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1. Úrdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á notkun íslenskra fyrirtækja á samfélagsmiðlum 

(e. Social Media). Úrtakið sem notað er í rannsókninni, er 300 stærstu fyrirtæki landsins 

samkvæmt lista Frjálsra verslunar. Rannsóknin var framkvæmd með spurningakönnun sem var 

send út með rafrænum tölvupósti. Kannað var hvort stærstu fyrirtæki landsins setji sér stefnu 

við notkun samfélagsmiðla, hvort þau séu með markmið sem stefnt er að, hvort markmiðin séu 

mælanleg og þá hvernig þau kjósa að mæla árangurinn, þ.e. er það með innri eða ytri 

mælingum? Einnig var kannað, hvaða samfélagsmiðla fyrirtækin nota og hvaða starfsmenn 

hafi umsjón með miðlunum og hverju fyrirtækin eru að leita eftir þegar kemur að notkun 

samfélagsmiðla. 

Fyrirtæki eru flest meðvituð um mikilvægi samfélagsmiðla í markaðsstarfi og að 

samfélagsmiðlar geti gagnast fyrirtækjum við að koma vörum og þjónustu á framfæri við 

neytendur.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslensk fyrirtæki eru almennt að nota 

samfélagsmiðla, að meirihluti fyrirtækja hefur sett sér stefnu um notkun samfélagsmiðla. Af 

samfélagsmiðlum er algengast að fyrirtæki séu að nýta sér samfélagssíður við markaðsstarf á 

internetinu, en ábótavant er að fyrirtæki setji sér mælanleg markmið og séu að mæla hver 

árangurinn af markaðsstarfi á samfélagsmiðlum er. Stefnumörkun íslenskra fyrirtækja gagnvart 

markaðsaðgerðum á samfélagsmiðlum má augljóslega bæta.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við fræðilega umfjöllun um samfélagsmiðla 

og notkun hjá fyrirtækjum. 

Rannsakendur vona að þessi ritgerð veiti innsýn inn í notkun íslenskra fyrirtækja á 

samfélagsmiðlum og jafnvel verði til að fyrirtæki hugi betur að skipulagningu á 

markaðsaðgerðum á nýjum miðlum, sama hvort um er að ræða samfélagsmiðla eða aðra nýja  

spennandi miðla sem verða aðgengilegir í framtíðinni. Með nýjum miðlum er tækifæri til staðar 

en fyrirtæki verða að varast að ógnir sem geta verið til staðar og því þarf að sinna stefnumótun 

af kostgæfni.  
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2. Inngangur 

Samfélagsmiðlar eru fyrirbæri sem hafa gjörbreytt samskiptum hjá einstaklingum um allan 

heim. Samfélagsmiðlar er alls ekki nýtt hugtak heldur hefur það verið að þróast frá byrjun 

mannkynsins í mismunandi formum (Haenlein og Kaplan, 2010). Í dag hefur orðið 

samfélagsmiðlar þróast í hugtak yfir netmiðla þar sem fólk getur haft gagnvirk samskipti sín á 

milli. Umræðan um samfélagsmiðla verður sífellt meira áberandi í samfélaginu, ekki líður sá 

dagur að við heyrum ekki fréttir sem tengjast þessum nýju miðlum. Þar má nefna upplýsingar 

um fjölda notenda um heim allan, metverð á hlutabréfum í samfélagsmiðlum, hvernig nýir 

aðilar reyna að koma á framfæri nýjum samfélagsmiðlum. Hvernig fólk getur orðið að stjörnum 

með því að koma eigin skoðunum og þekkingu á framfæri í þessum miðlum. Má þar nefna 

matarbloggara sem margir hverjir eru komnir með eigin þætti á sjónvarpsstöðvunum, til að 

mynda „Eldað með Ebbu“, þáttur sem sýndur er á Ríkissjónvarpinu. Í sumum tilvikum eru 

fréttir birtar í fjölmiðlum sem eru teknar beint af samfélagsmiðlum. Gott dæmi er frétt af 

aðstoðarmanni utanríkisráðherra sem setti á Twitter síðu sína að henni leiddist á fundi á Balí. 

Hún skrifaði „FML“ sem er skammstöfun fyrir „fuck my life“ og birtist á DV (Ingi Freyr 

Vilhjálmsson, 2014). Samfélagsmiðlar gera fólki kleift að fylgjast betur með hvað er að gerast 

í þjóðfélaginu, sama hvort það er að fá fréttir af vinum og ættmennum eða hverju því sem fólk 

hefur áhuga á. Þessi bylting á miðlun upplýsinga á ekki að hafa farið fram hjá neinum, til að 

mynda þeim sem stýra fyrirtækjum landsins. Þá vaknar spurningin, eru fyrirtæki á Íslandi að 

nýta sér þessa samfélagsmiðla? Hagnýting samfélagsmiðla er kannski ekki eins auðveld og 

ætla má við fyrstu sýn því þeir geta verið töluvert snúnari í notkun en hefðbundnir 

auglýsingamiðlar þar sem fyrirtækin eru á heimavelli og hafa betri stjórn á skilaboðunum sem 

þau miðla til viðskiptavina. 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvernig fyrirtæki á Íslandi nýta sér 

samfélagsmiðla í daglegri starfsemi sinni, hvernig reynsla og upplifun stjórnenda er af notkun 

samfélagsmiðlanna, hvort árangurinn sé í samræmi við væntingar og hvernig hann er  mældur.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvernig er stefnumörkun fyrirtækja á sviði samfélagsmiðla háttað? 

Markmið spurningarinnar er að komast að því hvort fyrirtæki hafi komið sér upp stefnu í notkun 

samfélagsmiðla, hversu vel útfærð stefnan er, hverjir hafi komið að mótun hennar og hversu 

mikilvæga fyrirtæki telja samfélagsmiðla vera. 
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Tilgáta 1: Fyrirtæki hafa almennt ekki sett sér stefnu með notkun samfélagsmiðla, hvorki 

skrifaða né óskrifaða. 

 Hvaða samfélagsmiðla eru íslensk fyrirtæki helst að nota? 

Markmið rannsóknarspurningarinnar er að kanna hvaða samfélagsmiðla fyrirtæki nota, hvort 

notkunin sé í samræmi við stefnuna, hvers fyrirtækin vænta og hver er tilgangur með því að 

nota þessa miðla. 

Tilgáta 2: Fyrirtæki sem nota samfélagsmiðla hafa almennt séð ekki sett sér markmið um 

hvað þau vilja fá út úr notkun samfélagsmiðla. 

 Er árangur af notkun samfélagsmiðla hjá íslenskum fyrirtækjum? 

Markmið rannsóknarspurningarinnar er að komast að hvort fyrirtækin hafi sett sér mælanleg 

markmið, ef svo er hvernig mæla þau árangurinn og eru þau að fá ábata af notkun 

samfélagsmiðlanna.  

Tilgáta 3: Fyrirtæki eru almennt ekki að setja sér mælanleg markmið.  

Tilgáta 4: Mælingar á árangri fyrirtækjanna á samfélagsmiðlum er ábátavant. 
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3. Samfélagsmiðlar (e. Social Media) 

Í fræðilega kaflanum er gerð grein fyrir hvernig internetið hefur þróast og stafrænir miðlar 

orðið til. Þróunin sem leiddi af sér netmiðla sem kallaðir eru samfélagsmiðlar (e. Social Media) 

í dag og verður fjallað um helstu flokka og tegundir. Fjallað er um notkun bæði fyrirtækja og 

almennings á samfélagsmiðlum. Hvernig þeir veita fyrirtækjum tækifæri til þess að nálgast 

notendur (e. users) og stunda markaðsstarf með hagkvæmari hætti en áður.   

 

3.1 Internetið og netnotkun á Íslandi 

Með internetinu breyttust samskipti og upplýsingaöflun almennings og heimurinn minnkaði 

(Friedman, 2005). Fyrirtæki fengu aðgang að stórum hópi fólks til að miðla upplýsingum um 

vörur og þjónustu til. Í upphafi má líkja netinu við risastóra upplýsingatöflu þar sem notendur 

gátu flett upp upplýsingum en í takmörkuðu mæli miðlað eða deilt efni sín á milli. Hér var því 

um einstefnu upplýsingamiðlun að ræða af hálfu netsíðu eigenda. Netið hefur síðan breyst í 

gríðarstórt markaðssvæði þar sem fyrirtæki reyndu að ná sem mestum árangri í því að koma 

sér og vörum og þjónustu á framfæri (Haenlein og Kaplan, 2010). 

Árið 2004 var hugtakið internet 2.0 (e. web 2.0) fyrst notað  (Haenlein og Kaplan, 2010). 

Þróun internetsins hefur gert það að verkum að vald hefur í auknum mæli færst frá fyrirtækjum 

og stofnunum yfir til almennings. Internetið 2.0 hefur gefið fólki kost á því að skapa efni og 

deila því meðal annarra vefnotenda. Internetið er því ekki lengur einhliða upplýsingaveita eins 

og áður. Þessi þróun felur í sér þrjár grundvallar breytingar þ.e.; 1) færslu á notkun úr 

einkatölvunni (e. desktop) yfir á netið, 2) færslu á framleiðslu verðmæta frá fyrirtækinu til 

notenda og 3) færslu á valdi frá fyrirtækinu til notandans (Berthon, Pitt, Plangger og Shapiro, 

2012). Tækniþróun hefur gert þessa breytingu mögulega, þ.e. bæði með því að 

gagnamagnshraði hefur aukist ásamt að viðmót og veflausnir eru orðnar notendavænni. Þá er 

bylting í netnotkun fyrst og fremst félagsleg, það er að segja hvernig notendur hafa tileinkað 

sér nýja hegðun og viðhorf til internetsins. Því er hægt að horfa á internetið 2.0 sem þróun 

margra ólíkra þátta frekar en einhverja eina nýja tæknibyltingu (Haenlein og Kaplan, 2010). 

Internetið 2.0 hefur stuðlað að tveimur megin breytingum á heimsmarkaðinum, þ.e. tilurð 

samfélagsmiðla og svokallaða skapandi neytendur (e. creative consumer) (Berthon ofl., 2012). 

Skapandi neytendur eru samkvæmt Berthon o.fl. (2012) þeir sem framleiða mest af því 

virðisaukandi efni sem birtist á samfélagsmiðlum. Má líkja samfélagsmiðlum við grunninn að 
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þessum nýja netheimi á meðan notendur eru eldsneytið sem knýja áfram þennan nýja heim 

(Berthon o.fl., 2012). 

Netnotkun Íslendinga hefur vaxið jafnt og þétt síðustu ár, en aukning netnotenda var 4% á 

milli áranna 2012 og 2013. Um 95% landsmanna eru reglulegir notendur sem er hæsta hlutfall 

í Evrópu (Hagstofa Íslands, 2014). Í Evrópusambandinu eru reglulegir netnotendur taldir vera 

að meðaltali 72% íbúa. Hagstofa Íslands skilgreinir reglulegan netnotenda, en sú skilgreining 

er að viðkomandi einstaklingur tengist netinu í hverri viku. Á Íslandi eru 96,7% heimila með 

aðgang að internetinu á móti 79% heimila í Evrópusambandinu að meðaltali, en sjö lönd eru 

með yfir 80% reglulega netnotkun. Það eru Noregur og Lúxemborg með 93%, Svíþjóð og 

Holland með 92%, Danmörk er með 91%, Finnland er með 89% og Bretland er með 87% 

(Hagstofa Íslands, 2014). Þá hafa 47,5% Íslendinga netaðgang utan heimilis eða vinnu t.d. í 

gegnum farsíma. Netnotkun í gegnum farsíma er að verða ein vinsælasta leiðin fyrir 

einstaklinga til þess að deila efni inn á netið, hvort heldur er myndum eða tilkynningum inn á 

þá samfélagsmiðla sem fólk notar. Hjá íslenskum fyrirtækjum með 10 starfsmenn eða fleiri, 

eru 98% fyrirtækja á Íslandi nettengd og með miðgildi 93%, á meðan meðaltalið í 

Evrópusambandinu er 90% (Hagstofa Íslands, 2014). Aukin netnotkun, miklar tækniframfarir 

og ör þróun á sviði upplýsingatækni hefur haft gríðarleg áhrif á daglegt líf fólks, ásamt því að 

hafa mikil áhrif á viðskiptahætti og markaðsstefnur fyrirtækja (Megdadi, 2011). 

Fyrir tíma internets 2.0 fengu viðskiptavinir skilaboð beint frá fyrirtækjum í gegnum 

einstefnumiðla eins og sjónvarp, útvarp eða dagblöð og áttu ekki tækifæri á að koma sínum 

skoðunum á framfæri eða heyra skoðanir annarra á þeim skilaboðum sem þeim bárust. Með 

tilkomu samfélagsmiðla og annarra marghliða samfélagsmiðla hefur það breyst og hafa 

neytendur nú fengið tækifæri til að skoðunum sínum á framfæri á opinberum vettvang eins og 

samfélagsmiðlum (Campell o.fl., 2011; Faulds og Mangold, 2009; Kaplan og Haenlein, 2010). 

Með breyttum áherslum eru neytendur að snúa baki við hefðbundnum leiðum við afþreyingu 

og fréttaöflun, s.s.útvarpi, sjónvarpi, tímaritum og fréttablöðum. Neytendur vilja aukið vald 

yfir þeim miðlum sem þeir nota og vilja aðgang að nýjustu og bestu upplýsingum sem völ er á 

hverju sinni (Rashtchy o.fl., 2007; Vollmer og Precourt, 2008). Samfélagsmiðlar eru í auknu 

mæli fyrsta val neytenda sem upplýsingaveita þegar að þeir leita upplýsinga um vörur eða 

þjónustu og taka ákvörðun um kaup (Lempert, 2006; Vollmer og Precourt, 2008). Ástæðan 

fyrir því er að neytendur líta á samfélagsmiðla sem trúverðugri uppsprettu af upplýsingum en 

hina hefðbundnu einstefnumiðla, þar sem þeir geta séð ummæli og reynslu annarra af vörunni 

eða þjónustunni frekar en einhliða lýsingu eða lof fyrirtækjanna sem birtast í hefðbundnum 
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auglýsingum (Foux, 2006). Internetið er orðið að mikilvægu tæki til að hafa gagnvirk samskipti 

milli neytenda og fyrirtækja. Mest notaði fjölmiðillinn fyrir neytendur í vinnunni er internetið 

og annar stærsti fjölmiðilinn sem neytendur nota á heimilunum (Rashtchy, Kessler, Bieber, 

Shindler og Tzeng, 2007). Þessi þróun hefur breytt miklu fyrir fyrirtæki sem hafa unnið með 

hefðbundnar auglýsingaaðferðir. Samkvæmt Mangold og Faulds (2009) nefna þeir fjóra þætti. 

Í fyrsta lagi hafa markaðsstjórar þurft að átta sig á þeirri staðreynd að mikið af upplýsingum 

um vörur og þjónustu fyrirtækja þeirra er að finna á internetinu í formi umræðna milli neytenda 

sem á sér stað á samfélagsmiðlum. Í öðru lagi bregðast neytendur í sumum tilvikum við þessum 

upplýsingum á þann hátt að það hefur bein áhrif á kauphegðun þeirra. Þ.e.a.s. möguleg kaup 

neytenda fara eftir því hvort aðrir notendur á samfélagsmiðlum lýsa ánægju eða óánægju með 

einhverja vöru eða þjónustu. Í þriðja lagi eru neytendur að snúa baki við hefðbundnum 

auglýsingaherferðum (e. promotion mix), sér í lagi er traust þeirra minna á beinum 

auglýsingum og er vægi slíkra auglýsinga að minnka í kaupákvörðunarferli neytenda. Í fjórða 

lagi verða markaðsstjórar sem eru vanir að senda út ákveðin skilaboð til neytenda í gegnum 

hefðbundnar leiðir að læra að eiga samtal við neytendur, frekar en að tala til þeirra eins og áður 

var gert (Mangold og Faulds, 2009). Með aukinni alþjóðlegri samkeppni byggir stefnumótun 

og rekstrarhæfni fyrirtækja sífellt meira á að hagnýta upplýsingatækni. Það á sérstaklega við 

um internetið sem teygir anga sína um allt í samfélaginu (Doherty og Ellis-Chadwick, 2003).    

Með breyttum tímum hafa fyrirtæki þurft að aðlagast nýju markaðsumhverfi til að verða 

ekki undir í samkeppninni. Örar tækninýjungar kalla á stöðugt endurmat á stefnum fyrirtækja. 

Þau verða að vera sveigjanleg og hafa getu til að bregðast hratt við breytingum á 

markaðsumhverfi (Ranchhod, 2004; Belch og Belch, 2003). 

 

3.2 Samfélagsmiðlar og þróun þeirra 

Samfélagsmiðlar er samheiti yfir netmiðla sem eiga það sameiginlegt að byggja á gagnvirkum 

samskiptum milli notenda. Þeir eru mjög ólíkir en eiga það sameiginlegt að notendur geta byggt 

persónulega síðu innan hvers miðils og myndað þannig tengslanet við aðra notendur 

viðkomandi miðils. Hver miðill hefur laðað að sér einstaklinga í sérstakan samfélagshóp þar 

sem ákveðin menning mótast. Notendur nýta samfélagsmiðla á mismunandi hátt. Sumir nota 

samfélagsmiðla sér til skemmtunar og til að viðhalda vina- og fjölskyldutengslum, á meðan 

aðrir nota þá í þeim tilgangi að skapa og viðhalda tengslaneti sem nýtist þeim í vinnu og 

viðskiptum. Einnig eru samfélagsmiðlar notaðir til að koma skoðunum og viðhorfum á 
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framfæri (Haenlein og Kaplan, 2010). Á síðustu árum hafa samfélagsmiðlar haft áhrif á ýmsar 

hliðar mannlegra samskipta og þar af leiðandi haft áhrif á það hvernig fyrirtæki nýta slíka 

miðla. Notkun samfélagsmiðla á internetinu er orðinn daglegur hluti af lífi fólks. Með 

samfélagsmiðlum hafa skapast fleiri tækifæri fyrir notendur til að tengjast og eiga samskipti 

við vini og fjölskyldu og fyrirtæki til að ná tengslum við neytendur (Haenlein og Kaplan, 2010). 

Saga samfélagsmiðla á internetinu byrjaði í lok síðustu aldar með tilkomu netsíðna sem 

gerðu notendum kleift að búa til sér síður innan hvers miðils og þannig tengjast öðrum 

netnotendum (Boyd og Ellison, 2007). Fyrsti raunverulegi samfélagsmiðillinn var 

SixDegrees.com sem var stofnaður 1997. Netsíðan gerði notendum kleift að tengjast saman, 

senda skilaboð sín á milli og setja skoðanir sínar í stöðufærslur (e. status). SixDegrees.com 

naut gríðarlegra vinsælda og milljónir notenda voru skráðir á síðuna þegar hún var vinsælust. 

Á eftir fylgdu stefnumótasíður. Í kjölfarið urðu til síður eins og Ryze.com og LinkedIn, en þar 

var meira lagt upp úr faglegum tengslanetum (Boyd og Ellison, 2007). Tæknileg vandamál og 

hugmyndafræði hefur skapað vandamál hjá nýjum miðlum og stöðugt spretta upp miðlar með 

nýjar aðferðir og hugmyndafræði sem bæta þá miðla sem fyrir voru á markaðinum. Sumir 

miðlanna ná að festa sig í sessi á meðan aðrir ná aldrei fótfestu (Boyd og Ellison, 2007). Árið 

2005 keypti ein stærsta fjölmiðlasamsteypa heimsins, News Corporation miðilinn MySpace. 

Þessi fjárfesting markaði tímamót í þróun samfélagsmiðla og viðhorf fjárfesta breyttust, sem 

fóru að líta á samfélagsmiðla sem áhugaverða fjárfestingarmöguleika. Sem varð til þess að 

eigendur samfélagsmiðla fóru fyrir alvöru að reyna að bæta tekjumöguleika sína af rekstri 

miðlanna, til þess að sýna fram á að þeir væru fjárfestinganna virði (Boyd og Ellison, 2007).  

 

3.3 Tegundir samfélagsmiðla (e. Types of Social Media)  

Samfélagsmiðlar eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir. Erfitt getur verið að greina þá í sundur 

og eru margar internetsíður bæði hefðbundnar netsíður og samfélagsmiðlar í senn. Kaplan og 

Haenlein (2009) eru sérfræðingar í markaðssetningu á samfélagsmiðlum og komu þeir með 

flokkunarkerfi þar sem samfélagsmiðlar eru flokkaðir eftir tegundum. Sú flokkun er sýnd á 

myndrænan hátt í töflu 1, en flokkarnir eru eftirfarandi; félagsleg viðvera (e. self presentation), 

auðlegð miðilsins (e. media richness), sjálfskynning (e. self-presentation) og sjálfsafhjúpun (e. 

self-disclosure) (Kaplan og Haenlein, 2009, bls. 62).  
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Samfélagsmiðlar eru enn fremur mismunandi eftir virkni og vinnslu. Þeim má skipta í 

eftirfarandi sex flokka samkvæmt Kaplan og Haenlein (2009), en nánar verður fjallað um hvern 

flokk hér að neðan: 

 Efnisleg samfélög (e. Content Communities), t.d. YouTube og Flickr 

 Samvinnuverkefnissíður (wiki-síður) (e. Collaborative Projects), t.d. Wikipedia 

 Samfélagssíður (e. Social Networks), t.d. Facebook 

 Blogg (e. Blog) og örblogg (e. MicroBlogs), t.d. Blogger og Twitter 

 Sýndarleikveröld (e. Virtual Game Worlds), t.d. Eve Online 

 Sýndarsamfélag (e. Virtual Social Worlds), t.d. Second Life 

 

 

Tafla 1: Flokkun samfélagsmiðla með sjálfskynningu og sjálfsafhjúpun. Heimild: Haenlein og Kaplan 

(2009) 

Efnisleg samfélög hafa þau meginmarkmið að notendur þeirra geta deilt efni sín á milli sama 

á hvaða formi það er. Meðal helstu efnislegu samfélaganna eru BookCrossing sem er ókeypis 

netbókaklúbbur, Flickr sem notað er til að deila ljósmyndum, YouTube þar sem myndböndum 

er deilt og Slideshare þar sem Powerpoint kynningum er miðlað. Notendum í þessum 

samfélögum ber ekki skylda til að kynna sig fyrir öðrum notendum og geta því haldið friðhelgi 

sinni. Fyrirtæki sem nota þessi samfélög þurfa að gera sér grein fyrir að erfitt er að gæta 

höfundarréttar vegna þess hve auðvelt er að afrita efni sem er deilt á milli þúsunda netnotenda 

(Haenlein og Kaplan, 2010). Þessar síður bjóða upp á þann valmöguleika að notendur geta 

hlaðið inn, uppfært, notað skjöl eða kynningar. Nýjustu samfélögin hjá yngri notendum eru 

Vine, Instagram og Snapchat.  

Samvinnuverkefnissíður byggja á efni eða ýmsum fróðleik sem margir aðilar setja inn á 

síðuna, oft eru þær opnar öllum þ.e.a.s. að allir netnotendur geta uppfært efnið á síðunni. Í 

Lág Miðlungs Há

Há
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Samfélagssíður                                                           

(t.d. Facebook)
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þessum skilning þá er þetta eitt lýðræðislegasta form samfélagsmiðla. Til að mynda er 

Wikipedia ein stærsta samvinnuverkefnissíðan sem er í notkun og virkar eins og 

alfræðiorðabók á netinu sem notendur geta uppfært upplýsingarnar á netsíðunni. 

Samvinnuverkefnissíður geta bæði verið opnar notendum eða að þær hafa takmarkaðan 

aðgang, en það á t.d. við um innri netsíður fyrirtækja (e. Community websites). Innan 

samvinnuverkefna eru netsíður sem leyfa notendum að bæta við, fjarlægja eða breyta 

grunntexta, slík forrit kallast félagsleg bókamerkjaforrit. Slík forrit gera notendum kleift að 

safna og gefa einkunn á efni á internetinu eins og nettenglum og efni frá öðrum netmiðlum 

(Haenlein og Kaplan, 2010).  

Samfélagssíður eru til að mynda vinsælar netsíður eins og Facebook, LinkedIn, MySpace 

og Google Plus. Samfélagssíður eru skilgreindar sem netsvæði sem gerir notendum fært að 

tengjast með því að útbúa persónulegan notendaaðgang og búa til yfirlitssíðu innan viðkomandi 

netsamfélags sem þeir sjá um að viðhalda með persónulegum upplýsingum og hugmyndum. 

Notendur geta boðið öðrum aðgang að sínum yfirlitssíðum og þannig stofnað samfélög 

einstaklinga með svipuð áhugamál. Þessir aðilar geta síðan sent tölvupósta og skilaboð sín á 

milli, sem geta innihaldið myndir, myndbönd, hljóðskrár og blogg (Haenlein og Kaplan, 2010). 

Facebook er vinsælasta samfélagssíða heims, sem var upprunalega hönnuð fyrir 

háskólanemendur. Í dag geta allir skráð sig á Facebook og haft samskipti sín á milli og myndað 

tengslanet (Haenlein og Kaplan, 2010). 

Blogg svipar til opinna dagbóka á internetinu. Það er notað til að fjalla um áhugamál 

bloggaranna eða skoðanir. Blogg hefur ekki takmörkun hvað lengd varðar. Blogg uppfærslur 

eru oftast í formi texta, en geta þó einnig innihaldið hljóðbrot, myndir og myndbönd. Blogg 

svipar til samfélagssíðna á þann hátt að þetta eru persónulegar netsíður þar sem áherslur 

bloggara eru mismunandi, allt frá persónulegum dagbókum sem lýsa lífi höfunda til 

umfjöllunar um tiltekin málefni. Bloggi er yfirleitt stjórnað af einstaklingi, en gefur þann 

möguleika á samskiptum að aðrir geta sett inn athugasemdir á síðuna. (Haenlein og Kaplan, 

2010). Mörg fyrirtæki nota blogg til að upplýsa starfsmenn sína um hvað sé að gerast innan 

fyrirtækjanna eða til að upplýsa neytendur og hluthafa um reksturinn (Haenlein og Kaplan, 

2010). Örblogg er afsprengi af bloggi, en örblogg snýst um að uppfæra stöðuna reglulega. 

Takmörk eru á því hversu löng örblogg geta verið. Algengt er að fyrirtæki noti örblogg til að 

auglýsa sig eða aðrar síður hjá þeim en einnig eru notendur duglegir við að deila skoðunum 

sínum og tilfinningum á slíkum síðum. Vinsælasta örbloggið er Twitter, það er ókeypis miðill 

sem virkar eins og að senda smáskilaboð (e. sms). Tístin (e. tweet) geta verið allt að 140 
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bókstafir og birtast á forsíðu notandans. Þau eru send til fylgjenda (e. followers) að viðkomandi 

tísti. Fylgjendur eru þeir notendur sem hafa kosið að tengjast viðkomandi. Hægt er að velja 

hvort tístin séu send til vina eða sem opin skilaboð til allra fylgjenda. Örblogg snýst um 

samskipti í rauntíma en það hefur komið í staðinn fyrir blogg hjá ýmsum fyrirtækjum þar sem 

það er auðveldara og hentugra fyrir fyrirtækin að senda stutt skilaboð til neytenda. Snjallsímar 

hafa aukið hentugleika örbloggsins og þar með vinsældir þess (Haenlein og Kaplan, 2010).  

Félagslegum sýndarveruleikum er skipt í tvo flokka, þ.e. sýndarsamfélög (e. virtual social 

worlds) og sýndarleikveröld (e. virtual game worlds). Fyrri flokkurinn gerir notendum kleift 

að vera í þrívíddar umhverfi og eiga samskipti sín á milli eins og þeir myndu gera í 

raunveruleikanum. Í þessum samfélögum þá eru engar reglur sem takmarka samskipti á milli 

notenda. Í seinni flokknum er t.d. íslenski leikurinn Eve Online. Í þessum flokki eru reglur 

mikilvægar sem þýðir að notendur þurfa að fylgja ströngum reglum samanber reglum sem gilda 

í einum þekktasta hlutverkaleiknum (MMORPG) sem finnst á netinu (Haenlein og Kaplan, 

2010).  

Íslendingar hafa verið duglegir að tileinka sér nýja tækni síðustu áratugi og þá eru 

samfélagsmiðlar engin undantekning. Hér á landi hefur Facebook verið vinsælasti 

samfélagsmiðilinn en 72,5% af íbúum landsins eru virkir notendur í hverjum mánuði eða 

223.880 íslendingar (Benediktsson, 2013). Samkvæmt tölum frá Statistic Brain 1. janúar 2014 

eru virkir notendur á Facebook 1.310.000.000 talsins (Facebook Statistics, 2014). Aðrir miðlar 

eins og Twitter, YouTube og Google plus hafa ekki náð sömu fótfestu, þrátt fyrir það eru þeir 

mikið notaðir. Twitter hefur verið vinsæll miðill á Íslandi og í maí 2013 voru skráðir notendur 

um 100 þúsund, samkvæmt upplýsingum sem Bruce Daisley starfsmaður Twitter birti á 

ráðsstefnunni Reykjavik Internet Marketing Conference (Þórarinn Hjálmarsson, 2013). 

Notendur Twitter á heimsvísu voru orðnir fleiri en 50 milljónir á árinu 2010 (Harvard business 

review, 2010). 

Árlega gerir Hagstofa Íslands könnun á tölvu- og netnotkun hér á landi. Í könnun sem gerð 

var árið 2014 var í fyrsta skipti spurt um notkun samfélagsmiðla hjá fyrirtækjum, þ.e. í öðrum 

tilgangi en að kaupa auglýsingar á samfélagsmiðlum. Samfélagssíður eins og Facebook eru 

mikið notaðar á Íslandi eða hjá 59% íslenskra fyrirtækja. Það er hæsta hlutfall notkunar á 

samfélagssíðum í Evrópu, en það land sem kemst næst  Íslandi er Malta með 55% hlutfall 

fyrirtækja sem nota samskiptamiðla. Um 15% af íslenskum fyrirtækjum nota blogg eða 

örblogg, hæsta hlutfall annarra landa í Evrópu er 27% í Hollandi og Bretlandi. Þegar kemur að 
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efnislegum samfélögum eins og YouTube þá nota 19% íslenskra fyrirtækja slíka miðla en 

algengasta hlutfallið er í Hollandi eða 23% og 21% á Möltu. Aðeins 6% íslenskra fyrirtækja 

nota Wikisíður en algengasta hlutfallið í þessum flokki var Litháen, 14% og Króatía með 13%. 

Um 10% íslenskra fyrirtækja nota samvinnuverkefnissíður eins og Wikipedia. Um 15% 

fyrirtækja nota blogg og örblogg (Hagstofa Íslands, 2014). Samkvæmt rannsókn Harvard 

business review analytics service. The new conversation: Taking social media from talk to 

action (2010) eru 79% fyrirtækja annað hvort að nota samfélagsmiðla (58%) eða eru að 

undirbúa notkun á þeim (21%). Meðal samfélagsmiðla er algengast að fyrirtæki séu að nota 

samskiptasíður og flestir eru að nota Facebook eða 87%. Rúmlega helmingur eða 58% eru að 

nota blogg síður eða efnisleg samfélög og 53% eru að nota örblogg eins og Twitter. 

 

3.4 Markaðsstefna og stafræn markaðssetning 

Með nýrri tækni skapast ný tækifæri fyrir aukna framleiðslu hjá fyrirtækjum. Þegar að ný tækni 

er þróuð, t.d. upplýsingatækni, geta skapast ný tækifæri til þess að nálgast viðskiptavini (Porter, 

1996). Mikilvægt er að nota þessi tækifæri, en samfélagsmiðlar eru gott dæmi um nýlega 

upplýsingatækni sem upplagt er að nota í markaðsmálum. Chaffey og Chadwick (2012) hafa 

skilgreint stafræna markaðssetningu sem, að nýta sér stafræna miðla til þess að ná fram 

markmiðum sínum.  

Markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla felur í sér að hvetja notendur til að taka þátt og 

hafa samskipti í gegnum þá miðla sem fyrirtækið notar (Chaffey og Chadwick, 2012). Þar má 

nefna eigin netsíður fyrirtækja eða þá samfélagsmiðla sem þau nota, eins og Facebook, Twitter 

eða Blogger. Fyrirtæki geta nýtt þessa miðla eins og hefðbundna miðla til dæmis með því að 

nota Facebook til að senda upplýsingar til þeirra notenda sem hafa valið að fylgjast með 

fyrirtækinu. Ef fyrirtækið vill nýta sér kosti samfélagsmiðla er mikilvægt að eiga samtal við 

notendur. Samtalið milli fyrirtækja og notenda geta tengst vörum, tilboðum eða þjónustu sem 

fyrirtækið býður upp á og er tilgangur samtalsins að kynnast neytendum og að leggja grunn að 

jákvæðri upplifun þeirra á fyrirtækinu og því sem það býður upp á (Chaffey og Chadwick, 

2012).  

Þegar fyrirtæki staðsetur sig á markaði er það gert út frá þörfum viðskiptavina, aðgengi að 

neytendum og vörum eða þjónustu sem fyrirtækið býður upp á (Porter, 1996). Auðvelt og 

hagkvæmt er að nálgast upplýsingar um neytendur í gegnum samfélagsmiðla, það er mikilvægt 

að hafa í huga að neytendur hafa áhrif á fyrirtækið og öfugt (Chaffey og Chadwick, 2012). 
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Þegar unnið er við mótun markaðsstefnu fyrirtækisins er mikilvægt að taka tillit til eftirfarandi 

atriða; vörustefnu; verðstefnu; dreifingarstefnu og kynningarstefnu. Án þeirrra mun 

markaðsstefnan ekki skila tilsettum árangri og vera ómarkviss (Kotler og Keller, 2006). 

Fyrirtæki verða því að huga að hinum fjórum V (e. 4 Ps) (Perreault Jr., Cannon og McCarthy, 

2013) 

 Varan (e. product)– Móta þarf stefnu fyrir vöruna og setja markmið um árangur í sölu. 

 Verð (e. price) – Ákvarðar þarf vöruverð ásamt markmiðum um arðsemi. 

 Vettvangur (e. place) – Ákvarða þarf dreifingu vöru eða þjónustu í markaðsstefnu 

viðkomandi fyrirtækis. 

 Vegsauki (e. promotion) – Móta þarf kynningarstefnu og setja fram markmið um 

árangur. Í þessu sambandi þarf að huga að því hvernig upplýsingum er best komið til 

neytenda og hvaða miðlar verði nýttir, þ.e. dagblöð, sjónvarp, tímarit eða internetið svo 

dæmi séu tekin. 

(Perreault Jr. Ofl., 2013) 

Flokkun þessara fjögurra V, er mismunandi eftir því hvar á líftímakúrfunni varan er á. Tafla 

2. útskýrir hvernig mismunandi áherslur eru í markaðslegum markmiðum, 

kynningarmarkmiðum og kynningarstefnum í markaðssetningu á vörum er. Eftir því hvar þær 

eru staddar á líftímaferlinu (e. product life cycle) og hvað þarf að gera til þess að hámarka vöxt 

vörunnar.  
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Tafla 2: Mismunandi áherslur í markaðssetningu. Heimild: Iðntæknistofnun (e.d.) 

Yfir einn milljarður jarðarbúa notar internetið reglulega til þessa að finna vöru, afþreyingu 

eða félagsskap (Caffey og Ellis-Chadwick. 2012). Með þróun internetsins og þeim miðlum sem 

þar er að finna er mikilvægt að fyrirtæki hugi að ímynd sinni, samhliða því að finna hvaða 

leiðir eru færar hverju sinni til að ná til neytenda. Stafræn markaðssetning er að verða eitt 

mikilvægasta markaðstólið sem fyrirtæki hafa í verkfærakassanum til að koma skilaboðum 

sínum á framfæri sama hvort tilgangurinn er markaðslegur eða af öðrum toga. Í framtíðinni 

verða fyrirtæki að hafa markaðsfólk, birtingafræðinga og almannatengla með sérfræðiþekkingu 

til að hagnýta stafræna markaðssetningu (Caffey og Ellis-Chadwick. 2012). Ný tækni veitir 

margvísleg tækifæri til samskipta fyrirtækja við neytendur, samfélagsmiðlar hafa fært 

fyrirtækjum betri tækifæri en hafa áður verið í boði til þess hafa samskipti við milljónir 

neytenda, senda skilaboð, fá viðbrögð og gera tilraunir á tilboðum með tiltölulega litlum 

kostnaði (Harvard business review, 2010). Á sama tíma getur ný tækni verið ógn, ef ekki er 

brugðist rétt við neikvæðri umræðu um fyrirtæki eða vörur (Caffey og Ellis-Chadwick, 2012) 

því neytendur hafa fengið mikið stærri vettvangi til þess að gagnrýna eða mæla með vörum en 

nokkurn tíman áður. Í þessu ljósi verða fyrirtæki að vinna skipulega að því að styrkja starfsemi 
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sína eða vörumerki og íhuga vel hvernig réttum skilaboðum er komið á framfæri og á hvaða 

vettvangi (Caffey og Ellis-Chadwick, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að stjórnendur fjárfesta 

sífellt meiri hlut af sínu markaðsfé í gagnvirka stafræna miðla vegna óumdeildra kosta og 

tækifæra sem þessir miðlar bjóða upp á (Weinberg og Pehlivan, 2011; Winer, 2009). Meirihluti 

fyrirtækja samkvæmt Harvard business review (2010) voru ekki búin að greina bestu leiðir til 

að nota mismunandi miðla með stafrænni markaðssetningu, hversu áhrifaríkar þær eru og 

hvernig á að samhæfa markaðsstarf á samfélagsmiðlum við þeirra hefðbundnu stefnumótun. 

Tveir þriðju af fyrirtækjum sem eru að nota samfélagsmiðla, hafa ekki komið sér upp formlegri 

stefnu varðandi notkun (Harvard business review, 2010). Helstu hindranir þess að fyrirtæki 

nýta sér samfélagsmiðla eru: 1) skortur á heildarstefnu (28%), 2) neðarlega í forgangsröðun 

(26%) og 3) skortur á upplýsingum um hagkvæmni eða sterkum rökum (21%) (Kiron, Palmer, 

Phillips og Berkman, 2013).    

 

3.5 Árangursmælingar á notkun samfélagsmiðla (e. Social Media) 

Notkun vefgreininga (e. Analytics) til að bæta stafræna markaðssetningu má rekja aftur til 

ársins 1990 þegar að fyrsta vefgreiningartólið var kynnt til sögunnar. Vefgreiningar eru til þess 

að mæla hina ýmsu þætti á internetinu, t.d. umferð á netsíðum, hvaðan netumferðin kemur, 

viðvera notenda á netsíðum, hvað þeir skoða og hversu mikil sala á internetinu skapast fyrir 

tilstuðlan aðgerða sem fyrirtækið auglýsir á netinu (Chaffey og Chadwick, 2012). Samt gefa 

rannsóknir til kynna að mörg fyrirtæki nýta ekki slíka tækni til að greina stafrænar aðgerðir 

sínar og eru því ekki að hagnýta upplýsingar sem þau gætu fengið með þessu móti (Chaffey og 

Patron, 2012).  

Mikilvægt er að fyrirtæki kanni hvort markaðssetning með samfélagsmiðlum skili árangri í 

markaðsaðgerðum sem farið er í og hvernig best er að framkvæma mælingar. Það getur verið 

erfitt að reikna út ávöxtun á fjárfestingu (e. Return on investment (ROI)) fyrir samfélagsmiðla, 

það er að segja ekki er hægt að setja mælistiku á mannleg samskipti og samræður (Falls, 2008). 

Til að meta árangur af samfélagsmiðlum telja Hoffman og Fodor (2010) réttast að nota nýja 

nálgun við útreikning á ávöxtun í fjárfestingum á samfélagsmiðlum. Í staðinn fyrir að horfa 

eingöngu á það fjármagn sem fyrirtækin eyða í samfélagsmiðla og reikna út arðsemi af þeim, 

t.d. með sölutölum eða öðrum fjárhagslegum ávinningum. Ættu stjórnendur að íhuga tilgang 

samfélagsmiðla og hvaða markmið henti best til að ná árangri með notkun þeirra (Hoffman og 

Fodor, 2010). Markmið sem gætu verið heppileg á samfélagsmiðlum gætu t.d. tengst að styrkja 
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ímynd vörumerkja og vitund notenda á fyrirtækjunum. Mögulegt er að horfa á aðgerðir notenda 

á samfélagsmiðlum og mæla þegar að þeir eiga samskipti við fyrirtækin eða markaðsaðgerðir 

sem fyrirtækin eru að framkvæma og nota aðgerðir notandans sem mælieiningu á árangur. 

Þessar aðferðir eru skynsamlegar, mælingar sem taka ekki einungis til skammtímamarkmiða 

eins og að auka sölu í gegnum samfélagsmiðla eða að minnka kostnað vegna meiri virkni á 

netsíðum fyrirtækjanna. Þess í stað er tekið tillit til langtímaávöxtunar af fjárfestingu í 

samfélagsmiðlum, þ.e.a.s. aukning í virkni notenda á síðum fyrirtækjanna eða að fá endurgjöf 

frá viðskiptavinum (Hoffman og Fodor, 2010). Í staðinn fyrir að reiknaður er 

byrjunarkostnaður við samfélagsmiðla, þá ættu fyrirtæki að meta hvaða markmið eru vænlegust 

til árangurs með notkun samfélagsmiðla, t.d. með þátttöku neytenda á vörumerkjunum (e. 

brand engagement).   

Af hverju ættu neytendur að skoða viðkomandi síðu eða miðil, t.d. blogg þar sem hægt er 

að kynnast betur nýrri vöru eða þjónustu. Hvaða hegðun eru þeir að sýna þegar þeir eru komnir 

inn á viðkomandi miðil. Þeir gætu til dæmis skrifað athugasemdir um reynslu af vörum, sem 

gætu tengst markaðslegum markmiðum fyrirtækjanna. Þessar aðgerðir notenda væri hægt að 

meta og mæla sem fjárfestingu neytandans með tíma sínum í aðgerðum fyrirtækjanna á 

samfélagsmiðlum. Aðgerðir notenda má mæla í fjölda heimsókna og þeim tíma sem notendur 

verja á netsíðum. Einnig ummælum á síðunni eða hversu oft fréttum eða upplýsingum er deilt 

áfram af notendum. Hvernig notendur verja tíma sínum eða nota samfélagsmiðla er hægt að 

nota til að mæla árangur. Sama gildir um breytingu á vitund um vörumerki eða aukningu á 

umfjöllun manna á milli (e. word of mouth). Fjögur lykilhugtök sem tengjast notendum og 

samfélagsmiðlum er vert að hafa í huga, en það eru hugtökin; tengjast (e. connections), sköpun 

(e. creation), neysla (e. consumption) og stjórn (e. control). Þessi hugtök (4c) skipta máli að 

mati Hoffmans og Fodor (2010), því þau leiða til notendavænni hönnunar þegar fyrirhugað er 

að nota samfélagsmiðla.  

Flestir stjórnendur líta á samfélagsmiðla sem aðra hefðbundna leið til markaðssamskipta 

(Hoffman og Fodor, 2010). Samfélagsmiðlum er að stærstum hluta stjórnað af notendum, en 

ekki markaðsfólki, því getur að mati Hoffman og Fodor (2010) farið illa fyrir þeim sem ekki 

átta sig á því. Engu að síður er ástæða til að fyrirtæki séu bjartsýn vegna aukinnar skilvirkni í 

markaðsmálum með notkun samfélagsmiðla. Netmiðlar eru mælanlegir og því er auðvelt að 

nota vefgreiningartól til að meta árangur af aðgerðum á samfélagsmiðlum og hvernig notendur 

bregðast við þeim. Árangur sem myndast út fyrir internetið, eins og jákvæð umræða manna á 

milli um vörumerki eða sala á vörum fyrirtækjanna utan internetsins sem ekki er hægt að rekja 
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til aðgerða á netinu mælast ekki með vefmælingum, en skila sér engu að síður í verðmætum 

fyrir fyrirtækið (Hoffman og Fodor, 2010). 

Weber (2009) kynnti nokkrar leiðir til að meta aðgerðir á stafrænum miðlum og hvað þyrfti 

að mæla til að sjá árangur, eru áhrifin á eftirfarandi þætti: áhrif stafrænna miðla, markhópar og 

áhrifin á fyrirtækin. Weber (2009) fullyrðir að það sé auðveldast og ódýrast að mæla áhrif 

stafrænna miðla með: t.d. fjölda heimsókna á netsíður, hversu margar umsagnir eða 

athugasemdir eru gerðar við færslur fyrirtækisins og að sjá hvaða netsíður og undirsíður þeirra 

notendur skoða hjá fyrirtækjunum. Þessar mælingar má framkvæma með fríum 

vefgreiningarforritum eins og t.d. Google Analytics. Hegðun markhópa fyrirtækjanna er hægt 

að greina með mælingum á: t.d. hvers eðli umsagnir og athugasemdir eru, hversu miklum tíma 

notendur eyða á netsíðum, hvað notendur hafa sagt að séu í uppáhaldi hjá þeim (e. favorites), 

hverju þeir séu aðdáendur (e. fans) að, hverju þeir deila til annarra notenda (e. viral forwards) 

og hverju þeir hlaða niður (e. downloads). Áhrifin á fyrirtækin frá aðgerðum þeirra á 

samfélagsmiðlum má skoða með: t.d. fyrirspurnir um vörur, ný viðskiptatækifæri, hversu 

ánægðir viðskiptavinirnir eru og tryggir fyrirtækinu og skilvirkni í markaðssetningu. Hægt er 

að fylgjast með áhrifunum með skoðanakönnunum og með tölfræðilegum greiningum (e. 

Marketing mix modeling) (Weber, 2009). 
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Weber (2009) setti saman töflu, sjá töflu 3 sem ber yfirskriftina: Árangursmælir, hvernig á 

að markaðssetja á samfélagsmiðlum. (e. Success Metrics When Marketing to the Social Web).  

 

Tafla 3: Árangursmælir, hvernig á að markaðssetja á samfélagsmiðlum. Heimild: Weber (2009) 

Samkvæmt rannsókn Harvard business review analytics services (2010) er þriðjungur 

fyrirtækja ekki að framkvæma mælingar á árangri í notkun samfélagsmiðla. 

 

3.6 Markaðssetning á samfélagsmiðlum (e. Social Media Marketing) 

Með því að fylgjast með umræðum og því sem er í gangi á samfélagsmiðlum fyrirtækjanna má 

auðvelda samskipti við neytendur. Þannig geta fyrirtækin með samfélagsmiðlum hvatt 

notendur  til samskipta við fyrirtækin og áhuga á þeirra vörumerkjum í gegnum internetið. 

Samspilið getur komið fram á netsíðum fyrirtækjanna, á samfélagsmiðlum og á netsíðum þriðja 

aðila (Chaffey og Chadwick, 2012). Rétt eins og vinir safnast saman á krám, kaffihúsum og 

rakarastofum, þá safnast notendur saman og tengjast gegnum hina ýmsu miðla á internetinu. 

Þannig styrkja notendur tengslanet sitt við vini og fjölskyldu og eru jafnvel farnir að leita til 

þeirra um ráðgjöf og aðstoð við hinum ýmsu málum (Deepa og Deshmukh, 2013). 

Samfélagsmiðlum fylgja umtalsverðar og langvarandi breytingar á samskiptum milli 

skipulagsheilda (e. organizations), samfélaga (e. communities) og einstaklinga. Fyrirtæki 

standa frammi fyrir krefjandi verkefnum, þar sem margar stjórnunaraðferðir henta ekki til að 

takast á við það. Viðskiptavinir vilja ekki lengur að einungis sé talað til þeirra, frekar vilja þeir 

að á þá sé hlustað, að fyrirtækin taki þátt í samræðum og svari neytendum (Kietzmann, 
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Hermkens, McCarty og Sivestre, 2011). Mörg fyrirtæki gera þau mistök að líta á 

samfélagsmiðla sem sjálfstæðar einingar sem ekki hafa áhrif á hvor aðra. Fyrirtæki ættu frekar 

að gera samþætta markaðsáætlun fyrir notkun sína á samfélagsmiðlum, sem færir neytenda 

upplifun framar í forgangsröðun (Hanna, Rohm og Crittenden, 2011). Þó að samfélagsmiðlar 

komi ekki í stað hefðbundinna miðla, gefa þeir fyrirtækjum möguleika á að fá neytendur til 

þess að vera virkari í vörumerkjaþátttöku (e. brand engagement), auka tryggð og jafnvel gera 

þá að talsmönnum (e. spokes person) fyrir vörur eða fyrirtæki. Heldur en að þeir hafi einungis 

vitund um vörumerki eða fyrirtæki. Samfélagsmiðlar geta gert fyrirtækjum kleift bæði að ná til 

neytenda og að virkja þá til þátttöku við vörumerkin, á meðan erfitt er að ná báðum þessum 

þáttum með hefðbundnum miðlum (Hanna, Rohm og Crittenden, 2011). Samfélagsmiðlar gefa 

fyrirtækjum tækifæri til að sækja á nýja markaði, bjóða upp á nýjar þjónustur eða vörur, bæta 

samskipti við neytendur og keppa við stærri fyrirtæki sem jafningjar. Fyrir starfsmenn býður 

notkun samfélagsmiðla upp á tækifæri til að læra á ný verkfæri sem geta nýst fyrirtækjunum til 

að auka samkeppnishæfni sína (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012).   

Mikilvægt er að huga að því hvernig og í hvaða átt fyrirtæki eiga að fara þegar þau eru að 

innleiða samfélagsmiðla inn í framtíðar markaðssamskiptum sínum. Í grein sinni User of the 

world, unite! The challenges and opportunities of Social Media þá komu þeir Andreas Kaplan 

og Michael Haenlein (2010) inn á þá þætti sem fyrirtæki ættu að hafa í huga þegar ákveðið er 

að fara í markaðssetningu með samfélagsmiðlum: 

 Velja skal samfélagsmiðla vandlega því það eru til margar ólíkar tegundir 

samfélagsmiðla.  

Mikilvægt er að velja miðla eftir því hverjir markhópar og skilaboð eiga að vera,  oft getur 

verið skynsamlegt að velja fleiri en eina tegund samfélagsmiðla. Gæta þarf að samþættingu 

milli þeirra samfélagsmiðla sem fyrirtækið velur. Þannig tryggir fyrirtækið að aðgerðir sýni 

heildstæða mynd af markaðsaðgerðum og eykur virkni, einnig verður að gæta samræmingar á 

skilaboðum við hefðbundnar leiðir.  

 Ávallt skal vera ein „rödd“ sem miðlar skilaboðum fyrirtækisins.  

Starfsfólk sem sér um samskiptin á samfélagsmiðlum fyrir fyrirtækin verða að hafa skýrar 

viðmiðunarreglur um hvað má birta á samskiptamiðlum og á hvaða hátt. Það eykur traust 

neytenda og gefur heildstæðari mynd af fyrirtækjunum. 
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 Mikilvægt er að „rödd“ fyrirtækisins sé áhugaverð og skemmtileg.  

Það eykur líkur á að neytendur kjósi að eiga samskipti við fyrirtækin á samfélagsmiðlum. 

Það er ekki nóg að svara einungis fyrirspurnum og athugasemdum á samfélagsmiðlum, því 

þarfir neytenda geta verið misjafnar. Það er því mikilvægt að deila efni, upplýsingum og draga 

fram þau atriði sem fyrirtækin telja að geti verið áhugaverð notendum, því neytendur vilja fá 

upplýsingar og geta komið athugasemdum á framfæri. 

 Starfsmenn fyrirtækisins þurfa að finna að þeir séu hluti af heildinni.  

Þótt að það sé áhættusamt fyrir fyrirtæki að starfsmenn taki þátt í umræðu á 

samfélagsmiðlum fyrirtækjanna þá þurfa stjórnendur að leyfa slík samskipti með vissum 

viðmiðunarreglum sem hafa verið kynntar fyrir starfsmönnum.  

 Auðmýkt gagnvart neytendum. 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að koma fram með auðmýkt gangvart notendum og bera 

virðingu fyrir notkunarreglum og eðli samfélagsmiðlanna. Stjórnendur verða að kynna sér 

reglur þeirra miðla sem þeir ætla að nota, hvernig hann virkar og á hvaða hátt samskiptin fara 

fram. 

 Samfélagsmiðlar tengja fólk saman. 

Samfélagsmiðlar eru miðlar fyrir samfélagið og félagslegar athafnir notenda. Það þarf að 

hafa í huga að vera ekki of hátíðlegur, yfirborðskenndur eða stífur í samskiptum við notendur. 

Fyrirtækin verða að gæta að því hvernig þau hafa samskipti við notendur, þó svo að þau séu á 

forsendum fyrirtækjanna. 

 Hreinskilni og virðing byggir traust.  

Fyrirtæki verða að gæta sín að koma sér ekki á framfæri á röngum forsendum. Ef upp kemst 

að fyrirtæki hafi viljandi sett upp falskar notendasíður eða sigla undir fölsku flaggi getur verið 

erfitt að vinna til baka skaðað orðspor og traust. 

Rannsóknir sýna að neytendur bregðast illa við fjöldamarkaðssetningu (e. mass marketing) 

og venjulegum markaðsherferðum á samfélagsmiðlum. Notkun á þessum staðbundnu 

markaðsaðferðum á samfélagsmiðlum getur því skaðað ímynd og orðspor fyrirtækisins 

(Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer, & Johnston, 2009). 

Samfélagsmiðlar eru hentugir fyrir veiru markaðssetningu (e. Viral marketing). Haenlein og 

Kaplan (2011) skilgreina veiru markaðssetningu sem rafræna útgáfu af því þegar sögur berast 
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manna á milli (e. word of mouth), þar sem einhver markaðsskilaboð frá fyrirtæki er deilt milli 

notenda með hraðri útbreiðslu. Hugtakið veiru markaðssetning (e.viral marketing) vísar til þess 

að bera saman útbreiðslu markaðssetningarskilaboða við útbreiðslu veirusjúkdóma (Haenlein 

og Kaplan, 2011). Internetið auðveldar notendum að senda skilaboð notenda á milli og 

auðveldar mjög að senda fjöldaskilaboð. Sumir rannsakendur telja að veiru markaðssetning og 

markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla sé í raun einn og sami hluturinn (Kozinets, de Valck, 

Wojnicki, og Wilner, 2010). Veiru markaðssetning er frekar nýlegt fyrirbæri sem gengið hefur 

undir mörgum nöfnum, t.d. orð af mús (e. word-of-mouse) (Goldenberg, Libai, & Muller, 

2001), suðmarkaðssetning (e. buzz marketing) (Thomas, 2004), hljóðlát markaðssetning (e. 

stealth marketing) (Kaikati & Kaikati, 2004) og manna á milli markaðssetning (e. word of 

mouth marketing) (Kozinets et al., 2010).  

Samkvæmt rannsókn, Kiron, Palmer, Phillips og Kruschwitz (2012) kemur fram að stærstu 

fyrirtækin og minnstu sjá meira virði í samfélagsmiðlum en fyrirtæki í miðlungsstærð. Gerald 

Kain aðstoðarprófessor við Boston College telur að þetta komi ekki á óvart þar sem 

samfélagsmiðlar gefa minni fyrirtækjum tækifæri til þessa að keppa við stærri 

samkeppnisaðila. Með þeirri hugsun að neytendur upplifi þá stærri en þeir eru í raun og gefa 

þeim möguleika að framkvæma markaðsherferðir sem þeir hefðu ekki fjármuni í hefðbundnum 

markaðsherferðum. Stærri fyrirtæki hafa auðlindir til þessa að standa í tilraunastarfsemi með 

nýjustu tækni eins og t.d. samfélagsmiðla. Kostir samfélagsmiðla fyrir stærri fyrirtæki er að 

þau líta út fyrir að vera neytendavænni og persónulegri fyrir neytendur. Hefðbundnir miðlar og 

tækni nýtast miðlungs fyrirtækjunum vel og þeir gætu verið vantrúaðir á að fara frá þeim 

miðlum yfir í nýja tækni eins og samfélagsmiðla (Kiron, Palmer, Phillips og Kruschwitz, 2012). 

Í rannsókn Harvard business review (2010) kemur fram að af þeim fyrirtækjum sem eru að 

nýta sér samfélagsmiðla. Telur helmingurinn að megin ávinningur sé meiri vitund á 

fyrirtækjunum, vörum og þjónustu þess meðal megin markhóps. Um 26% segja notkun 

samfélagsmiðla gefa betri ímynd á fyrirtækinu, vörum eða þjónustu þess. Um 30% telja að 

aukin umferð á netsvæðum fyrirtækjanna sé helsti ávinningur en 29% greina frá því að megin 

tilgangur með notkun samfélagsmiðla sé að safna og mæla umsagnir viðskiptavina á þeirra 

netsíðu og á öðrum netsíðum (Harvard business review, 2010).  
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3.7 Styrkleikar og veikleikar samfélagsmiðla 

Styrkleikar samfélagsmiðla sjást best í tækniframförum á internetinu. Internet 2.0 hefur skapað 

neytendum og fyrirtækjum vettvang til að útbúa og miðla efni í gegnum tengslanet sitt á 

samfélagsmiðlum í rauntíma. Vegna margföldunaráhrifa samfélagsmiðla hefur efnið þann 

möguleika að ná á örskömmum tíma mikilli útbreiðslu (Mangold og Faulds, 2009). 

Samfélagsmiðlar auðvelda fyrirtækjum aðgang að stórum hópi notenda, safna saman 

upplýsingum um þá og fylgjast með þeim til að aðlaga vörur og þjónustu að þörfum þeirra 

(Mazurek, 2009). Samfélagsmiðlar gera fyrirtækjum kleift að koma skilaboðum á framfæri á 

stuttum tíma og með tiltölulega litlum tilkostnaði og meiri skilvirkni en hægt er að ná með 

hefðbundnum markaðsaðferðum. Þetta gerir samfélagsmiðla að hentugum kosti, ekki einungis 

fyrir stór alþjóðleg fyrirtæki, heldur einnig fyrir lítil og miðlungs stór fyrirtæki.  

Samfélagsmiðlar gefa jafnvel minni fyrirtækjum forskot á þau stærri, með markaðssetningu á 

hagkvæman hátt. Að nota samfélagsmiðla er ekki einfalt, því notkunin krefst nýrrar hugsunar 

og möguleikar fyrir stjórnendur að ná hagkvæmum markaðsaðgerðum (Haenlein og Kaplan, 

2010). Mörg fyrirtæki voru fljót að átta sig á kostum samfélagsmiðla fyrir rekstur þeirra. Þar 

má nefna nánari tengsl við neytendur, miðlun upplýsinga um vörur og þjónustu og að bæta 

ímynd fyrirtækjanna í samfélaginu. Fyrirtæki sjá einnig gildið í því að hlusta á neytendur; 1) 

þannig eru þau með í samfélagsumræðunni og heyra skoðanir neytenda, 2) þetta er ódýr og 

einföld leið til að ná til neytenda og 3) til að fylgjast með umræðunni um vörumerki þeirra, 

hvernig neysluvenjur þróast. Samfélagsmiðlar eins og Facebook og Twitter geta verið notaðir 

sem risastórir rýnihópar þar sem fyrirtæki geta fylgst með jákvæðum og neikvæðum skoðunum 

neytenda um vörur þeirra og þjónustu (Crawford, 2009). 

Samkvæmt rannsókn Mazurek á notkun samfélagsmiðla við markaðssetningu fyrirtækja, þá 

er tilhneiging meðal stjórnenda að vanmeta samfélagsmiðla sem verkfæri í 

markaðssamskiptum (Mazurek, 2009). Annar veikleiki er að samfélagsmiðlar þróast hratt og 

það sem er gott og gilt í dag þarf ekki að vera það á morgun. Einnig þarf að gæta að 

persónuvernd notenda og hvernig fyrirtæki fara með upplýsingar sem tengjast notendunum, ef 

ekki er farið að réttum reglum getur það skapað vandamál fyrir fyrirtækin sem þarf að taka 

alvarlega. Skoða þarf reglugerðir sem gefa notendum vald yfir sínum eigin upplýsingum, sama 

hvar upplýsingarnar eru geymdar og alltaf þarf að vera til upplýst samþykki notenda þegar 

unnið er með þau gögn. Erfitt er að framfylgja reglum um persónuvernd, þar sem 

samfélagsmiðlar starfa ekki alltaf eftir þeim reglum sem eru í landi hvers notanda. 
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Samfélagsmiðlar hafa vald yfir því hvernig þeir nýta sér upplýsingar um notendur og deila 

þeim með fyrirtækjum í gegnum vefgreiningartól sín, sem er ekki alltaf neytendum til hagsbóta. 

Fyrirtæki gera sér grein fyrir virði persónuupplýsinga, en margir notendur eru ekki nægilega 

meðvitaðir um upplýsingar sem þeir skilja eftir sig á samfélagsmiðlunum (Lietsala og 

Sirkkunen, 2008). Þótt fyrirtækin njóti ávinnings af notkun á samfélagsmiðlum, þá verða þau 

að hafa í huga ábyrgðina sem felst í notkuninni. Neytendur eru í auknu mæli að gera kröfur um 

að fyrirtæki noti samfélagsmiðla á ábyrgan hátt, t.d. að þau noti miðlanna ekki einungis í 

markaðslegum tilgangi eða til þess að safna upplýsingum heldur einnig  til að nýta 

upplýsingarnar samfélaginu til góðs (Crawford, 2009). 

 

3.8 Tækifæri og ógnanir samfélagsmiðla 

Tækifæri sem samfélagsmiðlar veita fyrirtækjum eru mýmörg, t.d. aðgangur að upplýsingum 

sem oft er erfitt að nálgast. Slíkar upplýsingar geta skapað tengsl á milli fyrirtækja og neytenda, 

þannig gefið fyrirtækjum forskot á samkeppnisaðila (Krueckeberg, 2010). Helstu tækifæri við 

að nota samfélagsmiðla eru samkvæmt rannsókninni The new conversation: Taking social 

media from talk to action, sem var unnin árið 2010 af The Harvard Business Review Analytics 

Services, eftirfarandi: 

 Aukin vitund neytenda um fyrirtæki 

 Aukin umferð á heimasíður fyrirtækjanna 

 Meiri jákvæðni gagnvart vörumerkjum fyrirtækjanna 

 Meiri möguleikar á því að mæla umræðu á netinu um fyrirtækin 

 Meiri tækifæri á að þróa markvissari markaðsherferðir 

 Betri skilningur á skoðunum viðskiptavina á vörumerkjum fyrirtækja 

 Bættur skilningur á þeim mörkuðum sem fyrirtæki stefna inn á 

 Auðkenning á jákvæðum og neikvæðum athugasemdum 

 Aukning í nýjum atvinnutækifærum 

 Auðkenning á tækifærum fyrir nýjar vörur eða þjónustu 

 Hæfni til að mæla tíðni á umræðum um vörumerkjum fyrirtækjanna  

 Gott viðvörunarkerfi um hugsanleg vöru- eða þjónustuvandamál 

Samkvæmt rannsókn Mazurek (2009) telja markaðsstjórar það sem ógnun við notkun 

samfélagsmiðla að þeir geti misst stjórn á umræðunni um vörumerki eða fyrirtækin í heild, auk 

þess sem stjórnendur telja að notkun samfélagsmiðlanna veiki hefðbundna markaðssetningu 
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fyrirtækja. Helstu ógnir við að nota samfélagsmiðla eru eftirfarandi samkvæmt rannsókn sem 

framkvæmd var af Kiron, Palmer, Phillips og Berkman (2013): 

 Skilningsleysi á þeim möguleika að samfélagsmiðlar geti haft jákvæð áhrif á viðskipti 

og starfsemi að mati stjórnenda 

 Skortur á mælingum á árangri af markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla 

 Skortur á að tengja virkni á samfélagsmiðlum við fjármál og arðsemi eigin fjár 

 Þekkingarleysi starfsmanna 

 Skortur á skuldbindingu fyrirtækja 

 Skortur á fjármagni til að viðhalda starfi á samfélagsmiðlum 

 Skortur á tengingu við önnur markaðsmál fyrirtækisins 

 Vandamál að finna hæft starfsfólk til að sjá um samfélagsmiðla fyrirtækjanna 
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4. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá þátttakendum, framkvæmd og gagnaöflun, hver 

rannsóknaraðferðin er, hvernig úrtak var valið og gerð spurningarlistans sem er mælitæki 

rannsóknarinnar. Þá verður fjallað um það hvernig úrvinnslu var háttað hjá rannsakendum. 

Lýsandi samanburðarrannsókn er hentug þegar að rannsaka á mun á milli hópa, til dæmis hver 

eru munur á helstu markmiðum með notkun samfélagsmiðla fyrirtækja. Gagnlegar upplýsingar 

um markaðinn fást með slíkum rannsóknum, en ekki er hægt að segja fyrir um hver ástæðan er 

fyrir muninum á milli hópa (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Rannsakendur setja 

niðurstöður rannsóknarinnar fram í texta, súluritum eða kökuritum (McMillan, 2004). 

 

4.1 Þátttakendur  

Rannsóknin beinist að 300 stærstu fyrirtækjunum á Íslandi á árinu 2012 samkvæmt lista 

tímaritsins Frjálsrar verslunar sem gefið var út 11. nóvember 2013 og hvernig þau nota 

samfélagsmiðla við markaðssetningu. Þátttakendur voru starfsmenn fyrirtækjanna sem svara 

fyrir markaðsmál þeirra. Út frá lista Frjálsrar verslunar var haft upp á netföngum hjá 

stjórnendum af heimasíðum fyrirtækjanna eða þjónustuborð fyrirtækjanna veittu 

rannsakendum upplýsingar um netföng viðeigandi starfsmanna til þess að fá þá til að taka þátt 

í könnunni. Í heildina var könnunin send til 319 einstaklinga sem störfuðu hjá fyrirtækjunum 

300. Þessir aðilar starfa ýmist sem auglýsingastjórar, markaðsstjórar, framkvæmdastjórar, 

vefstjórar eða viðskiptastjórar svo að dæmi séu tekin.  

Mikilvægt var að ná til þeirra sem vinna við markaðssetningu hjá fyrirtækjunum til að fá 

viðeigandi hentugleikaúrtak. Þess ber að geta að nokkrir aðilar létu vita að þeir áframsendu 

tölvupóstinn á ábyrgðaraðila markaðsmála í viðkomandi fyrirtæki. Þegar aðskildar deildir eða 

dótturfyrirtæki voru innan fyrirtækjasamsteypunnar var sendur tölvupóstur á fleiri en einn aðila 

innan sömu samsteypunnar. Af þessum 319 móttakendum voru 2 aðilar sem neituðu að taka 

þátt, 22 netföng voru óvirk vegna þess að aðilar voru hættir störfum, þeir voru í fríi, 

fæðingarorlofi eða netfangið var rangt, þannig að endanlegt úrtak taldi 297. Endanlegt 

svarhlutfall reiknast sem 31%, þegar sendar eru kannanir á vinnustaði, þá dregur það oft úr 

svörun vegna anna í vinnu eða tímaskorts þátttakenda. Í byrjun var svarhlutfallið í 

netkönnunum um 50-60% en hefur lækkað niður í 25-30% (Ingi Rúnar Eðvarðsson og 

Guðmundur Kristján Óskarsson, 2008). Telst því svarhlutfall ásættanlegt. Í könnunni voru 52 

karlar eða 57% og 40 konur eða 43% sem tóku þátt. 
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4.2 Mælitæki 

Helstu gögn rannsóknarinnar eru svör við rafrænum spurningarlista sem sendur var 

þátttakendum með tölvupósti, sjá má tölvupóstinn í viðauka A. Spurningalistanum var skipt í 

fjóra hluta. Þrír fjölluðu um notkun samfélagsmiðla, þ.e. stefnu, tilgang og árangur og einn 

snéri að grunnupplýsingum um þátttakendur og viðkomandi fyrirtæki. Spurningarlistinn 

innihélt 26 spurningar, þar af voru 6 bakgrunnsspurningar.  

Styrkur spurningakannana er að safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma og hefur sá 

tími minnkað með tilkomu vefkannana. Bæði erlendar og innlendar rannsóknir hafa sýnt að 

styrkur slíkra rannsókna, að þær eru réttmætar í þeim skilningi að þær benda til sterkra tengsla 

milli þess sem fólk segist gera og það gerir (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Við úrvinnslu á gögnum verður notast við lýsandi  tölfræði (e. Descriptive statistics) til að 

lýsa og greina töluleg gögn. Niðurstöður eru settar fram sem lýsandi tölfræði sem þýðir að 

leitast er við að lýsa ákveðnum fyrirbærum og samböndum án þess að hafa bein áhrif á það 

sem rannsakað er (e. non-experimental) (Newbold, Carlson og Thorne, 2010). Lýsandi tölfræði 

nýtir  myndrænar aðferðir (e. graphical procedures) og tölulegar aðferðir (e. numerical 

procedures) til þess að draga saman og vinna úr gögnum (Newbold, Carlson og Thorne, 2010). 

Lýsandi tölfræði fæst með framsetningu á tölum sem lýsa helstu eiginleikum gagnasetta í texta, 

töflum og myndum (Þórarinn Sveinsson, 2013).    

Við gerð spurningalistans var reynt eftir fremsta megni að vanda uppsetningu með einföldu 

orðalagi og því að hafa spurningar skýrar til að minnka líkur á misskilningi. Þá var reynt að 

hafa spurningar hnitmiðaðar og einungis að spyrja einnar spurningar í einu. Þá var forðast að 

nota skammstafanir, en þess gætt að spurningar væru efnislega réttar og að notaðir væru fleiri 

en já og nei valmöguleikar. Upphafsspurningin var þó sett upp með já og nei valmöguleikum, 

þar sem eingöngu var spurt um það hvort fyrirtækið notaði samfélagsmiðla við 

markaðssetningu. Aðeins ein spurning var opin spurning, þ.e.a.s. spurning um fjölda 

starfsmanna í fyrirtækinu en það var gert til þess að eiga möguleika á að reikna meðalfjölda 

starfsmanna í fyrirtækjunum. Í flestum tilfellum var um lokaðar spurningar að ræða, þ.e.a.s. að 

þátttakendur höfðu úr tveimur eða fleiri svarmöguleikum að velja sem settir voru upp á 

raðkvarða. Í nokkrum tilvikum voru spurningar settar fram sem hálf opnar spurningar, var það 

gert þegar að ómögulegt var að telja upp alla mögulega svarmöguleika á nafnkvarða. Notkun 

lokaðra spurninga gerir úrvinnslu fljótlegri og ódýrari fyrir rannsakendur og tölfræðileg 

úrvinnsla verður mun aðgengilegri (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Til að tryggja að upplýsingar 



   

26 

 

töpuðust ekki voru engar spurningar með þriggja-þrepa kvarða í svarmöguleika, en kostur 

fimm-þrepa kvarða umfram þriggja-þrepa kvarða er sá að dreifing í svörum sé meiri (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013). 

 Opin spurning er númer 22, þar þurfti að handslá tölugildi inn. 

 Hálf lokaðar spurningar, eru númer 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 23 og 24. 

 Lokaðar spurningar, eru númer 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25 og 26. 

 Spurningar sem þátttakendur gátu valið einungis einn valmöguleika, eru númer 1, 2, 3, 

6, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25 og 26. 

 Fjölvalsspurningar, eru númer 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19 og 24, mögulegt er að 

velja fleiri en einn valmöguleika. 

Röðun spurninga var í samræmi við rannsóknarspurningarnar og var þeim kaflaskipt. Þó að 

þátttakendur hafi ekki séð þá skiptingu var uppröðunin gerð til þess að mynda rökrétta heild 

fyrir þátttakendur. Bakgrunnspurningar komu síðast í spurningakönnuninni eins og reglur gera 

ráð fyrir (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Rannsakendur fengu aðstoð við uppsetninguna á 

spurningalistanum frá leiðbeinanda ritgerðarinnar, varðandi innihald spurningalistans, 

uppsetningu hans og orðaval. Aðferðafræðikennari við Háskólann í Reykjavík veitti ráð 

varðandi tæknilegu hlið spurningarlistans.  Einnig fengu rannsakendur aðstoð frá aðilum úr 

atvinnulífinu, en þeir bentu m.a. á það sem vantaði á spurningarlistann og hvað ætti ekki við 

um íslenskt atvinnulíf og samskiptamiðla. Áður en spurningalistinn var lagður fyrir 

þátttakendur fengu rannsakendur óháða aðila til að forprófa hann. Þessi þróunarvinna var 

mikilvæg við gerð og prófun spurningarlistans þar sem hætta er á að rannsakendur séu of 

samdauna efninu til þess að sjá villur. Mikilvægt er að þeir sem prófi greini frá öllum 

vanköntum sem þeir verða varir við þegar spurningalistum er svarað eins og til dæmis að benda 

á óljósa svarkosti, óljósar spurningar og óljós fyrirmæli (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Spurningalistann í heild má finna í viðauka B. Hjá þeim þátttakendum sem svöruðu því að 

fyrirtæki þeirra nota ekki samfélagsmiðla var einungis spurt um grunnupplýsingar eins og 

aldur, starf, stærð fyrirtækja og svo framvegis.  
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4.3 Framkvæmd 

Könnunin var unnin og framkvæmd í formi rafræns spurningarlista. Spurningalistinn var settur 

upp á internetinu http://.docs.google.com og síðan sendur sem vefslóð með tölvupósti til 

viðkomandi fulltrúa í 300 stærstu fyrirtækjum landsins árið 2012. Tölvupóstinum fylgdi 

kynningarbréf þar sem könnunin var kynnt fyrir væntanlegum þátttakendum og óskað eftir 

þátttöku þeirra. Upplýst var um efni könnunarinnar, mikilvægi rannsóknarefnisins og hvernig 

nýta ætti niðurstöðurnar. Framkvæmdaraðilar voru kynntir og úrtakið. Þá kom það fram að 

fyllsta trúnaðar væri gætt við viðkomandi þátttakendur, þ.e. að svör og niðurstöður yrðu ekki 

rakin til þeirra persónulega, né til þeirra fyrirtækja sem þátttakendur störfuðu hjá.   

Könnunin hófst 18. mars 2014. Þá var sendur tölvupóstur til væntanlegra þátttakenda þar 

sem rannsóknin var kynnt og óskað var eftir þátttöku þeirra. Með fylgdi hlekkur inn á rafræna 

spurningalistann. Í þessu úrtaki voru 319 einstaklingar. Heildarúrtakið var því að lokum 297 

aðilar sem gátu eða hefðu átt möguleika á því að taka þátt. Áminningarpóstur var sendur á alla 

aðila þann 24. mars 2014. Þeir einstaklingar sem höfðu látið vita með tölvupósti að þeir höfðu 

tekið þátt og aðilar með óvirk netföng, voru í fríi eða vildu ekki taka þátt voru teknir út af 

tölvupóstlistanum, þ.e. þeir fengu ekki áminningarpóstinn. Aðrir fengu tölvupóst þar sem ekki 

var hægt að rekja til einstakra svarenda hvort þeir hefðu svarað könnuninni. Þetta var gert til 

þess að tryggja algera nafnleynd við framkvæmd könnunarinnar og var það útskýrt í 

áminningarpóstinum. Svörin úr könnuninni voru sótt af áðurgreindum vef. Niðurstöðurnar voru 

færðar yfir í excel skjal til tölfræðilegar úrvinnslu. Netföngum hjá þátttakendum var eytt eftir 

að niðurstöðurnar voru endanlega komnar, til þess að gæta trúnaðar eins og þátttakendum var 

lofað. Frumgögnin eru trúnaðarmál og þau verða ekki birt óunnin. Unnið var samkvæmt 

siðareglum og reglum persónuverndar um meðferð gagna. Ekki er hægt að rekja svör einstakra 

fyrirtækja né einstaklinga út úr gagnagrunninum. Lokað var fyrir spurningalistann þann 27. 

mars s.l. í lok dagsins.  

Niðurstöður úr spurningarlistanum eru skýrar og auðveldar í úrvinnslu. Ef endurtekning yrði 

gerð á þessari rannsókn þá er líklegt að aðrir rannsakendur fengju út svipaðar niðurstöður.  
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður skýrt frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Umfjölluninni verður skipt upp 

í fjóra hluta. 1) er skoðað hvort fyrirtæki noti samfélagsmiðla. 2) er farið yfir það hvort fyrirtæki 

hafi komið sér upp stefnu í notkun samfélagsmiðla, hversu vel útfærð stefnan er, hverjir hafi 

komið að mótun hennar og hversu mikilvæga fyrirtækin telji samfélagsmiðla vera fyrir rekstur 

fyrirtækjanna þeirra. 3) er fjallað um hvaða samfélagsmiðla fyrirtæki nota, hvort notkunin sé í 

samræmi við stefnu, hvers fyrirtækin vænta af notkun samfélagsmiðla og hver tilgangur sé með  

notkun þeirra. 4) er farið yfir hvort fyrirtækin hafi sett sér mælanleg markmið, hvernig þau 

mæla árangur og hvort þau sjái ábata af notkun samfélagsmiðlanna. 

 

5.1 Íslensk fyrirtæki á samfélagsmiðlum 

Í þessum kafla er fjallað um hvort fyrirtæki noti samfélagsmiðla. Greint frá þeim þátttakendum 

sem tóku þátt og fyrirtæki sem þeir veita upplýsingar um. Rýnt er í gögnin og skoðað hvort 

fyrirtæki nota samfélagsmiðla út frá upplýsingum sem aðgengileg eru um fyrirtækin, eins og 

t.d. stærð, starfsemi og markaðssvæði. 

Ein af lykilspurningum rannsóknarinnar og fyrsta spurning, Notar fyrirtækið 

samfélagsmiðla í markaðsstarfi? Þeir sem svöruðu spurningunni afgerandi með já eða nei voru 

92, eitt svar var ófullnægjandi eða 1%. Mikill meirihluti svarenda segja að fyrirtæki þeirra noti 

samfélagsmiðla eða 76 samtals sem gerir 82%. Einungis 16 svöruðu því neitandi að fyrirtækið 

notaði samfélagsmiðla eða 17%.  

Hlutfall kynjanna var þannig að karlar voru 52 eða um 56% svarenda, konur voru 40 eða 

um 43% svarenda og einn svaraði ekki til um kyn eða um það bil 1%. Samkvæmt gögnunum 

var ómarktækur munur á svörum um hvort fyrirtæki noti samfélagsmiðla eða ekki eftir kyni 

svarenda. Svör karla sýndu aðeins virkari notkun á samfélagsmiðlum hjá sínum fyrirtækjum en 

þau sem konur svöruðu fyrir, niðurstöðurnar sýndu að munurinn er óverulegur.  

Þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni fyrir hönd fyrirtækjanna á aldursbilinu 26-34 ára 

voru 18% af þátttakendum. Um 49% svarenda voru á aldrinum 35-46 ára eða 46 þátttakendur, 

þar eftir komu 23 á aldursbilinu 47-56 eða um 25% og 6,5% þátttakenda voru 57-66 ára eða 6. 

Einungis einn aðili vildi ekki svara til um aldur, eða 1%. Þegar að skoðað er hvort fyrirtæki 

noti samfélagsmiðla út frá aldri starfsmanna sem sjá um markaðsmálin kemur umtalsverður 

munur fram. Ef starfsmenn eru á aldrinum 26 til 46 ára þá eru fyrirtæki í 90% tilvika að nota 
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samfélagsmiðla við markaðsstarf, en prósentutalan fer niður í 68% þegar að starfsmenn eru á 

aldursbilinu 47 til 66 ára, sjá mynd 1.  

 

Mynd 1: Er fyrirtækið að nota samfélagsmiðla skoðað út frá aldri stjórnenda 

Af þeim fyrirtækjum sem gáfu upp starfsmannafjölda, var meðalfjöldi starfsmanna 243 

starfsmenn hjá 91 fyrirtæki eða 97,8% svarenda. Miðgildi fjölda starfsmanna var 90 talsins. Ef 

skoðað er hvort fyrirtæki noti samfélagsmiðla eftir starfsmannafjölda má sjá að 51 fyrirtæki 

sem hafa færri en 150 starfsmenn eru að nota þessa miðla eða í 85% tilvika. Um 60% þeirra 

fyrirtækja sem eru með 150 til 299 starfsmenn eða 9 samtals og 14 fyrirtæki eða 93% sem eru 

með 300 eða fleiri starfsmenn eru að nota samfélagsmiðla, sjá mynd 2. 

 

Mynd 2: Hvort fyrirtæki séu að nota samfélagsmiðla, eftir starfsmannafjölda 
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Fjölmennasti hópur þátttakenda eru markaðsstjórar eða 37 einstaklingar sem samsvarar 

40%. Næst komu sérfræðingar sem eru 17 eða 18% þátttakenda. Framkvæmdastjórar eru 14 

eða 15% þátttakenda. Að lokum var svarmöguleikinn, annað, en alls voru nefnd 9 mismunandi 

starfsheiti frá 25 þátttakendum eða 27%. Þar komu m.a. fram starfsheiti eins og deildarstjóri, 

tæknistjóri, vörumerkjastjóri og verkefnastjóri.  

Niðurstöðurnar sýndu að alls 90 fyrirtæki eru með starfsemi á Íslandi eða 97%, en 30 

fyrirtækjanna starfa á Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum eða 32%. Fjöldi fyrirtækja 

sem starfa í Evrópu utan Norðurlandanna og Eystrasaltslandanna eru 21 eða 23%. Fyrirtæki 

sem starfa í Ameríku eru 19 eða 20%. Fyrirtæki sem starfa á Asíumarkaði eru 11 talsins eða 

12%. Þau fyrirtæki sem eru með starfsemi í Afríku eru 9 eða 10% og að lokum voru 6 

fyrirtækjanna með starfsemi í Eyjaálfu eða samtals 6%. Fyrirtækin voru greind í tvo flokka, 

þ.e. þau sem störfuðu einungis á Íslandi og þau sem störfuð á fleiri en einu markaðssvæði, hér 

eftir nefnd alþjóðleg fyrirtæki. Þessi greining leiddi í ljós að alþjóðlegu fyrirtækin eru síður 

líkleg til að nýta sér samfélagsmiðla en þau sem starfa eingöngu á Íslandi. Alls nýttu 76% 

alþjóðlegu fyrirtækjanna eða 26 samfélagsmiðla samanborið við 50 fyrirtæki sem starfa 

eingöngu á Íslandi eða 85%. 

Alls störfuðu 44 fyrirtæki við verslun og þjónustu eða 47%. Næst komu fyrirtæki í 

frumvinnslu og framleiðslu, þ.e. 24 eða 26%. Fyrirtæki í flokknum upplýsingar og sérhæfð 

þjónusta voru 23 eða 25% og valmöguleikinn vil ekki svara var valin af 2 þátttakendum eða 

2%. Í verslun og þjónustu eru 39 að nota samfélagsmiðla sem er 89%. Um 67% fyrirtækja í 

frumvinnslu og framleiðslu er að nota samfélagsmiðla eða 16 talsins. Fyrirtæki sem starfa við 

upplýsingar og sérhæfða þjónustu voru 20 eða 87% sem eru að nýta sér samfélagsmiðla. 

 

5.2 Stefnumörkun fyrirtækja á sviði samfélagsmiðla 

Fyrsti hluti rannsóknarinnar, snýst um hvort fyrirtæki hafi komið sér upp stefnu í notkun 

samfélagsmiðla. Hversu vel útfærð stefnan er, hverjir hafi komið að mótun hennar og hversu 

mikilvæga fyrirtæki telja samfélagsmiðla vera. 

Í spurningu tvö, Hversu mikilvæga eða léttvæga telur þú samfélagsmiðla vera fyrir 

fyrirtækið í markaðsstarfi? Svör sýna að um 72% þeirra sem nota samfélagsmiðla telja þá mjög 

mikilvæga eða frekar mikilvæga eða 55 þátttakendur. Um 23% telja samfélagsmiðla hvorki 

mikilvæga né léttvæga eða 18 þátttakendur. Þegar svörin eru greind eftir stærð fyrirtækjanna 

þá telja 40 þátttakendur eða 77% fyrirtækja með færri en 150 starfsmenn að samfélagsmiðlar 
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séu frekar eða mjög mikilvægir. Um 17% eða 9 þátttakendur telja þá hvorki mikilvæga né 

léttvæga. Hjá fyrirtækjum sem eru með 150 til 299 starfsmenn telja 56% eða 9 þátttakendur að 

samfélagsmiðlar séu mikilvægir og 44% eða 4 þátttakendur telja þá hvorki mikilvæga eða 

léttvæga. Hjá fyrirtækjum sem eru með 300 starfsmenn eða fleiri telja 64% eða 9 þátttakendur 

að samfélagsmiðlar séu mikilvægir. Um 29% eða 4 þátttakendur telja að þeir séu hvorki 

mikilvægir né léttvægir, sjá mynd 3. 

 

Mynd 3: Hversu mikilvæga telja fyrirtæki samfélagsmiðla eftir stærð 

Spurning þrjú, Hvað af eftirfarandi lýsir best stefnu fyrirtækisins um notkun 

samfélagsmiðla? Svör þeirra sem eru að nota samfélagsmiðla eru: 1) Engin stefna, svöruðu um 

19% eða 15 þátttakenda. 2) Stefna er til en ekki skrifleg, svöruðu 39 eða 51% þátttakenda. 3) 

Einföld skrifleg stefna er til um notkun samfélagsmiðla, svöruðu 9% eða 7 þátttakenda. 4) Vel 

mótuð og útfærð skrifleg stefna er til um notkun samfélagsmiðla, svöruðu 16 eða 21% 

þátttakendur.   

Spurning fjögur, Hver(jir) taka þátt í mótun stefnu fyrirtækisins um notkun samfélagsmiðla? 

Niðurstöður leiddu í ljós að í flestum tilfellum eru margir sem koma að stefnumótun og frá 

ólíkum deildum innan fyrirtækjanna. Um 78% eða 60 þátttakenda greindu frá því að 

markaðsstjóri eða markaðsdeild hafi komið að stefnumótun. Um 48% eða 37 þátttakenda 

greindu frá að stjórnendur eða æðstu stjórnendur hafi komið að stefnumótun fyrirtækjanna. Um 

19% eða 15 þátttakenda svöruðu því að utanaðkomandi aðilar eða ráðgjafar hafa komið að 

stefnumótun hjá fyrirtækjum. Um 16% eða 12 þátttakenda svöruðu að nefndir skipaðar 

starfsfólki úr öllum deildum fyrirtækisins hafi komið að stefnumótuninni.  
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Spurning fimm, Á hvaða sviði vinnur sá/sú sem sér um samskipti á samfélagsmiðlum hjá 

þínu fyrirtæki? Sýndu niðurstöður að oft eru fleiri en ein deild innan fyrirtækjanna sem koma 

að samskiptum á samfélagsmiðlunum. Um 82% eða 63 þátttakendur svöruðu að markaðsdeild 

komi að samskiptum á samfélagsmiðlum. Um 32% eða 25 þátttakendur svöruðu að söludeild 

komi að samskiptunum. Um 18% eða 14 þátttakenda greindu frá að stjórnendasvið eða 

framkvæmdasvið kæmu að samskiptunum. Um 10% eða 8 þátttakendur greindu frá 

upplýsingasviði og um 9% eða 7 þátttakendur nefndu aðrar deildir eða svið sem kæmu að 

samskiptum á samfélagsmiðlum. 

Spurning sex, Er stefna um notkun samfélagsmiðla í samræmi við stefnu fyrirtækisins?  Um 

82% eða 63 þátttakenda svöruðu að stefna fyrirtækisins er í samræmi við stefnu um notkun 

samfélagsmiðla. Um 4% eða 3 þátttakenda greindu frá því að stefnan um notkun 

samfélagsmiðla væri ekki í samræmi við stefnu fyrirtækisins. Um 14% eða 11 þátttakendur 

vildu ekki svara þessari spurningu eða vissu ekki hvort samræmi væri á milli stefna.   

 

 

5.3 Samfélagsmiðlar sem íslensk fyrirtæki nota 

Annar hluti fjallar um hvaða samfélagsmiðla íslensk fyrirtæki nota í markaðssetningu á 

internetinu og hvort notkun sé í samræmi við stefnu fyrirtækisins. Hver er tilgangur með notkun 

samfélagsmiðla og hvers fyrirtækin vænta af þeim. 

Spurning sjö, Hverjir eru helstu hvatar fyrirtækja þess að nota samfélagsmiðla í þínu 

fyrirtæki? Þátttakendur greindu að helstu hvatar séu: 1)  Auka almenn tengsl við neytendur, 

svöruðu um 87% eða 67 þátttakendur að væru meðal helstu hvata. 2) Fyrir markaðssetningu á 

vöru og þjónustu, greindu 65% eða 50 þátttakenda meðal helstu hvata. 3) Auka sölu, svöruðu 

56% eða 43 þátttakendur að væru meðal helstu hvata. 4) Að afla upplýsingar um 

skoðanir/viðhorf viðskiptavina, greindu 40% eða 31 þátttakenda meðal helstu hvata. 5) Að 

virkja viðskiptavini til þátttöku í þróun vöru og þjónustu og vörumerkjastjórnun, greindu 27% 

eða 21 þátttakenda þessar tvær ástæður vera meðal helstu hvata til að nota samfélagsmiðla. 

Aðrir valmöguleikar voru nefndir í 22% tilvika eða minna, t.d. að nota við ráðningar starfsfólks 

og aukin samskipti við starfsfólk. 

Spurning átta, Hverjar eru helstu hindranir við að nota samfélagsmiðla í þínu fyrirtæki? 

Helstu hindranir sem þátttakendur telja við notkun samfélagsmiðla eru: 1) Engar hindranir eru 

fyrir hendi, svara 48% eða 37 þátttakenda. 2) Aftarlega í forgangsröðun verkefna, svara 32% 
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eða 25 þátttakendur. 3) Skortur á stefnu, svara 19% eða 15 þátttakendur. 4) Efi um árangur af 

notkun samfélagsmiðla, svara 18% eða 14 þátttakendur. 5) Stjórnendur skortir þekkingu og/eða 

skilning á notkun samfélagsmiðla, svara 17% eða 13 þátttakendur. 6) Aðrar hindranir sem 

einnig voru nefndar af 13% eða 10 þátttakendum eða færri, t.d. tæknileg þekking ekki til staðar 

og lítil eftirspurn viðskiptavina. 

Spurning níu, Hvaða væntingar hefur fyrirtækið til notkunar samfélagsmiðla? Helstu 

væntingar sem þátttakendur nefna eru: 1) Aukin ánægja viðskiptavina með þjónustu 

fyrirtækisins, svara 78% eða 60 þátttakendur. 2) Auðveldari samskipti við viðskiptavini, svara 

58% eða 45 þátttakendur. 3) Auka sölu, svara 57% eða 44 þátttakendur. 4) Aukin 

samkeppnishæfni, svara 53% eða 41 þátttakenda. 5) Draga úr kostnaði,  svara 23% eða 18 

þátttakendur. 6) Aðrar væntingar nefna þátttakendur 13% eða 10 þátttakendur, t.d. aðrir 

stefnumótandi ávinningar og aðgangur að stefnumótandi gögnum. 

Spurning tíu, Hvaða miðlar/leiðir í stafrænni markaðssetningu notar fyrirtækið helst/mest í 

dag? Helstu samfélagsmiðlar sem fyrirtæki nota samkvæmt svörum þátttakenda er birt í töflu 

5. Heildarhlutfall er hlutfall þeirra fyrirtækja sem nota samfélagsmiðla, sama hvort fyrirtæki 

nota samfélagsmiðla eða ekki. Hlutfall sem nota samfélagsmiðla, er eingöngu þau fyrirtæki 

sem nota samfélagsmiðla. Fjöldi er heildarfjöldi þeirra fyrirtækja sem nota samfélagsmiðla.  

 

Tafla 4: Hlutfall fyrirtækja sem nota samfélagsmiðla 

Þegar greint er milli hvaða samfélagsmiðla fyrirtæki nota til markaðsstarfs eftir 

starfsmannafjölda, sjá töflu 4. Sýna niðurstöður að mikill meirihluti notar Facebook, eða 80% 

fyrirtækja með starfsmannafjölda á bilinu 1 til 149 eða 49 fyrirtæki. Um 60% eða 9 fyrirtæki 

með 150 til 299 starfsmenn og um 93% eða 14 fyrirtæki með 300 eða fleiri starfsmenn. Á mynd 

4 sést nánar hvaða samfélagsmiðla fyrirtækin eru helst að nota eftir stærð.    
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Mynd 4: Hlutfallsleg notkun samfélagsmiðla eftir stærð 

Spurning ellefu, Hver eru meginmarkmiðin með notkun samfélagsmiðla hjá fyrirtækinu? 

Helstu markmið með notkun samfélagsmiðla samkvæmt niðurstöðunum eru: 1) Auka almenn 

tengsl við neytendur, svara 83% eða 64 þátttakendur að sé meðal meginmarkmiða. 2) Fyrir 

markaðssetningu á vörum/þjónustu, greina 69% eða 53 þátttakendur frá sem eitt af 

meginmarkmiðum. 3) Afla upplýsinga um skoðanir/viðhorf viðskiptavina, svara 33% eða 31 

þátttakenda sem eitt af meginmarkmiðum. 4) Vörumerkjastjórnun, er meðal meginmarkmiða 

sem 29% eða 22 þátttakenda greindu frá. 5) Samskipti við starfsfólk, svara 21% eða 16 

þátttakendur að sé meðal markmiða. 6) Aðrir valmöguleikar komu fram hjá 18% eða 14 

þátttakendum eða færri, t.d. að virkja viðskiptavini til þátttöku í þróun vöru/þjónustu og að 

nota við ráðningar. 

Spurning tólf, Hver er helsta notkun á samfélagsmiðlum í fyrirtækinu? Samkvæmt 

niðurstöðum eru eftirfarandi helsta notkun fyrirtækjanna á samfélagsmiðlum: 1) Styrkja vitund 

gagnvart vörumerkinu, sem 70% eða 54 þátttakendur greina sem eina af helstu ástæðum við að 

nota samfélagsmiðla. 2) Auka sölu, svara 68% eða 52 þátttakendur meðal helstu notkunar. 3) 

Þjónusta við viðskiptavini, greina 60% eða 46 þátttakenda sem eina helstu notkunina. 4) 

Almannatengsl, svara 57% eða 44 þátttakendur sem notkun. 5) Greina viðhorf viðskiptavina, 

greina 35% eða 27 þátttakendur meðal notkunar. 6) Aðrir valmöguleikar komu fram sem 18% 

eða 14 þátttakendur eða færri nefndu sem helstu notkun á samfélagsmiðlum, t.d. laða að sér 

hæfileikaríka starfskrafta og nálgast helstu hagsmunaaðila. 
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5.4 Árangur af notkun samfélagsmiðla 

Þriðji hluti fjallar um hvort fyrirtæki hafi sett sér mælanleg markmið og hvort þau eru að mæla 

markmiðin sem þau hafa sett sér. Hvernig mæla fyrirtækin árangur og hver er ábati 

fyrirtækjanna af notkun samfélagsmiðlanna.  

Spurning þrettán, Hefur fyrirtækið sett sér mælanleg markmið með notkun samfélagsmiðla 

almennt? Af þeim þátttakendum sem segja fyrirtækin sín nota samfélagsmiðla. Svara 34% eða 

26 því játandi að fyrirtækið hafi sett sér mælanleg markmið en um 60% eða 46 svara því 

neitandi. 

Spurning fjórtán, Er unnið markvisst að því að meta árangur af markaðssetningu með 

samfélagsmiðlum hjá fyrirtækinu? Sýna niðurstöður að þau fyrirtæki sem nota samfélagsmiðla 

eru 40% eða 30 ómarkvisst að meta árangur. Um 30% eða 23 eru hvorki né að meta árangur en 

26% eða 20 fyrirtæki eru að meta árangur markvisst af markaðssetningu með 

samfélagsmiðlum. 

Spurning fimmtán, Hvaða mælitæki hefur reynst fyrirtækinu best við greiningu á notkun 

samfélagsmiðla? Meðal þeirra fyrirtækja sem þátttakendur höfðu greint frá að séu að nota 

samfélagsmiðla sýna svör að 58% eða 45 nota ytri mælingar til þess að greina notkun á 

samfélagsmiðlum, eins og t.d. vefgreiningartæki samfélagsmiðla. Um 27% eða 21 velja 

svarmöguleikana veit ekki eða vil ekki svara. Sami fjöldi eða með 7% eða 5 svara því að notuð 

sé innri mæling, t.d. sölukerfi eða aðkeypt þjónusta eða sérhæfð ráðgjafafyrirtæki. Um 1% eða 

1 svara því að engin mælitæki hafi verið notuð við að greina notkun samfélagsmiðla. 

Spurning sextán, Hvaða mælikvarða notar þitt fyrirtæki til að meta árangur af notkun 

samfélagsmiðla? Mælikvarðar sem þátttakendur greina frá að fyrirtæki nota til að meta notkun 

samfélagsmiðla eru eftirfarandi: 1) Deiling á efni, svara 69% eða 53 að sé notað við mat á 

árangri. 2) Heimsóknir á heimasíðu fyrirtækis í gegnum samfélagsmiðla, um 65% eða 50 greina 

að sé notað. 3) Félagslegur árangur, greina 53% eða 41 sem mælikvarða sem er notaður. 4) 

Ánægja viðskiptavina, svara um 40% eða 31 að sé notað. 5) Sala, um 32% eða 25 þátttakendur 

svara að sé notað. 6) Bætt orðspor vörumerkja, greina 29% eða 22 sem mælikvarða. 7) Aðrir 

valmöguleikar voru nefndir sem mælikvarðar af 15% eða 11 þátttakendum eða færri, t.d. 

umræða í fjölmiðlum og ekkert er mælt. 
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Spurning sautján, Hefur notkun samfélagsmiðla skilað eða ekki skilað þeim markmiðum sem 

stefnt var að? Samkvæmt niðurstöðum eru 36% eða 28 þátttakendur sem vilja ekki svara eða 

vita ekki hvort notkun samfélagsmiðla hafi eða hafi ekki skilað árangri. Um 26% eða 20 svara 

því að notkun samfélagsmiðla hafi skila þeim markmiðum sem stefnt var að en um 20% eða 

15 svara því að notkunin hafi ekki náð markmiðum. Um 18% eða 14 þátttakenda svara að 

notkun samfélagsmiðla hafi skilað betri árangri en markmið gerðu ráð fyrir. 

Spurning átján, Hversu sammála eða ósammála ert þú því að markaðssetning með 

samfélagsmiðlum hafi verið árangursrík fyrir þitt fyrirtæki? Niðurstöður leiddu í ljós að 51% 

eða 39 þátttakendur eru sammála að markaðssetning hafi verið árangursrík. Um 28% eða 22 

svöruðu því að þeir væru hvorki sammála né ósammála því að markaðssetning með 

samfélagsmiðlum hafi verið árangursrík. Um 12% eða 9 þátttakendur svöruðu því að þeir væru 

ósammála að árangri hafi verið náð en 9% eða 7 vildu ekki svara því eða vissu ekki um hvort 

markaðssetning með notkun samfélagsmiðla hafi verið árangursrík fyrir fyrirtækin. Þegar 

árangur af markaðssetningu með notkun samfélagsmiðla er skoðaður út frá hversu vel útfærða 

stefnu fyrirtækin hafa um slíka notkun þá sýna niðurstöður að þau fyrirtæki sem hafa sett sér 

vel mótaða og útfærða skriflega stefnu eru 81% eða 13 sammála um að markaðssetning með 

notkun samfélagsmiðla hafi skilað árangri. Fyrirtæki sem eru með einfalda skriflega stefnu eru 

57% eða 7 sammála. Fyrirtæki sem eru með stefnu í samfélagsmiðlum en hafa hana ekki 

skriflega eru 49% eða 19 sammála. Fyrirtæki sem ekki hafa stefnu um notkun samfélagsmiðla 

eru 20% eða 3 sammála því að markaðssetning með samfélagsmiðlum hafi skilað árangri, sjá 

nánar á mynd 5.  

 

Mynd 5: Er markaðssetning árangursrík miðað við stefnu í samfélagsmiðlum 
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Spurning nítján, Hvaða þætti hefur notkun samfélagsmiðla eflt hjá þínu fyrirtæki á síðustu 

12 mánuðum? Samkvæmt niðurstöðum eru það eftirfarandi þættir sem hafa vaxið mest hjá 

fyrirtækjunum síðustu 12 mánuði með samfélagsmiðlum: 1) Þjónusta við viðskiptavini, hafa 

57% eða 44 séð aukast. 2) Stjórnun á orðspori fyrirtækisins, eru 47% eða 36 að sjá aukningu. 

3) Sköpun tengsla, eru að vaxa hjá 44% eða 34 fyrirtækjum. 4) Stjórnun vörumerkjaskyldleika, 

um 25% eða 19 sjá vöxt í þeim. 5) Um 12% eða 9 vilja ekki svara eða vita ekki svarið. 6) Aðrir 

svarmöguleikar sem gefnir voru upp af 6% eða 5 fyrirtækjum, t.d. hlúa að nýsköpun og 

verkefnastjórnun, sem hafa aukist við notkun samfélagsmiðla síðustu 12 mánuði.  

Spurning tuttugu, Hefur fyrirtækið séð beina aukningu á sölu vöru eða þjónustu hjá 

fyrirtækinu við notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu? Samkvæmt niðurstöðunum svara 

42% eða 32 þátttakendur að þeir hafi ekki séð beina aukningu í sölu. Um 33% eða 25 greina 

að þeir hafi séð aukningu en 25% eða 19 vilja ekki svara eða vita ekki hvort að bein aukning 

hafi átt sér stað með notkun samfélagsmiðla. Skoðaðar eru niðurstöður varðandi hvort bein 

aukning á sölu eða þjónustu hjá fyrirtækinu við notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu, eftir 

því hvort fyrirtækin hafi sett sér mælanleg markmið eða ekki. Kemur í ljós að fyrirtæki sem 

hafa sett sér mælanleg markmið eru 50% eða 13 að sjá beina aukningu í sölu en fyrirtæki sem 

ekki hafa sett sér mælanleg markmið eru 27% eða 12 að sjá beina aukningu í sölu hjá 

fyrirtækinu við notkun á samfélagsmiðlum í markaðssetningu, sjá mynd 6. 

 

Mynd 6: Aukning í sölu eftir því hvort fyrirtæki hafi mælanleg markmið 
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5.5 Samantekt á helstu niðurstöðum 

Rannsóknin leiðir í ljós að 82% eða 76 þátttakendur greina frá því að fyrirtæki þeirra nota 

samfélagsmiðla við markaðssetningu.  

Um 81% þeirra sem tóku þátt í könnuninni og eru að nota samfélagsmiðla tilgreina að 

fyrirtækin hafi stefnu um notkun samfélagsmiðla, sama hvort hún er skrifleg eða ekki. Alls 

svöruðu 82% eða 63 þátttakendur því að stefna fyrirtækja sem nota samfélagsmiðla, að 

samræmi sé á milli almennrar stefnu og stefnu um notkun samfélagsmiðlanna.  

Í flestum fyrirtækjum koma margir aðilar að stefnumörkun á notkun samfélagsmiðla hjá 

fyrirtækjunum. Í 78% eða 68 tilfellum koma markaðsstjórar eða aðilar úr markaðsdeild að 

mótun stefnu. Stjórnendur á ýmsum stigum eru 48% eða 37. Í 19% eða 15 tilvika eru þeir sem 

koma að mótun stefnu utanaðkomandi aðilar eins og t.d. ráðgjafar. 

Þegar val á samfélagsmiðlum er skoðað kemur í ljós að Facebook er langvinsælasti miðilinn, 

en 96% eða 74 fyrirtækjanna sem nota samfélagsmiðla nýta sér þann miðil samkvæmt svörum 

þátttakenda. Í öðru sæti kom YouTube, en svarhlutfall varðandi þann miðil var 52% eða 39. 

Rannsóknin leiðir í ljós að af þeim fyrirtækjum sem nota samfélagsmiðla eru einungis 26%  

eða 20 fyrirtæki sem mæla markvisst árangurinn af markaðssetningu með samfélagsmiðlum. 

Þeir mælikvarðar sem fyrirtæki eru að nota til að mæla árangur af notkun samfélagsmiðla 

er helsti mælikvarðinn, deiling á efni 69% eða 53. Heimsóknir á heimasíður í gegnum 

samfélagsmiðla 65% eða 50 og félagslegur árangur 53% eða 41, t.d. þá sem líkar við síður (e. 

like) og fylgjendur. 

Um 51% eða 39 þeirra fyrirtækja sem eru að nota samfélagsmiðla telja að markaðssetning 

með samfélagsmiðlum sé árangursrík. 
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6. Umræða 

Í þessum kafla er rannsóknarspurningum svarað, niðurstöður bornar saman við fræðilega 

kaflann og skoðað hvort tilgátur sem settar voru fram standist. Markmiðin voru að greina, 

hvernig hinir ýmsu þættir hafa áhrif á notkun á samfélagsmiðlum, hvað hefur áhrif á 

ákvarðanatöku fyrirtækja eins og t.d. stærð, markaðssvæði eða hvaða starfsmenn sjá um 

samfélagsmiðlana og hvernig árangur fyrirtækjanna er út frá þessum þáttum.  

 

6.1 Íslensk fyrirtæki á samfélagsmiðlum 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar nota 82% eða 76 fyrirtæki samfélagsmiðla við 

markaðssetningu. Samkvæmt rannsókn Harvard business review voru 58% fyrirtækja að nota 

samfélagsmiðla og styðja þessar niðurstöður Hagstofu Íslands sem sýna að íslensk fyrirtæki 

eru duglegri að tileinka sér nýjungar heldur en fyrirtæki í Evrópu. Samkvæmt því eru 24% fleiri 

fyrirtæki á Íslandi að nota samfélagsmiðla heldur en erlend. Rannsókn Harvard náði til allra 

heimshluta og skiptist hlutfallslega 54% Norður-Ameríku, 23% Evrópa og Miðausturlönd og 

19% Asía. Ánægjulegt er að sjá hversu dugleg íslensk fyrirtæki eru að nýta sér samfélagsmiðla 

því aukin alþjóðleg samkeppni byggir á sífellt betri hagnýtingu á upplýsingatækni. Spila 

samfélagsmiðlar þar stórt hlutverk í hæfni íslenskra fyrirtækja til að styrkja sig í sífellt 

harðnandi samkeppni á alþjóðamörkuðum.    

Skiljanlegt er að fyrirtæki séu farin að horfa til samfélagsmiðla því þeir eru að verða fyrsta 

val neytenda þegar að kemur að upplýsingaöflun um kaup á vörum eða þjónustu. Neytendur 

líta á samfélagsmiðla sem trúverðuga uppsprettu af upplýsingum og neytendur hafa núna fleiri 

valmöguleika til að kynna sér upplýsingar um vörur og þjónustu með hjálp þeirra sem þeir 

tengjast á samfélagsmiðlum og ekki lengur einungis fyrirtækin að segja þeim hvað þeir eiga 

eða ættu að kaupa. Því er mikilvægt er fyrirtækin að blanda sér í umræðuna á samfélagsmiðlum 

og standi vörð um sína hagsmuni. 

Þegar gögn er skoðuð úr þessari rannsókn, út frá hvort fyrirtæki eru að nota samfélagsmiðla 

og út frá starfsmannafjölda, kemur í ljós að 85% lítilla fyrirtækja og 93% stórra fyrirtækja nota 

samfélagsmiðla en einungis 60% miðlungs stórra fyrirtækja. Samkvæmt Kiron, Palmer, 

Phillips og Kruschwitz, eru miðlungs stórra fyrirtækja síður líkleg til þess að breyta núverandi 

áherslum í markaðsmálum úr miðlum og aðferðum sem þeir treysta og þekkja, yfir í að prófa 
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sig áfram í nýjum miðlum eins samfélagsmiðlum. Niðurstöðurnar passa við niðurstöður úr 

þessari  rannsókn á 300 stærstu fyrirtækjum á Íslandi. 

Rannsakendur skoðuðu hvað væri helst að koma í veg fyrir að fyrirtæki nýti sér 

samfélagsmiðla. Flestir nefndu að stærsta hindrunin væri að samfélagsmiðlar eru aftarlega í 

forgangsröð hjá fyrirtækinu eða 32%. Næst stærsta hindrunin er talin vera skortur á stefnu sem 

19% nefndu og efi um árangur af notkun samfélagsmiðla nefndu 18%. Samkvæmt erlendum 

rannsóknum telja flestir að skortur á heildarstefnu sé að hindra notkun á samfélagsmiðlum eða 

28%. Aftarlega í forgangsröð var ein af stærstu hindrununum en 26% telja það meðal ástæðna 

hjá fyrirtækjum. Skortur á upplýsingum um hagkvæmni og efi um árangur var 21%. Eru þetta 

sambærileg hlutföll við niðurstöður þessarar rannsóknar og má því áætla að ástæðurnar fyrir 

að nota ekki samfélagsmiðla séu svipaðar á Íslandi og erlendis. 

 

6.2 Stefnumörkun íslenskra fyrirtækja á sviði samfélagsmiðla 

Fyrsta rannsóknarspurningin er, Hvernig er stefnumörkun fyrirtækja á sviði samfélagsmiðla 

háttað? Niðurstöður leiddu í ljós að 68% eða 63 fyrirtæki eru með stefnu um notkun 

samfélagsmiðla. Um 16% eða 15 eru ekki með neina stefnu og 17% eða 16 fyrirtæki eru ekki 

að nota samfélagsmiðla og þar af leiðandi ekki með neina stefnu um notkun samfélagsmiðla. 

Þegar skoðað er hvort það sé samræmi milli stefnu fyrirtækjanna og stefnu þeirra á 

samfélagsmiðlum, kemur í ljós að 68% eða 63 svara því að það sé samræmi í stefnu. Um 15% 

eða 14 þátttakenda svara því að stefnan sé ekki í samræmi, að þeir viti það ekki eða vilja ekki 

svara. Um 17% eða 16 fyrirtækjanna eru ekki að nota samfélagsmiðla og því ekki hægt að 

greina um samræmi í stefnu. Samkvæmt Harvard Business review hafa tveir þriðju af 

fyrirtækjum sem nota samfélagsmiðla ekki komið sér upp stefnu varðandi notkun. Þetta er í  

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar sem sýna að 32% íslenskra fyrirtækja hafa ekki 

sett sér stefnu um notkun samfélagsmiðla. Samkvæmt rannsókn Mazurek á notkun 

samfélagsmiðla, þá er tilhneiging meðal stjórnenda að vanmeta samfélagsmiðla sem verkfæri 

í markaðssamskiptum, sem gæti útskýrt af hverju þriðjungur fyrirtækja á Íslandi hafa ekki sett 

sér stefnu. Einnig er áhugavert að sjá að einungis 17% íslenskra fyrirtækja hafa sett sér vel 

mótaða og skriflega stefnu um notkun samfélagsmiðla. Einnig má nefna samkvæmt rannsókn 

sem Kiron, Palmer, Phillips og Berkman (2013) gerðu, að það væri skortur á stefnu á 

samfélagsmiðlum hjá 28% bandarískra fyrirtækja, sem styður einnig þessar niðurstöður. 
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Miklar framfarir á sviði upplýsingatækni hafa haft mikill áhrif á viðskiptaþætti og 

markaðsstefnur fyrirtækja en með breytingum eru neytendur að snúa sér meira að stafrænum 

miðlum þar sem þeir hafa aukið vald til að velja sína afþreyingu sjálfir. Fyrirtæki verða að 

aðlagast nýju markaðsumhverfi, þau verða að vera sveigjanleg og geta brugðist hratt við 

breytingum. Fyrirtæki verða stöðugt að leggja endurmat á stefnu sína þegar að örar 

tækninýjungar eru að eiga að sér stað. Skortur á stefnu kemur í veg fyrir að fyrirtæki geti nýt 

sér helstu kosti samfélagsmiðla og gætu því misst af tækifærum til þessa að eiga samskipti við 

mögulega framtíðar neytendur.  

Tilgáta 1 í rannsókninni er, fyrirtæki hafa almennt ekki sett sér stefnu með notkun 

samfélagsmiðla, hvorki skriflega né óskrifaða. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom 

fram að 33% eða 31 fyrirtækja hafa ekki stefnu að neinu leyti um notkun samfélagsmiðla en 

67% eða 62 fyrirtæki hafa komið sér upp stefnu, þ.e.a.s. stefna er til en ekki skrifleg, einföld 

skrifleg stefna eða vel mótuð og útfærð skrifleg stefna. Því er komið í ljós að tilgáta 1 stenst 

ekki. 

 

6.3 Samfélagsmiðlar sem íslensk fyrirtæki nota 

Önnur rannsóknarspurning er, Hvaða samfélagsmiðla eru íslensk fyrirtæki helst að nota? 

Samkvæmt niðurstöðum eru samfélagssíður mest notaðar af samfélagsmiðlum, en 81% eða 75 

fyrirtæki eru að nota samfélagssíður, t.d. Facebook (80% eða 74) og Google plus (11% eða 10). 

Blogg og örblogg eru 39% eða 36 fyrirtæki að nota, t.d. Twitter (33% eða 31). Efnissamfélög 

eru 53% eða 49 fyrirtæki að nýta sér, t.d. YouTube ( 42% eða 39) og Instagram (26% eða 24). 

Samvinnuverkefnasíður eru notaðar af 3% eða 3 fyrirtækjum, í öllum tilfellum eru það Wiki-

síður. Sýndarsamfélög og sýndarleikjaveraldir eru ekki notuð af íslenskum fyrirtækjum 

samkvæmt niðurstöðunum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru 81% eða 75 íslenskra 

fyrirtækja að nota samfélagssíður eins og Facebook. Í könnun Hagstofunnar á tölvu- og 

netnotkun á Íslandi kemur fram að 59% íslenskra fyrirtækja er að nota samfélagssíður eins og 

Facebook. Í þessari rannsókn voru skoðuð 300 stærstu fyrirtækin á Íslandi og má gera ráð fyrir 

því að stærri fyrirtæki séu líklegri en lítil og miðlungs stór fyrirtæki að meðaltali til að nýta sér 

samfélagssíður. Það gæti skýrt muninn á milli skýrslu Hagstofunnar og þessarar rannsóknar. 

Skiljanlega eru íslensk fyrirtæki að nýta sér Facebook þar sem tæplega 224.000 þúsund íbúar 

landsins eru virkir notendur á hverjum mánuði. Þessa mikla notkun íslendinga ætti að vera 

tækifæri til þess að nálgast notendur á hagkvæman hátt. Í rannsókninni sést að Twitter notkun 
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er töluverð eða um 100.000 þúsund íslendingar eru skráðir notendur þar. Með þessum geta 

fyrirtæki ýtt undir að neytendur nýti sér þá miðla sem fyrirtækin hafa t.d. netsíður og byggt upp 

ímynd sína í augum notenda.  

Tilgáta 2 í rannsókninni er, fyrirtæki sem nota samfélagsmiðla hafa almennt séð ekki sett 

sér markmið um hvað þau vilja fá út úr notkun samfélagsmiðla. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að 96% eða 74 fyrirtæki hafa sett sér markmið með notkun 

samfélagsmiðla. Samkvæmt svörum er fjöldi markmiða milli fyrirtækja ólíkur. Tilgáta 2 stenst 

því ekki.      

 

6.4 Árangur af notkun samfélagsmiðla 

Þriðja rannsóknarspurningin, Er árangur af notkun samfélagsmiðla hjá íslenskum 

fyrirtækjum? Samkvæmt niðurstöðum telur helmingur þátttakenda að markaðssetning hafi 

verið árangursrík, um 12% eru ósammála um að markaðssetning hafi skilað árangri og 37% 

þátttakenda eru ekki vissir um hvort í raun það hafi verið árangur eða ekki af notkun 

samfélagsmiðla í sínu fyrirtæki. Athyglisvert er að sjá að helmingur þátttakenda telur að notkun 

samfélagsmiðla sé árangursrík þar sem fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að 34% 

fyrirtækja hafa sett sér mælanleg markmið og 26% fyrirtækja eru að meta árangur markvisst af 

notkun samfélagsmiðla. Því má spyrja, hversu vel fyrirtæki eru í raun stakk búin til þess að 

meta árangur af notkun samfélagsmiðla þar sem sárlega vantar að fyrirtæki komi sér upp betur  

mælanlegum markmiðum og vinni stöðugt að því að mæla þau. 

Eitt það mikilvægasta sem fyrirtæki gera er að fylgjast með árangri þeirra aðgerða sem þau 

framkvæma. Með stafrænum miðlum er auðvelt að mæla hina ýmsu þætti eins og t.d. umferð 

um netsvæði og að greina umræður á netinu um fyrirtækin eða vörur þess. Því miður virðast 

stjórnendur fyrirtækja líta á samfélagsmiðla eins og aðra hefðbundnar leiðir til 

markaðssamskipta. Án þess að mælanleg markmið séu sett upp og þau mæld er afar erfitt að 

sjá hver árangurinn er. Annars vegar sýnir rannsóknin að um helmingur fyrirtækja sem notar 

samfélagsmiðla er að nota vefgreiningartækin sem í boði eru, t.d. Google Analyctics, sem ætti 

að auðvelda þeim að greina markaðsaðgerðir þeirra á samfélagsmiðlum.  Hins vegar er hinn 

helmingurinn af fyrirtækjum sem notar ekki þessi ytri tæki sem í boði eru til að greina aðgerðir 

fyrirtækjanna á samfélagsmiðlum heldur notar sömu mælitæki og fyrir markaðslegar 

aðgerðirfélags. Sem styður að stór hluti stjórnenda lítur á þessa nýju miðla sömu augum og 
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hina hefðbundnu miðlanna. Þar af leiðandi er ólíklegt að þeir sjá alla kosti og möguleika 

samfélagsmiðla. 

Tilgáta 3 í rannsókninni er, mælingar á árangri fyrirtækjanna á samfélagsmiðlum er 

ábátavant. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að 26% eða 20 fyrirtæki eru 

markvisst að mæla árangur en 74% eða 56 fyrirtæki eru ekki að mæla markvisst árangur á 

samfélagsmiðlum. Tilgáta 3 stenst og getum við sagt að mælingar á árangri sé ábátavant. 

Tilgáta 4 í rannsókninni er, fyrirtæki telja að árangur sé af notkun samfélagsmiðla. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að 51% eða 39 fyrirtæki telja að árangur 

sé af notkun samfélagsmiðla, um 29% eða 22 svara hvorki sammála né ósammála. Ekki er 

mögulegt samkvæmt gögnunum að staðfesta né fella tilgátu 4. 
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7. Lokaorð 

Óhætt er að túlka niðurstöður rannsóknarinnar á þann hátt að íslensk fyrirtæki er áhugasöm um 

notkun samfélagsmiðla og komin vel á stað í að nota þá sem hluta af sínu markaðsstarfi. Íslensk 

fyrirtæki hafa verið framsækin að tileinka sér samfélagssíður og eru með hlutfallslega mestu 

notkun á Facebook af fyrirtækjum í heiminum í dag. Aðra samfélagsmiðla eru íslensk fyrirtæki 

ekki eins dugleg að nýta sér og mættu þau skoða betur hvaða tækifæri leynast á þeim, en erfitt 

er að segja hvaða miðlar verða ráðandi á næstu árum og áratugum. Mörg íslensk fyrirtæki 

mættu fara út í að samræma betur hefðbundið markaðsstarfi og notkun á samfélagsmiðlum. 

Þannig fá þau heilstæðari sýn á markaðsaðgerðir fyrirtækisins og ættu að uppskera meiri 

árangur. Eitt helsta vandamál við notkun samfélagsmiðla í dag hjá íslenskum fyrirtækjum er 

skortur á að setja sér mælanleg markmið og sinna mælingum á aðgerðum sínum í markaðsstarfi. 

Íslensk fyrirtæki verða að átta sig á því að samfélagsmiðlar eru ekki hefðbundin verkfæri í 

markaðsmálum, þar sem fyrirtækin eða þeirra markaðsaðgerðir hafa verið einhliða samskipti 

við neytendur síðustu áratugi. Í dag verða fyrirtæki að tileinka sér nýja hugsun til að ná betur 

til neytenda og stunda gagnvirkari samskipti við neytendur, sem vilja nánari og persónulegri 

upplifun af samskiptum sínum við fyrirtæki.  

Íslensk fyrirtæki mættu sinna því betur að setja sér stefnu um notkun samfélagsmiðla. 

Fyrirtæki hafa almennt ekki sett sér ítarlega stefnu og vekur það upp spurningar um hvernig 

stefnumótun sé háttað í fyrirtækjunum. Þ.e. hvort almennir starfsmenn hafi aðgang að stefnu 

fyrirtækisins að samfélagsmiðlum og hvernig henni er fylgt eftir. Slíkt kallar einnig á efa um 

árangursmælingar þ.e. hvernig er hægt að sjá árangur ef ekki eru til markmið í fyrirtækjunum 

eða áætlun um hvernig markmiðunum verði náð? 

 

7.1 Hagnýt gildi rannsóknar 

Rannsóknin er innlegg í umræðu um hvort og hvernig samfélagsmiðlar geti nýst fyrirtækjum, 

hvort sem er við markaðssetningu eða aðra hluta starfseminnar. Einnig er hún gott veganesti í 

umræðu um stefnumótun og eftirfylgni í stefnu hjá fyrirtækjum.  Rannsóknin varpar ljósi á þörf 

fyrirtækja við að setja sér mælanleg markmið, til þess að hægt sé að fylgjast með hvort 

fyrirtækin nái tilsettum árangri. Það er hagur af því að nota samfélagsmiðla og mikilvægt fyrir 

atvinnulífið á Íslandi og háskólasamfélagið að rannsaka hvernig nýta megi þessa miðla á sem 

hagkvæmasta máta í sífellt harðandi samkeppni á alþjóðamarkaði.  
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7.2 Takmarkanir á rannsókninni 

Við úrvinnslu á spurningalistanum mátti sjá ýmislegt sem betur hefði mátt fara. Sem dæmi 

teljum við að það hefði verið fróðlegt að sjá álit þeirra sem sögðu fyrirtækið sitt ekki nota 

samfélagsmiðla. Þ.e. hvort þeir teldu þá mikilvæga fyrir fyrirtækið og ef svo er hvað hindri 

fyrirtækið við að nota þá. Einnig hvort fyrirtækin hafi áform um að hefja notkun á 

samfélagsmiðlum á næstu 12 mánuðum. Þetta gæti verið áhugaverð viðbót við áframhaldandi 

rannsókn á notkun fyrirtækja á samfélagsmiðlum. 

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að rannsakendur höfðu ekki nægilega góða 

yfirsýn yfir þátttakendur. Þ.e.a.s höfðu ekki þann möguleika að loka fyrir þá þátttakendur sem 

höfðu tekið þátt og því gátu þátttakendur tekið þátt eins og oft þeir vildu, þótt við reiknum ekki 

með því að áhugi hafi verið fyrir slíku. Með því að nota lýsandi tölfræði en ekki 

ályktunartölfræði er erfitt að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á stærra þýði. Þar af 

leiðandi endurspegla niðurstöðurnar einungis viðhorf þeirra þátttakenda sem tóku þátt í 

rannsókninni þó að þær gefi vísbendingar um notkun íslenskra fyrirtækja á samfélagsmiðlum. 

Úrtakið í rannsókninni, eða 300 stærstu fyrirtæki landsins, er ekki lýsandi fyrir smærri 

fyrirtæki á landinu og þyrfti að gera rannsókn á úrtaki sem valið yrði af handahófi úr þýði sem 

innihéldi öll fyrirtæki landsins. Þannig fengjust meiri lýsandi niðurstöður um hvernig fyrirtæki 

hagi almennt sínum málum á samfélagsmiðlum og samhliða mætti gera eigindlega (e. 

qualitative) rannsókn til þess að fá dýpri skilning á málefninu og kynnast betur upplifun 

stjórnenda á þessum miðlum.  

 

7.3 Frekari rannsóknir 

Rannsókn þessi var megindleg (e. quantitative) og skoðar hvort fyrirtæki séu að nota 

samfélagsmiðla, væntingar og notkun af slíkum miðlum. Hægt væri að gera 

framhaldsrannsókn, með eigindlegum rannsóknaraðferðum og gera tilraun til þess að skoða 

betur hinar ýmsu ástæður bak við og tilgang með notkun á samfélagsmiðlum. Einnig af hverju 

fyrirtæki eru ekki að nota samfélagsmiðla. Einnig væri áhugavert að athuga hvernig væri hægt 

að fá íslenska stjórnendur til að átta sig enn betur á krafti samfélagsmiðla. Sýna þeim hversu 

ódýr kostur markaðssetning á internetinu er á móti hefðbundnum markaðsaðgerðum með oft 

dýrum aðferðum prentmiðla, sjónvarps og útvarps. 
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9. Viðaukar 

 

9.1 Viðauki A: Tölvupóstur til viðmælenda 

 

Sæl(l), 

Axel Friðgeirsson og Ingi Einar Sigurðsson heitum við og erum við nemendur í viðskiptafræði 

við Háskólann í Reykjavík. Við erum að vinna að rannsókn sem snýst um samfélagsmiðla 

(e.Social media) hjá íslenskum fyrirtækjum.  

 

Okkar helstu spurningar eru: 

 Hvernig er stefnumörkun fyrirtækja á sviði samfélagsmiðla háttað? 

 Hvaða samfélagsmiðla eru íslensk fyrirtæki helst að nota? 

 Er árangur af notkun samfélagsmiðla hjá íslenskum fyrirtækjum? 

 

Við myndum vera mjög ánægðir með ef þú gætir gefið þér nokkrar mínútur til að taka þátt í 

rannsókninni, þetta er í raun stutt vefkönnun sem tæki um það bil 4-5 mínútur. 

 

Vinsamlega ýttu á eftirfarandi tengil til að taka þátt:  

https://docs.google.com/forms/d/1ELuFmoHgZFBGZdsOWn7Mu7WKGaHWUMDuVR2pP

EGW0gY/viewform 

 

Nafn þitt mun hvergi koma fram við úrvinnslu þessara gagna og við gætum þess að útilokað 

verði að rekja svör til einstaklinga. 

 

Bestu kveðjur og kærar þakkir 

Axel Friðgeirsson og Ingi Einar Sigurðsson 
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Hér að neðan er lítil útskýring á stafrænum miðlum og samspili fyrirtækja og neytenda: 

Stafrænir miðlar verða sífellt fyrirferðameiri í nútíma samfélagi, heimurinn minnkar og 

fyrirtæki hafa möguleika á að nálgast neytendur bæði, núverandi og nýja, á annan og 

persónulegri hátt en áður. Á Interneti dagsins í dag hafa neytendur og fyrirtæki aðgang að sömu 

miðlum og geta þar búið til sitt eigið efni. Meira en milljarður fólks notar netið reglulega til 

þessa finna vöru, afþreyingu eða félagsskap. Ekki er lengur um að ræða einstefnu í boðleiðum 

til neytenda heldur eru samskipti að eiga sér stað í báðar áttir og neytenda á milli.  Neytendur 

eru því farnir að hafa mun meiri áhrif en áður, til dæmis í gegnum samfélagsmiðla. Með þróun 

samfélagsmiðla á internetinu eru komin ný tækifæri í samskiptum fyrirtækja við neytendur og 

þar af leiðandi er styttri og hraðari leið að skoðunum þeirra og áliti. Í þessu ljósi þá verða 

fyrirtæki og stofnanir að vinna skipulega, hvernig þau geta styrkt sína starfsemi eða vörumerki 

og íhuga vel hvernig réttum skilaboðum er komið á framfæri og á hvaða vettvangi. Það er 

mikilvægt að rannsaka hvort íslensk fyrirtæki séu í stakk búin til þess að notafæra sér þessa 

miðla og hvort og hvernig þau nýti sér almennt þau tækifæri sem leynast á hinu stóra alneti. 
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9.2 Viðauki B: Spurningarlistinn 
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9.3 Viðauki C: Myndrænar niðurstöður 

1. Notar þitt fyrirtæki samfélagsmiðla í markaðsstarfi? 

 

 

2. Hversu mikilvæga eða léttvæga telur þú samfélagsmiðla vera fyrir fyrirtækið í 

markaðsstarfi? 

 

 

3. Hvað af eftirfarandi lýsir best stefnu fyrirtækisins um notkun samfélagsmiðla? 

 

82%

17%
1%

Já Nei Vil ekki svara / Veit ekki

72%

23%

5%

Frekar eða mjög mikilvægir Hvorki mikilvægir né léttvægir Frekar eða mjög léttvægir

19%

51%

9%

21%

ENGIN STEFNA

STEFNA ER TIL EN EKKI SKRIFLEG

EINFÖLD SKRIFLEG STEFNA ER TIL UM 

NOTKUN SAMFÉLAGSMIÐLA

VEL MÓTUÐ OG ÚTFÆRÐ SKRIFLEG STEFNA 

ER TIL UM NOTKUN SAMFÉLAGSMIÐLA
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4. Hver(jir) taka þátt í mótun stefnu fyrirtækisins um notkun samfélagsmiðla? 

 

5. Á hvaða sviði vinnur sá/sú sem sér um samfélagsmiðlasamskiptin hjá þínu fyrirtæki? 

 

6. Er stefna um notkun samfélagsmiðla í samræmi við stefnu fyrirtækisins? 
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1

11

21

7

3
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ANNAÐ
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STJÓRNENDASVIÐI

SÖLUSVIÐI

UPPLÝSINGASVIÐI

VÖRUÞRÓUNARSVIÐI

ÞJÓNUSTUSVIÐI

82%

4%

14%

Já Nei Vil ekki svara / veit ekki
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7. Hverjir eru helstu hvatar þess að nota samfélagsmiðla í þínu fyrirtæki? 

 

 

8. Hvað eru helstu hindranir við að nota samfélagsmiðla í þínu fyrirtæki? 
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9. Hvaða væntingar hefur fyrirtækið til notkunar samfélagsmiðla? 

 

10. Hvaða miðla / leiðir í stafrænni markaðssetningu notar fyrirtækið helst/mest í dag? 

 

 

11. Hver eru meginmarkmiðin með notkun samfélagsmiðla hjá fyrirtækinu? 
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12. Hver er helsta notkunin á samfélagsmiðlum í fyrirtækinu? 

 

13. Hefur fyrirtækið sett sér mælanleg markmið með notkun samfélagsmiðla almennt? 

 

14. Er unnið markvisst að því að meta árangur af markaðssetningu með samfélagsmiðlum hjá 

fyrirtækinu? 

 

46

4

54

8

11

14

7

27

3

8

52

44

0 10 20 30 40 50 60

ÞJÓNUSTA VIÐ VIÐSKIPTAVINI

VIL EKKI SVARA / VEIT EKKI / ANNAÐ

STYRKJA VITUND GAGNVART VÖRUMERKINU

SKILJA BREYTINGAR Á MARKAÐI

NÁLGAST HELSTU HAGSMUNAAÐILA

LAÐA AÐ SÉR HÆFILEIKARÍKA STARFSKRAFTA

INNSÝNI INN Í REKSTUR FYRIRTÆKISINS

GREINA VIÐHORF VIÐSKIPTAVINA

GREINA SÉRÞEKKINGU

EFLA NÝSKÖPUN
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34%

60%

6%

Já Nei Veit ekki

40%

30%

26%

4%

Mjög eða frekar ómarkvisst Hvorki markvisst né ómarkvisst

Mjög eða frekar markvisst Vil ekki svara / veit ekki
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15. Hvaða mælitæki hefur reynst fyrirtækinu best við greiningu á notkun samfélagsmiðla? 

 

16. Hvaða mælikvarðar notar þitt fyrirtæki til að meta árangur af notkun samfélagsmiðla? 

 

17. Hefur notkun samfélagsmiðla skilað eða ekki skilað þeim markmiðum sem stefnt var að? 

 

7%

57%5%

27%

4%

Innri mælingar Ytri mælingar Aðkeypt þjónusta Vil ekki svara / veit ekki Annað
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1%

18%

26%

8%
11%

36%

Hefur langt í frá náð settum markmiðum Hefur ekki náð alveg markmiðum

Hefur náð settum markmiðum Hefur skilað aðeins betri árangri en búist var við

Hefur skilað mun betri árangri en búist var við Vil ekki svara / Veit ekki
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18. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að markaðssetning með samfélagsmiðlum hafi 

verið árangursrík fyrir þitt fyrirtæki? 

19. Hvaða þætti hefur notkun samfélagsmiðla eflt hjá þínu fyrirtæki á síðustu 12 mánuðum? 

 

20. Hefur fyrirtækið séð beina aukningu á sölu vöru eða þjónustu hjá fyrirtækinu við notkun 

samfélagsmiðla í markaðssetningu? 

 

 

12%

28%

51%

9%

Mjög eða frekar ósammála Hvorki sammála né ósammála

Mjög eða frekar sammála Vil ekki svara / Veit ekki
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Já Nei Vil ekki svara / Veit ekki
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21. Hver er megin starfsemi fyrirtækisins? 

 

 

22. Hversu margir starfsmenn starfa að meðaltali hjá fyrirtækinu? 

 

 

23. Hvert er starf þitt í fyrirtækinu sem þú starfar hjá? 

 

 

 

 

 

25%

42%

22%

2%
9%

Frumvinnsla og framleiðsla Verslun og þjónusta Upplýsingar og sérhæfð þjónusta Vil ekki svara Annað
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24. Á hvaða markaðsvæði starfar fyrirtækið? 

 

 

25. Á hvaða aldri ertu? 

 

26. Hvert er kyn þitt? 
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