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Útdráttur 

Verkefnið fjallar um þekkingu íslenskra markaðsmanna á stafrænni markaðssetningu. Lengi 

hefur verið rætt í íslensku markaðsumhverfi að vandi væri þar á ferð, það er að segja að 

þekking á stafrænni markaðssetningu væri ekki nægilega góð né nægilega mikil meðal 

íslenskra markaðsmanna sem leiðir til að markaðsaðgerðir á Internetinu meðal íslenskra 

fyrirtækja eru ekki eins arðsamar og þær gætu verið. Markmið verkefnisins var að rannsaka 

hvort þekking meðal íslenskra markaðsmanna á  stafrænni markaðssetningu sé ekki nægilega 

góð, ef raunin er sú, hvað mætti þá betur fara. Er menntakerfið ekki að standa sig hvað varðar 

að framboð á námi sem er ákjósanlegt fyrir nútíma markaðsfræði? Er markaðurinn ekki að 

standa sig í því að uppfæra þekkingu sína og vinnubrögð sem taka mið af því síbreytilega og 

vaxandi markaðslandslagi sem ríkir á Internetinu í dag? Til að kanna þetta var gerð eigindleg 

Rannsókn A þar sem viðhorf á markaðinum var rannsakað með því að taka viðtöl við þrjú 

stærstu og mest leiðandi fyrirtækin á markaðinum hvað varðar sérfræðiþekkingu á stafrænni 

markaðssetningu. Einnig var tekið viðtal við formann ÍMARK sem eru Samtök markaðsfólks 

á Íslandi til þess að fá meiri yfirsýn til málefnisins. Niðurstöður rannsóknarinnar falla vel að 

þeirri ályktun að vandi sé á ferð. Allir þátttakendur voru sammála um að þekking á stafrænni 

markaðssetningu meðal íslenskra markaðsmanna væri ekki nægilega góð né mikil til að fylgja 

eftir því ört vaxandi markaðslandslagi sem ríkir á Internetinu í dag. Einnig voru þeir sammála 

um að markaðsmenn nálguðust oftar en ekki stafræna markaðssetningu ekki sem hluta af 

heildarmarkaðsaðgerðum fyrirtækja. Nálgun íslenskra markaðsmanna á stafrænni 

markaðssetningu væri einnig oftast út frá sjónarmiðum hefðbundinnar markaðssamskiptaleiða 

sem ættu ekki við í stafrænu umhverfi. Niðurstaða Rannsóknar A gaf til kynna að vandi væri 

á ferð í íslensku markaðsumhverfi sem þyrfti að rannsaka nánar. Gerður var spurningalisti og 

var hann útbúinn útfrá niðurstöðum Rannsóknar A og einnig var stuðst við fræðibækur um 

stafræna markaðssetningu. Með þessum spurningalista var annars vegar  rannsakað viðhorf 

og hegðun íslenskra markaðsmanna á stafrænni markaðssetningu og hins vegar könnuð 

þekking þátttakenda á stafrænni markaðssetningu. Niðurstöður í Rannsókn B studdu við 

ályktanir sérfræðinga í Rannsókn A um að þekkingu væri ábótavant og hún ekki nægilega 

mikil til þess að standast kröfur hins ört vaxandi markaðsumhverfis sem ríkir á Internetinu. 

Einnig studdu niðurstöður við þær ályktanir sérfræðinga í Rannsókn A að námsefni á Íslandi 

væri ekki nægilega vel uppfært þegar kemur að markaðsfræði til þess að gefa nemendum 

innsýn inn í öll þau tæki og tól sem stafræn markaðssetning hefur upp á að bjóða. 
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Inngangur 

Stafræn markaðssetning er ört vaxandi og stækkandi grein á Íslandi. Hefur sú umræða verið 

almenn á meðal manna í íslensku markaðsumhverfi að þekking meðal íslenskra 

markaðsmanna sé ekki nægilega góð, né nægilega mikil á stafrænni markaðssetningu. Það 

verður til þess að þær fjárfestingar sem fyrirtæki leggja í markaðsaðgerðir á Internetinu skila 

ekki þeirri arðsemi sem skyldi. Markmið þessa verkefnis er að rannsaka hvort svo sé hvað 

varðar þekkingu á stafrænni markaðssetningu og komast að því hvað mætti betur fara. Var 

það gert með því að taka viðtöl við þrjú leiðandi fyrirtæki í stafrænni markaðssetningu og 

einnig við formann ÍMARK.  

 

Með viðtölunum var verið að rannsaka viðhorf á markaðinum frá sjónarhorni sérfræðinga. 

Því næst var útbúinn tvíhliða spurningalisti útfrá svörum sérfræðinga á markaði og 

fræðibókum í stafrænni markaðssetningu. Hann var svo lagður fyrir íslenska markaðsmenn til 

þess að rannsaka hegðun og viðhorf á markaðinum á stafrænni markaðssetningu og einnig til 

þess að prófa þekkingu hans á henni.  

 

Höfundur er sjálflærður í stafrænni markaðssetningu og hefur ágæta reynslu af að starfa við 

þá grein. Hugmyndin að verkefninu kviknaði hjá höfundi við störf hans sem verkefnastjóri 

hjá RIMC 2013 (Reykjavik Internet Marketing Conference) en hún er ein af stærstu 

markaðsráðstefnum sem haldin er ár hvert hér á landi. Þar fékk höfundur betri innsýn inn í 

markaðinn hér á landi þegar kemur að þekkingu á stafrænni markaðssetningu. Við það 

kviknaði sú hugmynd að rannsaka hvort rétt væri að þekkingin væri ekki nægileg meðal 

íslenskra markaðsmanna og í leiðinni að prófa þá þekkingu.  

 

Fyrst mun höfundur kynna stafræna markaðssetningu og helstu miðla hennar. Því næst kemur 

Rannsókn A þar sem höfundur rannsakar viðhorf sérfræðinga á markaði og álit þeirra á stöðu 

markaðarins á þekkingu íslenskra markaðsmanna. Eftir það kemur Rannsókn B þar sem 

höfundur rannsakar viðhorf og hegðun á markaði á stafrænni markaðssetningu og prófar 

þekkingu á markaðinum. Því næst kemur aðferðarkafli við rannsóknina og síðan verður farið 

yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar endurspegla hegðun, viðhorf og þekkingu 

íslenskra markaðsmanna á stafrænni markaðssetningu. Í lokin er að finna umræðukafla, 

heimildaskrá og viðauka. 
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Stafræn markaðssetning (e. Digital Marketing) 

Á 21 öldinni hafa sprottið upp allskyns nýjar aðferðir við markaðssetningu með tilkomu 

tækni og nýunga Internetsins. Aðferðir eins og leitarvélabestun, greining á innsýn 

neytendahegðunar á netinu, vefgreining, markaðssetning snjallsíma og markaðssetning á 

samfélagsmiðlum svo sem á Facebook eða Twitter (Harrigan og Hulbert, 2011). Starfræn 

markaðssetning notar Internetið, stafræn sjónvörp, tölvur, spjaldtölvur og snjallsíma til þess 

að styðja við ferli í gangvirkum og ógagnvirkum samskiptaleiðum við neytendur á netinu og 

til þess að viðhalda þeim í líftíma viðskiptavina (Chaffey, 2013).  

 

Stafræn markaðssetning er einnig bein markaðssetning þar sem hún skilgreinir 

viðskiptavininn og kemur fram við hann sem einstakling eftir hegðun hans og einnig eftir 

persónueinkennum hans. Það stuðlar að því að hægt sé að halda utan um upplýsingar um 

viðskiptavininn og hafa beint samband við hann og skrá svörun hans og hafa þannig bein 

samskipti við viðskiptavininn í framtíðinni út frá hans fyrri svörun (Deighton, 1996). 

Meginmunurinn á hefðbundinni markaðssetningu og stafrænni er sá að í stafrænni 

markaðssetningu er möguleiki á að skrá niður allar upplýsingar um neytandann og stofna til 

nýrra viðskiptavina. Einnig býður það upp á mun betra tækifæri til að halda í núverandi 

viðskiptavini, þar sem að samskiptaleiðirnar eru fleiri og opnari í stafrænni markaðssetningu 

býður það upp á óteljandi leiðir í rafrænum samskiptum á milli fyrirtækja og neytenda 

(Alkhateeb, Clauson, Khanfar og Latif, 2008).  

 

Til þess að tengja stafræna markaðssetningu við höfuðhugtökin 4 V-in (e. 4 P's) (Kotler og 

Keller, 2011) í markaðsfræði þá skiptir varan ( e. Product) miklu máli á Internetinu. Varan 

þarf að uppfylla væntingar viðskiptavina og má helst ekki hafa vankanta á sér þar sem að 

viðskiptavinir hafa mjög sterka rödd á Internetinu sem getur leitt af sér minni viðskipti ef 

varan eða þjónustan uppfyllir ekki væntingar viðskiptavinarins. Verð (e. Price) skiptir 

sköpum á Internetinu þar sem að allt verð er gegnsætt og notendur geta auðveldlega gert 

verðmun á vörum og þjónustu. Vettvangur (e. Place) Internetsins er gífurlegur eða um 2 

milljarðar manna um allan heim sem tengjast því í gegnum tölvur, snjallsíma eða 

spjaldtölvur. Vegsauki (e. Promotion) er í formi margra leiða á Internetinu. Þeir helstu sem 

má nefna eru: vefsíða (e. Website), leitarvélabestun (e. SEO), kostaðar auglýsingar (e. PPC), 

umboðs- og samstarfsmarkaðssetning (e. Affiliate Marketing and Joint Ventures), 

almannatengsl á netinu  (e. Online Public Relations), samfélagsmiðlar (e. Social Media), 
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tölvupósta markaðssetning (e. Email Marketing) og snjallsíma markaðssetning (e. Mobile 

Marketing) (Ryan og Jones, 2012; Wilson og Abel, 2002). Hér að neðan mun höfundur fara 

betur í hvern lið fyrir sig. 

 

Á hverju ári flyst meira og meira fjármagn til auglýsinga yfir á starfræna markaðssetningu á 

kostnað annar miðla („Key findings from U.S.“, 2013; Peterson, Koch, Gröne og Vo, 2010). 

Könnun sem gerð var á 201 markaðsstjórum í febrúar 2013 af Capacent fyrir ÍMARK og 

SÍA, sýndi að 75% markaðsstjóra sögðust ætla að nota Internetið meira í ár í markaðssetningu 

en einungis 4,2% ætla að nota það minna í ár. Flestir markaðsstjórar eða 86,5% segja að 

auglýsingakostnaður sé að hluta eða öllu leyti tekinn á kostnað annarra miðla („Auglýsendur 

nota netið í mun meira mæli en áður - Aukningin á kostnað dagblaða“, 2013). Þetta sýnir 

greinilega að ásókn stafrænar markaðssetningar er gífurleg og einnig að það sé mikil þörf á 

þekkingu á stafrænni markaðssetningu til þess að hægt sé að halda kostnaði í lágmarki og 

árangri í hámarki. 

Leitarvélar (e. Search Engines) 

Notendur Internetsins slá inn í leitarvélarnar það leitarorð (e. Keyword) sem þeir leita eftir. 

Því skiptir öllu máli að vefsíða fyrirtækisins sé ofarlega í leitarniðurstöðum, ef ekki efst til 

þess að hún verði á vegi Internet notenda. Í júlí 2012 var til að mynda leitað 17 milljarð 

sinnum í leitarvélum og það eingöngu í Bandaríkjunum („Comscore releases July 2012 U.S. 

search engine rankings“, 2012). Því má segja að tækifærin séu gríðarlega mörg og allt snýst 

þetta um sýnileika og staðsetningu á Internetinu samanber höfuð hugtök markaðsfræðinnar 

um V-in 4 (vara, verð, vettvangur og vegsauki)(Kotler og Keller, 2011).  

Náttúrulegar niðurstöður (e. Organic Results) 

Leitarvélarniðurstöður eru náttúrulegar niðurstöður (e. Organic results) þ.a.s. það er ekki 

hægt að greiða fyrir það að vera efstur í leit fyrir náttúrulega niðurstöðu. Leitarvélarnar eru 

með sérstök reiknilíkön eða algrím (e. Algorithm) sem reiknar út vefsíður og setur þær í röð 

eftir innslegnu leitarorði, eftir tengingu þess við efnið á vefsíðunni og útliti hennar (Fiorini og 

Lipsky, 2012; Maley og Baum, 2010). Því skiptir öllu að leitarvélabesta (e. Search engine 

optimization) vefsíður til þess að vera komast hærra í leitarniðurstöðum.  

 

Til þess að leitarvélabesta vefsíður þarf að gera rannsókn á helstu leitarorðum sem notendur 

slá inn í leitarvélarnar sem tengjast markaði fyrirtækisins. Þegar þau eru fundin þarf að setja 
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þau í texta á vefsíðunni þar sem þau eru sjáanleg og einnig í html kóða síðunnar. Með þessu 

móti þá senda leitarvélarnar út svokallaðar leitarkóngulær (e. Spider) sem skríða í gegnum 

vefsíðuna og skrá hana í reiknilíkön sín eftir tengslum við hvert leitarorð. Þær athuga hvort 

leitarorðið sé ofarlega á vefsíðunni svo sem í titli síðunnar, fyrirsögn eða hvort það sé  í fyrstu 

málsgrein. Þær skrá hverja nýja síðu í gagnasafn (e. Index) leitarvélanna og einnig athuga þær 

hvort breytingar hafa orðið á eldri síðum (Bailey, 2011; Garner, 2012; Miller, 2012).  

 

Til þess að leita að góðum leitarorðum er hægt að nota leitarorðar tól (e. Keyword tool) sem 

eru ókeypis á netinu. Helstu leitarvélartólin eru í eigu stærstu leitarvélanna Google, Bing og 

Yahoo (Bailey, 2011; Fiorini og Lipsky, 2012; Garner, 2012; Ryan og Jones, 2012). Ef til að 

mynda er slegið inn leitarorðið Nike í Google leitarvélinni (sjá mynd 1 í viðauka) þá sést að á 

12 mánaða tímabili er leitað að meðaltali á mánuði 6.600 sinnum á Íslandi eftir orðinu Nike, 

en 45.500.000 manns út um allan heim leita að orðinu Nike. Þetta gefur mörgum fyrirtækjum 

tækifæri t.d. fyrir íþróttaverslanir að hafa orðið Nike á vefsíðunni sinni til að komast ofar í 

leitarniðurstöður þegar notandi er að leita að orðinu Nike í leitarvélunum. 

 

Það er einnig betra að nota fleiri en eitt leitarorð, þ.a.s. reyna finna samsettar setningar af 

leitarorðum sem hinn dæmigerði viðskiptavinur myndi slá inn í leitarvélarnar. 

Leitarkóngulóin leitar einnig eftir tíðni leitarorðsins á vefsíðunni. Því skiptir máli að reyna að 

hafa það sem oftast í texta vefsíðunnar án þess að það líti út fyrir að verið sé að reyna hafa 

áhrif á leitarniðurstöður leitarvélanna. Því er mælt með að reyna nokkur tilbrigði af 

leitarorðinu eða einhverju sem tengist því (Bailey, 2011; Maley og Baum, 2010; Miller, 

2012).  

Uppbygging tengla (e. Link Building) 

Tenglar skipta miklu máli til að ná  að komast ofarlega í leitarniðurstöður leitarvéla með 

vefsíðu. Það sem hefur mest að segja eru tenglar á öðrum vefsíðum sem vísa á vefsíðu 

fyrirtækisins. Ef þessar ytri vefsíður, sem eru með tengla sem vísa á vefsíðu fyrirtækisins, eru 

stórar og eru skráðar hjá leitarvélunum sem vefsíður með „gæðastimpli“ þá staðsetja 

leitarvélarnar síðu fyrirtækisins ofar í leitarniðurstöðum. Þannig er því hægt að nýta áhrif af 

gæðastimpli ytri vefsíðunnar á vefsíðu fyrirtækisins til þess að komast ofar í 

leitarniðurstöðnum. Því fleiri gæðasíður sem eru með tengla á sínum síðum sem benda á 

vefsíðu fyrirtækisins því ofar kemst hún í leitarniðurstöðum. Einnig skiptir máli að ytri 
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vefsíðan tengist efni vefsíðunnar á einhvern hátt. (Fiorini og Lipsky, 2012; Maley og Baum, 

2010; Moogan, 2013; Ryan og Jones, 2012). 

Kostaðar leitarniðurstöður (e. Paid Results) 

Hægt er að kaupa svokallaðar auglýsingar í leitarniðurstöðum sem birtast efst og einnig til 

hliðar í leitarniðurstöðum og eru þær nauðalíkar í útliti og náttúrulegar niðurstöður (Fiorini 

og Lipsky, 2012). Greining sem gerð var af vefgreiningar fyrirtækinu Bunnyfoot Ltd. fyrir 

bílatryggingafyrirtæki sýndi að 81% notenda smellti á kostaðar leitarniðurstöður í stað 

náttúrlegra.  

Frekari rannsókn þeirra á þessari greiningu sýndi að 41 af 100 gerði ekki greinarmun á því 

hvort um var að ræða kostaðan tengil eða náttúrulegan. Eins og sjá má á leitarniðurstöðum 

orðsins ,,Bílatryggingar“ (sjá mynd 2 í viðauka) sést að þó svo að Google setji fyrir ofan 

kostuðu tenglana ,,Auglýsingar sem tengjast bílatryggingar“ og setji smá lit bakvið þær þá 

skera þessir tenglar sig úr og smellt er meira á þá heldur en þá náttúrulegu. Svokallað hitakort 

var búið til sem greindi hvert á skjáinn  augu neytanda leituðu (sjá mynd 3 í viðauka). Sýndi 

þetta kort að kostaðar leitarniðurstöður eru mun verðmætari en þær náttúrlegu þegar kemur 

að því að fanga athygli augans varðandi bílatryggingar (Charlton, 2013). Því má segja að 

flestir notendur greina ekki auglýsingar frá náttúrlegum leitarniðurstöðum þegar verið er að 

leita að bílatryggingum. Þetta gefur mörgum fyrirtækjum mikil tækifæri á miklum sýnileika 

fyrir lítinn kostnað.  

 

Kostnaður á hvern smell (e. Pay per Click) eða kostnaður á hverja birtingu (e. Pay per 

Thousand) eru valkostir sem leitarvélarnar bjóða uppá hvað varðar kostaðar leitarniðurstöður 

(Fiorini og Lipsky, 2012). Virka kostaðar leitarniðurstöður þannig að búin er til svokölluð 

herferð. Inn í henni eru valin leitarorð sem viðkomandi vill að auglýsingin sín birtist eftir ef 

leitarorðið er slegið er inn í leitarvélarnar. Viðkomandi leitarorð þarf að tengjast efni 

vefsíðunnar á einhvern hátt og þarf að vera staðsett í texta hennar.  

Eins og áður hefur komið fram er hægt er að nota leitarvélartólin til þess að rannsaka hvaða 

leitarorð eru mest leitað eftir í sambandi við hvern rekstur fyrir sig. Einnig er hægt að velja 

hvort viðkomandi vilji greiða eftir smellum eða eftir hverjar þúsund birtingar. Viðkomandi 

getur þá sett inn í herferðina hversu háa upphæð hann er tilbúinn að greiða fyrir hvern smell 

eða hverja þúsund birtingar. Ef viðkomandi velur til að mynda að hann sé tilbúinn að greiða 

að hámarki 20 kr. fyrir hvern smell, þá fer herferðin hans á auglýsingamarkaðinn hjá 

leitarvélinni og birtist þá auglýsingin eftir framboði og eftirspurn þeirra sem eru að keppast 
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um að birtast eftir viðkomandi leitarorði. Ef viðkomandi setur háa upphæð í hámarksgreiðslu 

fyrir hvern smell þá augljóslega birtist auglýsingin hans oftar og ofar en annarra. Því er það 

mikil list að greina hversu háa upphæð á að setja fyrir hverja herferð og fyrir hvert leitarorð 

til þess að halda kostnaði í lágmarki. Einnig er hægt að ákvarða hvar í heiminum auglýsingin 

birtist alveg niður í bæjarfélag eða póstnúmer, fyrir hvort kynið, aldur og tungumál.  

 

Miklu skiptir hvernig auglýsingin er sett upp. Þar sem að auglýsingin er tengd við vefsíðu 

auglýsandans skiptir máli að hafa svokallað beina svörun í henni (e. Call to Action). Dæmi 

um beina svörun gæti verið: Smellu á núna, Pantaðu núna, Kauptu núna eða Halaðu niður 

vörubæklingnum okkar núna (Miller, 2012). Einnig bjóða leitarvélarnar uppá svokallaðar 

vefborða auglýsingar sem hægt er að kaupa. Þær virka eins, fyrir utan að þær birtast á 

svokölluðu efnisneti (e. Content Network). Efnisnet er vefborðasvæði á vefsíðum, einnig má 

sjá þessar auglýsingar á youtube myndböndum (sjá mynd 4 í viðauka). 

Vefgreiningartól (e. Web analytics tool) 

Alla umferð inn á vefsíðu fyrirtækisins er hægt að greina útfrá vefgreiningartólum eins og 

Google Analytics og Yahoo Analytics. Með þeim tólum er hægt að greina alla hegðun gesta 

sem koma á síðu fyrirtækisins. Hvaðan umferðin kemur, frá hvaða tæki og hvað gert er á 

vefsíðunni. Með því móti er hægt að greina í rauntíma árangur af öllum markaðsaðferðum á 

netinu.  

Mikilvægt er því að greina sífellt árangur á öllum aðgerðum á Internetinu á meðan á þeim 

standa sem og eftir að þeim líkur. Til að mynda væri hægt að sjá hvort að umferð sem kemur 

í gegnum leitarvélarnar í gegnum fartölvur sé líklegri til þess að neytendur kaupi sérstaka 

vöru frekar en umferð sem kemur í gegnum samfélagsmiðlinn Facebook í gegnum snjallsíma. 

Með þessu móti er hægt að auka arðsemi allra markaðsaðgerða sökum þess að hægt er að sjá 

árangur í rauntíma og því er t.d. hægt að færa til markaðsfé á milli leiða sem eru að skila betri 

árangri en aðrar leiðir á Internetinu. Með allskyns tölfræðivinnu í vefgreiningartólunum er 

því sífellt hægt að betrumbæta allar aðgerðir í markaðsherferðum á Internetinu (Bailey, 2011; 

Garner, 2012; Miller, 2012; Pakkala, Presser og Christensen, 2012).  

Vefborðar (e. Web Banners) 

Fyrsta auglýsingaleiðin á Internetinu hófst í gegnum vefborða. Fyrsti vefborðinn (sjá mynd 5 

í viðauka) kom á netið frá fyrirtækinu AT&T árið 1994 og var mjög einfaldur og ljótur og 
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gátu áhorfendur hans ekki með neinu móti séð hvað var verið að auglýsa. Hafði hann enginn 

önnur skilaboð en að fá fólk til að smella á borðann. 

 

Upp eru komnar mun fleiri gerðir af vefborðum og eru þeir eitt mest notaða markaðstól í 

stafrænni markaðssetningu hjá markaðsfræðingum. Um 28% af heildarfjármagni sem notað 

er í stafrænni markaðssetningu er nú sett í vefborða. Vefborðar geta verið mjög einföld mynd 

upp í flókið auglýsingamyndband sem fær neytandann til að horfa á eða gagnvirkir vefborðar 

sem fá neytandann til að fylgja einhverjum leiðbeiningum. Þeir hafa verið flokkaðir upp í 

þrjár mismunandi gerðir; vefborðar sem auka vörumerkjavitund, vefborðar sem eru 

gagnvirkir og vefborðar sem kalla eftir beinni svörun hjá neytanda (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009).  

 

Við gerð vefborða þarf að hugsa út í ýmis atriði. Til þess að auka árangur vefborðans er hægt 

að hafa eftirfarandi atriði í huga:  

a) Reyna að hafa borðann sem stærstan því að stærra er betra og það eykur athyglina á 

vefborðanum.  

b) Reyna að hafa gerð skráarinnar sem minnsta. Ef skráin er yfir 40kb í gagnamagni 

getur hún haft árif á sýnileika borðans, þar sem að hann gæti tekið lengri tíma til að 

hlaðast á vefsíðuna. 

c) Staðsetning borðans skiptir einnig miklu máli. Ráðlagt er að hafa borðann nálægt 

aðalefni vefsíðunnar og  á því svæði þar sem að gesturinn sér fyrst þegar hann lendir á 

vefsíðunni. Einnig er betra að hafa hann ofarlega í stað neðarlega og  vinstra megin á 

vefsíðunni í stað hægra megin.  

d) Hafa beina svörun (e. Call to Action) á vefborðaum svo sem ,,Smelltu á fyrir 

frekari upplýsingar" því það eykur líkurnar á að notandinn smelli á borðann.  

e) Hafa skilaboðin stutt. Ef verið er að nota til að mynda blikkandiborða sem sýnir 

myndband eða fleiri ramma en einn, þá skiptir máli að hafa skilaboðin sem styst. 

Kannanir sýna að notendur eyða einungis 10 sekúndum í að horfa efst á vefsíðuna, því 

þarf að koma skilaboðunum áleiðis hratt og örugglega (Miller, 2012). 

Vefborðar sem auka vörumerkjavitund 

Vefborðar geta verið notaðir til að auka vörumerkja vitund og þekkingu fólks á vörumerkinu. 

Verið er að skapa þau hugrenningartengsl hjá neytendum að þeir eigi frekar að velja ákveðið 

vörumerki í stað vörumerki samkeppnisaðilans næst þegar það stendur frammi fyrir þeirri 
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ákvörðun að kaupa tiltekna vöru. Þessi áhrif á ákvörðun um kaup á vörunni gætu verið til 

lengri tíma litið eða átt sér stað strax. Markmiðið með þessari gerð af vefborða er ekki að fá 

neytendur til þess að smella á borðann heldur til þess að koma skilaboðum á framfæri 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Eins og sjá má á 

kvikmyndavefborðanum (sjá mynd 6 í viðauka) þá er tilgangur hans aðeins að láta neytendur 

vita að kvikmyndin ,,Olympus has Fallen" sé komin í sýningarhús. 

Gagnvirkir vefborðar 

Gagnvirkir vefborðar eru til þess gerðir að fá neytendur til þess að taka þátt í einhverjum leik, 

horfa á myndband, skrá inn upplýsingar fyrir umsókn, versla vörur eða fá neytendur til þess 

að upplifa vörumerki. Gagnvirkir vefborðar eru einhverskonar forrit eða vefsíða í grunninn 

og getur hefðbundin vefborði blikkað í 2-3 sekúndur og gagnvirkur borði getur opnað 

algjörlega á samskipti á milli neytandans og fyrirtækisins. Gagnvirkir vefborðar eru mun 

árangursríkari en aðrir vefborðar og geta gripið athygli og tíma neytandans mun lengur en 

aðrir borðar en þeir kosta líka mun meira. Eins og sjá má á vefborðanum frá Vínbúðinni (sjá 

mynd 7 í viðauka) þá er verið að bjóða neytandanum tækifæri á smella á takka á 

vefborðanum til þess að sjá myndbandið í auglýsingunni í þrívídd (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Vefborðar sem kalla eftir beinni svörun 

Vefborðar sem kalla eftir beinni svörun henta vel í hraðtilboð og aðrar auglýsingar sem hafa 

það markmið að fá neytandann til þess að taka þátt í einhverju, eða til þess að hvetja þá til 

þess að bregðast skjótt við. Slíkir vefborðar henta mjög vel þegar verið er að safna 

neytendum í netklúbba, fá þá til þess að framkvæma eitthvað strax eða þegar verið er að 

koma á framfæri einhverskonar tilboði sem gildir í skamman tíma. Eins og sjá má á vefborða 

SÍBS (sjá mynd 8 í viðauka) þá er verið auglýsa miðakaup á miðum hjá SÍBS þar sem 

skilaboðin koma skýrt fram og fólk beðið að tryggja sér miða (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Kostir vefborða 

Vefborðar og stafræn markaðssetning hafa þá kosti umfram aðra markaðssamskiptaleiðir að 

þeir eru oftar en ekki gagnvirkir og hægt er að mæla árangur þeirra mun betur en annarra 

leiða. Oftar en ekki er hægt að greina hversu marga smelli viðkomandi borði fékk, 

staðsetningu neytandans þegar hann smellti á borðann og hversu oft borðinn var birtur. Með 
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því móti er hægt að greina kostnað og árangur markaðsherferðarinnar mun betur, sem hjálpar 

markaðsmönnum að halda uppi árangurríkum markaðsherferðum á netinu.  

 

Oftar en ekki er hægt að ákvarða markhópinn fyrir vefborðann, svo sem aldur þeirra sem sjá 

borðann, kyn og menntun. Einnig er hægt að stýra kynningunni eftir staðsetningu eftir 

landshlutum, hvar hann á að birtast, á hvaða tímum sólarhringsins og hversu oft. Því væri t.d. 

hægt að setja upp háskólatilboð fyrir skemmtistað og takmarka kynninguna við 

höfuðborgarsvæðið og fólk á aldrinum 20-30 ára (Guðmundur Arnar Guðmundsson og 

Kristján Már Hauksson, 2009). 

Ókostir vefborða 

Einn af helstu ókostum vefborða eru þeir að sumar gerðir vefborða sjást ekki á öllum gerðum 

tækja sem þeir eru skoðaðir í. Vefborðar af gerðinni Flash sjást ekki á tækjum frá Apple, svo 

sem iPhone snjallsímum eða iPad spjaldtölvum. Það er sterk hefð á íslenskum 

auglýsingamarkaði að vefborðar séu gerðir af gerðinni Flash. Árið 2012 voru seldar 10.000 

iPad spjaldtölvur frá fyrirtækinu Epli sem er umboðsaðili Apple á Íslandi (Magnús 

Halldórsson, 2012). 

 

Aðgerðir markaðsherferðar á vefborðum sem eru úr Flash gerð skila því minni árangri og 

arðsemi ef allir Apple snjallsímar og spjaldtölvur geta ekki sýnt vefborðann. Steve Jobs 

fyrirverandi forstjóri Apple talaði um það í grein sinni ,,Thought on Flash" (Jobs, 2012) 

afhverju Flash sést ekki á snjallsímum og spjaldtölvum frá Apple. Steve sagði að ástæðan 

væri sú að Flash tæknin notar of mikið rafmagn og klárar því rafmagnshleðsluna mun hraðar 

á tækjunum. Flash tæknin sé hugsuð með það í huga að nota tölvumús sem stýringu í tækinu 

en ekki sérhönnuð fyrir snertiskjá eins og er á snjallsímum og spjaldtölvum. Einnig talaði 

Steve um að Flash tæknin væri einkaeign Adobe Flash og er því lokað kerfi. Apple hefur 

stuðst við að nota opin kerfi eins og HTML5, CSS og Java Script á tækjum sínum. Steve 

nefndi einnig  að HTML5 tæknin virki mjög vel á snjallsímum og spjaldtölvum.  

Mælingar á árangri vefborða 

Mælingar á áhrifum vefborða skipta miklu máli og er þá algjör nauðsyn að hafa gott 

vefgreiningartæki til þess að greina árangur markaðsherferðarinnar því annars er eins og 

unnið sé í myrkri. Vefgreiningartækin hjálpa markaðsfólk að sjá hversu oft neytendur smelltu 

á vefborðann og hversu oft hann var birtur. Flest fólk smellir því miður sjaldan á vefborða en 
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þeir hafa mikil óbein áhrif á fólk einkum til að efla vörumerkjavitund og skapa 

hugrenningartengsl. 

Nordic eMarketing fékk Capacent til þess að gera könnun á hversu oft fólk smellti að 

meðaltali á vefborða (sjá mynd 9 í viðauka). Niðurstöðurnar voru þær að 27%  fólks smellir á 

vefborða einu sinni í viku eða oftar en 48% smella sjaldnar en einu sinni í mánuði eða aldrei 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Markaðssetning snjallsíma (e. Mobile Marketing) 

Markaðssetning í gegnum snjallsíma er ein heitasta nýjungin í stafrænni markaðssetningu. 

Árið 2011 tók sala á snjallsímum fram úr sölu á fartölvum (Ryan og Jones, 2012). Í könnun 

Mary Meeker stjórnanda rannsókna tæknisviðs á alþjóðavísu fyrir Morgan Stanley sýnir hún 

fram á spár sem benda til þess að á árinu 2014 mun netnotkun snjallsíma taki fram úr 

netnotkun tölva (sjá mynd 10 í viðauka) (Ingram, 2010). Í maí mánuði 2012 tók snjallsíma 

netnotkun í Indlandi til að mynda fram úr tölvunetnotkun (sjá mynd 11 í viðauka). Með 

tilkomu snjallsíma hefur hegðun og notkun neytanda breyst allverulega hjá þeim sem eiga 

farsíma. Áður var einungis hægt að hringja og senda smáskilaboð úr þeim en með tilkomu 

snjallsímana er hægt að gera nánast allt sem hægt er að gera í venjulegum tölvum. Um 5 

milljarðar farsímar eru í umferð um alla veröld og 1 milljarður snjallsíma (Yarow, 2012).  

 

Tækifærin eru nær endalaus hvað varðar markaðssetningu í snjallsímum. Í flestum 

snjallsímum er GPS staðsetningartækni sem mörg snjallforrit nýta sér til þess að koma 

skilaboðum til notenda sinna. T.d. gæti snjallsímaeigandi lent með flugvél í New York borg 

og langað í ítalskan mat og gæti þannig leitað eftir ítölskum veitingarstöðum í nágrenninu í 

símanum sínum. Einnig nýta margar tilboðsíður sér þessa tækni og senda tilboð sem 

snjallsímaeigendur gætu nýtt sér í grennd við sig. Snjallsíma forritið gæti einnig tekið mið 

tímasetningunni og sent tilboð sérstaklega fyrir hádegismat ef snjallsímaeigandinn væri að 

nota forritið í kringum hádegi (Kaplan, 2012; Ryan og Jones, 2012).  

 

Könnun sem leitarvélin Yahoo gerði árið 2011 („Mobile Shopping Framework“, 2011) sýndi 

fram á að: 

 86% snjallsímaeigenda nota símann sinn á meðan þeir eru að horfa á sjónvarpið. Þeir 

fletta til að mynda upp í símanum sínum því sem þeir sjá í sjónvarpinu. 

 9 af hverjum 10 nota símann sinn á meðan þeir eru inn í verslun eða verslunarmiðstöð 

(sjá mynd 12 í viðauka) 
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 48% eru vanir að taka myndir af vörum eða fötum og senda sem skilaboð til 

fjölskyldu og vina. 

 51% kaupa vöruna eftir að hafa flett henni upp í snjallsímanum sínum. 

 1 af hverjum 5, sem hafði séð auglýsingu á meðan á ferlinu stóð, sagðist hafa horft á 

auglýsinguna. 

Þessi könnun sýnir fram á frábær tækifæri til þess að ná til viðskiptavina í gegnum 

snjallsíma á meðan á verslun stendur. 

 

Notendaviðmót (e. Usability) (Mazzei, 2012) og upplifun gesta á vefsíðum skiptir miklu 

máli. Einkum fyrir notendur snjallsíma og spjaldtölva þar sem, eins og áður hefur komið 

fram, er áætlað að netnotkun snjallsíma og spjaldtölva fari fram úr netnotkun borðtölva (e. 

Desktop) á næsta ári. Á vefsíðunni Econsultancy.com, sem er virt frétta- og greinasíða í 

stafrænni markaðssetningu (Moth, 2013b; O’Neill, 2013), voru skrifaðar 2 greinar um 

ástæðuna fyrir því að fyrirtæki þurfi að huga að því að viðmót og upplifun vefsíðugesta sem 

koma inn á vefsíðuna í gegnum snjallsíma eða spjaldtölvu sé jafn gott, ef ekki betra en 

viðmót og upplifun vefsíðu gesta frá borðtölvum. Í greininni kom fram að í nýlegri könnun 

frá Google kom í ljós að 61% vefsíðugesta eru fljótir að fara af vefsíðum í leit að annarri 

vefsíðu ef þeir eiga erfitt með að sjá efni vefsíðunnar og leita í gegnum hana.  

 

Skalanalegar vefsíður (e. Responsive websites) er nýjung sem virkar þannig að kóði er settur 

í html kóða vefsíðunnar sem greinir hvaða gerð af tæki vefsíðan er skoðuð í hjá viðkomandi 

notanda. Þá er útlit vefsíðunnar í svokölluðu fljótandi útliti (e. Fluid Layout) sem breytir 

myndum og texta eftir gerð tækis sem hann er skoðaður í. Með þessu móti er hægt að láta 

hanna vefsíður sem birtast með fallegu viðmóti og upplifun á hvaða tæki sem þær eru 

skoðaðar í. Hugsunin er sú að einungis þurfi að halda úti einni vefsíðu en ekki tveimur eins 

og til að mynda ef vefsíður eru með eina gerð fyrir borðtölvur og svo aðra svokallað 

farsímasíðu (e. Mobile site) því það sparar kostnað og vinnu. Það sendir Google þau skilaboð 

að einungis sé ein vefsíða í gangi en ekki tvær og þá er verið að byggja upp virði á einni 

vefsíðu sem snýr að umferð og meiri sýnileika á leitarvélunum.  

 

Í annarri grein frá Econsultancy.com (Moth, 2013a) er sagt frá 5 vefsíðum sem náðu mun 

meiri arðsemi í gegnum vefverslanir sínar eftir að þeim var breytt í skalanalegar vefsíður, 

sem gáfu öllum vefsíðu gestum gott viðmót og upplifun. Má þá helst nefna fræga vörumerkið 
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Oneill en það er með vefverslunina Oneillclothing.com. Með breytingu á vefsíðu sinni yfir í 

skalanalega vefsíðu náðu þeir að auka árangur og arðsemi allverulega. Í gegnum snjallsíma 

og spjaldtölvur frá Apple hækkaði skiptihlutfallið (e. Conversion rate) um 407.32%, aukning 

á færslum var 112.5% og tekjur jukust um 101.25%. Í gegnum Android snjallsíma og 

spjaldtölvur hækkaði skiptihlutfallið (e. Conversion rate) um 65.71%, aukning á færslum var 

333.33% og tekjur jukust um 591.42%. Því má álykta að breyting á viðmóti og upplifun 

vefsíðugesta getur skipt sköpun fyrir arðsemi reksturs. 

 

Könnun sem Econsultancy gerði í samstarfi við vefgreiningar fyrirtækið Redeye.com 

(Charlton, 2012) sem gerð var í Bretlandi árið 2011 og svo aftur árið 2012 sýndi að 4 af 

hverjum 5 fyrirtækjum þar í landi sérhanna ekki vefsíður sínar með netnotkun snjallsíma eða 

spjaldtölva í huga. 62%-64% af þeim vefsíðum sem breyta vefsíðu sinni í skalanalega eru að 

ná söluaukningu. Í sömu könnun kom í ljós að árið 2011 athugaði 71% fyrirtækja ekki hvort 

vefsíðan væri með góðu viðmóti og upplifun fyrir snjallsíma og spjaldtölvu notendur. Árið 

2012 var hlutfallið komið niður í 55% af þeim fyrirtækjum sem ekki athuga viðmótið og 

upplifun vefsíðugesta. Því er mikilvægt að huga að því hvernig vefsíðan birtist í því tæki sem 

hún er skoðuð í, hvað varðar viðmót og upplifun. Einnig hvaðan aðalumferðin inn á 

vefsíðuna kemur og hvernig hún hagar sér en það er hægt að gera með greiningartólunum 

Google analytics. Þær upplýsingar gætu stutt við ákvörðun fyrirtækja um að breyta vefsíðum 

sínum í skalanalegar síður ef þau sæju að mest öll umferðin inn á vefsíðu fyrirtækisins kæmi 

t.d. í gegnum iPhone snjallsíma. 

Tölvupósta markaðssetning (e. Email Marketing) 

Tölvupóstur er talið eitt af öflugustu markaðstólunum í stafrænni markaðssetningu ef hann er 

notaður rétt. Ef hann er notaður á rangan hátt, svo sem til þess að drekkja viðskiptavininum í 

óumbeðnum tölvupósti, þá getur það rýrt orðspor fyrirtækisins og haft áhrif á staðfærslu 

viðskiptavina á fyrirtækinu til hins verra. Þrátt fyrir allan þann amapóst (e. Spam email) sem 

er í umferð þá opnar viðskiptavinurinn gjarnan tölvupóst frá fyrirtækjum. Mikilvægt er að 

hafa skilaboðin í honum viðeigandi og áhugaverð.  

Það skiptir miklu máli að virða tölvupóstlista fyrirtækisins og fara vel með hann. Fyrirtæki 

þarf stöðugt að virða persónuvernd viðskiptavina sinna, vernda vörumerkið sitt og ímynd í 

hugum viðskiptavina sinna. Ef það er ekki gert er mjög líklegt að viðskiptavinurinn skrái sig 

af póstlistanum og þá er oftast nær ómögulegt að ná til hans með beinum samskiptaleiðum 

(Ellis-Chadwick og Doherty, 2012; Ryan og Jones, 2012). 
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Tölvupóstur getur verið góður til þess að senda allskyns skilaboð sem kalla á beina svörun 

eða áhugaverð skilaboð um starfsemi fyrirtækisins sem snerta viðskiptavininn. Vinsælt er að 

senda svokölluð fréttabréf (e. Newsletter) og mikilvægt er að læra hversu oft á að senda, á 

hvaða dögum og klukkan hvað. Því allt þetta skiptir máli og hefur áhrif á hversu mikið 

pósturinn er lesinn og hversu góð svörunin er. Þ.e.a.s. að viðskiptavinurinn smelli á eða geri 

það sem verið er að bjóða upp á í tölvupóstinum. Til að mynda gæti verið lítil svörun á 

skemmtistaðar tilboði á mánudagsmorgni en mun betri svörun á föstudagseftirmiðdegi (Ellis-

Chadwick og Doherty, 2012; Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 

2009; Ryan og Jones, 2012).   

 

Tölvupóstaherferð var gerð á 330 neytendum á netinu til þess að rannsaka viðhorf þeirra sem 

opnuðu tölvupóst í tölvupóstaherferð. Hún var til þess gerð að athuga hvort neytendur myndu 

heimsækja aftur vefsíðu fyrirtækisins eftir að hafa opnað tölvupóstinn. Niðurstöðurnar voru 

þær að jákætt viðhorf var almennt varðandi að heimsækja heimsíðuna aftur eftir að hafa 

fengið tölvupóstinn en viðhorf til vefsíðunnar hafði ekki áhrif á viðhorf til tölvupóstsins. 

Einnig sýndi rannsóknin að jákvætt viðhorf til tölvupóstherferðarinnar hafði jákvæð áhrif á 

heildarsvörunarferlið (Cases, Fournier, Dubois og Tanner Jr., 2010). Álykta má út frá því að 

markpóstur frá fyrirtækjum til póstlista sinna hafa gífurlega mikið vægi í uppbyggingu 

viðskipta og til þess að viðhalda góðu sambandi við núverandi viðskiptavini.  

 

Í viðskiptum verða oft til fastir viðskiptavinir og hjá stórum fyrirtækjum skiptir máli að halda 

vel utan um allar persónuupplýsingar og sögu samskipta á milli fyrirtækis og viðskiptavina. 

Til þess eru oft notuð svokölluð viðskiptamannakerfi (e. Customer relationship management) 

sem halda utan um allar þessar upplýsingar. Þetta kerfi er til þess að hjálpa fyrirtækjum í 

samskiptum sínum. Kerfið má nýta til þess að flokka viðskiptavini eftir markhópum og þá 

væri t.d. hægt að senda einungis karlmönnum sem, búa á Reykjavíkursvæðinu í póstnúmeri 

103 og hafa yfirdráttarlán hjá bankanum, sér tölvupóst til þess að bjóða þeim einhver aukin 

kjör sem falla best að þeim. Einnig er hægt að tengja öll tölvupóstssamskipti á milli fyrirtækis 

og viðskiptavinar inn í kerfið, þannig að þjónustufulltrúar geti t.d. lesið sögu viðskiptavinar 

þegar hann hringir inn vegna einhverra vandamála (Ryan og Jones, 2012). 
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Uppsetning tölvupósta 

Uppsetning tölvupósta skiptir miklu máli. Þá má helst nefna gerð tölvupóstsins hvort hann sé 

í html kóða eða eingöngu texti. Einnig skiptir máli hvert heitið á tölvupóstinum er. Til þess að 

auka opnunarhlutfall tölvupósta er hægt að huga að nokkrum hlutum, svo sem beina svörun í 

fyrirsögn (e. Call to Action) þ.a.s. eins og dæmi um fyrirsögn: Þú gætir unnið ferð til Parísar. 

Taktu þátt í leiknum. Einnig þarf að huga að því hversu oft fyrirtæki senda tölvupóst, því ef 

hann er sendur of oft, þá er hætta á að viðskiptavinir skrái sig af póstlistanum. Mælt er með 

að skoða lög og reglur í hverju landi fyrir sig hvað varðar persónuvernd um 

tölvupóstssamskipti, því í flestum löndum má ekki senda tölvupóst á viðskiptavini nema þeir 

séu búnir að samþykkja það (Ellis-Chadwick og Doherty, 2012; Miller, 2012; Ryan og Jones, 

2012).  

Mælingar og árangur 

Einnig er mælt með að nota svokallaðar tölvupóstþjónustur (e. E-mail service provider) á 

netinu sem sjá um uppsetningu á tölvupóstum, því að þær koma með ábendingu um orð í 

tölvupóstinum sem gætu lent í svokölluðum IPS síjum sem amapóstur (e. Spam e-mail). 

Einnig er hægt að greina með þessari þjónustu hversu margir opnuðu tölvupóstinn, klukkan 

hvað og hversu margir smelltu á tengla í tölvupóstinum og þá hvaða. Með þessu móti er 

auðveldlega hægt að sjá árangur tölvupóstsherferðar. Góð regla er að senda alltaf prufu 

tölvupóst á sjálfan sig til þess að sjá útkomu hans og einnig er hægt að senda til að mynda 2 

gerðir (e. A/B testing) af tölvupóstum á sitthvorn hópinn á um 1500 manns til þess að sjá 

hvor tölvupósturinn fær betri svörun og opnun (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján 

Már Hauksson, 2009; Ryan og Jones, 2012). 

Samfélagslegir miðlar (e. Social Media) 

Nýir samfélagsmiðlar spretta upp hver á fætur öðrum nú til dags. Samfélagsmiðlar hafa verið 

til frá upphafi Internetsins í formi spjallþráða. Síðan þá hefur tæknin aukist og 

samfélagsmiðlunin þróast og í dag notar fólk þá til að miðla sín á milli texta, myndum, 

myndböndum eða hljóðgögnum.  

Samfélagsmiðlar eru mjög stór þáttur í velgengni fyrirtækja nú til dags, þar sem að þeir gefa 

viðskiptavininum tækifæri á að tjá sig við fyrirtækið og öfugt á jafningagrundvelli. Fyrirtæki 

nú til dags þurfa aðlaga sig að samfélagsmiðlum því að mörg hver eru vön eintali en ekki 

samræðum við viðskiptavini (Ryan og Jones, 2012). Þannig hefur styrkur og rödd neytandans 

vaxið gífurlega. Frægt dæmi hér á landi var þegar hópur fólks safnaðist saman á Facebook til 
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þess að hvetja Vífilfell til að hefja aftur framleiðslu á gosdrykknum Fanta Lemon. Sú beiðni 

náð í gegn og Vífilfell varð við þeirri bón og hóf aftur framleiðslu á Fanta Lemon 

(„Framleiðslu á Fanta Lemon hætt“, 2009). Annað dæmi var þegar drengur setti í gang þá 

beiðni í gríni á Facebook að Pizza staðurinn Dominos myndi breyta heitinu á einni pizzunni á 

matseðli sem er með pepparóní og sveppum úr heitinu PS2 í heitið Svepparóní. Þessi 

uppástunga fékk svo mikil viðbrögð á Facebook að í kjölfarið breytti Dominos heiti Pizzunar 

í Svepparóní („Hélt ég fengi í mesta lagi tuttugu læk“, 2013). Í báðum tilfellum höfðu 

fyrirtækið orðið við beiðni viðskiptavinanna og með þessu móti geta þau lært, hlustað og 

kynnst sínum viðskiptavinum mun betur en áður.  

 

Það getur skipt sköpum fyrir framtíð og orðspor fyrirtækja hvernig þau tækla þau mál sem 

koma upp á samfélagsmiðlum. Það skiptir miklu máli fyrir arðsemi og árangur til lengri tíma 

að vera með skýra stefnu í samfélagsmiðlum og að fyrirtæki séu búin að setja skýr markmið 

fyrir veru fyrirtækisins á viðkomandi samfélagsmiðli (Bailey, 2011; Garner, 2012).  

 

Til að mynda gæti óánægður viðskiptavinur skrifað heiftarleg ummæli á Facebook síðu 

fyrirtækisins og því skiptir máli að fyrirtæki séu með vel útfærða stefnu hvernig eigi að vinna 

með svoleiðis mál og hvernig eigi að svara slíkum ummælum. Það sem þarf að hafa í huga 

þegar verið er að svara ummælum á samfélagsmiðlum eru hlutir eins og að svara fljótt og 

ekki svara 2ja mánaða gömlum ummælum. Vera jákvæður í svörum, skrá niður ummælin til 

framtíðarnota og reyna að nýta þau ummæli sem koma eða ábendingar um það sem betur má 

fara til þess að innleiða í daglegan rekstur fyrirtækisins (Miller, 2012).  

 

Mikilvægt er að mæla árangur út frá öllum aðgerðum sem framkvæmdar eru þegar kemur að 

samfélagsmiðlum, hvernig umferð í gegnum þá inn á vefsíðu fyrirtækisins hagar sér, hvort 

hún sé líklegri til að notendur kaupi eða framkvæmi einhver atriði frekar en í gegnum 

leitarvélarumferð. Einnig er mikilvægt að skapa sér sterka rödd og ímynd á viðkomandi 

samfélagsmiðli (Bailey, 2011; Garner, 2012).  

 

Samfélagsmiðlar geta einnig verið frábær leið til þess að halda í og ná til nýrra viðskiptavina 

og markhópa. Fólk er einnig byrjað að nota samfélagsmiðla til þess að skipuleggja og koma 

af stað fjöldamótmælum í löndum þar sem ríkisstjórnir gera allt hvað þær geta til að halda 

mótmælum niðri. En það hefur sýnt sig að það er ekki hægt að þagga niður raddir fólksins á 
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samfélagsmiðlunum. Til að mynda söfnuðust 10.000 manns saman í mótmælum í Bahrain 

sem eru ein stærstu mótmæli í sögu landsins með notkun samfélagsmiðilsins Facebook 

(Raddatz, 2011).  

 

Samfélagsmiðlar eru orðnir mjög vinsælir á meðal notenda á meðan horft er á sjónvarp. 40% 

áhorfenda nota snjallsíma, spjaldtölvur eða fartölvur á meðan horft er á sjónvarpið (Beld, 

e.d.; Kaplan, 2012). Í síauknum mæli eru þáttargerðafólk sjónvarpsstöðva að búa til gagnvirk 

tengsl á milli sjónvarpsefnis og samfélagsmiðla. Til að mynda er sett # merki inn í 

sjónvarpsþætti til þess að fá áhorfandann til þess að fara á samfélagsmiðilinn Twitter til þess 

að ræða við aðra áhorfendur um þáttinn sem áhorfandinn er að horfa á. T.d. gæti vinsæli 

söngvaþátturinn American Idol sett inn #americanidol í hornið á sjónvarpsefninu og þá gætu 

áhorfendur sameinast á samfélagsmiðlinum Twitter til þess að ræða um viðkomandi þátt. 

Framkvæmdastjóri Twitter í Bretlandi, Bruce Daisley hefur greint að 40% af allri Twitter 

notkun nær hámarki á meðan beinni sjónvarpsútsendingu stendur í Bretlandi, sem býður upp 

á gríðarleg tækifæri fyrir sjónvarpsstöðvar á að auka áhorf á sjónvarpsefnið sitt með þessum # 

merkjum (Kanalley, 2013).  

 

Einnig hefur Twitter í Bretlandi greint það út frá áhorfi sjónvarpsþáttarins Magician 

Imopossible að áhorf á þáttinn jókst í fylgni við Twitter umræðu þáttarins á meðan honum 

stóð (sjá mynd 13 í viðauka). Einnig greindu þeir að áhorf almennt á þættina jókst á milli 

þátta og í fylgni við Twitter umræðu um þáttinn (sjá mynd 14 í viðauka) (Bruce Daisley, 

framkvæmdastjóri Twitter Bretlandi, munnleg heimild, Fyrirlestur á RIMC 2013, 22. mars 

2013). Því um leið og einhver á Twitter sér að einhver af  vinum sínum á Twitter er að horfa 

á þáttinn og sér umræðuna eru meiri líkur á að hann taki þátt og fari sjálfur að horfa á 

viðkomandi þátt (Ridley, 2013).  

 

Sjónvarpsstöðvar hafa einnig tekið það upp að gefa áhorfendum aukið efni til að horfa á á 

meðan útsendingu stendur eins og til að mynda myndavélar sem eru baksviðs t.d. á 

óskarsverðlaunaafhendingunni eða á söngvarþættinum The X Factor. Gagnvirkir leikir eru 

einnig oft í gangi eins og t.d. að klappa fyrir besta söngvaranum (Beld, e.d.; „The X Factor 

App“, e.d.). Í Sjónvarpsþáttaröðinni Dallas var sett efni á Facebook síðu þáttarins sem greindi 

frá því hvað hafði gerst í þau 20 ár sem þátturinn var ekki á dagskrá fyrir aðdáendur (Beld, 
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e.d.). Eins og sjá má eru fjölmörg tækifæri á auknum viðskiptum hvað varðar samfélagsmiðla 

og viðskiptavini fyrirtækja. 

Umboðs- og samstarfsmarkaðssetning (e. Affiliate Marketing and Joint 

Ventures) 

Samstarfsmarkaðssetning (e. Joint Ventures) 

Samstarf fyrirtækja á netinu getur verið mjög mjög sniðug leið til þess að auka viðskipti. 

Samstarfið getur falið í sér skiptingu á tekjum eða notkun á listum yfir viðskiptavini. 

Samstarfið getur verið til að mynda á milli fyrirtækis sem selur líkamsræktarkort og hefur 

vefborða á vefsíðu sinni sem beinir viðskiptavininum yfir á samstarfsvefsíðuna sem selur 

íþróttaföt fyrir líkamsrækt. Sú vefsíða væri einnig með vefborða á sinni síðu sem auglýsti 

líkamsræktarkort og beindi viðskiptavinum sínum á þá síðu.  Báðir aðilar myndu hagnast af 

slíku samstarfi, þar sem að bæði fyrirtækin eru í rekstri á tengdum markaði (Ryan og Jones, 

2012).  

Umboðsmarkaðssetning (e. Affiliate Marketing) 

Umboðssala (Akçura, 2010) á Internetinu er mjög áhrifarík og sniðug. Til að mynda gæti 

hver sem er gerst umboðssali fyrir flugfyrirtækið WOW Air. Það virkar þannig að fenginn er 

html kóði fyrir vefborða frá WOW sem er með tengil sem er skráður við umboðssölureikning 

hjá WOW Air. Ef einhversetur svo þennan vefborða á vefsíðuna sína og ef viðskiptavinur 

smellir á hann og fer yfir á WOW Air vefsíðuna og kaupir sér flugferð þá fær umboðsaðilinn 

prósentu af sölunni. Þessi prósenta getur verið allt frá 5%- 90% og fer það algjörlega eftir 

gerð vörunar. Til að mynda eru til mjög stór fyrirtæki á netinu sem sérhæfa sig í viðskiptum 

með rafrænum vörum eins og forritum eða vefbókum („ClickBank“, e.d.).  

Margir sjá hag sinn í að stunda umboðs markaðssetningu á netinu því það er mjög einfalt og 

ekki mikill kostnaður, nema auglýsingakostnaður. Ekki er slæmt að fá hlut af tekjum fyrir það 

eitt að benda fólki á einhverja sniðuga vefsíðu. Fjórir aðilar koma að þessu viðskipta módeli. 

Fyrst má nefna söluaðilann, því næst umboðsaðilann, umboðsaðilakerfið og svo 

viðskiptavininn (Ryan og Jones, 2012).  

Almannatengsl á netinu  (e. Online Public Relations) 

Eins og fram hefur komið þá skipta almannatengsl á netinu  miklu máli, sérstaklega vegna 

þess að á netinu eru samskiptin í báðar áttir á milli fyrirtækja og viðskiptavina. Mikilvægt er 
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fyrir fyrirtæki að marka sér  skýra stefnu í almannatengslum á Internetinu og hugsa til lengri 

tíma. Fyrstu kynni skipta máli í sambandi, til lengri tíma litið skipta þau öllu máli á netinu.  

 

Hlutverk sérfræðinga í almannatengslum á netinu er að hafa áhrif á fólk og höfða til þeirra til 

þess að viðhalda góðu sambandi og ná til hugsanlegra nýrra viðskiptavina, einnig að byggja 

upp og koma vörumerki fyrirtækisins og rekstri að í umræðunni í gegnum 

markaðssamskiptaleiðir á Internetinu. Almannatenglar fylgjast með og vakta umræður um 

fyrirtækið og vinna í því að halda uppi góðu orðspori fyrirtækisins og vörumerki. Til þess má 

nota svokallaðar vöktunarþjónustur sem vakta og leita á netinu að umræðum um fyrirtækið 

eða vörumerki svo hægt sé að bregðast skjótt við.  

 

Einnig er hlutverk sérfræðinga í almannatengslum að koma af stað orðrómi á Internetinu til 

þess að koma vörumerkinu í umræðu á milli fólks, finna og skilgreina talsmenn 

vörumerkisins og hlúa að þeim sem eru uppbyggilegir og draga úr áhrifum þeirra sem rífa 

fyrirtækið niður, greina og finna tískubólur og sveiflur á markaðinum fyrir rekstur 

fyrirtækisins, sjá um upplýsingaflæði út á við frá fyrirtækinu og síðast en ekki síst að innleiða 

öll þessi atriði í markaðsherferðina á netinu.  

 

Aðalfókusinn hjá þeim sem sjá um almannatengsl á netinu er að auka vitund og viðhalda 

jákvæðum hugrenningartengslum og góðri ímynd neytenda á fyrirtækjum og 

vörumerkjum. Til þess má nota leiðir eins og fréttatilkynningar sem sendar eru á póstlista 

fyrirtækisins, settar á vefsíðu fyrirtækisins og einnig sendar á fréttamiðla. Með því að senda 

fréttatilkynningar á fréttamiðla er verið að nýta sér áhrif þeirra hvað varðar umferð og 

gæðastimpil hjá leitavélunum sem tengjast gæðum vefsíðu eins og kom fram í kaflanum um 

leitarvélar. Það skiptir miklu máli að hafa skilvirka og skýra stefnu í almannatengslum, því  

oft á tíðum þarf að bregðast skjótt við t.d. slæmri umfjöllun. Þá skiptir öllu máli að vera með  

á hreinu hvað á að gera í hverju tilfelli fyrir sig og hvernig á að svara og vinna með 

umfjöllunina.  

Mælingar á árangri skiptir einnig miklu máli hvað varðar almannatengsl og hægt er að 

fylgjast með umferð inn á vefsíðu fyrirtækis og hvaðan hún kemur. Með því móti má greina 

hvaða leið í almannatengslaherferðinni skilar mestum árangri. Einnig skiptir máli að hafa  

almannatengslahluta á vefsíðu fyrirtækisins. Þar er hægt að hafa fréttatilkynningar, sögu 

fyrirtækisins, lógó þess, myndir og myndbönd af rekstrinum, rafræna bæklinga, upplýsingar 
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fyrir fjölmiðla og viðburði sem eru á döfinni hjá fyrirtækinu (Kirat, 2007; Kitchen og 

Panopoulos, 2010; Miller, 2012; Ryan og Jones, 2012). 

Nám í stafrænni markaðssetningu á Íslandi 

Háskólar á Íslandi bjóða ekki upp á sérhæftnám í stafrænni markaðssetningu. Starfræn 

markaðssetning sem sérstök námsgrein er nauðsynleg fyrir komandi markaðsstjóra landsins 

og fyrir fyrirtæki til þess að halda og ná samkeppnisforskoti.  

 

Þrjár meginástæður fyrir nauðsyn námsgreinar í stafrænni markaðssetningu eru þær að 

a) hefðbundin markaðsfræði sem kennd er í skólum landsins veitir nemendum ekki þá 

kunnáttu sem þeir þurfa til þess að greina kauphegðun í tengslum við breytingu á 

valdajafnvægi milli viðskiptavina og fyrirtækja, né raunveruleg tól til þess að greina 

árangur markaðsherferðar í rauntíma. Einnig verða fyrirtæki af tækifærum á miklum 

vexti í skráningu samskipta í gagnabanka sína á milli sín og viðskiptavina og geta 

heldur ekki nýtt sér rannsóknir á netinu til þess að greina og fá tilfinningu og innsýn 

inn í þarfir viðskiptavina (Wymbs, 2011).  

b) Margir telja að starfræn markaðssetning sé einhver bóla sem líði hjá en svo er ekki. 

Til að mynda voru tekjur smásöluverslana á netinu í Bandaríkjunum árið 2012 186,2 

milljarðar bandaríkjadala sem var 15% aukning frá árinu 2011 („Comscore reports 

$186.2 billion in full year 2012 U.S. retail e-commerce spending, up 15 percent vs. 

year ago“, 2013). Notendur samfélagsmiðilsins Facebook voru 1,1 milljarður manna í 

október 2012 og eru þeir um 700 milljarða mínútur á Facebook í hverjum mánuði 

sem sýnir að þvílík tækifæri eru til staðar í að ná til neytenda á Internetinu („Social 

networking statistics“, 2012). Auglýsingakostnaður flyst í auknum mæli frá öðrum 

miðlum yfir á stafræna markaðsmiðla eins og fram hefur komið. 

c) Það skiptir máli að setja fram eftirfarandi spurningu: 

1. Búa námskrár menntakerfisins á Íslandi yfir nægilega góðu kennsluefni í 

markaðssetningu til að koma til móts við öll þau verkefni sem markaðsstjórar 

standa frammi fyrir í síbreytilegu og óvissu markaðsumhverfi sem ríkir á 

Internetinu í dag. 

 

Fræðimaðurinn Yoram Wind hefur fylgst með markaðssveiflum og tískubólum í meira en 40 

ár. Hann kemur inn á í grein sinni að ekki hafi verið brugðist við sem skyldi í menntakerfinu 
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þegar hann ræðir um breytingar á markaðsumhverfinu, vinnubrögðum og 

markaðsrannsóknum og segir að menntunin sé ekki í takt við það breytta landslag sem er nú 

fyrir hendi. Hann segir að meginástæðan fyrir vandanum sé vegna hlutleysis menntastofnanna 

og lélegrar uppfærslu á námsefni sem er ekki í takt við  breytt og nýtt marksumhverfi. Wind 

stingur upp á 7 atriðum sem gætu aukið mikilvægi, þýðingu og bætt kennslu í  markaðsfræði 

svo hún sé eigi betur við fyrir það markaðslandsslag sem ríkir í dag. 

 

1. Brúa bilið á milli deilda, t.d. þannig að markaðsdeildin vinni betur með 

fjármáladeildinni til þess skilgreina betur líftímavirði viðskiptavina. 

2. Leggja niður hefðbundna stjórnun og skipta yfir í netkerfi, þ.e. þörfinni á að tengjast 

mörkuðum, viðskiptavinum og auðlindum yfir landamæri fyrirtækja og þjóða. 

3. Hætta að beina athyglinni að stjórnun á viðskiptavinasamböndum (e. Customer 

relationship management) en leggja þess í stað áherslu á stjórnun á samböndum við 

viðskiptavini (e. Customer managed relationships) og alvöru lausnum fyrir 

viðskiptavini. 

4. Hverfa frá fyrirtækjamerktum vörum yfir í viðskiptavinamerktar lausnir, t.d. að bjóða 

upp á innleidda lausn eins og Nike vörumerkið gerði með Appel vörumerkinu þ.a.s. 

tónlistarlausn fyrir hlaupara. 

5. Leggja aðaláherslu á að nota tölfræði og mælikvarða, til að auka nákvæmni í 

markaðssetningu og afla upplýsinga um fyrirtæki. 

6. Taka upp tilraunir í heimsspeki í allri starfsemi og leitast við að ná raunvísindalegri 

alhæfingu, t.d. athuga aðlögunarhæfni prófunar. 

7. Reyna á og breyta hugsanahæti, t.d. hugsa upp nýjar aðferðir við að efla viðskiptavini.  

 

Þessi atriði hér að ofan er góður mælikvarði til það styðjast við við gerðar nýrrar 

námsskrár í markaðssetningu (Wind, 2008). 

 

Í þessari rannsóknarritgerð er ástand þekkingar á stafrænni markaðssetningu meðal íslenskra 

markaðsmanna kannað og einnig rannsaka hvað mætti betur fara hvað varðar viðfangsefnið. 

Niðurstöður ritgerðarinnar ættu því að vera hagnýtar fyrir framtíð markaðsumhverfisins á 

Íslandi þar sem ástand þess hefur ekki verið rannsakað fyrr en nú hvað varðar stafræna 

markaðssetningu. 
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Rannsókn A 

Eigindleg rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem hún hentar vel til að 

öðlast innsýn inn í veruleika sérfræðinga í stafrænni markaðssetningu og kanna skoðun þeirra 

og upplifun á viðfangsefni rannsóknarinnar. Eigindleg rannsóknaraðferð er frábrugðin 

megindlegri rannsóknaraðferð að því leyti að í eigindlegri rannsókn er notast við minna úrtak. 

Í raun og veru er rannsakandinn rannsóknarverkfærið og er því ekki hlutlaus. Í eigindlegum 

rannsóknum hefur rannsakandinn það að leiðarljósi að fylgjast með og leggja mat á upplifun 

viðmælenda og álit á viðfangsefninu.  

 

Eigindleg rannsóknaraðferð var valin fyrir þetta verkefni þar sem markmiðið var að öðlast 

dýpri skilning á upplifun sérfræðinga í greininni á stafrænni markaðssetningu. Í eigindlegum 

rannsóknum skiptir miklu máli að rannsakandi greini frá tengslum sínum við viðfangsefnið 

(Esterberg, 2002). Höfundur hefur mikla þekkingu í stafrænni markaðssetningu út frá eigin 

lærdómi og áhuga á greininni. Hefur hann ágæta reynslu á stafrænni markaðssetningu í lífi 

sínu og starfaði um tíma sjálfstætt þar sem hann hélt byrjendanámskeið í markaðssetningu á 

netinu. Árið 2013 starfaði höfundur sem verkefnastjóri fyrir RIMC 2013, stærstu ráðstefnu á 

Íslandi í stafrænni markaðssetningu. Í starfi sínu þar öðlaðist höfundur betri innsýn inn í heim 

stafrænnar markaðssetningar á Íslandi og öðlaðist einnig sambönd við lykilmanneskjur í 

þeirri grein sem auðveldaði úrvinnaslu þessara rannsóknar. Vegna þess hversu gott aðgengi 

að lykilmönnum rannsóknarinnar var, var auðvelt að taka þá ákvörðun að velja eigindlega 

rannsókn, því að í eigindlegum rannsóknum er lykilþáttum safnað saman úr svörum 

viðmælenda og þau síðan greind (Esterberg, 2002). 

 

Samkvæmt Esterberg (2002) er hægt að setja upp þrjár gerðir að viðtölum: Skipulagt (e. 

Structured), hálfskipulagt (e. Semistructured) og óskipulagt (e. Unstructured) viðtal. 

Hálfskipulagt viðtal varð fyrir valinu í þessari rannsókn þar sem að Esterberg (2002) talar um 

að þau séu sveigjanlegri og opnari en þau skipulögðu. Af þessum þremur gerðum viðtala er 

hálfskipulagt viðtal líkast eðlilegum samræðum. Í hálf skipulögðum viðtölum er markmiðið 

að skoða viðfangsefnið frá opnara sjónarhorni og að leyfa viðmælendum að tjá sig eftir eigin 

skoðunum og í eign orðum.  
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Það góða við hálfskipulögð viðtöl er að ef viðmælendur eru ekki nógu skýrir þá má 

rannsakandinn bregðast við með inngripi ef þörf er á og biðja viðmælandann að skýra betur 

frá atriðum. Rannsakandi þarf að gæta að hlutleysis gagnvart svörum og viðfangsefninu og 

þarf að leggja huglægt mat á mikilvægi atriða á meðan viðtali stendur (Esterberg, 2002). 

Rannsakandinn tekur með sér spurningar einungis sem viðmið en ekki sem lista sem þarf að 

svara í réttri röð. Spurningar geta einnig verið spurðar sem ekki eru á listanum heldur koma 

upp sem eðlilegur partur af samræðum sem þróast í viðtalinu (Bryman og Bell, 2003).  

 

Rannsakendur þurfa að leggja huglægt mat á mikilvægi atriða og gæta hlutleysis gagnvart 

viðfangsefninu. Rannsakandinn er aðalrannsóknartækið og því skiptir miklu máli að hann sé 

meðvitaður um hvaða áhrif hann getur haft á viðmælendur og skoðanir þeirra með 

spurningum sínum og áherslum í tali (Esterberg, 2002). Það er mikilvægt að rannsakandinn 

setji hugmyndir sínar af viðfangsefninu til hliðar og láti það ekki lita framgang viðtalsins eða 

svör viðmælenda. Því næst þarf rannsakandinn að forgangsraða svörum eftir huglægu mati til 

þess að setja í niðurstöðukafla (Esterberg, 2002). 

 

Þátttakendur voru valdir eftir markmiðsúrtaki. En markmiðsúrtök eru notuð við sérstakar 

aðstæður þar sem að rannsakandi þarf að beita dómgreind sinni til að velja úrtak sem hæfir 

markmiði rannsóknar. Markmiðsúrtak er valið með tilliti til þess sem rannsaka á (Þorlákur 

Karlsson og Þorólfur Þorlindsson, 2003). Í þessari rannsókn skipti sköpum að velja 

sérfræðinga í greininni í markmiðsúrtak. 

 

Höfundur ákvað að taka viðtöl við þrjú fyrirtæki sem eru leiðandi í sérhæfingu á stafrænni 

markaðssetningu á Íslandi til þess að fá álit þeirra á greininni hér á landi. Einnig tók höfundur 

viðtal við formann ÍMARK til þess að fá meiri yfirsýn á viðfangsefnið. Höfundur vildi fá álit 

viðmælenda á því hvort þekking á stafrænni markaðssetningu meðal íslenskra markaðsmanna 

væri ábótavant og ef svo væri, hvað mætti þá betur fara að þeirra mati. Einnig spurði 

höfundur um hentugar spurningar til þess að leggja fyrir markaðsmenn sem koma að 

greininni til þess að styðjast við í gerð sinni á spurningalista sem lagður yrði fyrir markaðinn í 

framhaldi í Rannsókn B. 
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Þátttakendur 

 

Tafla 1: Listi yfir viðmælendur sem tóku þátt í Rannsókn A 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
 Fyrirtæki Viðmælandi  Staða 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 Netráðgjöf Ari Steinarsson  Eigandi og framkvæmdastjóri 
 
 
 
 Netráðgjöf Tryggvi Freyr  Eigandi og ráðgjafi 
  Elínarsson 
    
 
 Nordic  Kristján Már  Eigandi og ráðgjafi 
 eMarketing Hauksson 
 
 
 Kansas Andri Már Kristinsson Eigandi og ráðgjafi 
 
    
 
 ÍMARK Guðmundur Arnar         Formaður 
  Guðmundsson 
 ______________________________________________________________________________________________________________  

  

Ari og Tryggvi Freyr hjá Netráðgjöf 

Höfundur tók viðtal við tvo eigendur fyrirtækisins Netráðgjöf ehf. þá Tryggva Freyr 

Elínarson og Ara Steinarsson (sjá viðtal í viðauka A).  

Ari Steinarsson 

Ari Steinarsson stofnaði Netráðgjöf árið 2007 og gerðist sérleyfishafi WSI sem er stærsta 

netráðgjafafyrirtæki í heiminum. Því næst fór Ari til Kanada og tók námskeið í stafrænni 

markaðssetningu. Styrkur Ara er tvímælalaust í heildarlausnum á netinu og hefur hann 

aðallega sérhæft sig í kostuðum Google auglýsingum, leitarvélabestun og Google Display 

auglýsinganetinu. Einnig hefur Ari komið að uppbyggingu yfir 100 vefsíðna frá grunni.  

 

Ari hefur komið að markaðssetningu á netinu á einn eða annan hátt fyrir mörg af stærstu 

fyrirtækjum landsins eins og: 365, Ikea, Eymundsson, Byko, Öryggismiðstöðina, SÍBS, 

Bernhard og fleiri. Helstu verkefni sem Ari hefur unnið fyrir fyrirtæki eru kostaðar Google 
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auglýsingar, leitarvélabestun, Google Display auglýsinganetið, tölvupósta- markaðssetning, 

kostaðar auglýsingar á Facebook, Facebook leikir, Ráðgjöf um heimasíður svo sem aðgengi 

og uppbygging og greining á umferð. Ari er með Google einstaklingsvottun í Adwords/PPC. 

Tryggvi Freyr Elínarson 

Höfundur tók viðtal við einn af eigendum Netráðgjafar Tryggva Frey Elínarson. Tryggvi 

hefur starfað mikið í sölu og markaðsmálum undarfarin 17 ár. Á þeim tíma hefur hann meðal 

annars unnið fyrir heimsþekkt vörumerki á borð við Adidas og danska skófyrirtækið Ecco. 

Tryggvi hefur verið mjög eftirsóttur sem fyrirlesari, leiðbeinandi og námskeiðshaldari en á 

undanförnum árum hefur hann meðal annars leiðbeint hjá fumkvöðlasetrunum Innovit og 

Klak, á vegum Íslandsstofu, í Háskólanum í Reykjavík, Háskóla Íslands og víðar. Árið 2007 

stofnaði hann sölu- og markaðsráðgjafarfyrirtækið Gott val sem síðar sameinaðist Netráðgjöf. 

Tryggvi er sjálflærður í stafrænni markaðssetningu og er með Google einstaklingsvottun í 

Adwords/PPC. 

Kristján Már hjá Nordic eMarketing 

Höfundur tók viðtal við einn af eigendum og stofnendum fyrirtækisins Nordic eMarketing, 

Kristján Má Hauksson (sjá viðtal í viðauka A). Kristján Már er menntaður kerfisfræðingur. 

Hann er með gráðu í stafrænni markaðssetningu frá Háskólanum í British Colombia í Kanada 

í gegnum skiptinám frá HÍ frá árinu 2003. Kristján hefur starfað við Internet markaðssetningu 

meira og minna síðan 1997 auk þess að hafa komið að uppsetningu hundruð vefsíðna. Hann 

stofnaði fyrirtækið Nordic eMarketing árið 2005 en fyrirtækið er eitt af leiðandi fyrirtækjum 

sinnar tegundar á Íslandi, auk þess að vera með starfstöðvar í Bretlandi, Noregi og 

Bandaríkjunum. 

  

Kristján er meðhöfundur bókarinnar Markaðssetning á netinu sem kom út árið 2009 og hefur 

haldið námskeið með sama nafni síðan þá við góðan orðstír, hann er einnig meðhöfundur 

bókarinnar Global Search Engine Marketing og er að leggja loka hönd á bókina Global Social 

Media Marketing. Kristján er í stjórn Search Engine Marketing Professional Organization, í 

ráðgjafastjórn fyrir Bing Advertising og hefur í gegnum árin talað á yfir 100 ráðstefnum og 

námskeiðum í þrem heimsálfum. 

  

Meðal fyrirtækja sem Kristján hefur unnið fyrir sem ráðgjafi eru aðilar allt frá Árbóli 

Gistiheimili á Húsavík til fyrirtækja á lista Fortune 500 eins og Fujitsu, Dell og Symantec. 

Þess má geta að Kristján er er með Google einstaklingsvottun í Adwords/PPC. 
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Andri Már hjá Kansas 

Höfundur tók viðtal við Andra Má Kristinsson framkvæmdastjóra Kansas ehf. (sjá viðtal í 

viðauka A) Andri stofnaði fyrirtækið árið 2011. Þar á undan starfaði Andri í 2 ár hjá Google í 

Dublin í Írlandi. Þar var hann hluti af teymi fyrir norska markaðinn þar sem hann veitti öllum 

í Noregi stuðning í öllu sem við kom Google adwords. Þar á undan var Andri í 3-4 ár í 

markaðsdeildinni hjá Nýherja hf. þar sem hann stýrði allri markaðssetningu á 

einstaklingsmarkaði.  

 

Andri er menntaður viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík. Þekking hans af 

stafrænni markaðssetningu kemur til að mynda úr því starfi sem hann gengdi hjá Nýherja. 

Hann fór einnig á mjög gott námskeið að eigin sögn hjá fyrirlesaranum Susan Sweeney sem 

Hjörtur Smárason flutti inn árið 2006 eða 2007.  

 

Eftir að Nýherji steig ákveðin skref í markaðssetningu á netinu fékk hann góða reynslu í 

Google adwords og vefborðum og mælingum á þeim. Einnig öðlaðist Andri mikla þekkingu á 

öllum þeim tólum sem Google býður upp á í starfi sínu hjá fyritækinu Google. Eftir að Andri 

kom heim frá Dublin hefur hann unnið að því að aðlaga þekkingu sína að íslenskum markaði. 

Kansas býður upp á ráðgjöf og þjónustu í markaðssetningu á netinu. Þeir leggja mikla áherslu 

á að hjálpa fyrirtækjum að gera markaðsmál á netinu að eðlilegu ferli í markaðsstarfi hjá 

fyrirtækjum. Andri er með Google einstaklingsvottun í Adwords/PPC. 

Guðmundur Arnar hjá ÍMARK. 

Höfundur tók einnig viðtal við formann ÍMARK. Formaður ÍMARK heitir Guðmundur Arnar 

Guðmundsson. Guðmundur er hagfræðingur að mennt frá Acadia University í Kanada og er 

auk þess með MBA gráðu með áherslu á markaðssfræði frá Háskóla Íslands.  

 

Guðmundur Arnar byrjaði í markaðsmálum hjá íslenska útvarpsfélaginu sem varð svo 

Norðurljós, sem varð 365 miðlar, sem varð svo að 365 eins og það er í dag. Guðmundur tók 

þátt í markaðsetningu á öllum þessum fyrirtækjum. Hann fór því næst til Icelandair og var í 2 

ár í London í markaðsdeildinni þar. Hann var 4 ár sem vörumerkjastjóri hjá Icelandair á 

Íslandi. Eftir það fór hann yfir til WOW AIR og varð markaðsstjóri þar. Guðmundur er einn 

af höfundum bókarinnar Markaðssetning á netinu og hefur skrifað fjölda greina um 

markaðsmál og haldið fjölda námskeiða í markaðssetningu á netinu.  
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Tækjabúnaður og mælitæki 

Viðtölin voru tekin upp á smáforriti á Iphone 5 snjallsíma höfundar. 

 

Hvatt er til þess að hafa spurningar opnar þegar stuðst er við leiðir fræðilegs viðhorfs því 

þannig gefst viðmælendum tækifæri til að koma sínum sjónarhorni á framfæri með eigin 

orðum (Esterberg, 2002). Spurningalisti var settur saman til hliðsjónar og til stuðnings en 

annars var reynt að hafa viðtölin sem líkust eðlilegum samræðum til þess að fá sem mest út úr 

þeim en  umræðunni var beint í ákveðinn farveg. Mælt er með því að vera með spurningalista 

til hliðsjónar til þess að fylgja umræðuefni viðtalsins eftir (Esterberg, 2002). 

 

Eins og áður hefur komið fram þá er rannsakandinn aðalrannsóknartækið og því skiptir miklu 

máli að hann sé meðvitaður um hvaða áhrif hann getur haft á viðmælendur og skoðanir þeirra 

með spurningum sínum og áherslum í tali. Hann þarf því að leggja sínar skoðanir til hliðar á 

meðan viðtali stendur (Esterberg, 2002). 

Framkvæmd 

Í viðtali sínu við fyrirtækið Netráðgjöf ehf. hitti höfundur þá Ara og Tryggva í fundarherbergi 

Netráðgjafar. Viðtalið gekk þannig fyrir sig að höfundur kveikti á upptöku smáforritinu og 

hóf viðtalið með spurningum um hvað þeim þætti almennt um þekkingu íslenskra 

markaðsmanna, hvort henni væri ábótavant og ef svo væri hvað mætti betur fara. Því næst 

spurði höfundur að því hvaða spurningar væru hentugar að spyrja íslenska markaðsmenn um 

hvern þátt innan stafrænnar markaðssetningar. Spurningalisti var hafður með í för til 

hliðsjónar til að stýra samræðunum í réttan farveg. Viðtalið stóð í 33:18 mínútur.  

 

Í viðtali sínu við Kristján Má hjá Nordic eMarketing hitt höfundur Kristján á skrifstofu hans í 

húsakynnum Nordic eMarketing. Viðtalið gekk fyrir sig á nákvæmlega sama hátt og 

viðtalið við þá Ara og Tryggva. Viðtalið stóð í 32:49 mínútur. 

 

Í viðtali sínu við Andra Már Kristinsson hjá Kansas, hitt höfundur Andra í fundarherbergi í 

húsakynnum Kansas. Viðtalið gekk fyrir sig á nákvæmlega sama hátt og fyrri viðtöl við þá 

Ara, Tryggva og Kristján. Viðtalið stóð í 51:18 mínútur. 

 

Í viðtali sínu við Guðmund Arnar Guðmundsson hjá ÍMARK, hitt höfundur Guðmund í 

fundarherberg í húsakynnum WOW AIR. Viðtalið gekk fyrir sig á nákvæmlega sama hátt 



 
 

27 

og fyrri viðtöl við þá Ara, Tryggva, Kristján og Andra fyrir utan að Guðmundur var ekki 

spurður af hentugum spurningum til þess að spyrja íslenska markaðsmenn um hvern þátt 

innan stafrænnar markaðssetningar . Viðtalið stóð í 10:18 mínútur. 

Niðurstöður og umræða 

Helstu niðurstöður úr öllum viðtölum voru þær að allir viðmælendur voru sammála um að 

mikið vantaði upp á tenginu  milli menntakerfisins og atvinnulífsins hvað varðar þekkingu á 

stafrænni markaðsfræði. Kristján Már hjá Nordic eMarketing talaði um að þekking á meðal 

þeirra sem koma að stafrænni markaðssetningu á Íslandi svo sem eins og hjá 

birtingarhúsunum, auglýsingastofunum eða markaðsstjórum stórfyrirtækja væri ekki nægilega 

góð þar sem að birtingarhúsin og auglýsingastofur væru að setja saman söluvöru úr stafrænni 

markaðssetningu á forsendum hefðbundinnar markaðssetningar og selja til fyrirtækja sem 

hafa svo ekki þekkingu á því að greina gott frá lélegu þegar kemur að því að greina árangur 

verkefna. 

 

Kom það fram í viðtölunum að birtingarhúsin og auglýsingarstofurnar væru eingöngu að taka 

að sér verkefni sem ekki væru flókin, eins og djúp og mikil leitarvélarbestun. Þau tækju 

eingöngu að sér verkefni eins og vefborðasölu og Facebookleiki eða síður. Því hefði á síðustu 

árum sprottið upp hin og þessi fyrirtæki sem sérhæfa sig í stafrænni markaðssetningu. Því 

ættu markaðsstjórar í auknum mæli að leita beint til stafrænu markaðsstofanna og eða 

birtingahúsin og auglýsingastofur leiti til þeirra fyrir hönd sinna viðskiptavina og þá 

sérstaklega varðandi hluti sem eru flóknari eða miklir umfangs í stafrænni markaðssetningu.  

Guðmundur Arnar hjá ÍMARK talaði um að það væru margir aðilar að gera góða hluti hvað 

varðar hina og þessa miðla en það vanti fólk sem hafi þekkingu og yfirsýn yfir alla miðlana á 

Internetinu. Áhugi og metnaður þarf að vera til staðar hjá markaðsstjórum til þess að uppfæra 

sína þekkingu með tilliti til síbreytilegs og óviss markaðsumhverfis á netinu töluðu Ari og 

Tryggvi hjá Netráðgjöf um. Einnig talaði Tryggvi um að markaðsfólk þyrfti að hafa yfirsýn 

yfir hver tækifærin væru á Internetinu og hvaða aðferðum væri beitt. Það þyrfti að undirstrika 

mikilvægi þessara miðla því þeir væru oft einhvers staðar til hliðar. Tryggvi talaði um að það 

þyrfti að tryggja að þessir miðlar á netinu, heimasíðan, aðrir miðlar og allt annað 

markaðsstarf væri að tala saman með sama hætti og væru í samhljómi. 

Einnig kom það fram í viðtölunum að sökin lægi jafnt hjá menntakerfinu sem og núverandi 

markaðsmönnunum. Þ.a.s. að fræðimenn skólanna hafa ekki áhuga eða hafa ekki tíma til þess 

að uppfæra þekkingu sína á stafrænni markaðsfræði sem breytist ört. Einnig hafa 
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fræðimennirnir ekki þá praktísku þekkingu eða starfsreynslu sem til þarf í stafrænni 

markaðssetningu. Andri Már hjá Kansas talaði um að áhuginn væri mikill en þekkingin lítil 

vegna þess að kennsla á háskólastigi snúi engan veginn að markaðsmálum á Internetinu. 

Andri Már talaði einnig um að sökum þess að markaðsumhverfið á Internetinu stökkbreytist 

frá mánuði til mánaðar sé erfitt fyrir fyrirtæki að fylgjast með og þá erfitt að ákveða í hvorn 

fótinn eigi að stíga.  

Ari og Tryggvi hjá Netráðgjöf töluðu um að það þyrfti að gefa stafrænni markaðssetningu 

jafn mikið vægi og hefbundnum leiðum í kennslu markaðsfræði í skólum svo nemendur læri 

inn á öll þau tækifæri sem stafræna markaðssetningin býður upp á. Ekki væri brýnt að kenna 

ítarlega leitarvélarbestun heldur frekar að gefa innsýn inn í alla þætti stafrænnar 

markaðssetningar svo nemendur læri að allar þessar markaðsleiðir, hefðbundnar sem og 

stafrænar spila saman í einni heildarmynd. Andri Már hjá Kansas talaði einnig um að það 

þyrfti að gefa nemendum á háskólastigi innsýn inn í þessa grein svo þeir fái tækifæri til að 

nýta sér þau tól og tæki sem bjóðast í markaðssetningu á netinu. Guðmundur Arnar hjá 

ÍMARK talaði um að stafræn markaðssetning ætti ekki að vera sérhluti í markaðsfræðinni 

heldur hluti af heildar markaðsfræðinni því góðir markaðsstjórar þyrftu að vera með góða 

þekkingu á öllum þessum sviðum.  
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Rannsókn B 

Aðferð 

Höfundur vildi kanna þekkingu íslenskra markaðsmanna á stafrænni markaðssetningu út frá 

spurningalista sem hann hannaði út frá fræðibókum stafrænnar markaðssetningar og viðtölum 

sínum við stafrænu markaðsstofurnar Netráðgjöf, Nordic eMarketing, Kansas og einnig við 

Formann ÍMARK (sjá spurningalista í viðauka B). Með því var innra réttmæti styrkt. Var sá 

listi hannaður tvíhliða, annars vegar með því markmiði að rannsaka hegðun og viðhorf á 

markaði og hins vegar að prófa markaðinn fyrir einstökum hlutum. Niðurstöðurnar áttu svo 

að styðja við eða fella ályktanir og athugasemdir sérfræðinga á markaði stafrænnar 

markaðssetningar.  

Þátttakendur 

Eins og í Rannsókn A þá voru þátttakendur einnig valdir eftir markmiðsúrtaki fyrir Rannsókn 

B. En eins og áður hefur komið fram þá eru markmiðsúrtökum beitt við sérstakar aðstæður 

þar sem að rannsakandi þarf að beita dómgreind sinni til að velja úrtak sem hæfir markmiði 

rannsóknar. Markmiðsúrtak er valið með tilliti til þess sem rannsaka á (Þorlákur Karlsson og 

Þorólfur Þorlindsson, 2003). Í þessari rannsókn skipti sköpum að velja íslenskt markaðsfólk 

fyrir markmiðsúrtakið. 

 

Lögð var áhersla á að ná til sem flestra íslenskra markaðsmanna og var það gert með 

tölvupóstlista sem náði til 500 markaðsstjóra á landinu. Einnig fór höfundur í mikla 

rannsóknarvinnu á leitarvélinni Google og fann þar 241 netföng allra helstu markaðsráðgjafa, 

birtingastjóra, birtingaráðgjafa, auglýsingastjóra og auglýsingaráðgjafa á Íslandi til þess að 

senda á. Því næst setti höfundur ummæli á hóp á samfélagsmiðlinum Facebook sem heitir 

Markaðsnörd um beiðni að meðlimir hópsins tækju þátt og nær sá hópur yfir 1.464 

markaðsmanneskjur. Þýðið samanstóð því af 2.205 einstaklingum. 

 

Þátttakendur úrtaksins voru 155 íslenskir markaðsmenn sem nálgast var í gegnum 

tölvupóstlista, rannsóknarvinnu höfundar á leitarvélinni Google og hópi á samfélagsmiðlinum 

Facebook sem heitir Markaðsnördar. Þeir samanstanda af markaðsstjórum, 

markaðsráðgjöfum, auglýsingastjórum, auglýsingaráðgjöfum og ráðgjöfum í stafrænum 

markaðsstofum. Þátttakendur skiptust niður í 85 karla og 70 konur (sjá mynd 1). 
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Mynd 1:Kyn þátttakenda 

Aldurskipting þátttakenda, þáttakendur  voru flesir á aldrinum 29-40 ára eða 51% og 

aldurinum 41-51 ára eða 21% (sjá mynd 2). 

 

 

Mynd 2: Aldur þátttakenda 



 32 

Mælitæki 

Gerð spurningalista og forprófun 

Þorlákur Karlsson (2003) talar um að það skiptir máli við gerð spurningalista að huga vel að 

öllu orðafari og prófa notagildi hverrar spurningar. Einnig talar Þorlákur um að orðalag 

spurninga þurfi að vera skýrt og einfalt. Mikilvægt er samkvæmt Þorláki að byggja 

spurningalista rétt upp hvað varðar staðsetningu hverrar spurningar því var stuðst við 

ráðaleggingar Þorláks við gerð þessara spurningalista. Mikilvægt er að röð spurninga sé vel 

skipulögð þar sem að hún getur haft áhrif á nákvæmni svara og hinsvegar hversu auðvelt er 

að svara spurningalistanum.  

Höfundur vildi með spurningalistanum rannsaka viðhorf og hegðun á markaði annars vegar 

og hinsvegar að prófa þekkingu markaðarins á stafrænni markaðssetningu. Höfundur byrjaði 

á áhugaverðum spurningum sem spurðu almennt um stafræna markaðssetningu. Því næst 

komu spurningar eftir flokkum. Flokkarnir voru leitarvélabestun, samfélagsmiðlar, vefborðar, 

snjallsíma markaðssetning, tölvupóstamarkaðssetning og almannatengsl á netinu. Erfiðar 

spurningar sem prófuðu þekkingu voru hafðar aftarlega og spurningar sem gætu haft áhrif á 

hvor á aðra voru aðskildar. Svo sem spurningar sem spurðu um viðhorf og svo aftur um 

hegðun á viðfangsefni. Bakgrunnspurningar voru hafðar aftast. 

 

Eftirfarandi spurningar voru með 5 punkta Likert -skala: 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 31, 32, 38, 

39, 41, 43, 47, 48, 51, 52, 53 og 55. 

Í spurningalistanum voru 5 staðhæfingar þar sem notast var við 5 punkta Likert -skala. 

Játandi staðhæfingar voru spurningar númer: 34, 35, 36 og 59. Neitandi staðhæfing var 

spurning númer 5.  

 

Eftirfarandi voru flokkastika spurningar á nafnkvarða: 4, 7, 9, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 

37, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 54, 56, 58, 60, 62 og 63. 

Eftirfarandi voru fjölvalsspurningar á nafnkvarða: 1, 2, 5, 16, 17, 29, 50, 57 og 61. 

Eftirfarandi voru fjölvalsspurningar á raðkvarða: 3, 6, 10, 15 og 64. 

Spurningar: 1, 2, 5, 29, 37 og 61 voru hálfopnar og spurningar 8 og 23 voru opnar spurningar, 

ekki var notast við neinn skala í þeim. Restin af spurningunum voru lokaðar spurningar. 

 

Þorlákur (2003) talar um að til þess að leggja áherslu á vönduð vinnubrögð er vert að benda á 

spurningalistinn er ekkert annað en mælitæki sem verður að vera áreiðanlegt og réttmætt. Því 
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var sérfræðingaréttmæti komið á við gerð hans með hliðsjón af svörum viðmælenda í 

rannsókn A. Til þess að auka áreiðanleika mælitækisins var spurningalistinn sendur til 

yfirlestrar til leiðbeinenda verkefnisins Dr. Valdimars Sigurðssonar og hann síðan 

forprófaður á Ara Steinarssyni og Tryggva Freyr Elínarssyni, eigendum Netráðgjafar. Í 

forprófun fengu Ari og Tryggvi þau fyrirmæli að svara spurningakönnuninni og greina frá 

öllu því sem þeir sæju sem væri óþægilegt, óskýrt eða ekki við hæfi. En Þorlákur (2003) 

mælir eindregið með að spurningalistar séu forprófaðir og til þess er hægt að nota ýmsar 

aðferðir. 

Tölfræði aðferðir 

Þær tölfræði aðferðir sem notast var við, við úrvinnslu gagna og greiningu Rannsóknar B var 

Kí-kvaðrat próf og Spearman fylgnipróf. Kí-kvaðrat próf eru notuð til þess að prófa samband 

tveggja breyta á nafnkvarða. Spearman fylgni próf greinir styrk fylgni tveggja samfelldra 

breytna (Pallant, 2004). Túlkun á styrkleika kvarða í fylgni var fenginn hjá Cohen (1988). 

Framkvæmd 

Eftir uppsetningu spurningarlistans var könnunin sett upp í netforritinu SurveyGizmo til að 

auðvelda aðgengi þátttakenda að könnuninni. Könnunin var send í tölvupósti á póstlista sem 

með 741 netföngum íslenskra markaðsmanna og einnig á hópinn Markaðsnördar á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Fjórum dögum eftir að könnunin var send út var send 

áminning um að svara könnuninni. Tveimur dögum seinna var könnuninni lokað á netinu og 

hafist var handa við að vinna úr tölulegum upplýsingum. 

 

Þátttakendur fengu þau fyrirmæli að könnunin væri trúnaðarmál og að svör væri ekki hægt að 

rekja til einstakra þátttakenda. Einnig var tekið fram að könnunin væri nafnlaus til að 

undirstrika enn fremur að ekki væri hægt að rekja svör svarenda. Þetta er gert til að fá sem 

nákvæmustu niðurstöður úr svörum þátttakenda. Í lok könnunarinnar var þátttakendum 

þakkað fyrir að sjá sér fært um að svara spurningunum sem lagðar voru fyrir. Einnig var 

settur inn hvati í lýsinguna til þess að auka svarhlutfall, hann var möguleikinn á að vera 

dreginn út og fá vinning upp á 20.000 kr. gjafakort í Kringlunni. Sjá má heildar niðurstöður 

spurningalistans í viðauka C. 
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Niðurstöður 

Gert var krosskeyrslu próf  til þess að kanna tengsl svara um starfstitla úr spurningu númer 2 

við spurningu númer 62: ,,Telur þú vera nægilega mikla þekkingu til staðar á markaðsmálum 

á Internetinu meðal íslenskra markaðsmanna?" Til þess að athuga hvort tenging væri á milli 

starfstitla og svarútkomu og hvort svarendur væru sammála heildarviðfangsefni ritgerðarinnar 

um hvort þekkingin væri nægilega mikil á stafrænni markaðssetningu.  

Þátttakendurnir skiptast niður í sjö hópa með 120 einstaklingum (sjá mynd 3). Þeir skiptust 

þannig niður að 5 einstaklingar voru með starfsheitið birtingaráðgjafi, 6 einstaklingar með 

starfsheitið birtingastjóri, 26 einstaklingar með starfsheitið markaðsráðgjafi, 42 einstaklingar 

með starfsheitið markaðsstjóri, 3 einstaklingar með starfsheitið auglýsingaráðgjafi, 5 

einstaklingar með starfsheitið auglýsingastjóri og 33 einstaklingar sem völdu annað sem 

starfsheiti. 35 einstaklingar voru fjarlægðir úr niðurstöðunum þar sem að þeir höfðu svarað 

,,Veit ekki" við spurningunni ,,Telur þú vera nægilega mikla þekkingu til staðar á 

markaðsmálum á Internetinu meðal íslenskra markaðsmanna?"  

 

 

Mynd 3: Starfsheiti 

Niðurstöður úr Kí-kvaðrat prófi (sjá töflu 6 í viðauka) sýndi fram á að ekki væru marktæk 

tengsl á milli starfsheita og hvort fólk svaraði ,,Já" eða ,,Nei" við spurningunni. Byggt á 

þessum niðurstöðum (χ²(6, N= 120) = 11,35; p = 0,78). 
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Mynd 4: Samband á milli starfsheitis og hvort þekking sé nægileg 

 

Alls svöruðu 70,8% nei (sjá töflu 6 í viðauka) við spurningunni ,,Telur þú vera nægilega 

mikla þekkingu til staðar á markaðsmálum Internetinu meðal íslenskra markaðsmanna?"  

Niðurstöður úr krosskeyrslu prófinu sýndi fram á að í hópi þeirra sem telja ekki vera 

nægilega þekkingu á markaðsmálum á Internetinu meðal íslenskra markaðsmanna voru 

66,7% markaðsstjóra, 84,8% sem höfðu svarað ,,annað" í starfsheiti. 69,2% af 

markaðsráðgjöfum, 80% af birtingaráðgjöfum (sjá mynd 4), 100% af auglýsingaráðgjöfum, 

33,3% af birtingastjórum og 40% af auglýsingastjórum. Í heild svöruðu 70,8% ,,Nei" við 

spurningunni hvort þeir teldu vera nægilega mikla þekkingu til staðar á markaðsmálum á 

Internetinu meðal íslenskra markaðsmanna. 

 

Gert var krosskeyrslu próf til þess að kanna tengsl svara um hvort svarendur hefðu aflað sér 

þekkingar á stafrænni markaðssetningu úr spurningu 4 við spurningu 9 ,,Þegar þú keyrir 

markaðsherferð, keyrir þú samsvarandi auglýsingar á öllum netmiðlum og þú ert að keyra í 

sjónvarpi og blöðum?" Svarendur voru 102 en 53 svarendur höfðu verið fjarlægðir úr 
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niðurstöðum þar sem að þeir höfðu svarað ,,Á ekki við mig" í spurningu 9. Sjá má á töflu 3 

hvernig svarendur skiptist niður á svarmöguleika. 

 

Tafla 3: Skipting þeirra sem höfðu aflað sér þekkingar og hvort þeir keyri samsvarandi auglýsingar á 

öllum miðlum. 

        
Þegar þú keyrir markaðsherferð, keyrir 

þú samsvarandi auglýsingar á öllum 

netmiðlum og þú ert að keyra í 

sjónvarpi og blöðum 

    Hefur þú aflað þér þekkingar 

á stafrænni markaðssetningu    

        Já Nei     

  

Já 

 

47 36 

  

  

Nei 

 

11 8 

      Samtals   58 44     

 
 
Niðurstöður úr Kí-kvaðrat prófi (sjá töflu 7 í viðauka) sýndi fram á að ekki væru marktæk 

tengsl á milli þeirra sem hafa aflað sér þekkingar á stafrænni markaðssetningu og hvort þeir 

væru að keyra samsvarandi auglýsingar í markaðsherferðum á öllum netmiðlum og þeir eru 

að keyra í sjónvarpi eða blöðum.  

Byggt á þessum niðurstöðum (χ²(1, N= 102) = 0,01; p = 0,92). 
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Mynd 5: Samband milli þekkingar og þess að keyra samsvarandi auglýsingar á öllum miðlum 

 

Alls svöruðu 43,1% nei við spurningunni ,,Þegar þú keyrir markaðsherferð, keyrir þú 

samsvarandi auglýsingar á öllum netmiðlum og þú ert að keyra í sjónvarpi og blöðum?" 

Niðurstöður úr krosskeyrslu prófinu (sjá töflu 7 í viðauka) sýndu fram á það að 43,4%  sem 

sögðu nei við spurningunni höfðu aflað sér þekkingar á stafrænni markaðssetningu (sjá mynd 

5). 

 

Gert var krosskeyrslu próf til þess að sjá tengsl á milli spurningar númer 2 um starfstitla og 

fjölvalsspurningu númer 61, hvert fólk myndi sækja sér þjónustu í stafrænni 

markaðssetningu. Svarendur voru 155. Á mynd 6 má sjá hvernig svör skiptust niður á 

svarmöguleika. 
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Mynd 6: Þjónusta í stafrænni markaðssetningu 

 
Sýndi það próf (sjá töflu 8 í viðauka) að flestir eða 38,1% myndu sækja þjónustuna til 

auglýsingastofunnar, 37,4% myndu sækja þjónustu til stafrænumarkaðsstofunnar, 19,4% 

myndu sækja sér þjónustu eitthvert annað, 16,8% til birtingahússins og 14,2% myndu sækja 

sér þjónustu til vefhýsingaraðila vefsíðunnar. Prófið sýndi einnig að af heildarhlutfalli þá 

svöruðu 12.9% markaðsstjóra því að þeir myndu leita til stafrænu markaðsstofunnar og 

12,3% markaðsstjóra af heildarsvarhlutfalli að þeir myndu leita til auglýsingastofunnar. 

 

Gert var krosskeyrslu próf til þess að kanna tengsl starfstitla spurningar númer 2 og 

fjölvalsspurningar númer 5, þar sem svarendur höfðu aflað sér þekkingar í stafrænni 

markaðssetningu. Svarendur voru 120 þar af 35 svarendur sem höfðu ekki aflað sér þekkingar 

á stafrænni markaðssetningu. Sjá má á mynd 7 hvernig svör skiptust niður á svarmöguleika. 
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Mynd 7: Öflun þekkingar í stafrænni markaðssetningu 

 
Sýndi það próf (sjá töflu 9 í viðauka) að flestir höfðu aflað sér þekkingar sjálfir og því hakað 

í ,,Sjálflærðir" eða 68,3%, 50,8% höfðu aflað sér þekkingar á námskeiði, 29,2% höfðu aflað 

sér þekkingar í háskólanámi og 5% höfðu aflað sér þekkingar annarsstaðar. Af 

markaðsstjórum voru 25,8% af heildarfjölda þátttakenda sjálflærðir, 18,3% höfðu aflað sér 

þekkingar á námskeiði, 8,3% höfðu aflað sér þekkingar í háskólanámi og 2,5% höfðu aflað 

sér þekkingar annars staðar. 

 

Í spurningalistanum var verið að prófa viðhorf á móti hegðun í spurningum 33 og 59 ,,Hversu 

sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingu? Það skiptir miklu máli að greina 

árangur vefborða á meðan birtingu stendur sem og eftir birtingu." og spurningunni ,,Greinir 

þú árangur vefborða á meðan birtingu stendur?" Því var rannsakað hvort fylgni væri á milli 

viðhorfs og hegðunar fyrir mælingar á árangri vefborða. Var það gert með Spearman 

fylgniprófi. 

Niðurstöður sýndu fram á að miðlungs neikvæð fylgni var á milli þess hvort svarendur 

svöruðu ,,Já" eða ,,Nei" og hversu ,,Sammála" eða ,,Ósammála" þeir voru staðhæfingunni     

(r =-0,41; p<0,05) (sjá töflu 10 í viðauka). 
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Skoðuð var fylgni með Spearman fylgniprófi á milli þess hversu mikla þekkingu þátttakendur 

höfðu á snjallsímamarkaðssetningu í spurningu númer 38 og hinsvegar spurningu númer 44 

,,Veistu hversu stórt hlutfall af umferðinni sem kemur inn á vefsíðu fyrirtækisins kemur frá 

snjallsímum eða spjaldtölvum?". Niðurstöður sýndu fram á að miðlungs neikvæð fylgni var á 

milli þess hvort svarendur höfðu þekkingu eða ekki og hvort þeir vissu hversu hátt hlutfall af 

umferðinni sem kemur inn á vefsíðu fyrirtækisins kemur frá snjallsímum eða spjaldtölvum                      

(r =-0,33; p<0,05) (sjá töflu 11 í viðauka). 

Einnig var skoðuð fylgni með Spearman fylgniprófi á milli þess hversu mikla þekkingu 

þátttakendur höfðu annars vegar á snjallsímamarkaðssetningu í spurningu númer 38 og hins 

vegar spurningu númer 40 ,,Er notendaupplifun gesta á vefsíðu fyrirtækisins góð í gegnum 

allar gerðir af tækjum svo sem snjallsíma og spjaldtölvum?". Niðurstöður sýndu fram á að 

miðlungs neikvæð fylgni var á milli þess hvort svarendur höfðu þekkingu eða ekki og hvort 

notendaupplifun væri góð í gegnum allar gerðir af tækjum  (r =-0,31; p<0,05) (sjá töflu 11 í 

viðauka). 

 

Gert var krosskeyrslu próf til þess að sjá tengsl á milli þess hversu lengi svarendur höfðu 

starfað við stafræna markaðssetningu annars vegar í spurningu númer 6 og hins vegar 

spurningu númer 58: ,,Hefur þú borið saman ólíka hegðun umferðar á vefsíðu svo sem 

Facebook umferð og hins vegar leitarvélaumferð?" Svarendur voru 112 en 43 svarendur 

höfðu verið fjarlægðir úr niðurstöðum þar sem að þeir höfðu svarað ,,Hef aldrei starfað við 

stafræna markaðssetningu" í spurningu 8 eða svarað ,,Á ekki við mig" í spurningu númer 58. 

Á töflu 4 má sjá skiptingu starfsaldurs. 

 

Tafla 4: Skipting starfsaldurs 

        Hefur þú borið saman ólíka 

hegðun umferðar á vefsíðu 

svo sem Facebook umferð 

og hins vegar 

leitarvélaumferð? 
Hversu lengi hefur þú starfað 

við stafræna 

markaðssetningu? 

 

 Fjöldi Já Nei     

 

Styttra en 6 mánuði 12 4 8 

  

 

6-12 mánuðir 13 6 7 

  

 

Um 1-2 ár 

 

27 12 15 

  

 

Um 2-4 ár 

 

26 15 11 

  

 

Um 4 ár eða lengur 34 20 14 

    Samtals   112 57 55     
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Niðurstöður úr Kí-kvaðrat prófi (sjá töflu 13 í viðauka)  sýndi fram á að ekki væru marktæk 

tengsl á milli þeirra sem hafa borið saman ólíka hegðun umferðar á vefsíðu og hversu lengi 

svarendur höfðu starfað við stafræna markaðssetningu. Byggt á þessum niðurstöðum (χ²(4, 

N= 112) = 3,38; p = 0,50). 

 

 

Mynd 8:  Starfsaldur og tengsl hans við þá sem báru saman umferð 

 

Niðurstöður úr krosskeyrslu prófinu (sjá töflu 13 í viðauka) sýndu að þeir sem höfðu borið 

saman ólíka hegðun á umferð á vefsíðu var 17,9% af heildar svarhlutfalli með starfsaldur við 

stafræna markaðssetningu um 4 ár eða lengur, 13,4% sem höfðu greint ólíka hegðun höfðu 

starfað um 2-4 ár, 10,7% sem höfðu greint ólíka hegðun höfðu starfað um 1-2 ár, 5,4% höfðu 

starfað um 6-12 mánuði og 3,6 höfðu starfað minna en 6 mánuði. En í heildina hafði einungis 

50,9% borið saman ólíka hegðun á umferð á vefsíðu. Þeir sem höfðu ekki borði saman ólíka 

hegðun umferðar á vefsíðu voru 12,5% af heildar svarhlutfalli sem voru búnir að starfa við 

stafræna markaðssetningu lengur en 4 ár, 9,8% höfðu starfað um 2-4 ár, 13,4% höfðu starfað 

um 1-2 ár, 6,2% höfðu starfað um 6-12 mánuði og 7,1% höfðu starfað styttra en 6 mánuði við 
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stafræna markaðssetningu (sjá mynd 8). Í heild höfðu 49,1% ekki borið saman ólíka hegðun 

umferðar á vefsíðu. 

 

Gert var krosskeyrslu próf (sjá töflu 14) til þess að kanna tengsl á milli þekkingar á 

samfélagsmiðlum í spurningu númer 20 annars vegar og hins vegar hvort fyrirtækið væri að 

mæla árangur útfrá samfélagsmiðlum í spurningu númer 30. Svarendur voru 139 en 16 

svarendur höfðu verið fjarlægðir úr niðurstöðum þar sem að þeir höfðu svarað ,,Á ekki við" í 

spurningu 30.  Sjá má á töflu númer 5 hvernig svör flokkuðust á svarmöguleika. 

 

Tafla 5: Hlutfallskipting þekkingar á samfélagsmiðlum 

Hversu mikla eða litla 

þekkingu hefur þú á 

markaðssetningu í gegnum 

samfélagsmiðla Fjöldi 

Er fyrirtækið þitt 

að mæla árangur 

út frá 

samfélagsmiðlum? 

Já Nei   

  
Mjög litla 4 2 2 

 

  
Frekar litla 19 5 14 

 

  
Hvorki né 20 6 14 

 

  
Frekar mikla 61 36 25 

     Mjög mikla 35 25 10   

  
Samtals 139 74 65 

  
 
Niðurstöður úr Kí-kvaðrat (sjá töflu 14 í viðauka) próf sýndi fram á að marktæk tengsl væru á 

milli þeirra sem höfðu þekkingu annars vegar og hinsvegar hvort fyrirtækið væri að mæla 

árangur út frá samfélagsmiðlum. Byggt á þessum niðurstöðum  

(χ²(4, N= 139) = 15,36; p < 0,05). 
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Mynd 9: Tengsl þekkingar á samfélagsmiðli og notkun mælinga 

 

Niðurstöður úr krosskeyrslu prófinu (sjá töflu 14 í viðauka) sýndu fram á að af þeim sem 

svöruðu að fyrirtækið væri að mæla árangur, voru 18% af heildar svarhlutfalli sem höfðu 

svarað því að þeir væru með mikla þekkingu á markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla og 

25,9% voru með frekar mikla þekkingu, 4,3% voru með ,,Hvorki né" þekkingu, 3,6% voru 

með frekar litla þekkingu og 1,4% voru með mjög litla þekkingu. Í heild voru einungis 53,2% 

að mæla árangur út frá samfélagsmiðlum (sjá mynd 9).  

 

Einnig var skoðuð fylgni með Spearman fylgniprófi á milli spurningar númer 35: ,,Mörg tæki 

geta ekki birt vefborða af gerðinni Flash, þar á meðal snjallsímar og spjaldtölvur frá Apple. 

Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að það skiptir miklu máli fyrir 

árangursmarkmið vefborðans og arðsemi markaðsherferðarinnar að hann sjáist í öllum 

tækjum sem hann er skoðaður í." og spurningar númer 36: ,,Hversu sammála eða ósammála 

ertu þeirri staðhæfingu að vefborðar ættu að vera gerðir úr HTML5 skrá frekar en úr Flash 

skrá svo að öll tæki geti birt vefborðann." Niðurstöður sýndu fram á að lítilvæg fylgni var á 
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milli þess hvort svarendur voru sammála eða ósammála staðhæfingunum tveimur.                 

(r =0,27; p<0,05) (sjá töflu 12 í viðauka) 

 

 

Kannað var í fjölvalsspurningu númer 37 hvaða ástæðu svarendur töldu að væri fyrir því að 

flestir vefborðar væru úr Flash tækni en ekki HTML5 tækni. Sjá má á mynd 10 hvernig svör 

skiptust niður á svarmöguleika. 

 

Mynd 10: Ástæða fyrir Flash tækni í vefborða 

 
Sýndi það tíðnipróf (sjá töflu 15) að af heildarsvarhlutfalli svöruðu 39,6% ,,Vegna 

þekkingarleysis", 27,1% svöruðu ,,Vegna hefðar á íslenskum auglýsingamarkaði", 16% 

svöruðu ,,Veit ekki", 9,3 svöruðu vegna kostnaðar, 4,9% svöruðu ,,Vegna tímaleysis" og 3,1% 

svöruðu ,,Annað".  
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Umræða 

Helstu niðurstöður 

Hér koma helstu niðurstöður og samantekt á heildar viðfangsefni þessara ritgerðar. Þ.e,a.s. 

greint verður hvort Rannsókn A, þar sem viðtöl voru tekin við sérfræðinga á markaði 

stafrænar markaðssetningar og formann ÍMARK, til þess að fá yfirgripsmikið álit sérfræðinga 

á ástandi markaðar og hvort niðurstöður úr Rannsókn B styðji álit sérfræðinga úr Rannsókn A 

og efni fræðibóka um stafræna markaðssetningu.  

 

Eins og áður hefur  komið fram var Rannsókn B byggð upp sem spurningalisti sem lagður var 

fyrir íslenska markaðsmenn. Spurningalistinn var saminn upp úr svörum sérfræðinga úr 

Rannsókn A og vinnu höfundar úr fræðibókum stafrænnar markaðssetningar. 

Spurningalistinn var tvíhliða. Í fyrsta lagi var verið að kanna viðhorf og hegðun íslenskra 

markaðsmanna til stafrænnar markaðssetningar og hins vegar var verið að prófa þekkingu 

þeirra á greininni. Í niðurstöðum Rannsóknar B greindi höfundur frá helstu niðurstöðum 

spurningalistans. Þar vildi höfundur kanna ýmsa mikilvæga þætti stafrænnar 

markaðssetningar útfrá þekkingu svarenda. Bæði var kannað hvort tengsl væru á milli þess 

hvernig svarendur svöruðu tveimur spurningum og einnig var kannað hvort fylgni væri á 

milli svara tveggja spurninga. 

 

Þær niðurstöður styðja við eða draga úr rannsóknarspurningunni; hvort þekking á stafrænni 

markaðssetningu meðal íslenskra markaðsmanna er nægilega mikil? Ef ekki hvað mætti þá 

betur fara. 

 

Til að byrja með var kannað hvort tengsl væru á milli þess hvort fólk svaraði ,,Já" eða ,,Nei" í 

spurningunni um hvort þeir teldu að þekkingin væri nægilega mikil á markaðsmálum á 

Internetinu meðal íslenskra markaðsmanna og hver starfstitill svarenda væri. Niðurstöðurnar 

sýndu að ekki var marktækur munur á tengslum á milli þess hvort svarendur svöruðu ,,Já" 

eða ,,Nei" eftir því hver starfsheiti þeirra var. En fróðlegt var að sjá að alls svörðu 71% ,,Nei" 

við því að þekkingin væri nægilega mikil hér á landi meðal íslenskra markaðsmanna. Styður 

þetta svarhlutfall við rannsóknarspurninguna um að þekkingin sé ekki nægilega mikil meðal 

íslenskra markaðsmanna á stafrænni markaðssetningu sem og álit sérfræðinga í Rannsókn A. 

Þess má geta að 66,7% markaðsstjóra svöruðu ,,Nei" og 33,3% markaðsstjóra svöruðu ,,Já". 
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Því næst vildi höfundur kanna hvort tengsl væru á milli þess hvort svarendur höfðu aflað sér 

þekkingar á stafrænni markaðssetningu og hvort þeir svöruðu ,,Já" eða ,,Nei" við 

spurningunni ,,Þegar þú keyrir markaðsherferð, keyrir þú samsvarandi auglýsingar á öllum 

netmiðlum og þú ert að keyra í sjónvarpi og blöðum?" Niðurstöður sýndu fram á að ekki voru 

marktæk tengsl á milli þess hvort svarendur höfðu aflað sér þekkingar og hvort þeir keyra 

samsvarandi auglýsingar. Sýndu niðurstöður einnig að 35% sem svöruðu ,,Nei" við því að 

þeir keyrðu samsvarandi niðurstöður höfðu aflað sér þekkingar á stafrænni markaðssetningu. 

Því má túlka að þekkingin sé ekki nægilega mikil né risti djúpt meðal íslenskra 

markaðsmanna úr því að 35% svarenda sem höfðu aflað sér þekkingar í stafrænni 

markaðssetningu eru ekki að keyra samsvarandi auglýsingar á öllum miðlum. Í heild svöruðu 

43,1% ,,Nei". Styður það við ályktanir sérfræðinga í Rannsókn A um að íslenskir 

markaðsmenn horfi á markaðssetningu á Internetinu út frá sjónarhorni hefðbundinnar 

markaðssetningar. Einnig styður það við ályktun sérfræðinga í Rannsókn A um að almennt 

taki markaðsmenn ekki markaðssetningu á Internetinu með inn í heildar markaðsherferðir 

sem gerðar eru.  

 

Eins og fram hefur komið í inngangi hafa allskyns nýjar aðferðir í markaðssetningu sprottið 

upp með tilkomu tækni Internetsins (Harrigan og Hulbert, 2011). Stafræn markaðssetning 

fellur vel að 4V (Kotler og Keller, 2011) höfuð hugtökum markaðsfræðinnar hvað varðar 

vöru, verð, vettvang og vegsauka eins og áður hefur  komið fram í inngangi (Ryan og Jones, 

2012; Wilson og Abel, 2002). Því er mikilvægt að íslenskir markaðsmenn hugi að öllum 

þeim leiðum, tækjum og tólum sem boðið er upp á í stafrænni markaðssetningu sem hluta af 

heildar markaðsfræðunum. Hafa þarf í huga að nálgast þarf leiðir stafrænar markaðssetningar 

á annan hátt en hefðbundinnar markaðssetningar. 

 

Í niðurstöðum Rannsóknar A koma fram að þekkingin á stafrænni markaðssetningu á meðal 

birtingahúsa, auglýsingastofa og markaðsstjóra stórfyrirtækja væri ekki nægilega góð. Einnig 

kom fram að birtingahúsin og auglýsingastofurnar væru að bjóða fram söluvöru úr stafrænni 

markaðssetningu á forsendum hefðbundinnar markaðssetningar. Þessar söluvörur væru því 

næst seldar til fyrirtækja sem hefðu svo litla þekkingu á að greina árangur á þeirri söluvöru. 

Einnig kom fram í áliti sérfræðinga í Rannsókn A að margir aðilar innan birtingahúsanna og 

auglýsingastofanna væru að gera góða hluti hvað varðar hina og þessa miðla en það vanti 

aðila með yfirgripsmikla þekkingu á stafrænni markaðssetningu. Því hefðu sprottið upp hinar 

og þessar stafrænu markaðsstofur sem sérhæfa sig í stafrænni markaðssetningu. Þess vegna 



 47 

vildi höfundur kanna hvert íslenskir markaðsmenn myndu sækja sér þjónustu í stafrænni 

markaðssetningu eftir starfsheitum. Niðurstöður sýndu fram á að stærsti hluti svarenda myndi 

sækja sér þjónustu til auglýsingastofunnar eða 38,1% af heildarsvarhlutfalli, því næst til 

stafrænu markaðsstofunnar eða 37,4%, 19,4% myndu sækja sér þjónustu eitthvert annað, 

16,8% myndu sækja sér þjónustu til birtingarhúsa og 14,2% myndu sækja sér þjónustu til 

vefhýsingaraðila vefsíðunnar.  

Höfundur hafði aðallega áhuga á að sjá hvert markaðsstjórar myndu sækja sér þjónustu í 

stafrænni markaðssetningu þar sem þeir stýra markaðsetningunni. Af heildar svarhlutfalli 

myndu 12,9% sækja þjónustu til stafrænu markaðsstofunnar, 12,3% myndu sækja sér 

þjónustu til auglýsingastofunnar, 7,1% myndu sækja sér þjónustu annað, 5,2% til 

birtingahúsa og 3,9% til vefhýsingaraðila vefsíðunnar. Af þessum niðurstöðum má sjá að 

stærsti hluti markaðsstjóra myndi leita til stafrænu markaðsstofunnar en stórt hlutfall myndi 

sækja þjónustu til auglýsingastofunnar eða 12,3%. Eins og fram kom í svörum sérfræðinga í 

Rannsókn A ættu markaðsstjórar í auknum mæli að leita beint til stafrænu markaðsstofanna 

og eða birtingahúsin og auglýsingastofur að leita til þeirra fyrir hönd sinna viðskiptavina og 

þá sérstaklega varðandi hluti sem eru flóknari eða miklir umfangs í stafrænni 

markaðssetningu. 

 

Eins og kom fram í inngangi er ekkert nám í háskólum á Íslandi sem býður upp á sérhæfingu  

í stafrænni markaðssetningu. Álit sérfræðinga í Rannsókn A var samhljóða um að þetta væri 

staðan og ef minnst væri á stafræna markaðssetningu í námi þá væri sú kennsla af mjög 

skornum skammti og alltaf sem sérpartur en ekki sem heild af markaðsfræðum.  

Sérfræðingar í Rannsókn A ályktuðu að ástæðan væri helst sú að fræðimenn háskólanna hafi 

ekki þekkinguna sem til þarf að kenna stafræna markaðssetningu. Líkast til vegna þess að 

markaðsumhverfið á Internetinu breytist ört og fræðimenn hafi því annað hvort ekki tíma eða 

metnað til þess að uppfæra þekkingu sína til þess að geta kennt stafræna markaðssetningu og 

einnig hafi þeir ekki starfsreynslu í greininni.  

 

Einnig kom fram í ályktun sérfræðinga að markaðsmenn væru heldur ekki að uppfæra sína 

þekkingu á markaðsfræðum með hliðsjón af stafrænni markaðssetningu.Væri helsta ástæðan 

tímaskortur eða metnaðarleysi sökum þess hversu ört markaðsumhverfið breytist á 

Internetinu. Því vildi höfundur kanna tengsl starfsheita og þeirra sem höfðu aflað sér 

þekkingar á stafrænni markaðssetningu á því hvernig þeir hefðu gert það. Af þeim 120 

svarendum sem höfðu aflað sér þekkingar á stafrænni markaðssetningu, var svarað 68,3%   
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í sjálflærðir, 50,8% höfðu aflað sér þekkingar á námskeiðum, 29,2% höfðu aflað sér 

þekkingar í háskólanámi og 5% höfðu aflað sér þekkingar annars staðar.  

Vildi höfundur kanna sérstaklega hlutfall dreifingar hjá markaðsstjórum. Af heildarfjölda 

þátttakenda voru 25,8% markaðsstjórar sjálflærðir, 18,3% höfðu aflað sér þekkingar á 

námskeiðum, 8,3% höfðu aflað sér þekkingar í háskólanámi og 2,5% höfðu aflað sér 

þekkingar annars staðar. Því má álykta út frá þessum niðurstöðum að þær styðji við þá 

kenningu að háskólanámi sé ábótavant þegar kemur að fræðum í stafrænni markaðssetningu. 

Einnig styðja niðurstöður úr Rannsókn A við þá ályktun sem kom úr niðurstöðum í Rannsókn 

B að nám í stafrænni markaðssetningu á Íslandi sé ábótavant. 

 

Mikilvægt er að mæla árangur vefborða á meðan birtingu stendur sem og eftir á, til þess að 

greina árangur hans og arðsemi. Eins og áður hefur komið fram er hægt að greina árangur 

allra markaðsaðferða í rauntíma á Internetinu með vefgreiningartólum. Því er mikilvægt að 

bregðast skjótt við ef til að mynda ef vefborði í birtingu er ekki að skila áætluðum árangri 

(Bailey, 2011; Garner, 2012; Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 

2009; Miller, 2012; Pakkala o.fl., 2012). Því vildi höfundur kanna hvort fylgni væri á milli 

svara við viðhorfspurningu í Rannsókn B ,,Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi 

staðhæfingu? Það skiptir miklu máli að greina árangur vefborða á meðan birtingu stendur 

sem og eftir birtingu." og hins vegar hegðunarspurningunni ,,Greinir þú árangur vefborða á 

meðan birtingu stendur sem og eftir birtingu?". Niðurstöður sýndu fram á að miðlungs 

neikvæð fylgni var á milli hegðunar og viðhorfs hvað varðar mælingar á árangri vefborða á 

meðan birtingu stendur. Þýðir það að því jákvæðari sem svarendur voru staðhæfingunni að 

það skipti miklu máli að greina árangur vefborða á meðan birtingu stendur voru þeir engu að 

síður ekki að greina árangur á meðan birtingu stóð. Túlkun á styrkleika kvarða í fylgni var 

fenginn hjá Cohen (1988). 

 

Með tilkomu ört vaxandi netnotkunar snjallsíma og spjaldtölva er mikilvægt að hafa í huga 

hversu hátt hlutfall af umferð inn á vefsíðu kemur frá spjaldtölvum og snjallsímum (Bailey, 

2011; Garner, 2012; Ingram, 2010; Miller, 2012; Yarow, 2012). Því vildi höfundur kanna 

hvort fylgni væri á milli þekkingar íslenskra markaðsmanna á snjallsíma markaðssetningu 

annars vegar og hins vegar hvort þeir vissu hversu stórt hlutfall af umferð inn á vefsíðu 

fyrirtækisins kæmi frá snjallsímum og spjaldtölvum. Niðurstöður sýndu fram á miðlungs 

neikvæð fylgni var á milli þess hvort svarendur voru með þekkingu á snjallsíma 

markaðssetningu og hins vegar hvort þeir vissu hvert hlutfall umferðar frá snjallsímum og 
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spjaldtölvum væri. Túlka má það sem svo að því jákvæðari sem svarendur svöruðu því að 

þeir væru með þessa þekkingu þá, vissu þeir ekki hlutfall umferðar frá snjallsímum og 

spjaldtölvum. Túlkun á styrkleika kvarða í fylgni var fenginn hjá Cohen (1988). Styðja þessar 

niðurstöður við þær kenningar að þekking á stafrænni markaðssetningu ristir ekki nægilega 

djúpt til þess að greina hluti sem þessa. 

 

Eins og fram hefur komið í inngangi skiptir máli að notendaviðmót og upplifun vefsíðugesta 

sé góð útfrá öllum gerðum af tækjum sem þær eru heimsóttar frá (Mazzei, 2012; Moth, 

2013b; O’Neill, 2013). Því vildi höfundur kanna hvort fylgni væri á milli þekkingar á 

snjallsíma markaðssetningu meðal íslenskra markaðsmanna og hins vegar hvort 

notendaupplifun gesta á vefsíðu fyrirtækisins væri góð í gegnum allar gerðir af tækjum svo 

sem gegnum snjallsíma og spjaldtölvur.  

Niðurstöður sýndu fram á að miðlungs neikvæð fylgni var á milli þekkingar og hvort 

notendaupplifun væri góð í gegnum allar gerðir af tækjum. Túlka má það sem svo að því 

jákvæðari sem svarendur voru fyrir því að vera með þekkingu á snjallsíma markaðssetningu 

því síður var vefsíða fyrirtækisins með gott notendaviðmót fyrir allar gerðir af tækjum sem 

hún var skoðuð í. Túlkun á styrkleika kvarða í fylgni var fenginn hjá Cohen (1988). Styðja 

þessar niðurstöður einnig við þær kenningar að þekking á stafrænni markaðssetningu sé ekki 

nægilega mikil til þess að átta sig á þessu. 

 

Mikilvægt er að geta greint mismunandi hegðun umferðar á vefsíðum eins og fram hefur 

komið. Til að mynda hvort leitarvéla umferð í gegnum fartölvur skili meiri sölu en umferð í 

gegnum samfélagsmiðilinn Facebook í gegnum snjallsíma. Með því er hægt að auka arðsemi 

markaðsherferða á Internetinu sem og í heildar markaðsherferðum (Bailey, 2011; Garner, 

2012; Miller, 2012; Pakkala o.fl., 2012). Því vildi höfundur kanna tengsl svara um hversu 

lengi svarendur höfðu starfað við stafræna markaðssetningu annars vegar og hins vegar hvort 

þeir höfðu borið saman ólíka hegðun umferðar á vefsíðu svo sem Facebook umferð og við 

leitarvélaumferð.  

Niðurstöður sýndu fram á að ekki voru marktæk tengsl á milli þess hversu lengi svarendur 

höfðu starfað við stafræna markaðssetningu og hvort þeir höfðu borið saman ólíka umferð 

vefsíðu. Niðurstöður sýndu einnig fram á það að í heild höfðu 49,1% ekki borið saman ólíka 

hegðun umferðar. Af þeim sem höfðu borið saman ólíka umferð vefsíðu voru 17,9% með um 

4 ár eða lengri starfsaldur við stafræna markaðssetningu,, 13,4%  voru með um 2-4 ára 

starfsaldur , 10,7% voru með um 1-2 ára starfsaldur , 5,4% voru með 6-12 mánaða starfsaldur 
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og 3,6% voru með skemmri starfsaldur en 6 mánuði. Túlka má út frá þessum niðurstöðum að 

þrátt fyrir mismunandi starfsaldur við stafræna markaðssetningu er nærri helmingur svarenda 

ekki að bera saman hegðun ólíkrar umferða á vefsíðu. Styðja þessar niðurstöður því einnig 

við þá kenningu að þekking á stafrænni markaðssetningu sé almennt ekki nægilega mikil til 

þess að greina hluti sem þessa. 

 

Samfélagsmiðlar skipa stærri sessi í markaðsaðgerðum fyrirtækja með degi hverjum. Eins og 

fram hefur komið þá skiptir máli að fyrirtæki séu með skýra stefnu hvað varðar 

samfélagsmiðla. Mikilvægt er að mæla allar aðgerðir sem framkvæmdar eru á 

samfélagsmiðlum, hvernig umferðin frá þeim hegðar sér, hvort umferð í gegnum 

samfélagsmiðla sé líklegri til að notendur kaupi eða framkvæmi tiltekin markmið sem sett eru 

frekar en t.d. leitarvélaumferð (Bailey, 2011; Garner, 2012).  

Höfundur kannaði hvort tengsl væru á milli þess hversu mikla þekkingu svarendur höfðu á 

markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla og hvort þeir væru að mæla árangur út frá 

samfélagsmiðlum. Niðurstöður sýndu fram á að marktæk tengsl eru á milli þess hversu góða 

þekkingu svarendur höfðu og hvort þeir væru að mæla árangur. Í heild voru einungis 53,2% 

svarenda að mæla árangur út frá samfélagsmiðlum. Þeir sem svöruðu því að þeir væru með 

mjög mikla þekkingu á markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla og voru að mæla árangur 

voru 18% og 25,9% voru með frekar mikla þekkingu. Túlka má frá þessum niðurstöðum að 

þeir sem eru með yfir miðlungs þekkingu greina frekar árangur í gegnum samfélagsmiðla en 

þeir sem eru með minni þekkingu. 

 

Mikilvægt er að huga vel að því hvort vefborðar séu að skila tilætluðum árangri (Miller, 

2012). Eins og fram hefur komið geta snjallsímar og spjaldtölvur frá Apple ekki sýnt 

vefborða af Flash gerð (Jobs, 2012). Því getur það dregið úr arðsemi fjárfestingar á vefborða 

ef þeir sjást ekki í öllum gerðum tækja sem þeir eru skoðaðir í. Höfundur vildi því kanna 

hvort fylgni væri á milli þess hvernig íslenskir markaðsmenn svöruðu  því hvort þeir væru 

annars vegar sammála eða ósammála eftirfarandi staðhæfingunum: ,,Hversu sammála eða 

ósammála ertu þeirri staðhæfingu að það skiptir miklu máli fyrir árangursmarkmið 

vefborðans og arðsemi markaðsherferðarinnar að hann sjáist í öllum tækjum sem hann er 

skoðaður í." og hins vegar staðhæfingunni: ,,Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri 

staðhæfingu að vefborðar ættu að vera gerðir úr HTML5 skrá frekar en úr Flash skrá svo að 

öll tæki geti birt vefborðann.". Niðurstöður sýndu fram á að lítilvæg fylgni væri á milli svara 

á staðhæfingunum tveimur. Túlka má það sem svo að því jákvæðari sem svarendur voru því 
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að það skipti máli að vefborðinn sjáist í öllum tækjum sem hann er skoðaður í, þeim mun 

jákvæðari voru þeir fyrir staðhæfingunni um að vefborðar ættu að vera úr HTML5 tækni í 

stað Flash tækni. Í framhaldi vildi höfundur kanna hverjar helstu ástæður svarendur töldu 

vera fyrir því hvers vegna flestir vefborðar væru úr Flash tækni en ekki HTML5 tækni. Sýndu 

þær niðurstöður eftirfarandi vægi 39,6% ,,Vegna þekkingarleysis", 27,1% ,,Vegna hefðar á 

íslenskum auglýsingamarkaði",16% vegna ,,Veit ekki", 9,3% ,,Vegna kostnaðar", 4,9% 

,,Vegna tímaleysis" og 3,1 vegna ,,Annað". Túlka má því af þeim niðurstöðum að helsta 

ástæðan fyrir því að vefborðar sé úr Flash tækni en ekki HTML5 tækni sé vegna 

þekkingarleysis og hefðar á íslenskum auglýsingamarkaði en ekki vegna kostnaðar eins og 

margur hefur haldið. Styðja þessar niðurstöður einnig við þær ályktanir að íslenskir 

markaðsmenn séu ekki að uppfæra þekkingu sína í samræmi við hið ört vaxandi 

markaðsumhverfi á Internetinu. 

Hagnýting verkefnisins 

Höfundur hefur með ritgerð sinni rannsakað hvort þekking stafrænnar markaðsetningar sé 

nægilega mikil meðal íslenskra markaðsmanna og hvað megi betur fara. Hægt er að nýta 

verkefnið til þess að bæta íslenskt markaðsumhverfi og íslenskt menntakerfi þegar kemur að 

fræðum markaðsfræðinnar til þess að mæta kröfum nútíma markaðsfræði og landslags. 

Styrkleiki og veikleiki rannsóknar 

Helsti styrkleiki rannsóknar eru sérfræðingaálit í Rannsókn A frá sérfræðingum sem lifa og 

hrærast í heimi stafrænar markaðssetningar og þekkja þar af leiðandi ástand markaðarins 

manna best. Einnig er styrkleiki rannsóknar sá hversu viðamikill spurningalistinn var sem 

lagður var fyrir íslenska markaðsmenn. Í honum var spurt út í nánast alla flokka stafrænnar 

markaðssetningar. Spurningalistinn var byggður á niðurstöðum Rannsóknar A og því hafði 

hann mikið sérfræðingaréttmæti. Einnig var stuðst við fræðibækur í stafrænni 

markaðssetningu og þekkingu höfundar á greininni. Mikill styrkleikur fólst í þekkingu 

höfundar á stafrænni markaðssetningu við gerð verkefnisins og því tengslaneti sem hann 

hefur komið sér upp á sviði stafrænnar markaðssetningar.  

 

Helsti veikleiki Rannsóknar B var lítið úrtak svarenda en svarendur alls voru 155 íslenskir 

markaðsmenn. Reyndi höfundur að komast í samstarf við ÍMARK og fá leyfi til að senda á 

póstlista þeirra í samstarfi við þá. Á póstlista þeirra eru rúmlega 2000 manns enn því miður 

gekk það ekki upp. Með því að fá stærra úrtak hefði verið hægt að fá fleiri og ítarlegri svör. 



 52 

ÍMARK hefði því getað notað niðurstöður þessa verkefnis til þess að stuðla að bættu 

markaðsumhverfi á Íslandi á námskeiðum og fyrirlestrum sínum í framtíðinni. 

Frekari rannsóknir 

Eins og fram hefur komið kannaði höfundur eingöngu almennt yfir stafræna markaðssetningu 

hvað varðar þekkingu og hvað mætti betur fara, ef svo reyndist að henni væri ábótavant. 

Frekari rannsóknir er hægt að gera á hverju sviði fyrir sig hvað varðar stafræna 

markaðssetningu. Hægt væri að nýta niðurstöður úr Rannsókn B til þess að byggja á enn 

frekari rannsóknir á stafrænni markaðssetningu. Hægt væri að betrumbæta spurningalistann 

og senda hann út aftur ár eftir ár í samstarfi við samtök eins og ÍMARK. Þannig væri hægt að 

fylgjast með þróun á þekkingu og hegðun á stafrænni markaðssetningu frá ári til árs. 

Ályktanir 

Helstu ályktanir sem draga má af niðurstöðum Rannsóknar A og B eru þær að niðurstöðurnar 

styðja við rannsóknarspurningu þessa verkefnis: Er þekking á stafrænni markaðssetningu 

meðal íslenskra markaðsmanna nægilega mikil? Ef ekki hvað mætti betur fara hvað varðar 

það viðfangsefni. Helstu ályktanir eru þær að þekkingin sé ekki nægilega mikil né ristir 

nægilega djúpt til þess að vera við hæfi í því ört vaxandi markaðsumhverfi sem ríkir á 

Internetinu í dag. Einnig má draga þá ályktun að menntakerfið sé ekki nægilega vel í stakk 

búið til þess að mæta þeim kröfum sem settar eru hvað varðar nútíma markaðsumhverfi. 

Einnig má draga þá ályktun að íslenskir markaðsmenn séu ekki að halda við þekkingu sinni 

til þess að mæta þeim nýjungum sem verða frá degi til dags í stafrænni markaðssetningu.  

Eru þessar ályktanir dregnar út frá viðtölum sérfræðinga í Rannsókn A og niðurstöðum 

Rannsóknar B, þar sem til að mynda þátttakendur voru spurðir hvort þeim finnist þekkingin 

vera nægilega mikil meðal íslenskra markaðsmanna í stafrænni markaðssetningu. Var 

svarhlutfall þeirra sem svöruðu ,,Nei" við þeirri spurningu 70,8%. Því má álykta vegna þess 

hversu sammála sérfræðingar á markaði eru sem og íslenskir markaðsmenn um að þekkingin 

sé ekki nægilega góð á stafrænni markaðssetningu þurfi íslenskt markaðsumhverfi að breyta 

hugsunahætti sínum til móts við stafrænu markaðsfræðina og uppfæra þekkingu sína með 

tilliti til þess. Einnig þarf námsefni sem kennt er hér á landi hvað varðar markaðsfræði að 

vera uppfært með tilliti til ört vaxandi markaðsumhverfis og nýjunga á Internetinu. 
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Viðauki A 

Viðtöl í Rannsókn A: 

Viðtal við Tryggva Freyr Elínarson og Ara Steinarsson hjá Netráðgjöf 

Höfundur tók viðtal við tvo af eigendum fyrirtækisins Netráðgjöf ehf. þá Tryggva Frey 

Elínarson og Ara Steinarsson. En fyrirtækið sérhæfir sig í stafrænni markaðssetningu. 

Höfundur spurði þá um þeirra álit á þekkingu íslenskra markaðsmanna á stafrænni 

markaðssetningu.  

 

Oscar: Hvað er það helsta sem skiptir máli í stafrænni markaðssetningu út frá 

markaðsstjórum?  

Ari: Mælingar skipta einna mestu máli. Markaðsstjórar þurfa að vera meðvitaðir um það hvað 

á að mæla og hvernig sé best að mæla. Þeir þurfa að vera með þumalfingurinn á því hvað sé 

raunverulega að gerast en ekki bara birta blint.  

Tryggvi: Hráar tölur frá miðlunum gefa takmarkaðar upplýsingar og því er mikilvægt að 

mæla heimasíðumegin líka. Það er ekki nóg að greina eingöngu tíðni og dekkun. Sé mælt rétt 

geta menn slökkt á ákveðnum auglýsingum og miðlum og aukið birtingarfé annars staðar 

markvisst á móti. Þessa hugsun vantar algjörlega. 

Oscar: Hvað finnst ykkur vanta varðandi þekkinguna, er það á ábyrgð menntakerfisins eða 

markaðsstjóranna að uppfæra sjálfa sig?  

Ari: Þetta hefur þróast svo rosalega hratt. Fólk er að koma á námskeið til okkar með master í 

markaðsfræði og þegar við sýnum þeim adwords og analytics þá kemur í ljós að þau höfðu 

aldrei séð það. Einhver hluti er menntakerfinu að kenna þar sem að kennsla í stafrænni 

markaðssetningu er sama sem engin en þegar landslagið breytist svona hratt þá þarf metnaður 

og áhugi markaðsstjóranna á að sækja sér þessa þekkingu tvímælalaust að vera til staðar. Ef 

áhuginn er bara að vera réttum megin við núllið í birtingum þá er sá markaðsstjóri í vondum 

málum.  

Tryggvi: Markaðsstjórar leita almennt til birtingahúsa og auglýsingastofa varðandi 

hefðbundnar birtingar í fjölmiðlum og sjónvarpi en þegar kemur að Internetinu þá eru 
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leiðirnar svo miklu fleiri og flóknari og því erfitt hjá háskólunum að halda í við þá þekkingu. 

Vandamálið í dag er hugsanlega að markaðsstjórar treysta á sín birtingarhús og 

auglýsingastofur sem almennt ættu að sitja á þessari þekkingu en því miður er það sjaldnast 

þannig. Það hafa því hafa sprottið upp hin og þessi fyrirtæki sem sérhæfa sig í stafrænni 

markaðssetningu. Markaðsstjórar ættu auðvitað í auknu mæli að leita beint til þessara 

fyrirtækja sem og að birtingarhúsin leiti til þeirra fyrir hönd sinna viðskiptavina og þá 

sérstaklega varðandi hluti sem eru flóknir eða miklir umfangs. 

Oscar: Hvaða spurningar finnst ykkur sniðugar til þess að setja í spurningalista til íslenskra 

markaðsmanna varðandi stafræna markaðssetningu. Til að mynda með leitarvélabestun? 

Ari: Við byrjum alltaf á því að spyrja hvort fólk sé að mæla umferðina inn á vefsíðuna og 

með hvaða hætti. Góðar spurningar væru: Ertu að finnast á leitarvélunum? Og undir hverju 

ertu að finnast? Ertu að finnast eftir nafni fyrirtækisins eða vöruheitum? Veistu hvað 

leitarvélabestun er (e. SEO)? Hversu mikilvægt telur þú fyrir fyrirtækið þitt að vera í topp 5 

leitarniðurstöðum á Google? Hvað heldur þú að leitarvélarbestun kosti? Ég held að enginn 

komi með svipað svar við þeirri spurningu og fæstir geri sér grein fyrir verðinu. Því miður 

eru margir í þessari grein búnir að vera að predika hve ódýrt það er að leitarvélabesta, sem er 

skelfilegt því það er það alls ekki, sérstaklega ef samkeppnin er mikil. Svo kemur fyrirspurn 

um verð í alvöru leitarvélarbestun og þá kostar hún 1,2 milljónir og fólk fær áfall. 

Tryggvi: Það eru áhugaverðar spurningar eins og: Þegar þú keyrir markaðsherferð, keyrirðu 

samsvarandi auglýsingar á öllum netmiðlunum og þú ert að keyra í sjónvarpi og blöðum? 

Keyrirðu netkeyrslu samhliða sjónvarpskeyrslu, keyrirðu netkeyrslu samhliða einhverri 

annarri keyrslu? Gætir þú þess að heimasíðan þín og lendingarsíður séu í samhljómi við 

vefborðana sem þú ert að birta? Ertu með langtíma markaðsstefnu fyrir netið? Ertu með 

langtíma stefnu fyrir heimasíðuna? Hvað eru mörg ár síðan heimasíðan fékk andlitslyftingu? 

Er heimasíðan þín snjallsíma- eða farsímavædd? Ef ekki, hvenær finnst þér líklegt að fara í 

þá breytingu, á næstu x mörgum mánuðum? 0-6mán, 12-24 mán eða eftir lengri tíma? Slíkar 

spurningar þvinga markaðsfólk til að hugsa: „Ég er ekki að taka netið inn í heildarmyndina“ - 

sem er frekar algengt. Fólk er oft að henda bara einhverju í netið. Svo myndi ég spyrja: 

Hefurðu borið saman ólíka hegðun mismunandi umferðar, þ.e. borið saman t.d.  facebook 

umferð og leitarvélaumferð? Hversu lengi eru gestir að stoppa, hvað gera þeir og hversu 

margir eru að kaupa? – sundurliðað út frá hverri gerð af umferð. 
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Ari: Við höfum til dæmis séð í gegnum okkar tíð að facebook umferð er ólíklegri til þess að 

kaupa. Það er auðvelt að ná í hana því hún er forvitin en hún kaupir hlutfallslega mun 

sjaldnar en önnur umferð. Leitarvélaumferð er hinsvegar mun líklegri til að kaupa. Sá sem 

slær inn nafn á ákveðinni vöru í leitarvélarnar er afar líklegur til að kaupa viðkomandi vöru 

eða sambærilega mjög fljótlega. 

Tryggvi: Facebook auglýsingar þurfa því að vera vel útfærðar og í sumum tilvikum hafa 

mjög lágan verðþröskuld svo að fólk hafi auka hvata til að kaupa. 

Oscar: Hvaða spurninga gæti verið sniðugt að spyrja út frá samfélagsmiðlum? 

Tryggvi: Hefur fyrirtækið þitt markað sér framtíðarstefnu fyrir samfélagsmiðla? Hefur 

fyrirtækið þitt tekið meðvitaða ákvörðun um það hver rödd fyrirtækisins er á 

samfélagsmiðlum á borð við facebook? 

Ari: Eitt af því sem kom fram á RIMC 2013 ráðstefnunni var pýramídinn: Help, info og fun, 

þar sem þú átt að velja tvennt af þremur. Þetta er mjög sniðug leið til einföldunar. Ég benti 

einum viðskiptavini okkar á þetta þar sem hann sér um nokkrar facebooksíður og er alltaf að 

velta því fyrir sér hvað eigi að segja og með hvaða tóni eigi að tala á þessum síðum. Þessi 

litla brella hefur virkað mjög vel fyrir hann. En tvímælalaust þarf að spyrja um 

langtímastefnur. Því fæstir eru með þær. Það er líka gott að spyrja hvað menn vilji fá út úr t.d. 

Facebook? 

Tryggvi: Liggja markmiðin með veru fyrirtækisins á Facebook skýrt fyrir? Hvaða 

markmiðum ætlar þú að ná með því að vera á Facebook? 

Ari: Facebook er á sama stað og vefsíða var fyrir 12 árum síðan. Þá opnuðu fyrirtæki vefsíðu 

því að allir voru komnir á internetið. Á þeim tíma opnuðu fyrirtæki ekki vefsíður með 

hugsuninni „ég þarf að selja meira“ eða „ég get þjónustað viðskiptavinina betur svona“ 

heldur var hugsunin einfaldlega „það er allir að gera þetta“. Nú eru fyrirtæki að opna 

Facebook síðu því að allir eru þar. Það er ekkert hugsað lengra en það og árangurinn eftir því. 

Tryggvi: Það er líka gott að spyrja: Hefurðu kynnt þér hvaða samfélagsmiðill hentar þínu 

fyrirtæki eða vörum? 

Oscar: En sniðugar spurningar fyrir almannatengsl á netinu?  
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Tryggvi: Er þitt fyrirtæki að nýta sér markvisst almannatengsl á netinu? Sendir fyrirtækið þitt 

reglulega út fréttatilkynningar? Í einu fyrirtæki sem ég veit af fékk markaðsdeildin aldrei að 

koma nálægt fréttatilkynningunum sem var ekki beint frábært. Þá var það forstjórinn sem var 

alltaf að senda á fjölmiðlana eitthvað sem honum fannst skipta máli eða var að lýsa einhverju 

yfir án þess að markaðsmenn fengju að setja það í réttan búning. Þetta er því miður alltof 

algengt. Það vill gleymast að markaðsmenn eiga að sjá um meira en bara auglýsingabirtingar. 

Ari: Eitt af því sem Íslendingar vilja ekki skoða eða hafa ekki meðtekið er efnis 

markaðssetning (e. Content marketing). Við erum að alltaf að markaðssetja eitthvert efni. 

Vefsíðan einstein.is er gott dæmi um vefsíðu með gott efni og núna er sú síða orðin eitthvað 

og þeir eru byrjaðir að selja auglýsingar inn á hann því að þeir eru með rétta innihaldið (e. 

Content). Þeir eru að svala einhverri þörf sem enginn annar er að svala eða þjónusta. 

Oscar: En spurningar fyrir markaðssetningu í gegnum snjallsíma? 

Tryggvi: Veistu hversu stórt hlutfall af umferð um vefinn þinn kemur frá snjallsímum eða 

spjaldtölvum? Þær tölur koma mörgum á óvart og fær fólk til að hugsa betur út í þessa hluti. 

Ari: Við sjáum það með mælingum að umferð af snjallsímum er að rjúka upp.  

Tryggvi: Það er gott að spyrja hvort markaðsfólk sé að auglýsa markvisst til farsímanotenda? 

Ef já, ertu með farsímavæddar lendingarsíður til að tryggja hámarksupplifun? Við höfum séð 

að svo er ekki raunin. Það eru aðilar sem eru að auglýsa sérstaklega á snjallsíma en svo lenda 

notendur á slæmri lendingarsíðu sem er ekki hönnuð fyrir snjallsíma. Þetta getur verið dýrt og 

vont fyrir vörumerkið. 

Oscar: En spurningar hvað varðar markpóst? 

Ari: Já, hann er mjög vannýtt tæki. 

Tryggvi: Þeir póstlistar sem við erum að halda utan um eru að jafnaði að skila meira inn en 

allt annað markaðsstarf. Þá sáum við á ráðstefnu í haust að hjá Dominos er markpósturinn 

lang hagkvæmasta markaðsleiðin. Póstlistar skila almennt mestri arðsemi á markaðsfé. Þetta 

er mjög ódýr leið og ef rétt er að henni staðið skilar hún gríðarlega miklu. Margir halda að 

markpóstur sé á undanhaldi en svo er ekki. Á síðasta ári (2012) í Bandaríkjunum þá voru 

markaðsdeildir almennt að auka fjármagn í markpóst sökum arðsemi hans. 
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Tryggvi: Er fyrirtækið þitt að nota póstlista í gegnum netið? Ef já; er það að mæla árangur af 

slíku markaðsstarfi? Mælir þú eitthvað af eftirtöldu: Hve margir opnuðu, hve margir smelltu 

á tengil, hvaða tenglar eru með flesta smelli og hve margar sölur skiluðu sér? 

Oscar: Ef þið mættuð hafa puttana í því hvernig menntakerfið myndi breytast í framtíðinni í 

stafrænni markaðssetningu, hvað mynduð þið vilja sjá? Hvernig fög mynduð þið vilja sjá og 

sem einblíndu á hvað? 

Tryggvi: Ég myndi vilja sjá kúrsa á borð við Markaðssetning á netinu námskeiðin, jafnvel 

tekið eitthvað dýpra. Gefa fólki smjörþefinn af þeim fjölmörgu tækifærum sem eru á netinu, 

til að tryggja að fólk viti af þessum markaðsleiðum. Þannig að fólk viti af t.d. Google Display 

Networkinu, Google AdWords auglýsinganetinu, Bing auglýsinganetinu og skilji 

leitarvélarbestun. Markaðsfólk verður að sjá svona heilt yfir hver tækifærin eru á netinu og 

hvaða aðferðum er beitt. Það sem vantar líka er að undirstrika mikilvægi þessara miðla. Að 

þeir séu ekki alltaf einhvers staðar til hliðar. Það þarf að tryggja að þessir miðlar, heimasíðan 

og allt annað markaðsstarf sé að tala með sama hætti og sé í samhljómi. 

Ari: Ég er sammála Tryggva. Það þarf ekki að kenna ítarlega leitarvélarbestun heldur bara 

þannig að skilningur myndist, fólk viti að þetta sé jafn mikilvægt og allar aðrar 

markaðsaðgerðir. Gallinn við "early days" í stafrænni markaðssetningu var að margir voru að 

segja að hefðbundin markaðssetning myndi deyja og að starfrænt væri framtíðin. Ég vil 

meina að þetta sé bara enn einn miðilinn og ef þú ert að læra viðskiptafræði eða 

markaðsfræði þá verður þú að þekkja alla þessa miðla jafn vel. Ég held að fyrirtæki fari 

almennt ekki stafrænu leiðina vegna þess að það er vanþekking á henni. Fyrirtæki þora ekki 

að fara í eitthvað sem þau þekkja ekki. Auk þess hefur það verið alltof lengi viðloðandi í 

þessari grein að hlutirnir gerist einhvers staðar á bakvið tjöldin. Eins og þá hugmynd að: 

Frændi minn kann leitarvélarbestun, (það) eina sem hann þarf er svart herbergi, vatnsglas, 

síma og 24 klst. og þá reddast þú í Google. Sem betur fer er þessi hugsun á undahaldi því 

hlutirnir gerast alls ekki svona. Mér finnst að stafræn markaðssetning mætti alveg vera 

sérnám líka. 

Tryggvi: Ég held að það hafi aldrei verið mikilvægara fyrir markaðsstjóra í fyrirtæki að vera 

með það á hreinu hver markhópurinn er og hvar hann heldur sig. Það getur verið hættulegt að 

festast í hugsuninni „Ég ætla bara að auglýsa hér því þetta eru mínir hefðbundnu miðlar“. En 



 81 

hvað ef þinn markhópur er bara ekki lengur þar? Það er nú bara raunin að stór hópur 

einstaklinga er hættur að nota ákveðna miðla eins og til dæmis beina sjónvarpsútsendingu. 

Ari: Ef  ég hitti markaðsstjóra sem er að selja nagla segi ég honum að hans fyrirtæki finnist 

ekki þegar maður leitar eftir naglar á netinu, þrátt fyrir að þetta sé ein besta leiðin til þess að 

verða á vegi kúnnans þar sem hann er að biðja um vöruna sem þú ert að selja. Ef hinn sami 

markaðsmaður segir mér að þeir séu að einbeita sér að einhverju öðru í markaðsstarfinu sínu 

þá veit ég strax að það er eitthvað að innan fyrirtækisins. Viðkomandi er ekki að skilja 

mikilvægi miðilsins. Ef ég segi við hann að það sé leitað að orðinu nagli 6.000 sinnum á 

mánuði þá svarar hann mér að þeir ætli bara setja upp skjáauglýsingar og hefðbundna 

vefborða. Við hittum því miður svona markaðsfólk mjög reglulega. 

Oscar: En einhverjar lokaspurningar sem þið mynduð vilja heyra svar við? 

Ari: Hvert myndu flestir markaðsstjórar sækja sér svona þjónustu? Ég held að flestir myndu 

hringja í vefsíðufyrirtækið sitt. 

Tryggvi: Gott væri að spyrja: hvert myndirðu sækja þér þjónustu í stafrænni 

markaðssetningu: Til hýsingaraðila vefsíðunnar, auglýsingarstofunnar, birtingahússins, 

stafrænu markaðsstofunnar eða annað? 

Viðtal við Kristján Má Hauksson hjá Nordic eMarketing 

Höfundur tók viðtal við Kristján Má Hauksson hjá Nordic eMarketing en fyrirtækið sérhæfir 

sig í stafrænni markaðssetningu. Höfundur spurði hann um hans álit á þekkingu íslenskra 

markaðsmanna á stafrænni markaðssetningu. 

 

Oscar: Hver finnst þér vera aðal vankantar á þekkingu íslenskra markaðsmanna á stafrænni 

markaðssetningu? 

 

Kristján: Ég hef verið þeirrar blessunar aðnjótandi að hafa unnið mikið og lengi hér heima 

með mörgum fyrirtækjum og stofnunum. Ég er líka búinn að vera það heppinn að ég er búinn 

að vinna mikið með fyrirtækjum, bæði smáum og stórum, jafnvel Fortune 500, víða um heim 

allt frá Noregi til Nígeríu og allt þar á milli og ætti þar af leiðandi að hafa einhverja 

tilfinningu fyrir því hvað er að gerast. Það sem mér hefur orðið ljóst í gegnum þetta allt 

saman er að hefðbundnar auglýsingastofur hér heima eru að reyna að aðlaga sína þekkingu að 
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stafrænni markaðsfræði en gera það flestar á mjög sérstakan hátt. Stofurnar komast upp með 

það í mörgum tilfellum að selja oft á tíðum annað en það sem viðskiptavinurinn þarf að mínu 

mati, einfaldlega vegna þess að hann hefur ekki þekkinguna og þeir komast upp með það á 

forsendum hefðbundnar markaðssetningar sem oft er dulbúin sem stafræn. Þeir komast upp 

með það vegna þess að það er ennþá töluverð vanþekking og hræðsla við þekkingarleysið úti 

á markaðinum, þetta hefur þó verið að breytast hratt til batnaðar. 

 

Þegar ég skrifaði bókina Markaðssetning á netinu, með Guðmundi Arnari Guðmundssyni, var 

hún eingöngu skrifuð til þess að stuðla að aukinni þekkingu og breyttu landslagi. Þegar ég 

byrjaði þennan dans árið 97-98 og með stofnun Index sem Nordic eMarketing rekur sögu sína 

til þá er það mér minnisstæðast að við félagarnir mættum ítrekað á fundi til að kynna þau 

frábæru tækifæri sem Internetið bauð uppá sem markaðsmiðill en fengum einungis að tala við 

tölvudeildina, vefstjórann og liðið sem sá um vistun vefjarins. Þó þetta hafi mikið breyst þá er 

þetta ótrúlega oft svona enn þann dag í dag að tölvugaurinn hann sér um þetta. Persónulega 

brosi ég yfirleitt með sjálfum mér þegar ég fæ spurningar eins og „Hvernig er tölvubransinn í 

dag?“ eða „Hvaða fartölvur eru bestar í dag?“. Þetta er samt að breytast og vitneskjan er að 

aukast, hlaut að koma að því og eitthvað hlýtur bókin okkar Guðmundar að hafa hjálpað, tvö 

þúsund eintök seld og hundruð einstaklinga búnir að koma á námskeiðið. 

 

Annars finnst mér líka vantenging á milli menntakerfisins, þess sem kennt er og 

raunveruleikans í þessari grein. Ég hef upplifað þetta bæði hérlendis og erlendis, en þó mun 

sterkar á Íslandi. Flestir þeirra sem eru frumkvöðlar í þessari grein og hafa náð langt eru 

sjálflærðir og margir ekki með neina formlega markaðsmenntun. Oft er þetta fólk sem er 

tæknimenntað og ég hef líka séð mikið af tónlistarfólki í þessum geira. Ef þú skoðar 

háskólana hér heima almennt þá er enginn sem ég veit af að kenna t.d. stafræna 

markaðssetningu sem hluta af formlegu námi, það eru námskeið og það er minnst á það og 

sagt að það sé mikilvægt en ekki mikið um praktík. Nordic eMarketing fær tugi fyrirspurna á 

ári frá ungu fólki sem vill koma í starfsþjálfun (e. Intern) erlendis frá en hingað til höfum við 

ekki, sem ég man eftir, fengið einn frá Íslandi. Ofan á þetta bætist að þeir sem ég tala við og 

hafa verið að nema t.d. viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði hafa flest sagt mér að, jú, 

það var minnst á þetta, nokkrir klukkutímar um hvað þetta er mikilvægt og helstu leiðir en 

engin praktík. 

 

Oscar: Af hverju ætli það stafi? 
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Kristján: Fyrst og fremst vegna þess að þeir sem kenna hafa litla eða enga praktíska 

þekkingu. Þeir hafa fræðilega þekkingu sem þeir hafa lesið sér til um og eitt af því sem ég hef 

lært er þegar ég skrifaði Markaðssetning á netinu og Global Search Engine Marketing þá 

spurði fólk mig, afhverju ertu að skrifa þessa bók? Nú læra allir það sem þú kannt og þá 

missir þú vinnuna þína. Þvert á móti! Ég fæ fleiri verkefni vegna þess að það er svo auðvelt 

að lesa sér til um þetta en þegar þú kemur í raunheiminn þar sem þú þarft að fara framkvæma 

það sem þú veist þá ertu í allt annarri stöðu. Aðalatriðið er að ef það á að kenna stafræna 

markaðssetningu þá verður sá sem kennir að vera stanslaust að uppfæra sína þekkingu og 

halda fókus á aðalatriðunum, svo sakar ekki að prófa þetta sem þú kannt öðru hvoru í praktík. 

 

Þú getur ímyndað þér að núna eru tugir ofan á tugi bílaleiga í brjálæðinu sem er í gangi núna í 

ferðaiðnaðinum hérlendis. Þær vilja allar vera efst í leitarniðurstöðunum en þær verða það 

ekki allar, það verður ein í fimmtugasta sæti t.d.. Ég tel vantenginguna fyrst og fremst vegna 

þess að þekking er ekki uppfærð eða hún er kennt of almennt. Ég t.d. lærði Internet marketing 

í Britsh Colombia á sínum tíma og ég var stanslaust að leiðrétta námsefnið hjá kennaranum. 

Ég sagði það við þann sem sá um fagið að ef ég væri að taka próf með þá einu vitneskju sem 

ég hefði fengið hjá þeim þá gengi ég út með innan við 50% af því sem ég þyrfti til að ná 

árangri, annað var úrelt einfaldlega vegna þess að námsefnið tók ekki tillit til þeirra breytinga 

sem áttu sér stað á meðan það stóð yfir. Google kom með nýjar breytingar á algrímu sinni, 

félagsmiðlar poppuðu upp, aðrir lokuðu og svo mætti áfram telja. Þar liggur hundurinn 

grafinn því að öll markaðsfræði byggir á hefðbundnum markaðsaðferðafræðum sem hafa náð 

stöðuleika og það er verið að reyna yfirfæra það yfir á t.d. markaðssetningu á netinu. Sem ég 

er ekki sammála mörgum að sé hægt, lögmálin eru hreinlega önnur. Auðvita eiga fyrirtæki að 

byggja upp vörumerki og auðvitað eiga þau að vera með góða þjónustu, en það þýðir ekki að 

reyna að staðfæra t.d. blaðauglýsingu yfir borða, það þarf að hanna frá grunni það sem á að 

vera á netinu, ekki að klippa til og líma saman efni úr t.d. prentmiðli yfir á netið. 

 

Oscar: Heldurðu að þetta sé meira að kenna menntakerfinu eða núverandi markaðsstjórum, að 

þeir séu ekki að uppfæra þekkingu sína? 

 

Kristján: Ég held að það sé bæði. Allir þeir sem ég hef talað við sem eru með MBA gráðu eða 

með markaðsfræði sem aðalfag úr háskólamenntun tala allir um að það sé vart minnst á 

stafræna markaðssetningu allt námið. Hvað segir það okkur? Annað hvort það að kennarinn 
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sem kennir sé latur og nenni ekki að kynna sér þetta eða hafi ekki tíma til þess að uppfæra 

þekkingu sína eða fái ekki nægilega mikið greitt. Ég veit ekki en ég get á ákveðinn hátt skilið 

þessa klemmu, það tekur á að halda í við þekkingu sem breytist svona ört. Google er til að 

mynda með tugi breytinga á sinni þjónustu á hverju ári. Þeir eru t.d. búnir að breyta útlitinu á 

Google adwords stjórnborðinu núna þrisvar sinnum á síðustu mánuðum. Þeir sem taka 

Google adwords prófið sem á að vera vottun í tólf mánuði get átt það á hættu að missa það 

fyrirvaralaust því að Google gerir breytingar á sinni þjónustu og síðan eru það 

félagsmiðlarnir, miðlar eins og Facebook, Twitter, LinkedIn og svo mætti áfram telja, þeir 

eru ekki síður að breyta ásjónu sinni og reglum. 

 

Ef við komum aftur að fyrstu spurningunni þinn,  það sem mér finnst ekki vera í lagi er að 

það er oftar en ekki verið að búa til markaðssetningu á netinu á forsendum 

auglýsingastofanna en ekki viðskiptavinarins. Finna leiðirnar sem eru einfaldastar, búa til 

einhverja pakka fyrir fólk og fyrirtæki þannig að það sé auðveldast að skilja það og selja það 

og kannski er það hreinlega vandamálið, stafræn markaðssetning er enn þá óþarflega flókin 

og jafnvel ósnertanleg, sérstaklega þegar verið er að skoða náttúralegar niðurstöður á Google 

sem dæmi og því auðveldara að ýta öðru að fólki. 

 

Maður hefur til að mynda tekið eftir því að Google sem auglýsingamiðill hefur átt erfitt til 

uppdráttar lengi hér heima vegna þess að auglýsingastofurnar, þá sérstaklega birtingarhúsin, 

voru ekki að sjá leiðir til þess að skapa sér tekjur af því. Það er oft auglýst á öðrum miðlum 

og þá er birtingarhúsið að taka til sín prósentu eða stýra eftir einhverjum samræmdum 

vefmælingalista, málið er bara að Google er ekki að greiða prósentu, það eru allir á sama 

taxta auk þess sem Google er ekki á neinum samræmdum vefmælingalista. Þarna þarf 

birtingarhúsið að bæta því ofan á eða selja klukkustundir sem oft reynist þrautinni þyngri. 

 

Hvatinn er hreinlega ekki eins mikill, svo er það allt hitt eins og náttúrulegu 

leitarniðurstöðurnar, samfélagsmiðlaþátturinn og vefborðaauglýsingar. Hér á Íslandi er það 

bara Facebook en það er svo miklu meira en það og margar gerðir til af samfélagsmiðlum. 

Það eru til 75.000 íslenskir reikningar á LinkedIn og er samkvæmt þeim sjálfum töluvert líf 

þar innan Íslands. 

 

Svo er það vantenging frá skólunum eins og með kennarana sem margir telja sig vita allt um 

þetta og hafa lesið sér til en hafa svo ekki hugmynd um hvað virkar eða hvernig í 
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raunheiminum í praktík, hafa í lang flestum tilfellum ekki reynslu. Þeir hafa hugsanlega lesið 

sér til um þetta, kannski komið að einhverju en sjaldnast verið á dekkinu og tekið þátt og 

unnið að verkefnum þar sem þekking þeirra hefur skilað árangri. Sterk orð en ég hef því 

miður ekki séð þetta. Þróunin sem hefur átt sér stað síðan Google kom fram á sínum tíma er 

gríðarleg og ef þú varst að læra eitthvað árið 2009 og vannst eftir því þá en hefur ekki gert 

mikið síðan væri gott að taka hressilega endurmenntun og kynnast því sem hefur breyst. 

 

Annars er þetta allt opið, við erum að búa til stafrænan markaðssetningargeira, þú með 

þessari ritgerð, ég með því sem ég hef verið að gera og aðrir sem hafa komið fram erum öll 

litlir „Gutenbergar“, við erum smátt og smátt að finna upp og þróa hina réttu aðferðafræði og 

það er mjög líklegt þegar litið er til baka eftir 10 ár eða svo að við getum lítið gert annað en 

að brosa yfir því sem við erum að gera núna. Þróunin á eftir að vera mikil og ferðalagið 

stórskemmtilegt. 

 

Oscar: Hvað finnst þér að gætu verið góðar spurningar til þess að leggja fyrir markaðsmenn á 

Íslandi hvað varðar t.d. leitarvélarbestun (e. SEO)? 

 

Kristján: Stórt er spurt. Ég ætla að byrja á því að taka þetta svolítið vítt, innan sem utan SEO. 

Ein spurning gæti verið, á skalanum 1-5 hver finnst þér vera mikilvægastur þáttur þess að 

vera sjáanlegur á netinu? Eru það Facebook auglýsingar? Er það Youtube? Er það Google 

PPC? Er það Google Adwords? Og svo koll af kolli. 

 

Þú getur líka spurt hversu mikla menntun hefur fólk hefur í stafrænni markaðssetningu? 

Hefur þú lært stafræna markaðssetningu? Hversu langa reynslu hefurðu í stafrænni 

markaðssetningu? Svo má ekki gleyma því að markaðssetning á netinu er svo ung grein, í 

Bandaríkjunum er meðal aldur í þessari grein 3 ár. Og eftir 3 ár eru orðinn frekar vanur og 

vonandi fær. 

 

Það sem er svo skemmtilegt við þessa grein er að það skiptir ekki máli hversu lengi þú ert 

búinn að vera í henni heldur skiptir það máli hvernig þú meðtekur þá nýju þekkingu sem 

kemur svo ört. Sá sem er búinn að vera í 3 ár gæti verið betri en sá sem er búinn að vera í 15 

ár því hann er að takast á við nýja þekkingu á meðan hinn er að uppfæra sína og er kannski 

fastur í gömlu fari. Gott væri að spyrja um hluti eins og: Nefndu mér 3 atriði sem skipta 
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mestu máli í leitarvélarbestun. Hafa það opið svar og vinna síðan upp úr þeim gögnum sem 

þar koma fram. 

 

Svo má spyrja um umfang vefsins, tengist hann tæknideildinni eða markaðsdeildinni? Það eru 

t.d. ennþá, árið 2013, stór fyrirtæki hérlendis þar sem tæknideildin á vefinn og innsetningu 

efnis, markaðsdeildin á að eiga þetta og hún á að segja tæknideildinni hvað á að gera ef þeir 

sjá um setja inn efnið eða tengja við Facebook t.d.. Tæknideildin á ekki að geta stoppað 

breytingar því að hún hafi ekki tíma til að sinna því vegna þess að forgangurinn er annar. 

 

Þú getur líka spurt, nefndu mér dæmi um 3 vefkerfi sem þú myndir mæla með? Þú getur haft 

opna spurningu um: Ef þú ættir að opna vef í dag hvernig myndirðu forgangsraða hlutum? 

Kanna þannig hvernig fólk vinnur vefstefnumótun, eitthvað sem er lítið talað um í skólum en 

er grunnatriði. 

 

Gott væri einnig að spyrja hvað af eftirfarandi eru uppfærslur hjá Google? Panda, Tiger, 

Penguin, Flórída, Black Panther? Þú gætir spurt um: Link Building sem náttúrlegur partur af 

sjáanleika vefsíðunnar á leitarniðurstöðum, aðferðafræðin við það hefur mikið breyst 

undanfarið en er samt gríðarlega mikilvæg og en þá lykiláhrifavaldur í sjáanleika á Google. 

Þú gætir bætt þar inn, nefndu í stuttu máli mikilvæga þætti sem þar spila inn í? 

 

Oscar: Hvaða spurningar væru sniðugar til þess að spyrja um samfélagsmiðlana (e. Social 

media)? 

 

Kristján: Núna t.d. var að koma út ný könnun sem mér finnst frekar áreiðanleg. Þar er verið  

að segja að samfélagsmiðlar séu góð leið til samskipta en ekki sem kraftur sem stuðlar að 

kaupum. Það sem er áhugavert við það er að það hefur engum tekist að sýna fram á það, með 

trúverðugum hætti, að samfélagsmiðlar auki sölu beint og oftast er það þá byggt á tilfinningu. 

Jú, félagsmiðlar eru áhrifavaldur í samskiptum og þar af leiðandi hafa þeir óbein áhrif á sölu. 

Þú þarft líka að skilgreina samfélagsmiðlanet og svo hins vegar samfélagsmiðil. Facebook og 

Twitter væru samfélagsmiðlanet og Wikipedia eða eitthvað fyrirtækjablogg væri 

samfélagsmiðill. Við eigum til að setja þetta allt undir einn hatt og hengja okkur á eitthvað 

eitt þegar í raun þetta hangir allt saman og það skiptir máli að hafa „attribution módel“ sem 

tekur tillit til árangurs hvers miðils og áhrifaþátta. 
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Gott væri að spyrja hvernig hefur þú getað tengt sölu beint við samfélagsmiðla og fá þetta á 

hreint, kannski er ég bara í ruglinu? Einnig spyrja þessarar spurningar í öllum þáttum 

stafrænna markaðssetningar, hvað er að sýna árangur, hvernig var það mælt? Jafnvel að safna 

dæmisögum? Gott væri að spyrja hvaða samfélagsmiðil notar þú mest til þess að hafa áhrif í 

samskiptum? Spyrja hvort fólk hafi nýtt sér POST (People, Objectives, Strategy, 

Technology) módelið eitthvað. Því að oftast byrjar fólkið á tækninni fyrst, við verðum að 

vera á Facebook en þau eru ekki búin að skoða hvað þau ætla að gera þar, hvort þeirra 

markhópur sé í rauninni þar. 

 

Það má skoða þetta í þessari röð: Fólkið, Markmið, Stefna, Tækni. Þá sérðu dálítið hvernig 

þeir sem svara þessu eru að hugsa. Fyrir nokkrum árum síðan þurftu allir forstjórar að vera 

með blogg, af hverju? Af hverju þarf hestamannfélag Íslands að stofna Facebook síðu? 

Hestar.is er mjög flott síða og þar er mjög flottur spjallþráður (e. Forum) fyrir hestafólk. Gott 

væri að spyrja: Hvort finnst þér virka betur, auglýsingar á Facebook, Sponsored auglýsingar á 

Facebook eða Google adwords auglýsingar? Spyrja um hvernig mælirðu árangur herferðar? 

Notarðu Google Analytics eða önnur tól? Mælirðu árangur vefborða á vefsíðum eins á 

mbl.is? Ef já, hvernig (Google URL builder t.d.)? 

 

Oscar: En sniðugar spurningar um markpóst (e. Email marketing)? 

 

Kristján: Það eru eiginlega sömu spurningarnar eins og með stefnuna og það allt. Þú getur 

spurt: Notarðu Microsoft Outlook eða hvaða póstlistakerfi notar þú? Ertu að mæla árangur 

markpóstsins og þá hvernig? Grunnspurningarnar verða alltaf þær sömu í öllum liðum en svo 

er hægt að kafa dýpra í hverjum lið. 

 

Oscar: En sniðugar spurningar hvað varðar almannatengsl á netinu (e. Online Public 

Relations)? 

 

Kristján: Hversu mikilvægt finnst þér að fyrirtæki hafi sérstakan stað á vefsíðu sinni fyrir 

fjölmiðla? Netið hefur opnað nýjar leiðir að þeim sem á að hafa áhrif á og því er mikilvægt 

að skilja það sem það hefur uppá á bjóða, Google News, Yahoo News, Google Alerts, RSS 

og svo mætti áfram telja. 

 

Oscar: En sniðugar spurningar um snjallsíma markaðssetningu (e. Mobile marketing)? 
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Kristján: Þá sömu grunnspurningar og áður og spyrja svo um ef þú myndir opna vef í dag 

hvort myndirðu opna Responsive vef eða sérhönnun fyrir snjallsíma af vefnum? Hversu 

mikilvægt telur þú að vera með snjallsímasíðu í dag? Ef þú ert ekki með snjallsímasíðu 

hversu líklegt er að þú munir láta gera þannig vef á næstu árum? Mobile SEO er í grunni til 

það sama og fyrir hefðbundnar síður, þar er samt betra að stytta mál sitt og skerpa á 

skilaboðum. Gott að setja sig inni í hugarheim þeirra sem eru í snjallsímanum sínum að leita, 

það eru yfirleitt „current“ leitir við atriðum sem þarfnast lausnar fljótlega. Hugarástand þess 

sem leitar á Google í gegnum snjallsíma versus borðtölvu er mjög líklegt til að vera ólíkt. 

 

 

Viðtal við Andra Má Kristinsson hjá Kansas 

Höfundur tók viðtal við framkvæmdarstjóra Kansas ehf. En fyrirtækið sérhæfir sig í stafrænni 

markaðssetningu. Höfundur spurði Andra um hans álit á þekkingu íslenskra markaðsmanna á 

stafrænni markaðssetningu. 

 

Oscar: Hver er þín skoðun á þekkingu íslenskra markaðsmanna á stafrænni markaðssetningu? 

 

Andri: Áhuginn er mikill en þekkingin er lítil. Það eru fyrirtæki og markaðsstjórar og 

ráðgjafar innan fyrirtækja sem eru að gera mjög góða hluti. En það eru alltof fá fyrirtæki að 

mínu mati miðað við hversu lengi þessi mikli áhugi er búinn að vera fyrir hendi og hversu 

lengi íslenskt markaðsfólk er búið að tala um að það þurfi að leggja áherslu á Internetið. Þessi 

áhugi er búinn að vera til staðar frá árinu 2006-2007. Ef við berum saman hver áhuginn er og 

hver þekkingin er innan fyrirtækja þá er alveg hafsjór á milli að mínu mati. Ég held samt að 

þetta sé ekki bara slóðasakapur hjá fyrirtækjunum heldur er þessi þekking ekki til, það vantar 

þessa þekkingu. Ég held að stórt vandamál sé að kennsla á háskólastigi snýr engan veginn að 

markaðsmálum á netinu. Hvernig þau tengjast inn í markaðsfræðin í heild sinni og að veita 

einhverskonar kennslu á þessum ýmsu tækjum sem notuð eru á Internetinu. Svo nemendur í 

háskólunum fái einhverja innsýn inn í þessa grein til þess að gefa þeim tækifæri á að nýta sér 

þau tól og tæki sem bjóðast í markaðssetningu á netinu. Til þess að þau geti haldið áfram að 

læra á því sviði. Þau þurfa einhverja grunnþekkingu til þess að byrja því að það er ekkert 

hægt að byrja bara í djúpu lauginni. Ef nemendur kæmu með þessa grunnþekkingu á 
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markaðsmálum á netinu inn í fyrirtækin gæfi það fyrirtækjum tækifæri á að komast úr 

þessum upphafspunkti mun auðveldlegar. 

 

Oscar: Myndirðu segja að það væri frekar menntakerfinu að kenna en markaðsmönnum, að 

þeir annað hvort hafi ekki tíma eða áhuga á að uppfæra sína þekkingu, að þekkingin sé eins 

og hún er? 

 

Andri: Ég myndi segja að það væri hvort tveggja. En mér finnst það vera svona rót vandans. 

T.d. í dag þegar ungt fólk er ráðið í markaðsdeildir þá er frekar mikil krafa t.d. að þú sérð 

hérna um samfélagsmiðlana og netmál. Bæði útaf því að þetta er bastarður og líka útaf því að 

menn gefa sér það að yngra fólkið viti meira um Internetið en það eldra. En jú, klárlega þá 

eru margar markaðsdeildir og stjórar ekki búin að koma sér vel inn í þessi mál. Staðreyndin 

er líka sú að þessi heimur breytist gríðarlega hratt. Markaðsumhverfið á Internetinu er að 

stökkbreytast mánuð frá mánuði og ár frá ári. Það er erfitt að fylgjast með, þetta er kannski í 

hvorn fótinn á að stíga. Kannski smá óöryggi, hvar á að byrja og hvað skiptir máli í dag. Hver 

þarf fjárfestingin að vera svo að hún skili einhverju, oft eru menn að renna blint í sjóinn. Til 

er fólk sem veit ekki og viðurkennir það en svo er líka frekar stór hópur sem þykist vita meira 

en þeir vita. 

 

Oscar: Er það raunin að mörg fyrirtæki eru að selja einhverja pakka í stafrænni 

markaðssetningu en svo er kannski ekki mikil þekking á bak við þá, fyrirtækin sem kaupa þá 

hafa kannski ekki þekkingu til þess að greina góðan árangur frá slæmum vegna 

þekkingarleysis? 

 

Andri: Jú, algjörlega! Þess vegna var köllun frá fyrirtækjum til birtingahúsanna og 

auglýsingastofanna um að veita þessa þjónustu. En sú þekking var greinilega ekki til staðar 

og menn voru að gera þessa hluti af einhverri nauðsyn eða kröfu frá fyrirtækjum. Þannig að 

það var svona misgáfuleg uppsetning á þeirri þjónustu sem fór þar í gang. Þannig að jú, 

klárlega! Ég er hjartanlega sammála að það var vandamálið, en þá komum við aftur að því að 

grunnurinn að þessu er þekkingarleysi. Þess vegna þarf að vera þessi viðsnúningur að við 

þurfum að fara að skapa þessa þekkingu hér heima. Stórt vandamál er líka smæðin okkar og 

að fyrirtæki eins og Google og þau fyrirtæki sem eru með þessar þjónustur og lausnir sem 

verið er að nota á netinu eru ekki að sýna Íslandi áhuga. Þeir eru ekki að sýna Íslandi áhuga 

því að erlendis eru þessi fyrirtæki með þjónustuver sem snýr að því að hjálpa fólki að nýta sér 
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þjónustur þeirra og lausnir. En á Íslandi er þetta ekki til og Ísland er frekar einangrað hvað 

þetta varðar svo að þekkingin sem er til hér heima er þá sjálfsprottin hjá þeim sem hafa 

prófað sig áfram og hafa áralanga reynslu í þeim málum. 

 

Oscar: Hvaða spurningar finnst þér að gætu verið sniðugar til þess að spyrja útfrá 

leitarvélabestun (e. SEO)? 

 

Andri: Á hvaða leitarvél finnst þér mikilvægt að þú birtist á? Veistu hvar þitt fyrirtæki birtist 

ef slegið er inn í leitarvélarnar heiti á vörum sem skipta fyrirtækið máli eða heiti 

fyrirtækisins? Áttar þú þig á sýnileika leitarvélarinnar? Vinnur þú markvisst að því að bæta 

sýnileika þinn á leitarvélunum? Eru leitarvélar mikilvægar fyrir þitt fyrirtæki? Telur þú að 

neytendur séu að leita að þinni þjónustu eða vörum á leitarvélunum? Veistu hvert hlutfall 

umferðar á vefsíðu fyrirtækisins kemur í gegnum leitarvélar? Veistu muninn á kostuðum og 

náttúrulegum leitarniðurstöðum? Hvaða atriði telur þú skipta mestu máli til þess að auka 

sjáanleika leitarvéla? Þar væri sniðugt að setja fram kannski 10 hluti þar sem fólk á að haka í 

5 af 10. Hver er þín helst áskorun hvað varðar leitarvélar? Samkeppni, þekkingarleysi... 

 

Oscar: Hvaða spurninga væri sniðugt að spyrja útfrá snjallsíma markaðssetningu (e. Mobile 

marketing)? 

 

Andri: Er vefsíðan þín sniðin að því tæki sem hún er skoðuð í? Er notendaupplifun gesta á 

vefsíðu þinni góð í gegnum allar gerðir af tækjum eins og snjallsíma og spjaldtölvur? Ef þú 

færir í markaðsaðgerðir í dag myndirðu hafa snjallsímasíðu eða smáforrit til þess að auglýsa? 

Hversu mikilvægt telur þú að vefsíður séu skalanalegar (e. Responsive site) að snjallsímum? 

Ertu markvisst að auglýsa til snjallsímanotenda? Telur þú að þróun á snjallsímanotkun muni 

fara vaxandi, standa í stað eða minnka í framtíðinni? Ef fyrirtækið þitt er ekki með 

skalanalega lendingarsíðu, hvers vegna ekki? Er það of dýrt? Er það búið að kynna sér það 

eða ekki? Hvers vegna er það ekki komið þangað? Er það á döfinni að búa til nýja síðu? Ef 

þú værir að fara að láta hanna nýja síðu í dag, hversu líklegt væri að hún væri skalanaleg?  

 

Oscar: Hvaða sniðugu spurninga væri hægt að spyrja útfrá samfélagsmiðlum (e. Social 

media)? 
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Andri: Hvaða samfélagsmiðill er mikilvægastur í markaðsstarfi fyrirtækisins? Og telja þá upp 

og passa að hafa þá í stafrófsröð svo að fólk þurfi að fara í gegnum listann! Hvernig notarðu 

þann miðill? Til að auglýsa? Til að svara spurningum viðskiptavina? Til þess að koma 

tilboðum áleiðis? Bæta svo við fleirum atriðum og spyrja hvað þú gerir helst? Hvernig 

mælirðu árangur á markaðsstarfi samfélagsmiðla? Er það sala? Er það læk? Er það fjöldi 

deilinga síðunnar? Hefur fyrirtækið skapað sér skýra stefnu í kringum samfélagsmiðla? Eru 

samfélagsmiðlar sem þið eruð ekki að nota í dag sem þið hafið hugað á að nota? Hvaða 

skoðun hefur þú á Facebook leikjum sem krefjast þess að notendur deili, skrifi ummæli á 

stadus og smelli Like á síðuna? Hvað er það mikilvægasta þegar kemur að rekstri 

samfélagsmiðils? Er það að svara ummælum? Er það að setja inn efni? Hvernig efni telur þú 

líklegast til árangurs á samfélagsmiðlum? Texta? Myndir? Myndbönd? Gott væri að taka 

saman alla auglýsingamiðlana og spyrja á skalanum 1-10 hversu árangursríkir finnst þér 

þessir auglýsingamiðlar vera?  

 

Oscar: Hvaða spurningar væru sniðugar til þess að spyrja útfrá tölvupósta markaðssetningu 

(e. Email marketing)? 

 

Andri: Er markpóstur í gegnum tölvupóst hluti af þínu markaðsstarfi? Ert þú að safna 

póstlista? Ef já, hvernig? Í gegnum vefsíðuna? Í einhverskonar leiki? Hversu áhrifaríkan 

telurðu þann miðil vera? Setja við alla flokka: Ertu að mæla árangur út frá þessum miðlum? 

Það sem skiptir máli er að reyna að spyrja útfrá rjómanum af öllum þessum miðlum. 

 

Oscar: Hvaða spurninga væri sniðugt að spyrja útfrá almannatengslum á Internetinu (e. 

Online public relations)? 

 

Andri: Nú erum við að tala um íslenska markaðinn og ég held að fólk almennt viti ekki hvað 

það er. Góð spurning væri, ertu að stunda almannatengsl á netinu og hversu mikilvægt telur 

þú það vera? Ég myndi setja svo alla flokkana sem þú ert búinn að spyrja mig út úr í lista og 

biðja fólk að raða þeim eftir mikilvægi. 

 

Oscar: En sniðugar spurningar til þess að spyrja um vefborða? 

 

Andri: Hvernig mælirðu árangur vefborða? Er það fjöldi heimsókna? Er það salan frá þessum 

borðum? Er það fjöldi birtinga? Hvað er góður vefborði fyrir þér? Er hann stór? Er það 
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staðsetningin? Er það gerð hans? Hvort finnst þér arðsemisvænna að kaupa vefborðapláss 

eftir fjölda daga eða eftir fjölda birtinga og smella? Hvar telur þú þig hafa náð bestum árangri 

með vefborða? Á Google Display Netinu? Á premium vefsíðum eins og mbl.is og visir.is? 

eða öðrum? Er samhengi á milli markmiðs vefborðans  og þeirrar staðsetningar sem þú velur 

fyrir hann? 

 

Oscar: En eru einhverjar almennar spurningar sem gæti verið sniðugt að spyrja? 

 

Andri: Telur þú vera nægilega mikla þekkingu á markaðsmálum á Internetinu á meðal 

íslenskra markaðsmanna? Hversu miklu máli telur þú vefsíðuna þína skipta í markaðsmálum 

fyrirtækisins? 

 

Viðtal við Guðmund Arnar Guðmundsson 

Höfundur tók viðtal við ÍMARK. En ÍMARK eru samtök markaðsfólks á Íslandi. Höfundur 

spurði Guðmund um hans álit á þekkingu íslenskra markaðsmanna á stafrænni 

markaðssetningu. 

 

Oscar: Hver er þitt álit á þekkingu íslenskra markaðsmanna á stafrænni markaðssetningu? 

 

Guðmundur: Hún er dreifð. Það eru rosalega margir sem halda að þeir séu með stóran 

sannleik. Því að Facebook er lausn allra vandamála heimsins. Google er lausn allra 

vandamála heimsins. Vefborðar eru lausn allra vandamála heimsins o.s.frv. En það vantar 

fólk sem hefur heildræna þekkingu á öllum þessum leiðum með viðskiptagrunn. Því það eru 

rosalega margir sem finnast samfélagsmiðlarnir rosa frábærir og mikil tækifæri þar en oft hjá 

þeim fyrirtækjum fær vefurinn voða litla athygli. Sem ætti að vera algjört lykilatriði. 

Vefsíðan ætti að vera númer eitt til tíu og allt hitt svo að koma í framhaldi. Þetta eru svo 

mismunandi markmið og þetta er svo vítt. Það er svo erfitt að koma með nákvæmt svar. Það 

er fullt af fólki að gera góða hluti á samfélagsmiðlunum, fullt af fólki að gera mjög góða hluti 

á Google. En það er kannski ekki mikið af fólki sem er með þetta heildrænt yfir alla miðlana 

á Internetinu. Þannig getur fólk einangrast dálítið og það vantar þessa almennu 

markaðsþekkingu á stafrænni markaðssetningu. Því að þetta vinnur allt saman og þetta tengist 

allt. Fullt af fyrirtækjum eins og Nordic eMarketing sem eru sterkir í leitarvélabestun og 

Google og annað eru ekki á öðrum sviðum þannig að þeir koma þá sem ráðgjafar hjá 
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auglýsingastofunum því að þær eru ekki nægilega sterkar í þessu og þá verður svona smá 

skilningsleysi og menn eru kannski að berjast um sama fjármagnið. Þannig að það er margt 

sem er brotið. 

 

Oscar: En hvar liggur sökin? Liggur hún hjá menntakerfinu eða liggur hún hjá markaðsfólki 

og fólki sem er í þessari grein að það sé ekki að uppfæra sína þekkingu eða hafi ekki metnað 

eða tíma til þess? 

 

Guðmundur: Ég hugsa að það sé bara allt. Ég hugsa í byrjun að þá séu það markaðsfögin sem 

kennd eru í skólunum að þar er verið að kenna heildarsýn yfir marga hluti. Þannig að 

nemendur fá heildarskilning á því hvernig samhengi hlutanna er og stafræn markaðssetning 

er oftast aldrei hluti af því. Það er talað um það lauslega en menn skiptast í hópa. 

Markaðssetning á netinu er málið en ekki almennu miðlarnir finnst sumum og öfugt. En það 

hafa allir miðlar sína kosti og galla. Svo er þetta svo margþætt. Eins og með vefsíður, þær eru 

svo tæknilegt atriði að oft þarftu að vera hugbúnaðarmaður eða forritari til þess að vera með 

þessa djúpu þekkingu. Þannig að markaðsstjórar þurfa að hafa þolinmæði eða áhuga til þess 

að detta inn í nördaheiminn. Þeir þurfa að skilja hvort vefsíða sé heppilega hönnuð upp á 

leitarvélar og notendaviðmót vefsíðugesta. Það hefur líka með að gera með flæði inni á 

síðunni. Hversu flókið er að finna efni? Er fólk að leita eftir því? Hvar eru hindranirnar þar? 

Það eru mörg fyrirtæki sem fá fólk inn á vefsíðuna sína bara til að skoða heldur en í gegnum 

verslunina sína. En það er enginn að pæla þannig í vefsíðunni sinni milli vikna, frekar er 

verið að skoða hvernig verslunin sjálf er. En í mörgum tilfellum verða kaupin til á vefnum. 

Húsgagnaverslanir og aðrar verslanir þar sem  fólk er heima hjá sér og skoðar þær í gegnum 

netið og kaupin eiga sér stað þar og svo kemur fólk bara í verslunina til þess að ná í hlutinn. 

Það vantar skilning á öllu þessu ferli.  

 

Oscar: Ef þú gætir fengið að stjórnast í því, hvað þyrfti að gera til þess að breyta 

framtíðarlandslagi hvað varðar stafræna markaðssetningu á netinu? Hvað þyrfti að gera og 

hvað myndirðu vilja sjá? 

 

Guðmundur: Eins og Háskólinn í Reykjavík er að fara byrja í haust með grunnnámskeið í 

stafrænni markaðssetningu og einnig er markaðsfræði 101 fagið hjá þeim að breytast hvað 

varðar áherslur á stafrænni markaðssetningu. Þeir ætla ekki að hafa þetta þannig að nú ætlum 

við að tala um markaðsfræði á netinu heldur að það sé hluti af heildar markaðsfræðinni. Stóri 
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misskilningurinn í mínum augum er sá að fyrirtæki eru oft að auglýsa eftir stafrænum 

markaðsstjórum sem er algjör vitleysa því að þetta er orðið svo almennt að ef þú ætlar að vera 

góður markaðsstjóri þá þarftu að vera með góða þekkingu á öllum þessum sviðum.  

 

Fyrirtæki þurfa líka almennt að vera opnari fyrir þessu. Auglýsingastofurnar eiga mjög erfitt 

með það því að þær beygja sig bara eftir viðskiptavinum. Ég tel að það séu ekki þær sem eru 

að hindra neitt því að margir tala um að þetta sé allt þeim að kenna. Að þær séu með 

prenthönnuði en ekki vefhönnuði og þannig séu þær að ýta sínu fram. En ég held að þetta hafi 

verið ákkúrat öfugt. Ég held að fyrirtækin hafi verið svo sein til að setja fjármagn í þetta. Það 

er dýrt að búa til leik á netinu, það er dýrt að búa til flotta vefsíðu, það er dýrt að búa til 

vefborða sem hefur einhverja tækni í sér. Sem er miklu dýrara en að setja heilsíðu í blaðið 

eða útvarpsauglýsingu í gang. Þannig að það vantar einhvern skilning hjá fyrirtækjunum 

þannig að þau séu tilbúin að fjárfesta og svo þau sjái arðsemistækifærin í markaðsaðgerðum á 

netinu. 
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Viðauki B 

Spurningalisti fyrir Rannsókn B 
Kæri viðtakandi, 

Þú ert með í höndunum spurningalista sem fjallar um þekkingu íslenskra markaðsmanna á 

stafrænni markaðssetningu og er til þess gerður að stuðla að betrumbættu markaðsumhverfi 

á Íslandi. Einn þátttakandi verður dreginn út og vinnur hann 20.000kr gjafabréf í Kringlunni. 

Spurningalistinn er gerður fyrir B.sc. verkefni í viðskiptafræði í Háskólanum í Reykjavík. 

Spurningalistinn er nafnlaus svo ekki er hægt að rekja svör einstakra þátttakenda. Svör 

þátttakenda eru trúnaðarmál og verða niðurstöður settar fram með þeim hætti að ekki verður 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Svartími er um 10 mínútur. 

 

1. Hvar starfar þú? (Vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika.) 

 

1  Birtingahúsi 

2 Auglýsingastofu   

3  Stafrænni markaðsstofu 

4  Markaðsdeild í fyrirtæki 

5  Annars staðar, þá hvar?________________ 

 

2. Hvaða starfsheiti á best við þig? (Vinsamlegast merktu aðeins við einn valmöguleika.) 

 

1  Birtingaráðgjafi 

2 Birtingastjóri   

3  Markaðsstjóri 

4  Auglýsingaráðgjafi 

5  Auglýsingastjóri 

6  Annað, þá hvað?________________ 
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3. Hversu margir að meðaltali starfa í fyrirtækinu sem þú starfar hjá? 

 

1  Um 0-50 manns 

2 Um 50-100 manns   

3  Um 100-150 manns 

4  Um 150-200 manns 

5 Um 250-300 manns   

6  Um 300 eða fleiri 

 

4. Hefur þú aflað þér þekkingar á stafrænni markaðssetningu (e. Digital marketing)? 

 

1  Já  

2 Nei   

 

5. Ef já, hvar aflaðir þú þér þeirrar þekkingar (Digital marketing)? 

 

1  Á námskeiði  

2 Í háskólanámi 

4  Sjálflærð/ur   

5  Annað, þá hvað? __________________ 

 

6. Hversu lengi hefur þú starfað við stafræna markaðssetningu? 

 

1  Styttra en 6 mánuði  

2 6-12 mánuðir   

3  Um 1-2 ár   

4  Um 2-4 ár  
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5  Um 4 ár eða lengur 

6  Hef aldrei starfað við stafræna markaðssetningu 

 

7. Hefur þú tekið þátt í markaðsherferð á internetinu í starfi þínu? 

 

1  Já  

2 Nei   

 

8. Ef já, hvert var hlutverk þitt í henni og starfsþættir? 

 

1  __________________________   

 

9. Þegar þú keyrir markaðsherferð, keyrir þú samsvarandi auglýsingar á öllum 

netmiðlum og þú ert að keyra í sjónvarpi og blöðum? 

 

1  Já   

2 Nei   

3 Á ekki við mig   

 

10. Hversu langt er síðan vefsíða fyrirtækisins fékk síðast andlitslyftingu? 

 

1  5 ár eða lengur 

2 4-5 ár   

3  3-4 ár   

4  2-3 ár  

5  1-2 ár 

6  Minna en 1 ár 

7  Síðan er ný 
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8  Hún hefur aldrei fengið andlitslyftingu 

 

11. Er fyrirtækið þitt með skýra stefnu í stafrænni markaðssetningu? 

 

1  Á ekki við  

2 Mjög óskýra 

3  Frekar óskýra  

4  Hvorki né   

5 Frekar skýra   

6 Mjög skýra   

 

12. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu: Það er ekki mikilvægt 

að prófa árangur af öllum markaðsaðgerðum sem framkvæmdar eru í stafrænni 

markaðssetningu? 

 

1  Mjög ósammála   

2 Frekar ósammála   

3  Hvorki né   

4  Frekar sammála  

5  Mjög sammála 

 

13. Hversu mikla eða litla þekkingu hefur þú á leitarvélabestun (e. Search Engine 

Optimization) ? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  



 99 

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

14. Hversu mikla eða litla reynslu hefur þú á leitarvélabestun (e. Search Engine 

Optimization)? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

15. Hvað heldur þú að leitarvélarbestun kosti almennt? 

 

1  Um 0kr-100.000kr   

2 Um 100.000kr-200.00kr 

3  Um 200.000-300.000kr   

4  Um 300.000-400.000kr 

5  Um 500.000 eða meira 

6  Hef ekki kynnt mér það 

 

16. Er heimasíða fyrirtækisins að finnast eftir eftirtöldu á leitarvélum Internetsins? 

Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

 

1  Heiti fyrirtækisins   

2 Heiti varanna/þjónustunnar sem í boði er 



 100 

3  Veit ekki 

 

17. Hvað af eftirtöldu telur þú skipta mestu máli til þess að komast hátt í náttúrulegum 

leitarniðurstöðum á Internetinu með vefsíðu? 

 

1  Facebook síða   

2 Youtube síða 

3  Leitarvélarbestun (e. Search Engine Optimization) 

4  Tengla uppbygging (e. Link building) 

 

18. Vinnur fyrirtækið þitt markvisst að því að bæta sýnileika sinn á leitarvélunum? 

1  Á ekki við 

2  Mjög ómarkvisst 

3  Frekar ómarkvisst 

4  Hvorki né  

5  Frekar markvisst 

6  Mjög markvisst 

 

19. Er fyrirtækið þitt að mæla árangur út frá leitarvélabestun? 

1  Já 

2 Nei   

3  Á ekki við  

 

20. Hversu mikla eða litla þekkingu hefur þú á markaðssetningu í gegnum 

samfélagsmiðla (e. Social Media)? 

 

1  Ég hef enga 
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2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

21. Hversu mikla eða litla reynslu hefur þú á markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla 

(e. Social Media)? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

22. Hefur þú getað tengt sölu beint við samfélagsmiðla? 

 

1  Já 

2 Nei  

3 Á ekki við mig 

 

23. Ef já, hvernig? 

 

1 __________________________________  

24. Er fyrirtækið þitt með langtíma stefnu hvað varðar samfélagsmiðla? 
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1 Já 

2 Nei    

3 Á ekki við mig    

 

25. Liggja markmiðin fyrir veru fyrirtækisins á Facebook skýrt eða óskýrt fyrir? 

 

1 Á ekki við 

2 Veit ekki 

3 Mjög óskýrt 

4 Frekar óskýrt 

5 Hvorki né 

6 Frekar skýrt 

7 Mjög skýrt 

 

26. Hefur þú kynnt þér hvaða samfélagsmiðill hentar þínu fyrirtæki? 

 

1 Já 

2 Nei    

3 Á ekki við mig 

 

27. Hefur fyrirtækið þitt tekið meðvitaða ákvörðun um það hver rödd þess er á 

samfélagsmiðlunum? 

 

1 Já 

2 Nei    

3 Á ekki við    
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28. Hefur fyrirtæki þitt stuðst við POST (People, Objectives, Strategy, Technology) eða 

sambærilegt módel hvað varðar samfélagsmiðla? 

 

1 Já 

2 Nei    

3 Á ekki við    

 

29. Hvaða samfélagsmiðill er mikilvægastur í markaðsstarfi fyrirtækisins? 

1  Google Plus 

2 Facebook 

3  Flickr   

4  Linkedin  

5  Spotify 

6  Twitter 

7  Youtube 

8  Annað, þá hvað? __________________________________ 

9  Veit ekki 

 

30. Er fyrirtækið þitt að mæla árangur út frá samfélagsmiðlum? 

1  Já 

2 Nei   

3  Á ekki við  

 

31. Hversu mikla eða litla þekkingu hefur þú á vefborðum (e. Web banners) ? 
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1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

32. Hversu mikla eða litla reynslu hefur þú af vefborðum (e. Web banners)? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

33. Greinir þú árangur vefborða á meðan á birtingu stendur sem og eftir birtingu? 

 

1  Já   

2 Nei   

3 Á ekki við mig 

 

34. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingu? Það skiptir miklu 

máli að athuga árangur vefborða með því að útbúa fleiri en einn vefborða og hafa þá 

báða í birtingu svo hægt sé að greina hvor sé betri (e. a/b testing). 

 

1  Mjög ósammála   
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2 Frekar ósammála   

3  Hvorki né   

4  Frekar sammála  

5  Mjög sammála 

 

35. Mörg tæki geta ekki birt vefborða af gerðinni Flash, þar á meðal snjallsímar og 

spjaldtölvur frá Apple. Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að það 

skipti miklu máli fyrir árangursmarkmið vefborðans og arðsemi 

markaðsherferðarinnar að hann sjáist í öllum tækjum sem hann er skoðaður í? 

1  Mjög ósammála   

2 Frekar ósammála   

3  Hvorki né   

4  Frekar sammála  

5  Mjög sammála 

 

36. Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að vefborðar ættu að vera 

gerðir úr HTML5 skrá frekar en úr Flash skrá svo að öll tæki geti birt vefborðann? 

1  Mjög ósammála   

2 Frekar ósammála   

3  Hvorki né   

4  Frekar sammála  

5  Mjög sammála 

 

37. Hverja af eftirtöldum ástæðum telur þú vera fyrir því af hverju flestir vefborðar séu 

gerðir úr Flash skrá en ekki HTML5 skrá? Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

1  Vegna kostnaðar   
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2 Vegna tímaleysis   

3  Vegna þekkingarleysis   

4  Vegna hefðar á íslenskum auglýsingamarkaði 

5  Annað, þá hvað? _________________________________ 

6  Veit ekki 

 

38. Hversu mikla eða litla þekkingu hefur þú á snjallsíma markaðssetningu (e. Mobile 

Marketing) ? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

39. Hversu mikla eða litla reynslu hefur þú á snjallsíma markaðssetningu (e. Mobile 

Marketing) ? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 
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40. Er notendaupplifun gesta á vefsíðu þína góð í gegnum allar gerðir af tækjum svo sem 

snjallsíma og spjaldtölvur? 

1  Já   

2 Nei   

3 Hef ekki kannað það  

4  Á ekki við 

 

41. Ef fyrirtækið þitt vildi láta hanna nýja vefsíðu í dag, hversu líklegt væri að hún yrði 

skalanaleg (e. Responsive) og breytist því eftir gerð tækis sem hún er skoðuð í? 

1  Mjög ólíklegt  

2 Frekar ólíklegt   

3  Hvorki né   

4  Frekar líklegt  

5  Mjög líklegt 

6  Veit ekki 

 

42. Telur þú að snjallsímanotkun muni fara vaxandi, standa í stað eða minnka í 

framtíðinni? 

1  Vaxa   

2 Standa í stað 

3 Minnka   

 

43. Hversu mikilvægt telur þú að fyrirtæki sé með snjallsímasíðu (e.mobile site) í dag? 

 

1  Mjög lítilvægt   

2 Frekar lítilvægt   
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3  Hvorki né   

4  Frekar mikilvægt  

5  Mjög mikilvægt 

 

44. Veistu hversu stórt hlutfall af umferðinni sem kemur inn á vefsíðu fyrirtækisins 

kemur frá snjallsímum eða spjaldtölvum? 

 

1  Já   

2 Nei   

 

45. Er fyrirtækið þitt að auglýsa markvisst til snjallsímanotenda? 

 

1  Já   

2 Nei   

3 Á ekki við   

 

46. Ef já, er fyrirtækið með snjallsímavæddar lendingarsíður? 

 

1  Já   

2 Nei   

3 Veit ekki   

4 Á ekki við   

 

47. Hversu mikla eða litla þekkingu hefur þú á tölvupósta markaðssetningu (e. Email 

marketing)? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   
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3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

48. Hversu mikla eða litla reynslu hefur þú af tölvupósta markaðssetningu (e. Email 

marketing)? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

49. Er fyrirtæki þitt að nýta sér póstlistaþjónustur á netinu? 

 

1  Já  

2 Nei   

3  Á ekki við 

 

50. Ef já, ert þú að mæla eitthvað af eftirfarandi hvað varðar árangur af slíku 

markaðsstarfi? Vinsamlegast merktu í allt sem við á. 

 

1  Hversu margir opna tölvupóstinn  

2 Hversu margir lesa tölvupóstinn   

3  Hversu margir smella á tenglana í tölvupóstinum 
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4  Hversu margar sölur komu í gegnum tengla í tölvupóstinum 

5  Á ekki við mig 

 

51. Hversu mikla eða litla þekkingu hefur þú á almannatengslum á Internetinu (e. Online 

Public Relations)? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

52. Hversu mikla eða litla reynslu hefur þú af almannatengslum á Internetinu (e. Online 

Public Relations)? 

 

1  Ég hef enga 

2 Mjög litla   

3  Frekar litla   

4  Hvorki né  

5  Frekar mikla 

6  Mjög mikla 

 

 

53. Er fyrirtæki þitt markvisst að nota almannatengsl á netinu? 

 

1 Það notar ekki almannatengsl á netinu 
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2 Mjög ómarkvisst 

3  Frekar ómarkvisst 

4 Hvorki né 

5  Frekar markvisst 

6  Mjög markvisst 

 

54. Sendir fyrirtækið þitt reglulega út fréttatilkynningar? 

 

1  Já  

2 Nei   

3  Á ekki við   

 

55. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingu? Fyrirtæki þurfa að 

hafa skýra stefnu í almannatengslum á Internetinu (e. Online Public Relations). 

 

1  Mjög ósammála   

2 Frekar ósammála   

3  Hvorki né   

4  Frekar sammála  

5  Mjög sammála 

 

56. Skapar fyrirtæki þitt sér rödd og ímynd á internetinu í formi bloggs á heimasíðu 

fyrirtækisins eða á öðrum samfélagsmiðlum? 

 

1  Já   

2 Nei   

3  Á ekki við   
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57. Hvert af eftirtöldu veitir þínu fyrirtæki bestan árangur? 

 

1  Facebook auglýsingar   

2 Facebook studdar auglýsingar (e. Facebook sponsored ads) 

3  Google adwords  

4  Á ekki við  

 

58. Hefur þú borið saman ólíka hegðun umferðar á vefsíðu svo sem Facebook umferð og 

hins vegar leitarvélaumferð? 

 

1  Já   

2 Nei 

3 Á ekki við mig 

 

59. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingu? Það skiptir miklu 

máli að greina árangur vefborða á meðan á birtingu stendur sem og eftir birtingu. 

1  Mjög ósammála   

2 Frekar ósammála   

3  Hvorki né   

4  Frekar sammála  

5  Mjög sammála 

 

 

60. Hefur þú borið saman hversu lengi fólk stoppar á vefsíðunni eða kaupir í gegnum 

hverja gerð af umferð inn á vefsíðuna? 
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1  Já   

2 Nei 

3 Á ekki við mig 

 

61. Ef þú þyrftir að sækja þér þjónustu í stafrænni markaðssetningu, hvert myndir þú 

sækja hana? Vinsamlegast merktu í allt sem við á. 

 

1  Til vefhýsingaraðila vefsíðunnar   

2 Til auglýsingastofunnar 

3 Til birtingahússins 

4 Til stafrænu markaðsstofunnar 

5 Annað, þá hvað? ______________________________ 

 

62. Telur þú vera nægilega mikla þekkingu til staðar á markaðsmálum á Internetinu 

meðal íslenskra markaðsmanna? 

1  Já   

2 Nei 

3 Veit ekki 

 

63. Hvert er kyn þitt? 

 

1 Karl  

2 Kona 

 

 

64. Á hvaða aldursbili ert þú? 

 

1  Yngri en 18 ára   



 114 

2 18-28 ára   

3  29-40 ára 

4  41-51 ára 

5 52-62 ára   

6  63-73 ára 

7  Eldri en 73 ára 
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Viðauki C 

Skýrsla: Svör spurningalista í Rannsókn B 
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