynlegt var að setja bloggfærslurnar í 

mismunandi undirflokka til þess að lesendur myndu síður átta sig á tengslum á milli þeirra. 

Þess má geta að í öllum bloggfærslunum var um sömu fyrirsætu að ræða og sömu tónlist í 

bakgrunni og því hefði það getað haft áhrif á lestur færslnanna ef þær hefðu allar birst inni í 

sama undirflokknum.  

Að tilraun lokinni var haft samband við Ölgerðina og fengnar sölutölur varanna þriggja yfir 

tímabilið á meðan á tilrauninni stóð. Tímabilið sem skoðað var fyrir farðann var 1. mars-1. 

apríl, tímabilið fyrir maskarann var 8. mars-8. apríl og fyrir glossið var tímabilið 22. mars-22. 

apríl. Bornar voru saman sölutölur hverrar vöru fyrir sig fyrir og eftir íhlutun, til þess að mæla 
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hvort vöruumfjöllunin hefði haft áhrif á vörusölu. Janúar var notaður sem 

viðmiðunarmánuður í stað febrúar, þar sem Virðisaukaskattsdagar voru á snyrtivörum í 

Hagkaupum.Var febrúar því ekki talinn gefa rétta mynd af vörusölu. Ekki var mögulegt að 

nota sölutölur varanna frá árinu á undan, þar sem snyrtivörur hafa margar hverjar mjög stuttan 

líftíma á markaði. Á meðan á tilrauninni stóð gætti Ölgerðin þess að aukalager væri til af 

vörunum á öllum sölustöðum til þess að ekki yrði vöruvöntun. Aukalagerinn var tekinn 

tilbaka úr verslununum eftir að tilraun lauk og skekkir því ekki sölutölur. 

3.1.6. Úrvinnsla 

Þær tölur sem lágu til grundvallar við úrvinnslu rannsóknarinnar voru þríþættar.  

Bleikt.is útvegaði tölur frá Modernus um fjölda þeirra sem opnuðu hverja bloggfærslu fyrir 

sig á tímabilinu sem tilraunin stóð yfir. Teljari á Youtube sagði síðan til um fjölda þeirra sem 

horfðu á hvert myndband fyrir sig og úr Concorde, tölvukerfi Ölgerðarinnar, voru fengin Olap 

gögn sem innihéldu sölutölur hverrar vöru fyrir sig, fyrir og eftir íhlutun. Eins og áður sagði, 

var Excel töflureiknir notaður til þess að vinna úr niðurstöðum og koma þeim á skýrt 

myndrænt form. 

3.1.7. Siðferðislegar vangaveltur við framkvæmd hálf-tilrauna 

Siðferði skiptir miklu máli í viðskiptarannsóknum sem og á öllum öðrum sviðum. Siðferði er 

samansafn þeirra viðhorfa, viðmiða og reglna sem tilheyra samfélögum og móta hvað er rétt 

og rangt fyrir einstaklinga eða hópa (Ketill B. Magnússon, stundakennari við Háskólann í 

Reykjavík, munnleg heimild, 24. ágúst 2010). Siðferðis er gætt í rannsóknum til þess að reyna 

að koma í veg fyrir að einhver hljóti skaða af eða þjáist að einhverju leyti vegna 

rannsóknarinnar. Siðfræðileg rannsókn felur í sér heiðarleika frá rannsakanda og öðrum sem 

koma að henni (Cooper og Schindler, 2008). Í tilraunum, þar sem orsakaþáttum sem ætla má 

að hafi áhrif á velferð þátttakandans er stjórnað, tekur rannsakandi á sig meiri siðferðislega 

ábyrgð heldur en í öðrum tegundum rannsókna (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Í þessari rannsókn er notast við blekkingu eða blinda rannsókn, eins og það er stundum kallað. 

Í því felst að þátttakendur eru ekki upplýstir um þátttöku sína, né heldur gera þeir sér grein 

fyrir því að um rannsókn sé að ræða. Það er gert til þess að koma í veg fyrir hlutdrægni hjá 

þátttakendum á meðan rannsókn stendur yfir og til þess að vernda þátttöku þriðja aðila. Huga 

þarf að hagsmunum þátttakenda og þá sérstaklega upplýsingum sem varða einkalíf þeirra 

(Cooper og Schindler, 2008). Í þessari rannsókn er ekki hægt að rekja niðurstöður til einstakra 

þátttakenda. 
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Ekki er síður mikilvægt að taka siðfræðilegt tillit til samstarfsaðila rannsóknarinnar. Þar sem 

talsverð hætta er talin á því að samstarfsaðilarnir, Ölgerðin og Bleikt.is, myndu hljóta skaða af 

því ef rannsóknin yrði opin almenningi, þá er tryggt að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang 

að rannsókninni með því að hafa hana trúnaðarmál í fimm ár. Einungis rannsakendur, auk 

samstarfsaðila, leiðbeinanda og prófdómara, hafa aðgang að rannsókninni þann tíma. 

Rannsakendur gegna auk þess trúnaðarskyldu um allt innihald rannsóknarinnar og hafa ekki 

heimild til þess að ræða hana við utanaðkomandi aðila í fimm ár. Rétt er að árétta að 

hlutleysis var gætt í öllum bloggfærslunum og því ómögulegt fyrir lesendur að rekja þær til 

rannsakenda eða samstarfsaðila. 
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3.2. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Þær verða síðan notaðar til þess að 

svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í byrjun. 

Rannsóknarspurningin er: Hefur vöruumfjöllun á bloggsíðum áhrif á vörusölu?  

Niðurstöður sýna hvaða áhrif hvert áreiti fyrir sig hefur á háðu breytuna, sölutölur. 

Fyrsta áreiti - Að setja á farða: Kennslumyndband - 1. mars 2011, kl. 12:00 

Niðurstöður sýna að aukning varð á sölu Pure Liquid Mineral farða frá Maybelline á meðan á 

áreitinu stóð. Bornar voru saman sölutölur frá 1. janúar til 1. febrúar 2011 og 1. mars til 1. 

apríl. Eins og sjá má á mynd 14, var salan fyrir janúarmánuð 77 seld stykki og salan fyrir 

marsmánuð 142 seld stykki. 84% söluaukning var því á Pure Liquid Mineral farðanum frá 

Maybelline á tímabilinu. 

 

Mynd 14. Fjöldi seldra stykkja af farða í janúar og mars 

 

Þegar söluaukning Pure Liquid Mineral farðans í fyrsta áreiti er skoðuð út frá fjölda þeirra 

sem opnuðu færsluna á Bleikt.is, 6500 manns, má gera ráð fyrir, þó ekki sé hægt að fullyrða 

nokkuð, að 1% þeirra sem opnuðu færsluna hafi keypt farðann en salan jókst um 65 stykki, 

eins og mynd 14 sýnir. Öðru máli gegnir þegar söluaukning er skoðuð út frá fjölda þeirra sem 

horfðu á myndbandið á Youtube, sem eflaust er betra viðmið, því þeir sem skoða það eru 

líklega hvað áhugasamastir. Gera má ráð fyrir því, þó ekki sé hægt að fullyrða nokkuð, að rúm 

2,4% þeirra 2.676 þátttakenda sem horfðu á myndbandið hafi keypt farðann. Þessi tala er 

77

142

janúar mars
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fengin með því að reikna hversu stórt hlutfall 65 stykki (aukning á meðan á áreiti stóð) er af 

fjölda þeirra sem horfðu á myndbandið. 

Annað áreiti - Kennslumyndband: Tveggja þrepa maskari - 8. mars 2011, kl. 12:00 

Niðurstöður sýna að aukning varð á sölu Double Extension Beauty Tubes, tveggja þrepa 

maskara frá L´Oréal, á meðan á áreitinu stóð. Bornar voru saman sölutölur frá 1. janúar til 1. 

febrúar og 8. mars til 8. apríl. Eins og sjá má á mynd 15, var salan fyrir fyrra tímabilið, 

janúarmánuð 18 seld stykki og salan fyrir seinna tímabilið, marsmánuð, 87 stykki. Rúmlega 

383% söluaukning var því á Double Extension Beauty Tubes maskaranum frá L´Oréal á 

tímabilinu. 

 

  

Mynd 15. Fjöldi seldra stykkja af maskara í janúar og mars 

 

Þegar söluaukning Double Extension Beauty Tubes maskarans í öðru áreiti er skoðuð út frá 

fjölda þeirra sem opnuðu færsluna á Bleikt.is, 4.017 manns, má gera ráð fyrir því, þó ekki sé 

hægt að fullyrða nokkuð, að rúm 1,7% hafi keypt vöruna. Vert er að taka fram að miðað er við 

söluaukninguna, 69 stykki. Ef miðað er við fjölda þeirra sem horfðu á myndbandið á Youtube, 

eða alls 3.155 manns, má reikna með því, án þess að fullyrða nokkuð, að tæplega 2,2% hafi 

keypt vöruna.  
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Þriðja áreiti - Kennslumyndband: Gloss - 22. mars 2011, kl. 12:00 

Niðurstöður sýna að aukning varð í sölu á Glam Shine 6 Hours glossum frá L´Oréal á meðan 

á áreitinu stóð. Bornar voru saman sölutölur frá 1. janúar til 1. febrúar og 22. mars til 22. 

apríl. Eins og sjá má á mynd 16, var salan fyrir fyrra tímabilið, janúarmánuð, 43 seld stykki 

og salan fyrir seinna tímabilið, marsmánuð, 49 stykki. Tæplega 14% söluaukning var því á 

Glam Shine 6 Hours glossum frá L´Oréal á tímabilinu. 

 

 

Mynd 16. Fjöldi seldra stykkja af glossi í janúar og mars 

 

Þegar söluaukning Glam Shine 6 Hours gloss í þriðja áreiti er skoðuð út frá fjölda þeirra sem 

opnuðu færsluna á Bleikt.is, 2.260 manns, má gera ráð fyrir því, án þess að fullyrða nokkuð, 

að tæp 0,3% hafi keypt vöruna. Þá er miðað við söluaukninguna í stykkjatali sem nemur sex 

stykkjum. Ef miðað er við fjölda þeirra sem horfðu á myndbandið á Youtube, eða alls 1.867 

manns, má reikna með, án þess að hægt sé að fullyrða nokkuð, að rúmlega 0,3% hafi keypt 

vöruna.  

Mynd 17, hér að neðan, sýnir fjölda seldra stykkja af hverri vöru fyrir sig, fyrir og eftir að 

áreiti var sett fram. 
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Mynd 17. Áhrif áreitis á sölu varanna þriggja í stykkjatali 

 

Eins og mynd 18 sýnir var mesta söluaukning, eða 383%, á maskaranum. Söluaukning 

farðans í prósentum var heldur minni, eða 84%, þó að um hafi verið að ræða mun fleiri seld 

stykki heldur en í tilfelli maskarans. Minnst söluaukning var á glossinu á meðan á áreiti stóð, 

eða tæp 14%. 

Vegið meðaltal söluaukningar varanna þriggja, sem tekur mið af fjölda lesenda hverrar færslu 

fyrir sig, er tæp 166%.   

 

Mynd 18. Áhrif áreitis á sölu varanna þriggja í prósentum 
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3.3. Umræður 

Í þessum kafla leitast höfundar við að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í 

inngangi; Hefur vöruumfjöllun á bloggsíðum áhrif á vörusölu? 

Niðurstöður eru bornar saman við þær rannsóknir og heimildir sem fjallað er um í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. Auk þess er fjallað um helstu takmarkanir og styrkleika rannsóknarinnar 

og að lokum settar fram tillögur að frekari rannsóknum á sviðinu. 

Þar sem rannsóknin er byggð á hálf-tilraun, þar sem notast er við þrjú áreiti, og niðurstöður 

samanstanda einungis af samanburði fyrir og eftir áreiti, þá er umræðukafli heldur styttri en 

rannsóknarhefð er fyrir í megindlegum og eigindlegum rannsóknum. 

Samkvæmt niðurstöðum tilraunarinnar hefur vöruumfjöllun á bloggsíðum áhrif á vörusölu. 

Umtalsverð söluaukning varð á tveimur vörum af þeim þremur, sem fjallað var um á 

vefsíðunni Bleikt.is. Vegið meðaltal söluaukningar varanna þriggja í prósentum er tæp 166%. 

Vegið meðaltal þótti ákjósanlegt, þar sem fjöldi þátttakenda var mjög misjafn á milli vara. 

Þessi aukning styður við niðurstöður erlendra rannsókna um aukið vægi samfélagsmiðla í 

kaupákvörðunarferli neytenda, sem fjallað er um í fræðilega hluta rannsóknarinnar. 

Þar á meðal kemur fram í rannsókn Fisher, sem framkvæmd var árið 2009, að 70% netnotenda 

noti samfélagsmiðla til þess að sækja sér upplýsingar um vörur og þjónustu. Af þeim byggir 

um helmingur kaupákvörðun sína á þeim upplýsingum (Fisher, 2009). Þá sýndi Sobel (2010) 

fram á að 45,6% neytenda treysta upplýsingum sem þeir lesa á bloggsíðum og 42,4% þeirra 

telja líkur á því að þeir kaupi vörur eða þjónustu út frá þeim upplýsingum. 

Fyrsta bloggfærslan, um farðann, var sú færsla sem fékk hvað mestan lestur, en 6.500 manns 

opnuðu hana. Rúmlega 84% söluaukning varð á Pure Liquid Mineral farðanum frá 

Maybelline á tímabilinu sem áreitið stóð yfir. Vinsældir færslunnar má mögulega skýra með 

því að um var að ræða nýtt og ferskt efni sem vakti áhuga lesenda (Hlín Einarsdóttir, munnleg 

heimild, 5. maí 2011).  

Söluaukningin reyndist aftur á móti mest þegar fjallað var um maskarann, en rúmlega 383% 

aukning varð í sölu á Double Extension Beauty Tubes frá L´Oréal á tímabilinu sem áreitið 

stóð yfir. Mjög stór hluti þeirra 4.017 sem opnuðu bloggfærsluna eða 78,5%, horfði á 

tilheyrandi kennslumyndband sem er sönnun þess að bloggfærslan vakti áhuga lesenda. Skýra 

má þennan mikla áhuga með því að auglýsingar á möskurum hafa hlotið mikla gagnrýni fyrir 

að nýta sér tölvutækni og gerviaugnhár til þess að ýkja áhrif maskaranna (María Jóna 

Samúelsdóttir, munnleg heimild, 5.maí 2011). Í kennslumyndbandinu, sem notað var í áreiti 

tvö, sáust hin raunverulegu áhrif maskarans. 
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Minnstra áhrifa gætti í tilfelli Glam Shine 6 Hours glossins frá L´Oréal. Einungis voru 2.260 

þátttakendur í þeim hluta tilraunarinnar og söluaukning um sex stykki, eða tæplega 14%. Því 

er ekki um að ræða marktækan mun á sölu glossins fyrir og eftir áreiti. 

Eins og sjá má fengu bloggfærslurnar stigminnkandi lestur eftir því sem á leið í tilrauninni. 

Hlutfall þeirra sem kaupa vörurnar og sem horfa á kennslumyndböndin minnkar einnig eftir 

því sem líður á tilraunina. Eins og fram hefur komið, má leiða líkur að því að 2,4% þeirra sem 

horfðu á kennslumyndabandið í fyrstu bloggfærslunni hafi keypt farðann. Heldur færri, eða 

2,2% þeirra sem horfðu á kennslumyndbandið fyrir maskarann keyptu hann, en einungis rúm 

0,3% þeirra sem horfðu á kennslumyndbandið fyrir glossið keyptu það á meðan á tilrauninni 

stóð. Vissulega er mikil einföldun falin í því að halda því fram að skýrt orsakasamhengi sé á 

milli þeirra sem horfðu á kennslumyndböndin og þeirra sem síðan keyptu vörurnar. 

Þrátt fyrir þessa einföldun eru niðurstöður, fyrir bæði farðann og maskarann, það afgerandi að 

þær sýna með óyggjandi hætti fram á áhrif vöruumfjöllunar á bloggsíðum á vörusölu. Það er 

því ljóst að vöruumfjöllun á bloggsíðum er vel til þess fallin að hafa áhrif á neytendur og 

kaupákvörðun þeirra.   
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3.3.1. Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Samkvæmt McQuarrie (2006) hafa þær tilraunir sem gerðar eru á vettvangi mesta 

spádómsgildið af öllum tilraunum. Tilraunir sem gerðar eru á rannsóknarstofum og hafa það 

að markmiði að spá algerlega fyrir um magn, geta aftur á móti haft í för með sér ýmis 

vandamál varðandi ytra gildi. Þó er vert að hafa í huga að tilraunastarfsemi er ekki án 

veikleika. Það eru þá helst ákveðin takmörk sem eiga sér stað í tilrauninni sem gera hana 

óframkvæmanlega. Almennt virka tilraunir best þegar hægt er að taka úrtak úr stórum hópi 

(McQuarrie, 2006).  

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru hversu gott samstarf ríkti á milli rannsakenda og 

samstarfsaðilanna tveggja, Ölgerðarinnar og Bleikt.is. Það auðveldaði rannsakendum ferlið að 

geta reitt sig á samstarfsaðilana þegar áreitin voru sett fram. Lögð var áhersla á það að áreitin 

yrðu sem raunverulegust. Bloggfærslurnar fóru, eins og áður sagði, hinn hefðbundna hring á 

Internetinu og fengu því hvorki meiri né minni athygli en almennar bloggfærslur sem birtast á 

Bleikt.is 

Helsti veikleiki rannsóknarinnar var sá að rannsakendur gátu ekki stýrt utanaðkomandi 

óháðum breytum eins og við er að búast þegar tilraunir eru framkvæmdar í náttúrulegu 

umhverfi. Auk þess kann að vera að rannsakendur hafi ekki verið meðvitaðir um allar þær 

utanaðkomandi breytur sem kunnu að hafa áhrif á háðu breytuna. Annar veikleiki 

rannsóknarinnar var sá að rannsakendur höfðu knappan tíma. Það gerði það að verkum að 

stutt var á milli áreita tilraunarinnar. Helsti gallinn við það er sá að lesendur hafa mögulega 

áttað sig á tengslum á milli færslnanna þriggja. Eins og fram hefur komið þótti það ekki 

æskilegt því það hefði getað haft áhrif á lestur færslnanna. 

Eins og fram kom í kaflanum hér á undan, var um minnsta söluaukningu að ræða í tilfelli 

glossins. Hægt er að skýra þessa litlu aukningu í sölu glossins að miklu leyti með því að 

bloggfærslan var sett inn í flokkinn fréttir. Mikill fjöldi bloggfærslna er settur inn í þann flokk 

dag hvern og því hætta á að færslurnar týnist (Hlín Einarsdóttir, munnleg heimild, 5. maí 

2011). Þetta skilaði sér í mun minni lestri bloggfærslunnar en eins og áður sagði, voru það 

einungis 2.260 manns sem lásu hana, samanborið við 6.500 sem lásu bloggfærsluna um 

farðann og 4.017 sem lásu bloggfærsluna um maskarann. Rannsakendur áttuðu sig ekki á því 

fyrirfram að svo mikill munur væri á lestri á milli undirflokka. Þetta varð því að einum 

veikleika rannsóknarinnar. Til þess að auka áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar, hefði 

verið hægt að framkvæma sams konar rannsókn á fleiri bloggsíðum eða hafa umfjöllun um 

fleiri vörur. Auk þess hefði komið til greina að taka sölutölur annarra vara, sem ekki voru 
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notaðar í rannsókninni, til viðmiðunar. Vegna knapps tímaramma gafst rannsakendum þó ekki 

færi á slíku í þessari rannsókn. 

3.3.2. Frekari rannsóknir 

Eins og nefnt var hér að framan, voru rannsakendum mikil takmörk sett við framkvæmd 

rannsóknarinnar vegna þröngs tímaramma. Rannsóknina mætti því vel framkvæma aftur með 

svipuðu sniði en hafa lengra á milli bloggfærslna. Það myndi koma í veg fyrir að lesendur 

myndu eftir fyrri færslum og áttuðu sig á tengslum á milli þeirra og mögulega auka áhuga 

þeirra.  

Svipaða rannsókn mætti framkvæma með ýmsum öðrum vörum. Sem dæmi má nefna 

barnavörur sem mikið er rætt um í netheimum á síðum á borð við Thebabyonboard. Hægt 

væri að bera þær niðurstöður saman við niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að athuga 

hvort munur er á milli vara þegar um ræðir áhrif bloggfærslna á kauphegðun neytenda. Þá 

væri einnig hægt að gera sambærilega rannsókn á dýrari vörum, svo sem bílum eða 

heimilistækjum. Hægt væri að taka nýja nálgun á rannsóknina og til að mynda rannsaka 

hvernig umfjöllun blogga hefur áhrif á orðspor og eftirspurn eftir skólum eða áhuga á 

ferðamannastöðum. 

Eins og fram hefur komið, eru bloggsíður afar vinsæll viðkomustaður neytenda til þess að afla 

sér upplýsinga fyrir vörukaup og í upplýsingaleit almennt. Þær hafa því í för með sér 

óendanlega möguleika og hægt er að framkvæma fjöldann allan af rannsóknum með alls kyns 

vörum til þess að sýna fram á áhrif þeirra í markaðssetningu. 

Rannsakendum þætti áhugavert að skoða sérstaklega fyrirtækjablogg. Þá mætti skoða hvernig 

fyrirtæki nýta þau til þess að auka sölu og þjónustu við neytendur. Það má því með sanni 

segja að möguleikar til frekari rannsókna á sviðinu séu nánast ótæmandi. 
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3.4. Lokaorð 

Markmið verkefnisins var að kanna hvort snyrtivöruumfjöllun á bloggsíðum hefði áhrif á 

vörusölu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna greinilega fram á það að umfjöllun hefur áhrif á 

sölu varanna sem fjallað er um. Á grundvelli rannsóknarniðurstaðna er ljóst að bloggsíður eru 

vettvangur sem fyrirtæki mega ekki láta framhjá sér fara þegar þau hafa í hyggju að 

markaðssetja vörur sínar eða þjónustu. 

Rannsakendur vonast til þess að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist Ölgerðinni við frekara 

markaðs- og kynningarstarf á vörum sínum á bloggsíðum. Einnig standa vonir til þess að 

niðurstöðurnar muni geta nýst Bleikt.is þegar utanaðkomandi fyrirtæki leita til bloggsíðunnar 

vegna markaðssetningar.  

Vinnan við verkefnið var bæði skemmtileg og fróðleg fyrir rannsakendur og rannsóknarferlið 

í heild sinni afar lærdómsríkt og kveikti áhuga rannsakenda á mögulegum frekari rannsóknum 

á sviðinu. 
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Viðaukar 

Viðauki A - Textaumfjöllun 

 

Að setja á farða: Kennslumyndband 

1.3.2011 – 12:00 - Ritstjórn 

Fanney Ingvarsdóttir, Ungfrú Ísland 2010, er módelið í þessu kennslumyndbandi um hvernig 

setja skal á farða. Það vill oft vefjast fyrir okkur að fá sem fallegasta áferð, þannig að tækin og 

tólin ásamt réttu vörunni skiptir öllu máli. 

Nauðsynlegt er að bera rakakrem undir farðann og við tökuna var notaður Pure Liquid 

Mineral frá Maybelline, án púðurs, olíu og ilm-eða rotvarnarefna.  

Hann er léttur og þægilegur farði til að nota dags daglega og gerður úr 100% náttúlegum 

jarðsteinefnum sem blandast húðinni fullkomlega og gefa henni náttúrulegan blæ. Farðinn er 

með 18 í sólarvarnarstuðul og því tilvalinn fyrir ljósu íslensku húðina í sumarbyrjun. 

 

Kennslumyndband: Tveggja þrepa maskari 

8.3.2011 – 12:00 - Ritstjórn 

Það er ótrúlega algengt að skvísur á öllum aldri nenni ekki að þrífa af sér maskarann fyrir 

nóttina, oft er skýringin hreinlega sú að þær eiga ekki augnhreinsi til að taka hann 

almennilega af.  

Þessi tveggja þrepa lengingarmaskari frá L´Oréal hefur þann eiginleika að renna auðveldlega 

af í einni stroku með 38°C heitu vatni og maskarahjúpurinn fer af í heilu lagi, en skilur ekki 

eftir sig neitt klístur eða „smudge-aðan“ lit. Til þess maskarinn renni svo frábærlega af er 

nauðsynlegt að halda bómul með volgu vatni í 30 sekúndur að augnhárunum (eða láta vatnið í 

sturtunni leka á augun í 30 sek.) og svo í beinu framhaldi rennur maskarinn af með einni 

stroku. Þetta auðveldar manni kvöldverkin til muna.  

Auk þess að hafa þennan frábæra eiginleika gerir hann augnhárin á manni sýnilega lengri með 

því að hjúpa hvert einasta augnhár. Þannig gefur hann augunum þrívíddaráhrif og útkoman 

verður hreint út sagt glæsileg. Burstinn er sérstaklega hannaður til að hylja hvert augnhár með 

öflugum svörtum lit. Ásamt öllu þessu er maskarinn algjörlega smitfrír og þolir góða rigningu 

og íslenskt hvassvirði. 

Hér fyrir neðan má sjá áhrif Double Extension Beauty Tubes: 

 

http://www.bleikt.is/Hofundar/Ritstjorn
http://www.bleikt.is/Hofundar/Ritstjorn
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Kennslumyndband: Gloss 

22.3.2011 - 12.00 - Ritstjórn 

Hvernig er hægt að fá sem fallegasta áferð og endingu með glossi? Hér er kennslumyndband 

sem gefur góð ráð.  

Konur eru gjarnar á að kaupa sér gloss sem er kannski ódýr og helst ekki lengi á. Í 

myndbandinu er notað Glam Shine 6 Hours gloss frá L´Oréal sem klístrast ekki og helst á í 6 

klst. Varirnar verða fyllri og kyssilegri.  

Í þessu glossi er ný Shine Fix tækni og gefur því einstaklega fallegan glans. Glossið er með 

hjartalaga svampi sem er einstaklega þægilegur í notkun og sérstaklega hannaður til að gefa 

rétt magn og jafnan og fallegan lit með einungis einni stroku.  

Hægt er að ná fram einstaklega fallegri áferð með því að setja yfir varalit, þá er eins og maður 

hafi fjárfest í glænýjum lit.  

Nýjir og mjög girnilegir litir hafa bæst við í Glam Shine 6 Hours línuna frá L´Oréal og í þessu 

kennslumyndbandi er notaður litur nr. 208. 

 

  

http://www.bleikt.is/Hofundar/Ritstjorn
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Viðauki B - Textar í myndböndum 

 

Að setja á farða: Kennslumyndband 

0:03. Nauðsynlegt er að setja gott rakakrem undir farðann 

0:13. Best er að byrja á miðju andlitinu og nota hringlaga hreyfingar 

0:50. Hægt er að bera farðann á með svampi, bursta eða fingrum 

 

Kennslumyndband: Tveggja þrepa maskari 

0:09. Byrjið á að setja hvítu næringuna 

0:18. Farið strax yfir með svarta litnum 

0:30. Gott er að nota „sikk sakk“ hreyfingar 

0:52. Ekki pumpa maskarann, það hleypir lofti í hann 

1:17. Maskarinn er fjarlægður með 38°C heitu vatni 

 

Kennslumyndband: Gloss 

0:01. Mikilvægt er að varirnar séu vel nærðar áður en glossið er borið á 

0:12. Fallegt er að setja smá varablýant á varirnar 

0:19. Það eykur endingu og gefur meiri lit 

0:42. Glossið helst á í allt að 6 klst. 
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Viðauki C - Kennslumyndbönd á stafrænu formi 


