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For áli 

Ritgerð þessi er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni mitt í meistaranámi  í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Auður 

Hermannsdóttir, aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni 

innilega fyrir faglega leiðsögn, gagnleg og skjót svör ásamt almennri aðstoð við gerð 

verkefnisins. Einnig vil ég þakka Friðriki Björnssyni, samnemanda mínum og vini, fyrir 

aðstoð við úrvinnslu gagna.  

Ég vil þakka foreldrum mínum og systur fyrir alla aðstoðina og stuðninginn á meðan á 

verkefninu stóð. Að lokum vil ég þakka kærasta mínum fyrir stuðning, skilning og 

þolinmæði.   

 

 

Birta Ýr Baldursdóttir 
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Útdráttur 

Internetið er orðið mikilvægt tól í markaðsstarfi og í dag eru mörg fyrirtæki með 

vörumerkjasíðu á samfélagsmiðlinum Facebook. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vita 

hverjir aðdáendur síðunnar eru og hvað virkar best til þess að auka umtal og bæta 

tryggð viðskiptavina. Til þess að vita hvaða aðdáendur eru fýsilegastir, ákvað höfundur 

að framkvæma þessa rannsókn sem hentar flestum íslenskum fyrirtækjum, stórum og 

smáum.  

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort íslenskir aðdáendur vörumerkjasíðna 

á Facebook gætu flokkast í hópa út frá hegðun og viðhorfi gagnvart vörumerkinu. 

Rannsóknin er að erlendri fyrirmynd sem framkvæmd var á Írlandi og því er forvitnilegt 

að sjá hvort flokkar aðdáenda séu þeir sömu. Megindleg aðferð í formi spurningalista 

var notuð og spurningalistanum dreift innan tengslanets höfundar á Facebook og í 

tölvupósti til háskólanema. 

Helstu niðurstöður sýndu að íslenskir aðdáendur geti í raun og veru flokkast í hópa 

eftir þeirra hegðun og viðhorfi, en niðurstöður voru ekki alveg þær sömu og í erlendu 

rannsókninni. Íslenskir aðdáendur geta flokkast niður í þrjá hópa og er helst einn hópur 

sem virðist vera bestur fyrir fyrirtæki að leitast eftir. Sá hópur hefur mestu tryggðina, 

vörumerkjaástina, er duglegastur í umtali og í hópnum eru álitsforingjar. Þessi flokkun 

nýtist hvaða fyrirtæki sem er, þar sem Facebook er ódýr vettvangur fyrir 

markaðsstarfsemi nú til dags og mörg fyrirtæki eru nú þegar virk á Facebook.  
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1 I ga gur 

Internetið hefur breytt ansi mörgu á síðastliðnum árum eða síðan notkun þess fór að 

verða jafn útbreidd og hún er í dag. Á síðasta ári voru 95% íslensku þjóðarinnar 

reglulegir netnotendur sem telst vera mjög hátt hlutfall miðað við önnur Evrópulönd. 

Fyrirtæki landsins eru ekki undantekning þar á en 98% íslenskra fyrirtækja (með 10 eða 

fleiri starfsmenn) eru nettengd. Þó eru aðeins 85% nettengdra fyrirtækja með eigin 

vefsíðu og aðeins 59% fyrirtækjanna nota samskiptavefi á borð við Facebook eða 

LinkedIn. Þess má geta að ekki allir reglulegir netnotendur eru að nota samfélagsmiðla 

en 79% íslenskra netnotenda eru virkir samfélagsmiðlanotendur (Hagstofa Íslands, 

2014).  

Þessar rosalegu breytingar hafa einnig haft áhrif á markaðssetningu um allan heim. 

Internetið er orðið mikilvægt tól í markaðsstarfi og opnað fyrir samskipti á milli 

neytenda og fyrirtækja. Í dag getur hver sem er leitað upplýsinga um vöru eða fyrirtæki 

eða gefið umsagnir um bæði vörur eða fyrirtækin sjálf. Fyrirtækið getur nýtt sér þessa 

nýju samskiptaleið og komið skilaboðum sínum áleiðis til neytenda, ásamt því að 

bregðast við umsögnum eða öðrum skilaboðum frá neytendum (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009; Hansson, Wrangmo og Søilen, 2013).  

Ein vinsæl leið í markaðssetningu á netinu hjá íslenskum fyrirtækjum er að nýta sér 

samfélagsmiðilinn Facebook. Allt of mörg fyrirtæki hendast út í Facebook-notkun án 

þess að gera sér grein fyrir því hvað virkar best og hvernig skal nota miðilinn. Það er 

mjög mikilvægt að fyrirtækið setji sér markmið hvað varðar Facebook-notkun og tilgang 

fyrirtækjasíðunnar á miðlinum (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2009). Stór liður í því er að vita hverjir það eru sem munu gerast aðdáendur 

síðunnar (e. fans) og hvernig sé hægt að virkja þá (Lipsman, Mudd, Rich og Bruich, 

2012).  

Markmið rannsóknarinnar er að greina helstu hópa aðdáenda sem eru að fylgjast 

með fyrirtækjasíðum á Facebook. Þessir hópar verða skoðaðir til þess að finna út hvaða 

aðdáendahópur er fýsilegastur fyrir fyrirtæki. Út frá því er hægt að nýta niðurstöður 
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rannsóknarinnar til þess að vita til hvaða aðdáenda fyrirtækin ættu að miða 

upplýsingum á samfélagsmiðlinum Facebook.  

Því er rannsóknarspurningin eftirfarandi:  

- Er hægt að flokka íslenska aðdáendur fyrirtækjasíðna á 

Facebook niður í flokka? Ef svo er, hvaða flokkur er 

fýsilegastur fyrir fyrirtækin þegar kemur að tryggð og 

umtali? 

 

Þetta efni var valið vegna þess hversu fáar rannsóknir hafa verið gerðar á slíku efni á 

Íslandi, ásamt áhuga höfundar á notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu. Höfundur 

telur vera skort á íslenskum rannsóknum á efnum tengdum samfélagsmiðlum í 

markaðssetningu og telur þessa rannsókn fylla upp í ákveðið gap sem hefur myndast í 

fræðunum. Rannsóknin er að erlendri fyrirmynd (Wallace, Huil, de Chernatony og 

Hogan, 2014b) en er aðlöguð að íslenskum aðstæðum og menningu. Hægt er að nýta 

niðurstöður rannsóknarinnar í markaðsstarfi fyrirtækja sem eru með virkar Facebook-

síður en vilja hámarka árangur sinn á þeim vettvangi.  

Í ritgerðinni verður farið yfir fræðilegar greinar sem tengjast þessari flokkun. Byrjað 

verður á því að fjalla um samfélagsmiðla og Facebook. Skoðað verður hvernig samband 

á milli neytenda og vörumerkis er háttað og hvers vegna neytendur gerast aðdáendur 

fyrirtækja eða vörumerkja á Facebook. Því næst verður farið yfir þá þætti sem mynda 

flokkunina, þ.e. vörumerkjatryggð og vörumerkjaást, þegar vörumerki eru notuð til 

sjálfstjáningar, umtal og tengslanet aðdáenda. Síðast en ekki síst verður farið yfir fyrri 

rannsóknir og flokkanir á aðdáendum áður en litið verður yfir framkvæmd og 

niðurstöður þessarar rannsóknar.  
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2 Fa e ook 

Með bættri tækni og aukinni netnotkun um allan heim er Facebook orðið að stóru og 

mikið notuðu fyrirbæri. Facebook er tegund samfélagsmiðils (e. social media) sem er 

netmiðill byggður á hugmyndum og tækni vef 2.0 (e. web 2.0).  Vefur 2.0 er gagnvirkur 

vettvangur á netinu þar sem innihald er skapað í sameiningu af notendum (e. user 

generated content) (Kaplan og Haenlein, 2010).  

 Hægt er að flokka samfélagsmiðla niður í nokkra flokka. Þessi flokkun byggir á 

vissum einkennum og einnig eftir því hvernig notendur miðlanna tjá sig. Þessi einkenni 

eru félagsleg nærvera (e. social presence), auðlegð miðilsins (e. media richness), 

sjálfskynning (e. self presentation) og sjálfsafhjúpun (e. self-disclosure). Félagsleg 

nærvera segir til um það hversu náin samskiptin eru á milli notenda, t.d. hvort 

samskiptin séu í gegnum tölvupóst eða á spjalli. Auðlegð miðilsins er metin út frá því 

innihaldi sem fer í gegnum hann og hvernig innihaldið getur stuðlað að því að gera 

miðilinn ríkari, sem getur síðan dregið úr óvissu og tvíræðni. Bæði sjálfskynning og 

sjálfsafhjúpun snúast um það hvernig notandi setur fram ákveðna mynd af sjálfum sér 

innan miðilsins, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað (Kaplan og Haelein, 2010).  

Út frá þessari flokkun er Facebook staðsett í miðjunni, þ.e. öll einkennin eru í 

meðallagi. Facebook er samfélag þar sem innihaldið er að mestu byggt á texta en einnig 

er hægt að miðla innihaldi í formi mynda og myndbanda. Til viðmiðunar eru vefir eins og 

Wikipedia og aðrar bloggsíður með lága einkunn hvað varðar þessi einkenni, þar sem 

innihaldið er aðeins texti og samskipti í lágmarki. Næsta skref fyrir ofan Facebook og 

aðrar svipaðar samfélagssíður, eru sýndarleikir og félagslegir heimar eins og World of 

Warcraft, þar sem reynt er að líkja eftir persónulegum samskiptum í sýndarumhverfi 

(Kaplan og Haenlein, 2010). 

Samfélagssíður eins og Facebook, Twitter, YouTube eða MySpace eru oft nefnd 

samfélagsnet (e. social networking sites) þar sem notendur geta skapað sína eigin 

prófílsíðu, senda skilaboð til annarra notenda, eignast vini eða halda sambandi við 

núverandi vini. Mörg fyrirtæki eru farin að nota Facebook sem vettvang til að deila 

innihaldi með notendum eða eiga í samskiptum við þá (Boyd og Ellison, 2007; Kaplan og 

Haenlein, 2010).  
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Facebook hefur opnað fyrir marga möguleika þegar kemur að markaðssetningu. 

Markaðsfólk verður að aðlagast þessum nýja samskiptamáta sem miðillinn býður upp á, 

í stað þeirri samskiptaleið sem hefur hingað til byggt á eintali fyrirtækja í hefðbundnum 

miðlum, eins og sjónvarpi, útvarpi eða prentuðum miðlum. Facebook byggir á 

samskiptum og því þurfa fyrirtæki að huga að því. Fyrirtæki geta átt í samskiptum við 

marga í einu á persónulegan máta og mikilvægt er að hlusta á og svara viðskiptavinum 

þar sem samskiptin eru fyrir allra augum. Nú til dags er komin ákveðin pressa á fyrirtæki 

að hafa Facebook-síðu en þrátt fyrir það ættu fyrirtæki ekki að stofna slíka síðu án þess 

að síðan hafi sinn tilgang. Ef fyrirtæki demba sér í það að stofna Facebook-síðu án þess 

að hugsa meira út í það, getur síðan haft neikvæð áhrif og mögulega dregið úr 

viðskiptum. Sem dæmi myndi fyrirtæki ekki opna verslun nema vera búin að ákveða 

hvað skal selja. Því þurfa fyrirtæki að finna tilgang síðunnar líkt og verslun hefur tilgang. 

Ef síða fyrirtækis hefur skýran tilgang er hún líklegri til þess að færa viðskiptavinum 

ákveðið virði og gefur í staðinn virði til fyrirtækisins (Guðmundur Arnar Guðmundsson 

og Kristján Már Hauksson, 2009). Ef fyrirtæki nýtir sína Facebook-síðu til þess að hlusta á 

viðskiptavini sína, svara þeim og þjónusta þá í gegnum miðilinn, sýnir það hinum 

viðskiptavinunum að fyrirtækið er að hlusta og að því sé umhugað um álit viðskiptavina. 

Í staðinn er möguleiki á auknu trausti viðskiptavina gagnvart fyrirtækinu og eru þeir þá 

líklegri til þess að eiga frekari viðskipti við fyrirtækið. Aftur á móti, ef tilgangur síðunnar 

er óskýr getur það haft neikvæð áhrif. Sem dæmi er hægt að nefna fyrirtæki sem hefur 

virkar Facebook-síður en virkni fyrirtækisins er hvergis sjáanleg, þ.e. engar uppfærslur 

eða samskipti við viðskiptavini eða aðra notendur. Ef fyrirtæki eru ekki að sinna þeim 

samskiptum sem koma fram á síðuna þeirra, t.d. athugasemdir eða fyrirspurnir, lítur það 

illa út. Í augum viðskiptavina gæti það litið út eins og fyrirtækinu sé sama um 

viðskiptavini þess, sem hefur fráhrindandi áhrif á notendur og líkur á áframhaldandi 

viðskiptum minnkar.  

Einn af þeim fjölmörgu möguleiku  se  Fa e ook ýður upp á er „líkar þetta  

hnappurinn (e. like button). Þessi hnappur er til þess að sýna vinum eða öðrum 

notendum og jafnvel fyrirtækjum á Facebook hvað notanda líkar við eða hefur áhuga á. 

Sá sem líkar við fyrirtækjasíðu fær síðan stöðuuppfærslur frá fyrirtækinu á fréttaveituna 

(e. news feed) hjá sér og getur fylgst með því sem fyrirtækið er að gera (Facebook, 

2014b). Þeir se  „líka ið  f rirtækja- eða vörumerkjasíður á Facebook eru oft kallaðir 
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aðdáendur. Fyrir fyrirtæki er mjög mikilvægt að eiga sér aðdáendahóp þar sem það er 

grundvöllur þess að skapa sambönd við neytendur á Facebook. Slík sambönd geta síðan 

leitt til tryggðar (Sashi, 2012; Turri, Smith og Kemp, 2013) ef rétt er haldið á spilunum. 

Um 51% Facebook aðdáenda segjast vera líklegri til að kaupa vörumerki ef þeir eru 

aðdáendur þess á Facebook. Því er mikilvægt að byggja upp aðdáendagrunn strax frá 

fyrsta degi (KISSmetrics, 2014). Þær leiðir sem fyrirtæki nota sér til þess að fá fleiri 

aðdáendur eru misjafnar og virka mis vel þegar kemur að vörumerkjatryggð (e. brand 

loyalty) og jafnvel vörumerkjaást (e. brand love) þeirra. Vörumerkjatryggð er þegar 

viðskiptavinur er trúr vissu vörumerki, velur það fram yfir samkeppnina og sýnir tryggð 

sína með endurteknum kaupum (Oliver, 1999). Vörumerkjaást er sterk tilfinning 

viðskiptavinar gagnvart vörumerki eða fyrirtæki og getur meðal annars stuðlað að 

tryggð og jákvæðu umtali (Batra o.fl., 2012; Carroll og Ahuvia, 2006). Vörumerkjaást 

getur orðið það sterk að einstaklingar beri það saman við ást á milli tveggja einstaklinga 

(Ahuvia, 1993). Rannsóknum ber þó ekki heils hugar saman um þetta hugtak, sem 

verður rætt frekar í kafla 4.  

Yfirleitt eru fyrirtæki að nýta sér mismunandi aðferðir til þess að fá fleiri aðdáendur 

og fara þær oft eftir markmiðinu sem Facebook-síða fyrirtækisins hefur. Meðal 

umdeildra aðferða við að ná fleiri aðdáendum er „like-gati g . „Like-gati g  er það 

þegar Facebook-síða býður upp á einhvers konar virði (t.d. fría vöru, afslátt eða sérstakt 

i ihald á efsíðu i  geg  þ í skil rði að e ta di  gerist aðdáa di eða „líki ið  

síðuna. Þegar slík aðferð er notuð er mjög mikilvægt að neytandinn fái það sem hann 

býst við til þess að valda ekki vonbrigðum. Ef neytandinn verður fyrir vonbrigðum er 

hætta á að hans upplifun á vörumerkinu verði neikvæð, sem getur leitt af sér neikvætt 

umtal ásamt því að sá aðili hættir að vera aðdáandi fyrirtækisins á Facebook (Baker III, 

Brison og Byon, 2013). Hér á landi er mikið notast við þessa leið, þá sérstaklega keppnir 

eða happdrættisleiki á Facebook-síðum fyrirtækja (eða vörumerkja). Þá eru margir sem 

taka þátt þar sem ei a skil rðið er að „líka ið  síðu a og jaf el deila d og k itta 

fyrir þátttöku í athugasemdum. Þess í stað fara aðdáendur í pott og síðan er vinningshafi 

dreginn. Mikið hefur verið rætt um þetta þar sem margir neytendur telja sig aldrei hafa 

vitað hver vann eftir þátttöku í slíkum leikjum en gleyma samt sem áður að taka sig út af 

aðdáendalista síðunnar. Í þeim tilfellum eru fyrirtækin að fá fleiri aðdáendur án þess að 

gefa neitt í staðinn, sem getur haft neikvæð áhrif á ímynd fyrirtækisins. Ef fyrirtæki fara 
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ekki rétt að, getur Facebook lokað fyrir síðu þeirra þar sem slíkir leikir eru bannaðir. Ein 

leið til að fara fra  hjá reglu  Fa e ook er að setja leiki  upp se  „app  Vísir, 2011). 

Eftir 5. nóvember 2014 mun það þó breytast. Facebook hefur tilk t a  á „like-

gati g , jafnvel þó það sé gert í geg u  „öpp . Ástæða  f rir þessu er að Fa e ook ill 

bæta upplifun notenda og fyrirtækja og neyða þannig fyrirtæki til þess að reyna ná til 

fólksins sem vill gerast aðdáandi út af fyrirtækinu sjálfu en ekki til þess að vinna vinning 

eða fá aðgang að læstu innihaldi (Facebook, 2014a).  

Út frá þessu er hægt að velta fyrir sér virði þess fyrir fyrirtækið að ote dur „líki ið  

síðurnar í gegnum slíkar aðferðir, þar sem þeir eru ekki að „líka ið  f rirtækið eða 

vörumerkið vegna þess að þeir vilja það fyrirtækisins/vörumerkisins vegna. Það er að 

segja, ef neytandi gerist aðdáandi einungis vegna þess að hann vill vinna vinning í leik, er 

strax hægt að sjá að þó hann sé meðal aðdáenda er hann líklegast ekki einn af þeim sem 

getur orðið tryggur viðskiptavinur eða fulltrúi fyrirtækisins. Slíkur aðdáandi yrði ekki 

virkur á síðunni og myndi líklegast gleyma því að hann sé aðdáandi fyrirtækisins á 

Facebook. Þar sem markmið fyrirtækjanna er oftast að fá af stað umtal um sig (e. word-

of-mouth) er best að hafa virka aðdáendur, þ.e. neytendur sem eru að tjá sig og taka 

þátt í umtali um fyrirtækið eða vörumerkið á Facebook. Samkvæmt rannsókn Nelson-

Field og Taylor (2012) eru ekki margir aðdáendur sem eru virkir en færri en 0,5% 

aðdáenda eru virkir (e. engaged) eða í samskiptum við vörumerkið eða fyrirtækið sem 

þeir höfðu gerst aðdáendur að í hverri viku. Talið er að fjöldi aðdáenda á síðu fyrirtækis 

hafi ekki nein áhrif á virkni aðdáendanna, þannig að ekki er nóg að fá sem flesta 

aðdáendur ef þeir eru síðan allir óvirkir og taka ekki þátt í samræðunum sem eiga sér 

stað (Nelson-Field og Taylor, 2012). Hér má sjá að fyrirtæki ættu helst að leitast eftir 

þeim aðdáendum sem eru líklegri til að vera virkir, í stað þess að leitast eftir fjöldanum.  

Þrátt fyrir það eru enn í dag fjölmörg fyrirtæki sem vilja fá sem flesta aðdáendur. Það 

getur verið vegna þess að með fjöldanum færðu þessi 0,5% sem eru virkir (Nelson-Field 

og Taylor, 2012), því stærri sem hópurinn er, því fleiri virka aðdáendur færðu. Önnur 

ástæða fyrir þessu getur verið sú að stjórnandi fyrirtækisins vill sjá aukningu á ROI (e. 

return on investment) út frá Facebook-síðu fyrirtækisins. Þá er fyrsta skrefið einmitt að 

auka vitund sem byrjar með því að vera meira áberandi á Facebook. Þar á eftir þarf að 

huga að virkni aðdáendanna og síðan fá umtal af stað (Hoffman og Fodor, 2010). 
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Rannsóknum ber ekki saman um það hvort fyrirtæki ættu að leitast eftir fjöldanum eða 

ekki og telur höfundur það mögulega fara eftir tilgangi síðunnar, hvort fjöldinn sé 

eftirsóknarverður eður ei. Það er að segja, ef tilgangur síðunnar er til dæmis að auka 

vitund, er aukinn fjöldi aðdáenda ein leið til þess að gera það. Ef síðan á til dæmis að ná 

til þeirra sem eru nú þegar raunverulegir aðdáendur vörumerkisins (þeir sem gerast 

aðdáendur vegna raunverulegs áhuga) væri réttara að nota aðrar aðferðir, eins og að 

tengjast þeim í gegnum ímynd eða persónuleika vörumerkisins og jafnvel notast við 

umtal til þess að vekja áhuga þeirra. 

2.1 Samband á milli neytenda og vörumerkis 

Sambandið á milli neytenda og vörumerkis (e. consumer brand relationship) hefur verið 

rannsakað þó nokkuð í gegnum tíðina (Turri, Smith og Kemp, 2013; Wallace, Buil og de 

Chernatony, 2012). Fournier (1998) var einn af þeim sem kom fram með þetta hugtak 

jafnvel þó að fyrirbærið hafi verið þekkt fyrir þann tíma. Samband á milli neytenda og 

vörumerkis er ekki aðeins þegar neytendur kaupa vöru af því að þeim líkar vöruna eða af 

því að varan virkar sem skyldi. Neytendur eiga í sambandi við mörg vörumerki til þess að 

hagnast á þeim ávinningi sem hver vara færir þeim, hvort sem ávinningurinn er 

hagnýtur, nytsamlegur eða tilfinningalegur. Öll þjóna þau einhverjum tilgangi. 

Samkvæmt Fournier (1998) er þetta samband ekki ósvipað sambands á milli tveggja 

einstaklinga. Þannig gætu sambönd á milli neytanda og vörumerkis hjálpað 

neytandanum að þróa og tjá sig um hver hann er, hver hann var eða hver hann vill verða 

(Fournier, 1998).  

Umrædd sambönd eru þó ekki aðeins notuð í þessum tilgangi, heldur geta þau 

þjónað ýmsum öðrum tilgangi; til dæmis að útvega neytendum þær auðlindir sem þeir 

þurfa til þess að taka upplýstar ákvarðanir, mæta þörfum þeirra og hvetja þá. Sterk 

sambönd á milli vörumerkis og neytanda geta gert vörumerki þolnari gagnvart 

samkeppni vegna sterkra viðhorfa neytenda. Facebook er mjög verðmætur vettvangur 

til að byggja upp slík sambönd þar sem miðillinn auðveldar samskipti til muna. 

Samböndin eru yfirleitt sterkust þegar þau byggja á tilfinningalegum böndum í stað 

vitsmunalegra. Ef sambandið er tilfinningalegt, tengist neytandinn vörumerkinu á 

sterkari hátt og það getur síðan stuðlað að tryggð eða jafnvel ást á vörumerkinu (Turri 

o.fl., 2013).   
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3 Ástæður þess að gerast aðdáa di 

Hegðun aðdáenda er jafn misjöfn og aðdáendurnir eru sjálfir. Allir hafa þeir mismunandi 

ástæður f rir þ í að „líka ið  f rirtækjasíður á Fa e ook. Margar ra sók ir eru til u  

aðdáendahegðun (e. liking behavior) sem þarf að huga að (Hyllegard, Ogle, Yan og Reitz, 

2011; Lipsman o.fl., 2012; Parker, 2012; Wallace, Buil og de Chernatony, 2012). Í þessum 

rannsóknum er meðal annars kannað hvers konar hvatar liggja að baki þess að gerast 

aðdáendur vörumerkis á Facebook, hvernig virkni aðdáenda er mismunandi eftir 

innihaldi síðunnar og hvernig er hægt að bæta síðuna svo að skilaboð fyrirtækisins skili 

sér til neytenda.  

Ástæðurnar að baki þess að gerast aðdáandi eru ýmsar og fer það eftir því hvernig 

manneskjan er. Sumir heyra af vörumerkinu og hafa áhuga á að vita meira, og vilja þar 

af leiðandi fylgjast með vörumerkinu til að fá fréttir og nánari upplýsingar (Hyllegard 

o.fl., 2011; Parker, 2012). Einnig gæti manneskjan verið vinur eða ættingi, sem vill styðja 

vörumerkið með því að gerast aðdáandi. Það sama á við starfsmenn (núverandi eða þeir 

se  ilja i a hjá f rirtæki u  se  „líka ið  síðu a til þess að sý a stuð i g. Aðrir 

neytendur vilja gerast aðdáendur vegna þess að keppni eða happdrætti er í gangi (Baker 

III o.fl., 2013). E  aðrir e te dur „líka ið  síðuna vegna þess að þeir hafa jákvæða 

reynslu af vörumerkinu og vilja sýna vörumerkinu það með því að gerast aðdáandi. 

Einnig gæti verið að fólk sé að gerast aðdáendur til þess að leggja nafn vörumerkisins á 

minnið til að vita af því seinna meir eða vegna einhvers konar umfjöllunar um 

vörumerkið (Parker, 2012).  

Misjafnt er hversu virkur aðdáandinn er eftir því hvaða hvati varð til þess að hann 

arð aðdáa di til að rja eð. Ef e ta di „líkar ið  síðu öru erkis eg a þess að 

hann hefur jákvæða reynslu sem hann vill deila með fólki, er hann líklegast mjög virkur 

því hann vill deila sinni reynslu með öðrum. Hins vegar, ef neytandinn er að gerast 

aðdáandi til þess að vinna einhvers konar vinning eða til að sjá sérstakt innihald, er 

líklegt að sá aðili verði ekki virkur innan samfélagsins og muni jafnvel hætta sem 

aðdáandi eftir vissan tíma (Parker, 2012).  

Ásamt þeim hvötum sem mögulega liggja að baki þess að gerast aðdáandi, verða 

skoðuð þau atriði sem gætu mögulega talist sem einkenni aðdáendahópa þegar kemur 

að flokkun aðdáenda en þetta eru sömu atriði og Wallace o.fl. (2014b) notuðust við í 
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sinni rannsókn. Þessi atriði eru vörumerkjatryggð og vörumerkjaást, hvort og hvernig 

vörumerki eru notuð til sjálfstjáningar, ásamt umtali og tengslaneti aðdáendanna 

(Wallace o.fl., 2014b). 
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4 Vöru erkjatryggð og vöru erkjaást 

Vörumerkjatryggð er þegar viðskiptavinur er trúr vissu vörumerki og tjáir tryggð sína í 

gegnum endurtekin kaup og aðra jákvæða hegðun eins og umtal, þrátt fyrir áhrif 

breyttna aðstæðna og nýrra samkeppnisaðila á markaði (Oliver, 1999). 

Vörumerkjatryggð getur leitt af sér ýmsa markaðsyfirburði, eins og t.d. minni kostnað í 

markaðsfærslu og í varðveislu viðskiptavina. Tryggir viðskiptavinir eru fyrirtækjum 

ómetanlegir þar sem þeir halda áfram viðskiptum í stað þess að versla við annað 

fyrirtæki. Slík tryggð getur verið afleiðing vörumerkjaástar, ef viðskiptavinurinn tengist 

vörumerkinu tilfinningalegum böndum (Batra o.fl., 2012; Bergkvist og Bech-Larsen, 

2010; Carroll og Ahuvia 2006).   

Vörumerkjaást er hugtak sem hefur verið mikið rannsakað en ekki hefur tekist að fá 

skilgreiningu sem fræðimenn eru sammála um. Algengasta skilgreiningin er að öllum 

líkindum sú að vörumerkjaást sé blanda af því að taka þátt í jákvæðu umtali og vera 

tryggur vörumerkinu (Carroll og Ahuvia, 2006; Fournier, 1998; Thomson, MacInnis og 

Park, 2005), vilja borga meira fyrir vörumerkið (Thomson o.fl., 2005) og að fyrirgefa 

vörumerkinu fyrir mistök (Bauer, Heinrich og Albrecht, 2009). Ahuvia (1993) var einn af 

þeim fyrstu til að rannsaka vörumerkjaást að einhverju leyti og komst að þeirri 

niðurstöðu að neytendur geti í raun elskað hluti eða vörumerki, líkt og þeir myndu elska 

aðra manneskju. Vörumerkjaást neytenda er sterkari ef vörumerkið telst vera vara sem 

er notuð til ánægju (e. hedonic) frekar en ef varan er nytsamleg. Í staðinn gefur 

vörumerkjaást af sér sterkari vörumerkjatryggð og jákvætt umtal um vörumerkið 

(Carroll og Ahuvia, 2006).  Fournier (1998) talar um að ást í sambandi á milli vörumerkis 

og neytenda sé mjög mikilvæg og hafi áhrif á styrk og dýpt sambandsins. Þegar 

neytendur hafa sterk sambönd við vörumerki getur þeim fundist eitthvað vanta, ef 

vörumerkið er ekki notað í einhvern tíma (Fourner, 1998).  

Batra, Ahuvia og Bagozzi (2012) rannsökuðu nýja hlið vörumerkjaástar, þ.e. hvernig 

hún er uppbyggð. Batra o.fl. (2012) komust að því að hægt sé elska vörumerki en þess 

konar ást sé öðruvísi heldur en ást á milli einstaklinga. Þannig eru Batra o.fl (2012) ekki 

sammála Ahuvia (1993) að því leytinu til að vörumerkjaást sé nokkuð ólík þeirri ást sem 

einstaklingar upplifa sín á milli. Þetta sé vegna þess að vörumerkin upplifa ekki 

tilfinningar, einnig séu neytendur aðallega að hugsa um hvað þeir fá út úr vörumerkinu 
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en ekki að hugsa um hvað þau geta gert fyrir vörumerkið. Neytendur telja þau 

vörumerki vera þeim mikilvæg, þeir hugsa meira til þessa vörumerkja ásamt því að 

vörumerkin kalla fram sterk viðbrögð. Hjá þeim neytendum sem elska vörumerki er 

vörumerkið yfirleitt samfléttað sjálfsmynd neytandans og veitir því neikvæðri umfjöllun 

um vörumerkið viðnám, þar sem sú umfjöllun á einnig við hann sjálfan (Batra o.fl., 

2012). 

Hluti af upplifun vörumerkjaástar er samkvæmt rannsókn Batra o.fl. (2012) blanda af 

tilfinningum, tengslum og hugsunum (eins og t.d. tenging við sjálfsmynd), hegðunum 

(eins og mikil samskipti eða fjárfestingar). Kjarni vörumerkjaástar innifelur samvörun 

sjálfs og vörumerkis, hegðanir byggðar á ástríðu, jákvæð tilfinningaleg tengsl, 

langtímasamband, jákvætt viðhorf, fullvissa í viðhorfum og sjálfsöryggi ásamt 

fyrirsjáanlegum aðskilnaðarkvíða. Afleiðingar vörumerkjaástar eru vörumerkjatryggð, 

jákvætt umtal, viðmót gagnvart neikvæðri umfjöllun og vilji til að greiða meira fyrir 

vörumerkið (Batra o.fl., 2012). Undanfari vörumerkjaástar er talinn vera tenging við 

sjálfið og tenging við vörur sem veita ánægju (Carroll og Ahuvia, 2006) ásamt 

samfélagstilfinningu (Bergkvist og Bech-Larsen, 2010). 

Út frá þessu má telja að vörumerkjaást sé mikilvæg í flokkun aðdáenda á Facebook, 

því ef fyrirtæki hafa að mestu aðdáendur sem elska vörumerkið, þá eru þeir með 

sterkan og tryggan aðdáendahóp sem fyrirtækið getur treyst á.  
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5 Vöru erki til sjálfstjá i gar 

Þegar e te dur „líka ið  öru erki á Fa e ook eru þeir að gefa ák eð a d af 

sjálfum sér þar sem vörumerkið er sýnt á prófílsíðu þeirra (e. profile). Facebook-

notendur nota vörumerki til þess að tjá sitt raunverulega sjálf og jafnvel sitt óskasjálf (e. 

ideal self) eins og Hollenbeck og Kaikati (2012) rannsökuðu. Raunverulegt sjálf er 

endurspeglun af raunverulegum persónuleika einstaklings en óskasjálf er endurspeglun 

á þeim sem einstaklingurinn vill vera (Hollenback og Kaikati, 2012). Þar sem sjálfið er 

flókið fyrirbæri er ekki hægt að segja að fólk sé að sýna annaðhvort bara raunsjálf eð 

bara óskasjálf. Ef fólk er að sýna sitt raunsjálf er það yfirleitt gert í þeim tilgangi að 

viðhalda ákveðinni ímynd, til dæmis til þess að undirstrika ákveðin einkenni eða lýsa 

persónuleika. Stundum velur fólk að sýna aðeins hluta af sjálfum sér til þess að þóknast 

öðrum, t.d. einfarar sem eru með myndir með vinum á Facebook-síðu sinni til þess að 

virðast vera félagslyndari (Hollenback og Kaikati, 2012). Þegar e te dur „líka ið  

vörumerki til að tjá sitt raunsjálf eru meiri líkur á að þeir séu virkir í umtali um 

vörumerkið og hefji jafnvel umtalið sjálfir. Einnig eru þessir neytendur líklegri til þess að 

verða fyrir vonbrigðum ef vörumerkið bregst þeim, og finnst þeim þá erfiðara að 

fyrirgefa vörumerkinu (Wallace, Buil og de Chernatony, 2014a). Þessi notkun á 

vörumerkjum á Facebook er meira stjórnuð tjáning heldur en gerist utan internetsins, 

þar sem hver og einn getur skapað þá mynd sem hann vill, þó að hún standist ekki í 

raunveruleikanum. Um 70% þeirra sem tóku þátt í rannsókn Hollenbeck og Kaikati 

(2012) sögðust frekar sýna sitt óskasjálf með vörumerkjum á Facebook, heldur en að 

sý a sitt rau sjálf. Þau öru erki se  þessir aðilar oru að „líka ið  oru 

lúxusvörumerki eða mjög þekkt vörumerki. Þeirra ástæður voru að falla betur inn í 

hópinn eða forðast gagnrýni. Hollenbeck og Kaikati (2012) telja þetta vera merki um lágt 

sjálfsálit og slæma sjálfsmynd, þegar neytendur nota vörumerki til að bæta sjálfan sig 

eða sýna bara vissa hlið (Hollenback og Kaikati, 2012). Dæ i u  þetta er að „líka ið  

þekkt vörumerki í golfheiminum þegar þú vilt verða betri í golfi þó að þú hafir aldrei 

notað vörumerkið í raunveruleikanum. Þegar e te dur „líka ið  vörumerki til að tjá 

sitt óskasjálf eru þeir tilbúnir að prófa nýjar vörur frá sama vörumerki en eru ekki jafn 

líklegir til að hefja umtal um það. Þeir vilja þó ekki sætta sig við neikvæðar sögur um 

vörumerkið þrátt fyrir að þeir séu mögulega að nýta vörumerkið til þess að líta betur út 
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innan tengslanets síns (Wallace o.fl., 2014a). Þar sem neytendur geta og eru oft að sýna 

bæði sín raun- og óskasjálf þurfa e te dur oft að hugsa sig u  áður e  þeir „líka ið  

ákveðin vörumerki þar sem þeir þurfa að sýna samræmi í ímynd sinni. Margir telja því 

betra að segja og gera ekkert á Facebook þar sem allt sem gert er verður áfram á síðunni 

fyrir allan heiminn að sjá (Hollenbeck og Kaikati, 2012).  

Þrátt fyrir að margir séu sammála um það að hægt sé að sýna bæði raunsjálf og sitt 

óskasjálf á Facebook eru einnig til margar rannsóknir sem sýna að í raun eru flestir 

notendur að sýna sinn rétta persónuleika á prófílsíðu sinni (Back o.fl., 2010; Stern og 

Taylor, 2007). 

Sumir notendur samsvara sér við vörumerkið, þ.e. þeim finnst vörumerkið vera hluti 

af sjálfum sér eða þá að vörumerkið sé með svipaðan persónuleika. Jákvæð tengsl við 

vörumerki í gegnum tengingu við sjálfið geta einnig stuðlað að ást eða tryggð við 

vörumerkið (Wallace o.fl., 2014a). Ef persónuleiki einstaklings er svipaður persónuleika 

vörumerkis, á einstaklingurinn auðveldara með að tengjast vörumerkinu, verður tryggari 

vörumerkinu og líklega virkari aðdáandi á Facebook (Mitu og Vega, 2014; Pentina, 

Gammoh, Zhang og Mallin, 2013). 

 

5.1 Sjálfsálit 

Sjálfsálit (e. self-esteem) er það hvernig manneskja sér sjálfan sig og hvernig hún metur 

sitt virði. Fólk sem hefur hátt sjálfsálit virðir og samþykkir sjálft sig með göllum og öllu. 

Fólk sem hefur lágt sjálfsálit hefur neikvæða mynd af sjálfu sér. Sjálfsálit er í raun 

skynjun á sjálfan sig en þó að fólk sé með lágt sjálfsálit og telji sig til dæmis vera 

óaðlaðandi, þarf það ekki að vera satt, heldur er það sjálfsálit manneskjunnar 

(Baumeister, Campbell, Krueger og Vohs, 2003).  

Hver og einn einstaklingur hefur sterka þörf til að líða vel með sjálfan sig og þess 

vegna reynir fólk að viðhalda og bæta sjálfsálit sitt (Malär, Krohmer, Hoyer og 

Nyffenegger, 2011, tilvísun í Wylie, 1979). Ein leið til þess að gera það, er með því að 

neyta vörumerkja sem passa við raunsjálf eða óskasjálf okkar. Ef neytandinn hefur 

jákvæða sjálfsmynd mun hann neyta vörumerkja til að viðhalda góðri sjálfsmynd en ef 

neytandinn hefur neikvæða sjálfsmynd mun hann neyta vörumerkja til þess að nálgast 

þá sjálfsmynd sem hann vill hafa, eða sem sýnir hans óskasjálf (Sirgy, 1982). 
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Einstaklingar með lágt sjálfsálit eru með þessi tvö sjálf í ósamræmi, sitt raunsjálf og 

óskasjálf. Þá er líklegt að þessir einstaklingar neyti vörumerkja sem eru stöðuhækkandi 

(e. status-enhancing) og láti þá líta betur út (Malär o.fl., 2011). Þannig setja þeir fram 

jákvæðari mynd af sjálfum sér. Ef svo skyldi verða, að samband við annan einstakling 

þróast út frá þessari jákvæðu mynd, hefur það bætandi áhrif á sjálfsálit þess sem setti 

hana fram. Ef aðdáa di er eð hátt sjálfsálit u  ha  „líka ið  öru erki sem 

endurspeglar sitt raunsjálf og er einnig líklegra að persónuleiki þess aðila sé í samræmi 

við persónuleika vörumerkisins. Í því tilfelli verður samband neytanda og vörumerkis að 

öllum líkindum sterkara (Malär o.fl., 2011).  

Með samfélagsmiðlum kemur ný leið til þess að setja fram sjálfan sig, til dæmis með 

myndum, persónuupplýsingum og athugasemdum (e. comments). Tæknin hefur þannig í 

raun neytt fólk til þess að skoða sjálfan sig á vissan hátt. Gonzales og Hancock (2011) 

komust að því að sjálfskynning á Facebook hafi jákvæð áhrif á sjálfsálit fólks, sérstaklega 

þegar fólk er að ritstýra eigin prófílsíðu. Með því að nota Facebook til að auka 

sjálfsvitund og til að geta lagt áherslu á það jákvæða í fari fólks með upplýsingum á 

prófílsíðu þeirra, er Facebook orðið hvatning fyrir sjálfsvitund fólks (Gonzales og 

Hancock, 2011). Þannig getur internetið í raun minnkað einmanaleika og þunglyndi, 

aukið sjálfsálit fólks ásamt því að félagslegur stuðningur eykst (Shaw og Gant, 2002). Því 

er ekki skrýtið þótt internet notkun og samskipti í gegnum internetið, og þá sérstaklega 

Facebook, hefur aukist eins og það hefur gert hérlendis undanfarin ár.  

 

5.2 Sjálfseftirlit 

Sjálfseftirlit (e. self-monitoring) er þegar einstaklingar stjórna tjáningu sinni og hegðun 

þannig að hún sé viðeigandi í þeim aðstæðum sem einstaklingurinn er í. Sjálfseftirlit 

stafar af áhyggjum yfir því að vera félagslega viðeigandi. Tjáningin getur verið í orðum 

eða líkamstjáningu. Þessir einstaklingar hafa lært að hafa eftirlit með sjálfum sér þegar 

kemur að tjáningu og hegðun. Fólk sem hefur hátt sjálfseftirlit eru næmir á vísbendingar 

um hvaða tjáning eða hegðun er viðeigandi en þessar vísbendingar liggja oftast í hegðun 

og tjáningu annarra í sömu aðstæðum. Sem dæmi er slíkur einstaklingur líklegri til þess 

að hlæja að bíómynd ef félagar hans hlæja, en ekki ef einstaklingurinn horfir á sömu 

bíómynd einsamall. Einstaklingar með hátt sjálfseftirlit eru einnig líklegri til þess að sýna 
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viðeiga di ið rögð ið ý su  aðstæðu , þ.e. regðast ið ei s og þeir „eiga  að gera 

og er umhugað um samþykki annarra. Oft virðast þessir einstaklingar eiga auðveldara 

með að læra hvað er viðeigandi í nýjum aðstæðum heldur en þeir sem hafa lágt 

sjálfseftirlit (Snyder, 1974).  

Þeir sem hafa hátt sjálfseftirlit sýna oft sömu vísbendingar um eftirlitið; að hafa 

prófílmynd af sér yngri en þeir eru í dag, birta oftar efni eða uppfæra oftar stöðu (e. 

status), og nota oftar skammstafanir í stöðuuppfærslum (t.d. OMG, LMAO og þess 

háttar) (Hall og Pennington, 2013). Þessar vísbendingar koma út frá þeirri þörf hjá þeim 

sem hafa hátt sjálfseftirlit að finna jafnvægið á milli þess að auglýsa sjálfan sig og þess 

að vera heiðarlegur um sjálfan sig. Því velja þessir einstaklingar að sýna hluta af sjálfum 

sér sem eru sannir og hafa gildi (Snyder, 1974). Einstaklingar með hátt sjálfseftirlit 

virðast oft vera vinalegir og opnir einstaklingar, en þeir eru taldir vera opinskáir (e. 

extraverted) þar sem þeir sýna fram á þess konar hegðun á Facebook (Hall og 

Pennington, 2013). Facebook-notendur sem hafa hátt sjálfseftirlit nota Facebook meira, 

svara skilaboðum frekar og hafa meiri samskipti við vini sína heldur en þeir sem hafa 

lágt sjálfseftirlit. Einnig er fólk með hátt sjálfseftirlit líklegri til þess að nota Facebook til 

að tjá sjálf sitt (Ong, 2012), til dæmis með því að gerast aðdáendur vörumerkja.  

Þeir sem hafa lágt sjálfseftirlit hafa ekki áhyggjur af því hvort hegðun þeirra sé 

viðeigandi og hafa þar af leiðandi ekki þessa kunnáttu að hafa eftirlit með sjálfum sér. 

Þeirra framsetning á sjálfum sér er stjórnað innan frá, þ.e. þeir tjá sig út frá því hvernig 

þeim líður, í stað þess að stjórna hegðun og aðlagast aðstæðum út frá hegðun annarra, 

eða því hvað er talið viðeigandi hverju sinni (Snyder, 1974).  

 

5.3 Efnishyggja 

Efnishyggja (e. materialism) er skilgreind sem mikilvægi þess að eignast vörur og að það 

leiði til hamingju og uppfyllingu í lífinu. Efnishyggjufólki finnst það mikilvægt að eignast 

flotta hluti, eignir þeirra skipta höfuðmáli og þeir telja flotta hluti vera mælikvarða á 

árangur sinn og annarra (Richins og Dawson, 1992). Efnishyggja getur einnig tengst 

sjálfstjáningu á vissan hátt. Með þessu er átt við að þegar neytendur hafa mikla 

efnishyggju, vilja þeir líta út fyrir að eiga flotta hluti. Þeim er umhugað um þær vörur 

sem þeir tengja sig við og hvernig ímynd þær hafa. Ef það er ekki hægt með 
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raunverulegum eignum, leita su ir til sý darhei si s se  etið ýður upp á og „líka 

ið  lú us öru erki se  þeir eiga ekki í raunveruleikanum en vilja samt tengja sig við 

það að eiga slíkt vörumerki (Schau og Gilly, 2003). Dæmi um slíka hegðun er ef 

einstaklingur gerist aðdáandi Hugo Boss á Facebook af því að Hugo Boss er flott 

tískumerki og honum langar í vöruna. Hann gerist aðdáandi þó að hann hafi enga 

reynslu af merkinu og hefur kannski ekki efni á vörunni. Þegar hann gerist aðdáandi er 

hann að tjá sitt óskasjálf og með því að sýna öðrum á Facebook ákveðna mynd af 

sjálfum sér, þ.e. að hann hafi reynslu af Hugo Boss og þar af leiða di sé ha  „flottari  

fyrir vikið. 

 Einstaklingar sem hafa mikla efnishyggju eru yfirleitt með hátt sjálfsálit (Wallace o.fl., 

2014b) og því má búast við því að þeir myndu ekki hika við að gerast aðdáendur þeirra 

vörumerkja sem þeir eiga nú þegar, til að sýna hversu gott þeir hafa það. Því skiptir 

efnishyggja máli þegar flokkun er gerð, þar sem einstaklingar með litla efnishyggju væru 

ekki að fara að gerast aðdáendur vörumerkja sem þeir eiga ekki eða myndu líklegast 

aldrei nota.  
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6 U tal 

Umtal í samfélaginu er mjög mikilvægt fyrir öll fyrirtæki. Umtal á sér stað á milli fólks 

sem þekkist að einhverju leyti og á við vöru, þjónustu eða vörumerki. Umtal getur haft 

mikil áhrif á kaupákvarðanir fólks, þar sem fólk treystir frekar slíku umtali heldur en 

söluræðum frá fyrirtækinu sem selur vöruna (Wu og Wang, 2011). Með tilkomu 

internetsins hefur umtal orðið miklu útbreiddara, þar sem einn einstaklingur getur 

skrifað ummæli t.d. á vefsíðu netverslunar, sem mjög stór hópur mun lesa. Internetið 

skapar vettvang fyrir umtal án landamæra, þar sem einstaklingarnir þurfa ekki að 

þekkjast eða vera nálægt hvor öðrum til þess að eiga samræður sín á milli (Chu og Kim, 

2011). Sem dæmi um fleiri vettvanga utan netverslunar þar sem netumtal á sér stað má 

nefna spjallsíður, bloggsíður, samfélagsmiðla (Park og Kim, 2008) og í raun allir staðir á 

internetinu þar sem samræður á milli einstaklinga geta átt sér stað.  

Slíkt umtal getur borist hratt á milli manna og mikilvægt fyrir fyrirtæki að fylgjast vel 

eð. Að „líka ið  örumerki á Facebook getur talist sem netumtal, þar sem vinir þess 

sem gerist aðdáandi sjá það líka. Sumir aðdáendur ganga lengra og taka þátt í umtali um 

vörumerkið eða jafnvel hefja umtalið sjálfir. En ekki eru allir aðdáendur eins, og því er 

hægt að nota umtal sem einn af þeim þáttum sem flokkar þá niður eftir hegðun. Hver 

aðdáandi er misjafnlega virkur í umtali á netinu og gott er fyrir öll fyrirtæki að vita hvaða 

tegund aðdáanda það er sem er líklegastur til þess að dreifa góðu orði um vörumerkið 

sitt. Um 90% svarenda í rannsókn Cheung og Thadani (2012) sögðust skoða umsagnir 

annarra um vörur áður en þær eru keyptar og því má sjá hversu mikilvægt það er að 

fylgjast vel með, þar sem umtal á netinu getur haft áhrif á kauphegðun neytenda 

(Cheung og Tadani, 2012). Þess má geta að aðeins 30% íslenskra fyrirtækja nota 

samfélagsmiðla til þess að sjá skoðanir viðskiptavina (Hagstofa Íslands, 2014).  

Reynolds-McIlnay og Taran (2010) skoðuðu hvort auglýsingar á Facebook virkuðu 

betur ef umtal fylgdi með fyrir neðan þær til dæ is „  af i u  þí u  líkar þetta  f rir 

neðan auglýsinguna) (Reynolds-McIlnay og Taran, 2010). Það er ljóst að fyrirtæki eru að 

nýta sér aðdáendur sína og reyna að ná til vina þeirra, sem er miklu stærri 

áhorfendafjöldi heldur en aðdáendurnir sjálfir. Vinir aðdáenda vörumerkis á Facebook 

getur verið allt að 34 sinnum stærri hópur heldur en aðdáendurnir sjálfir og með umtali 

getur fyrirtæki stækkað sína drægni (e. reach) talsvert. U tal á orð ið að i ur „líki 
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ið  öru erkið se  auglýst er, fær meiri athygli á Facebook heldur en auglýsingin ein 

og sér. Þó er hefðbundið umtal á Facebook það sem virkar best, sem kemur þá beint frá 

aðdáandanum en ekki fyrirtækinu sjálfu (Lipsman o.fl., 2012).  

Misjafnt er hversu mikið umtal skapast eftir því hvernig vörumerkið sjálft er. Wallace 

o.fl. (2012) telja umtal meira þegar vörumerkið er notað til sjálfstjáningar (e. self-

expressive brand). Neytendur sem eru að gerast aðdáendur vörumerkja til sjálfstjáningar 

og sýna vissa sjálfsmynd, hafa sterkari tilfinningatengsl við þessi vörumerki heldur en 

önnur og eru þess vegna líklegri til að hefja jákvætt umtal um vörumerkið (Wallace o.fl., 

2012; Wallace o.fl., 2014a).  

Eins og áður kom fram er það oft markmið fyrirtækjasíðna á Facebook að skapa 

umtal á netinu, sem er yfirleitt gert til þess að skapa vitund um vörumerkið og fá fleiri 

aðdáendur á Facebook. Nelson-Field og Taylor (2012) töldu ekki vera tengsl á milli þess 

að vera aðdáandi vörumerkis á Facebook og þess að vera tryggur neytandi og koma 

umtali af stað. Því er ekki nóg að vera aðdáandi fyrirtækis heldur þarf meira til þess að 

skapa tryggð og umtal. Eitt sem er gott að hafa í huga er það að neytendur eru líklegri til 

þess að skapa jákvætt umtal ef þeir tengjast vörumerkinu á jákvæðan hátt. Það er meðal 

annars gert í gegnum tengingu við sjálfið (e. self) (Wallace o.fl., 2014a).   
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7 Te gsla et 

Þegar kemur að netumtali skiptir miklu máli hvernig tengslanet þeirra sem taka þátt í 

umtalinu er uppbyggt. Tengslanet er samansafn af tengslum sem einstaklingur á við 

aðra einstaklinga. Þegar einstaklingar tengjast, gerist það hraðar ef einstaklingarnir eiga 

eitthvað sameiginlegt, eins og viðhorf eða jafnvel aldur eða fæðingarstað (e. 

homophily). Þegar fólk á eitthvað sameiginlegt, verða samskiptin á milli einstaklinga 

auðveldari, sem byggir upp sterkari tengsl á skemmri tíma heldur en hjá þeim sem eiga 

ekkert sameiginlegt (Wallace o.fl., 2012).  

Á samfélagsmiðlum geta tengsl verið missterk eins og í raunveruleikanum. Þeir 

einstaklingar sem eru vinir þínir á Facebook eru ekki endilega vinir þínir í 

raunveruleikanum, heldur kannski fjölskyldumeðlimir, kunningjar eða jafnvel nánast 

ókunnugt fólk (Jones o.fl., 2013). Því eru til missterk sambönd á samfélagsmiðlum og ber 

að skoða það hvernig tengslanet einstaklinga eru samansett.  

Einstaklingar sem hafa sterk tengsl innan síns tengslanets eru áhrifameiri heldur en 

þeir sem hafa veikari tengsl. Með sterkum tengslum geta einstaklingar haft áhrif á aðra 

ei stakli ga eð þ í að til dæ is „líka ið  öru erki og fá þa ig fleiri til þess að gera 

hið sama (Wallace o.fl., 2012). Þeir sem eru áhrifamiklir hafa yfirleitt þrjú einkenni: 1) 

Þeir eru sannfærandi, 2) Þeir hafa mikla þekkingu og 3) Þeir hafa stórt tengslanet. Þeir 

aðilar sem eru áhrifamestir innan síns tengslanets, eru kallaðir álitsforingjar (e. opinion 

leaders) þar sem þeir hafa áhrif á álit og viðhorfsbreytingar hjá þeim í kringum sig. Lítill 

hópur álitsforingja getur bæði hraðað eða komið í veg fyrir að vara sé keypt. Sem dæmi 

gæti álitsforingi frétt af væntanlegri vöru og tjáð sig um hana á neikvæðan hátt. Aðrir 

geta síðan tekið ráð álitsforingjans og ekki verslað þessa tilteknu vöru. Þannig geta 

álitsforingjar haft mikil áhrif á sölu á vöru, hvort sem það er á jákvæðan eða neikvæðan 

hátt. Álitsforingjar eru yfirleitt einstaklingar sem eru kunnugir vörunum sem um ræðir 

ásamt vöruflokknum sem vörurnar tilheyra. Ástæðan fyrir þessu tengist því hversu vel 

þeir fylgjast með í fjölmiðlum ásamt því að þeir nýta sér persónuleg sambönd mikið til 

þess að fræðast um nýjar vörur (Goldenberg, Han, Lehmann og Hong, 2009). 

Álitsforingjar eru mikilvægir fyrir fyrirtæki þar sem hjá þeim liggja oftast upptök 

umræðna á netinu, þar sem þeir eru í miklum samskiptum við aðra (Ertekin og Atik, 

2012). Slíkir einstaklingar fá oft boð frá fyrirtækjum um að hefja samstarf sem felst í því 
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að prófa vöru, mæla með henni og verða mögulega talsmaður fyrirtækisins (Hyllegard 

o.fl., 2011).  

Athyglisvert er að mjög fáir aðilar eru sannir álitsforingjar, en aðeins um 10% 

einstaklinga teljast sem slíkir (Keller og Berry, 2003). Álitsforingi er yfirleitt sjálfsöruggur 

þar sem hann hefur ekki þörf á því að leita til annarra (Reynolds og Darden, 1971). 

Helstu hvatar á bak við álitsforingja eru aðild að vöru (t.d. umtal um vöru og tryggð við 

vöruna) (Venkatraman, 1990) og þörf til að vera einstakur, sem getur komið fram sem 

það að vera foringi í ákveðnum hóp (Clark og Goldsmith, 2005). Einkenni álitsforingja 

eru því þekking, orðheldni, trúverðugleiki, góður smekkur og skynsemi. Einnig ættu þeir 

að vera tillitssemi, þolinmóðir og hjálpsamir (Ertekin og Atik, 2012).  

Einstaklingar eru þó ekki alltaf þekkingarmiklir og þurfa á hjálp að halda. Það eru 

svokallaðir álitsleitendur (e. opinion seeker) (Goldenberg o.fl, 2009). Álitsleitendur hafa 

verið skilgreindir sem einstaklingar sem leitast eftir upplýsingum eða álitum annarra í 

gegnum sín félagslegu tengsl til þess að fræðast um og meta vörur, þjónustur eða 

annars konar fyrirbæri (Feick, Price og Higie, 1986). Álitsleitendur eru því þeir sem leita 

ráða hjá fólki, sem eru þá helst álitsforingjar, um það sem þeir hafa ekki þekkingu á 

(Goldenberg o.fl., 2009). Helstu hvatar á bak við álitsleit er meðal annars að leita 

þekkingar, minnka áhættu og óvissu ásamt því að spara tíma og fá samþykkt sitt álit eða 

ákvarðanir (Ertekin og Atik, 2012). 

Feick o.fl. (1986) telja þó að ekki sé hægt að vera alltaf annað hvort álitsforingi eða 

álitsleitandi. Einn einstaklingur getur verið bæði en það fari eftir þeim aðstæðum sem 

hann er í. Sem dæmi gæti hann verið álitsforingi varðandi efni sem hann hefur mikinn 

áhuga á og hefur þekkingu á, en þarf aðstoð og leitar ráða varðandi annað efni sem 

hann þekkir ekki jafn vel (Feick o.fl., 1986; Ertekin og Atik, 2012).  

Þeir sem hafa stórt tengslanet eru oft nefndir félagslegir miðdeplar (e. social hub). 

Talið er að félagslegir miðdeplar séu framarlega þegar kemur að vitneskju um nýjar 

vörur, ekki vegna nýsköpunar heldur vegna þess hversu vel tengdir þeir eru innan stórs 

tengslanets. Miðdepillinn er því að frétta af nýjum vörum í gegnum sambönd sín 

(Goldenberg o.fl., 2009), þar sem gæti leynst álitsforingjar eða markaðssérfræðingar (e. 

market mavens, sjá næstu efnisgrein). Ef félagslegur miðdepill tekur upp nýja vöru og 

deilir því með tengslaneti sínu, getur hann flýtt fyrir upptöku vörunnar. Þetta er tilfellið 
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jafnvel þó að miðdepillinn sé ekki sérstaklega sannfærandi og þó hann nái ekki til allra 

innan síns tengslanets, þá er tengslanet hans yfirleitt það stórt að hann nær til fjölda 

fólks. Þannig getur miðdepillinn stækkað markaðshlutdeild í gegnum fylgjendur sína. 

Félagslegir miðdeplar geta því verið frábærir miðlar f rir „ uzz  arkaðsfærslu e  það 

er þegar kynningarherferðir byggja á umtali (Goldenberg o.fl., 2009). 

Markaðssérfræðingar eru örlítið frábrugðnir álitsforingjum, að því leytinu til að þeir 

fara mjög snemma að leita sér að upplýsingum um nýjar vörur, deila því áfram með 

öðrum neytendum og eru mjög athafnasamir á markaðnum, einnig hafa þeir þekkingu 

um fleiri vörutegundir heldur en álitsforingjar. Þó eru þessir tveir hópar náskyldir þar 

sem báðir hafa áhrif á álit annarra ásamt því að þekkja markaðinn vel. 

Markaðssérfræðingar eru vel kunnugir um margar vörur og vörutegundir, staði til að 

kaupa vörurnar og tala við neytendur til þess að fá meiri upplýsingar og svara 

spurningum. Þessir aðilar eru með puttann á púlsinum með nýjar vörur, leita sér að 

upplýsingum og taka vel eftir auglýsingum eða kynningum (Clark og Goldsmith, 2005; 

Hyllegard o.fl., 2011). Aðalmunurinn á þessum tveim hópum er að álitsforingi hefur 

þekkingu á ákveðinni vöru eða vörutegund en markaðssérfræðingurinn hefur víðtækari 

þekkingu sem nær yfir margar vörutegundir. 
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8 Flokku  aðdáe da 

Það er margt sem spilar inn í ákvörðun fólks til að gerast aðdáendur fyrirtækja eða 

vörumerkja á Facebook, eins og áður kom fram. Hér verða kynntar þær rannsóknir sem 

tengjast þessari ákvörðun og flokkun aðdáenda. Byrjað verður á því að fara í flokkun 

Wallace o.fl. (2014b) sem er fyrirmyndin að þessari rannsókn. Að bestu vitund höfundar 

hefur ekki verið framkvæmd slík aðdáendaflokkun hér á landi. 

Á síðustu árum hafa nokkrar flokkanir verið gerðar þegar kemur að aðdáendum á 

Facebook. Helst má nefna flokkun Wallace o.fl. (2014b) þar sem aðdáendur voru 

flokkaðir niður eftir þeim hugtökum sem komið hafa fram; vörumerkjaást og 

vörumerkjatryggð, sjálfstjáning í gegnum vörumerki, umtal og tengslanet. 

Aðdáendaflokkun Wallace o.fl. (2014b) var unnin út frá svörum þátttakenda í 

spurningakönnun og því er flokkunin byggð á þeirra áliti á fyrrnefndum þáttum. Aðrar 

flokkanir hafa byggt á athugunum á hegðun aðdáenda (Kozinets, 1999; Mathwick, 2002) 

og því er flokkun Wallace o.fl (2014b) frábrugðin þeim að því leytinu til. 

Samkvæmt Wallace o.fl. (2014b) flokkast aðdáendur á Facebook niður í 4 hópa. Fyrsti 

hópurinn er „öfgaaðdáendur  (e. fan-atics) sem einkennist af mikilli tryggð og ást við 

vörumerkið. Þessi hópur er duglegastur af öllum hópunum í að taka þátt í umtali um 

vörumerkið, er vinamargur á Facebook en fylgist vel með sjálfum sér, þ.e. hefur hæsta 

sjálfseftirlit allra hópanna. Öfgaaðdáendur hafa mikla efnishyggju, hátt sjálfsálit og eru 

helst kvenkyns. Innan hópsins eru aðdáendur sem bæði leitast eftir ráðleggingum 

annarra og þeir sem gefa ráðleggingar. Þessir einstaklingar gerast aðdáendur vegna 

einlægs áhuga á vörumerkinu eða til að tjá sjálf sitt og skapa vissa ímynd (Wallace o.fl., 

2014b). 

Næsti hópur er „tjáningarríkur  (e. self-expressives) og gerast einstaklingar innan 

þessa hóps aðdáendur vörumerkis einna helst til þess að skapa vissa ímynd í gegnum 

sjálfstjáningu. Vörumerkjatryggð og vörumerkjaást hjá þessum hóp er í meðallagi en 

hópurinn er virkur í umtali um vörumerkið. Tjáningarríkir aðdáendur hafa mesta fjölda 

Facebook-vina af öllum hópunum, hafa hátt sjálfseftirlit en sjálfsálit er í meðallagi. Í 

þessum hópi eru helst karlmenn (Wallace o.fl., 2014b). 

Þriðji hópurinn eru „nytjahyggjumenn  (e. utilitarians), þar sem vörumerkjatryggð og 

ást á vörumerki er lítil og einstaklingar hafa ekki mikla efnishyggju. Vörumerkið gegnir 
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ekki sjálfstjáningarhlutverki hjá þessum hóp og líklegast er að einstaklingar innan 

hópsins gerist aðeins aðdáendur vegna mögulegra verðlauna eða annarra hvata, t.d. í 

leikjum eða happdrætti á Facebook. Þessir aðilar eru ólíklegastir allra hópanna til að 

gefa eða leita ráðlegginga hjá öðrum og til að taka þátt í umtali (Wallace o.fl., 2014b). 

Síðasti hópurinn, „þeir áreiðanlegu  (e. authentics), eru mjög tryggir vörumerkinu og 

hafa mikla ást gagnvart því en þó ekki jafnmikið og öfgaaðdáendurnir. Vörumerkið er 

ekki notað til sjálfstjáningar. Í þessum hóp er minnsta efnishyggja allra hópanna, einnig 

er sjálfseftirlit lægst hjá þessum hóp. Áreiðanlegir aðdáendur hafa hátt sjálfsálit og eru 

yfirleitt að gerast aðdáendur vegna ósvikins áhuga á vörumerkinu. Einstaklingarnir innan 

hópsins eru helst kvenkyns og fara meðalveginn þegar kemur að umtali (Wallace o.fl., 

2014b). Til að geta betur borið saman þessa fjóra flokka má sjá þá betur í töflu 1.  

 

Tafla 1: Flokkun aðdáenda samkvæmt Wallace o.fl. (2014b). 

Öfgaaðdáendur Tjáningarríkir Nytjahyggjumenn Þeir áreiðanlegu 

Mesta tryggðin Tryggð í meðallagi Lítil tryggð Mikil tryggð 

Mesta ástin Ást í meðallagi Lítil ást Mikil ást 

Virkastir í umtali Virkir í umtali Ekki virkir í umtali Meðal-virkir í umtali 

Margir vinir Flestir vinir 
Vinafjöldi í 
meðallagi 

Fæstir vinir 

Mesta sjálfseftirlit Mikið sjálfseftirlit 
Sjálfseftirlit í 

meðallagi 
Minnsta sjálfseftirlit 

Hæsta sjálfsálit Sjálfsálit í meðallagi Sjálfsálit í meðallagi Hátt sjálfsálit 

Mikil efnishyggja 
Efnishyggja í 

meðallagi 
Minnsta efnishyggja Lítil efnishyggja 

Vegna áhuga eða til 
sjálfstjáningar 

Til sjálfstjáningar 
Til að fá vinning,  

t.d. í leik 
Vegna ósvikins 

áhuga 

 

Áhugavert er að flokkanir sem áður hafa verið gerðar, eru nokkuð svipaðar umræddri 

flokkun og því má álykta að þó að rannsóknirnar séu ekki eins framkvæmdar, séu í raun 

og veru til vissir flokkar aðdáenda á Facebook. Kozinets (1999) rannsakaði meðlimi 

samfélaga á internetinu (e. online communities) í tengslum við félagslegt tengslanet og 

neysluhegðun. Slíkum samfélögum má líkja við aðdáendahóp vörumerkis þar sem 

aðdáendahópurinn er lokaður hópur þar sem samskipti eiga sér stað. Hann flokkaði þar 
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meðlimi niður í fjóra hópa eftir hegðun þeirra og svipar þeim mjög til flokkunar Wallace 

o.fl. (2014b):  

 „Ferða e  e. tourists): Ne sluhegðu  „ferða a a  er aðei s til að 
viðhalda yfirborðskenndum og tímabundnum áhuga. 

 „Félags erur ar  e. minglers): Hafa sterk félagsleg tengsl innan samfélagsins 
en áhugi þeirra á neyslu er tilviljanakenndur. 

 „U e dur  e. devotees): Hafa mikinn og ástríðufullan áhuga á neyslu og 
hafa fá tengsl við aðra innan samfélagsins.  

 „Innherjar  e. insiders): Eru mjög trúir og tryggir vörumerkinu og einnig 
gagnvart þeim félagslegu tengslum sem þeir hafa innan samfélagsins 
(Kozinets, 1999). 

Kozinets (1999) er ekki sá eini sem hefur flokkað aðdáendur eftir hegðun en 

Mathwick (2002) skoðaði hegðun neytenda innan verslunarsamfélags á netinu. 

Aðaláhersla rannsóknar Mathwick var að skoða hvernig hegðun neytenda breytist eftir 

því hvernig sambandi þeirra og stjórnenda samfélagsins, þ.e. fyrirtækisins, væri háttað. 

Flokkun hennar var mjög svipuð fyrrnefndum flokkunum þó að áhersla hennar hafi verið 

öðruvísi.  

 „Virkir meðlimir  e. Transactional community members): Eru með 
persónueinkenni sem tengjast helst markaði og samfélagi. Þeir mæta sterkri 
tilhneigingu sinni til að tengjast öðrum með því að taka virkan þátt í 
viðskiptasamfélagi. Þessi hópur er líklegri til að gefa sitt álit á vörum eða 
þjónustu og til að taka þátt í samræðum á netinu. Þessi hópur hefur meiri 
áhyggjur af áframhaldandi þjónustu heldur en aðrir viðskiptavinir og upplifa 
á ægju, eruleikaflótta og ske tu  s ipað og „félagsverur ar  gera, e  
meira heldur en þeir sem eru ekki meðlimir í samfélaginu. Allir þessir þættir 
skapa einn af tryggustu viðskiptavinahópum fyrirtækisins.  

 „Tengiliðirnir  e. Personal connectors): Hafa lítinn áhuga á því að tengjast 
öðrum viðskiptavinum eða söluaðilum. Þessi hópur tekur þátt í samfélögum 
sem tengjast áhugamálum en notar internetið mest megnis til þess að 
viðhalda sambandi við vini, ættinga og vinnufélaga. Þessi hópur er tryggari en 
„snuðrararnir  e  telja ekki argar hi dra ir sta da í egi f rir því að skipta 
um vörumerki eða verslunaraðila. 

 „Félagsverurnar  e. Socializers): Eru meira samfélagshneigðir heldur en 
markaðshneigðir, leggja sitt af mörkum í sambönd á netinu án þess að búast 
við einhverju til baka. Samfélagshneigð þeirra kyndir undir sýndarsamfélaginu 
með samböndum við fólk sem deilir sínum áhugamálum, trúa eða 
stjórnmálaskoðunum. Þessi hópur er virkur í að ganga í félög í sýndarumhverfi 
og segjast laðast að sjálfshjálparhópum eða öðrum stuðningshópum á netinu. 
Þeir taka þátt í spjalli eða samræðum í tölvupósti við aðra viðskiptavini sama 
sý darsa félags, e  þó i a e  „ irku eðli ir ir . Þei  s ipar til „virku 
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meðlimanna  þegar ke ur að sk ju  á skiptikost aði og i ra irði se  
fylgir upplifuninni á netinu.  

 „Snuðrarar  e. Lurkers): Hafa litla sambandshneigð, falla á milli 
„félagsveranna  og „tengiliðanna  h að arðar sa félags- og viðskiptahneigð. 
Þessi hópur einkennist af vilja þeirra til að halda sig á hliðarlínunum, fylgjast 

eð, ersla á  þess að te gjast okkuð. „ Snuðrarar  er ólíklegur hópur til 
þess að gefa álit sitt til verslunaraðila eða til að taka þátt í spjalli eða 
tölvupóstssamræðum. Þessir aðilar leggja ekki mikið í sambönd á netinu og 
eru ólíklegastir allra hópanna til þess að vera tryggir viðskiptavinir (Mathwick, 
2002).  

Þrátt fyrir að aðferðirnar við rannsóknirnar séu ólíkar er hægt að sjá margt 

sameiginlegt í niðurstöðum þeirra. Allar þrjár flokkanir hafa flokkað aðdáendur niður í 

fjóra hópa. Aðeins einn flokkur í hverri rannsókn virðist ekki passa við hina og hafa 

mismunandi einkenni. Hinir þrír flokkarnir í hverri rannsókn virðast vera með svipuð 

einkenni og gæti því verið að ræða um sams konar aðdáendur í þeim flokkum. Fyrsti 

flokkur hópa eru þeir hópar sem eru tryggastir, hafa áhuga á vörumerkinu og virðast 

era irkir í u tali u  öru erkið; „öfgaaðdáe dur , „i herjar  og „ irkir eðli ir . 

Þeir hópar se  eru í eðallagi í tr ggð, áhuga og u tali eru „tjá i garríkir  og áðir 

hópar „félags era a . “íðasti hópuri  er óáhugasa ur, er ekki að spá í umtali eða 

tr ggð og ill helst era á hliðarlí u i; „ tjah ggju e , „ferða e  og 

„s uðrarar . Þeir flokkar sem virðast ekki passa saman eru þá þeir þrír sem standa eftir 

(einn flokkur úr hverri rannsókn); „þeir áreiðanlegu  (Wallace o.fl., 2014b), 

„unnendurnir  Kozi ets, 999  og „snuðrararnir  Math i k, .  

Því er forvitnilegt að sjá hvort íslenskir Facebooknotendur geti flokkast niður í sömu 

eða sams konar flokka, út frá þeirra viðhorfum og hegðun gagnvart fyrirtækja- eða 

vörumerkjasíðum á Facebook.  
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9 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verða gerð skil á þeim aðferðum sem notaðar voru við rannsóknina. 

Þátttakendur og mælitæki verða skoðuð ásamt því að framkvæmd rannsóknarinnar og 

greining gagna verða útskýrð. Rannsókn þessi byggir á megindlegum aðferðum og var 

spurningalisti lagður fyrir úrtakið á internetinu.   

9.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru allir íslenskir Facebook-notendur á öllum aldri. Úrtakið var 

bæði hentugleikaúrtak og snjóboltaúrtak en spurningalistanum var deilt annars vegar á 

Facebook og hins vegar í tölvupósti til 9.781 nemenda Háskóla Íslands sem samþykkt 

hafa mótttöku slíkra spurningalista. Fyrst um sinn var henni dreift á Facebook en 

nemendur Háskóla Íslands fengu ekki könnunina í tölvupósti fyrr en 18. ágúst 2014.  

Notast var við póstlista Háskóla Íslands til þess að fá fleiri svör en yfirleitt eru nemendur 

duglegir að svara. Á þessum þrem dögum sem háskólanemar höfðu tök á að svara 

könnuninni, fengust yfir hundrað svör til viðbótar þeirra sem þegar höfðu borist. Á 

Facebook voru nokkrir aðilar sem deildu könnuninni áfram á sinni Facebook-síðu og 

þannig fékkst snjóboltaúrtakið.  

Alls fengust 332 svör e  7 þeirra %  eru þeir þátttake dur se  höfðu ekki „líkað 

ið  öru erki á Fa e ook síðustu 12 mánuði. Þessir 107 einstaklingar svöruðu því ekki 

könnuninni og nýtast ekki svör þeirra til frekari greininga. Höfundur taldi svörun vera 

nokkuð góða en hefði viljað fá fleiri jákvæð svör við fyrstu spurningu könnunarinnar, þ.e. 

hvort þátttakandi hafi „líkað ið  öru erkjasíðu á Fa e ook síðastlið a  á uði.  

Kvenkyns þátttakendur voru í miklum meirihluta en konur voru 75% þeirra sem höfðu 

„líkað ið  öru erki eða f rirtæki á Fa e ook síðastlið a  á uði. Í töflu 2 má sjá 

bakgrunnsbreytur þeirra se  hafa „líkað ið  f rirtæki eða öru erki á Fa e ook 

síðastliðna 12 mánuði.  

 

 

 

 



 

35 

Tafla 2: Bakgru s reytur þeirra se  höfðu „líkað við“ fyrirtækjasíður síðustu 12 mánuði. 

Kyn Aldur Menntun 

Karlkyn 25,0% 25 ára og 

yngri 

25,8% Grunnskólapróf 8,9% 

Kvenkyn 75,0% 26-30 ára 32,0% Stúdentspróf 29,8% 

  31-40 ára 17,8% Grunnnám í 

háskóla/diplóma 

38,7% 

  41-50 ára 17,3% Framhaldsnám í 

háskóla 

17,3% 

  51 árs eða 

eldri 

7,1% Annað 5,3% 

 

 

9.2 Mælitæki 

Notast var við spurningalista sem notaður var í rannsókn Wallace o.fl. (2014b) en 

spurningalistinn var settur saman úr mörgum mælitækjum úr ýmsum áttum (Carroll og 

Ahuvia, 2006; Flynn, Goldsmith og Eastman, 1996; Lennox og Wolfe, 1984; Richins, 

1987; Yoo, Donthu og Lee, 2000). Þessi spurningalisti varð fyrir valinu þar sem 

rannsóknin sjálf var fyrirmynd að þessari, jafnframt þótti höfundi spurningarnar henta 

vel fyrir flokkun á aðdáendum. Þó voru nokkrar breytingar gerðar, bæði til þess að 

fækka spurningum ásamt því að laga þær að menningunni hérlendis en höfundur þýddi 

spurningarnar eftir bestu getu. Í rannsókn Wallace o.fl. (2014b) var rannsakað hvernig 

tengslanet þátttakenda er uppbyggt, þ.e. hvernig styrkur tengslanna er. Þar var meðal 

annars spurt hvort vinir þátttakanda á Facebook væru ómissandi í lífi viðkomandi og 

þess háttar fullyrðingar. Að mati höfundar átti þetta ekki við íslenska Facebook-

notendur og ákvað því að sleppa þessum hluta mælitækisins. Flestir Facebook-notendur 

á Íslandi eru með mjög blandaða samsetningu af vinum á Facebook og þar af leiðandi 

hefði verið erfitt fyrir fólk að svara slíkum spurningum. Höfundur gerði óformlega 

könnun á þessu meðal kunningja og þeir sem tóku þátt voru sammála höfundi hvað 

þetta varðar. Einnig var Likert skölum breytt lítillega til þess að hafa betra samræmi á 

milli svara. Wallace o.fl. (2014b) notuðust bæði við 7 punkta skala og 5 punkta skala en í 

þessari rannsókn voru allir Likert skalarnir 5 punkta. Þessi skali var notaður við allar 
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fullyrðingar sem settar voru fram og var hver punktur merktur (1=Mjög ósammála, 

2=Nokkuð ósammála, 3=Hvorki né, 4=Nokkuð sammála, 5=Mjög sammála).  

Spurningalistinn var forprófaður af sex einstaklingum einni viku áður en könnunin var 

send af stað til þess að athuga hvort einhverjar fullyrðingar væru ruglandi eða ef það 

þyrfti að laga þýðingu á spurningum. Eftir skoðun athugasemda eftir forprófun var 

listinn lagaður lítillega áður en könnunin fór af stað, meðal annars var uppröðun 

spurninga breytt og nokkrum fullyrðingum sleppt. Hér verður farið í spurningalistann og 

uppbyggingu hans en listinn er í heild sinni í viðauka.  

Fyrsta spurning könnunarinnar var síuspurningin: „Hefur þú „líkað ið  eða gerst 

aðdáa di öru erkis eða f rirtækis  á Fa e ook á síðustu  á uðu ?  Ef 

þátttakendur svöruðu þessari spurningu neitandi, þurftu þeir ekki að taka þátt í fleiri 

spurningum. Hins vegar ef þeir svöruðu játandi, fór þátttakandinn í næstu spurningu og 

áfram í gegnum allar spurningarnar.  

Líkt og í rannsókn Wallace o.fl. (2014b), voru þátttakendur beðnir um að hafa í huga 

visst vörumerki sem þeir höfðu gerst aðdáendur að,  á meðan þeir svöruðu könnuninni. 

Þátttakendur voru beðnir um að skrifa inn vörumerkið og hversu lengi þeir hafa verið 

aðdáendur þess á Facebook.  

Fyrsti hluti könnunarinnar sneri að vörumerkjatryggð. Settar voru fram 3 fullyrðingar 

og svöruðu þátttakendur þeim með því að merkja við það sem átti við á 5 punkta Likert 

skala. Því næst kom vörumerkjaást. Wallace o.fl. (2014b) voru með tíu fullyrðingar í sinni 

rannsókn en ákveðið var að fækka fullyrðingunum þar sem höfundur taldi þær vera 

mjög svipaðar og standa fyrir það sama. Þar á eftir var spurt um umtal í 5 fullyrðingum 

en hjá Wallace o.fl. voru fullyrðingarnar átta talsins.  

Því næst voru skoðaðar ástæður þess sem þátttakendur gerðust aðdáendur 

vörumerkjasíðunnar. Alls eru það 8 fullyrðingar en þeim var skipt upp í þrjá þætti, eftir 

því hvers konar ástæður þær voru. Þættirnir þrír voru áhugi, sjálfstjáning og hvatning (e. 

incentives, til dæmis vegna happdrættis) (Wallace o.fl., 2014b). Í sama hluta voru tvær 

fullyrðingar sem sneru að því hvort þátttakandi sé að nota vörumerki á Facebook sem 

hluti af sjálfsmynd eða til að ganga í augun á öðrum notendum. Þessar tvær fullyrðingar 

mynduðu þátt sem snýr að sjálfstjáningu á óskasjálfi. 
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Í næsta hluta könnunarinnar var skoðað hvort vinir þátttakenda væru svipaðir 

þátttakendunum sjálfum (e. homophily) með 5 fullyrðingum (Wallace o.fl., 2014b; 

tilvísun í Granovetter, 1973). Sjálfseftirlit var síðan mælt með 4 fullyrðingum en Wallace 

o.fl. (2014b) notuðu 6 fullyrðingar. Tvær fullyrðingar voru teknar út til að fækka 

fullyrðingum sem virtust standa fyrir það sama.  

Til þess að mæla það hvort þátttakandi sé álitsforingi eða álitsleitandi voru notaðar 5 

fullyrðingar; 3 fyrir álitsforingja og 2 fyrir álitsleitanda. Fullyrðingum var fækkað úr 12 

(Wallace o.fl., 2014b) niður í 5 af sömu ástæðum og hér á undan. Því næst var mæld 

efnishyggja með 4 fullyrðingum í stað 6. Sjálfsálit var síðan mælt með fjórum 

fullyrðingum í stað tíu, sem voru í upprunalega mælitækinu (Wallace o.fl. 2014b; tilvísun 

í Rosenberg, 1965). Til að mæla sjálfsálit voru notaðar tvær fullyrðingar í stað fjögurra, 

til þess að stytta spurningalistann, einnig voru fullyrðingarnar mjög svipaðar og taldi 

höfundur ekki þörf á öllum fjórum.  

Síðasti hluti könnunarinnar snerist um bakgrunnsbreytur. Þar var spurt um kyn, aldur 

og hvert hæsta menntunarstig það væri sem þátttakandi hafi lokið við. Einnig var spurt 

um fjölda vina á Facebook og hversu oft Facebook væri notað á viku og/eða á dag.  

 

9.2.1 Innri áreiðanleiki 

Til þess að skoða áreiðanleika mælitækisins var innri áreiðanleiki hvers þáttar skoðaður 

með Cronbachs alfa ( ). Hægt er að sjá heildarlista yfir þætti mælitækisins, fjöldi 

fullyrðinga í hverjum þætti ásamt alfa-gildi hvers þáttar í töflu 3.  

Allir þættir mælitækisins voru með Cronbachs alfa ( ) hærri en 0.7, nema þættirnir 

sem núast um ástæður þess að gerast aðdáendur. Þessir þættir voru „áhugi   =0.597), 

„h at i g         ) og „í darsköpu   =0.575). Vegna lágs alfa-gildis skal taka 

niðurstöðum með fyrirvara í þessum tilvikum. Lág alfa-gildi gætu mögulega verið vegna 

þess að í tveimur þáttum (áhugi og ímyndarsköpun) eru aðeins tvær fullyrðingar en alfa-

gildi þurfa að ná að minnsta kosti 0.7 til að þátturinn teljist áreiðanlegur (Nunnally og 

Bernstein, 1994). Þrátt fyrir lágt afla-gildi ákvað höfundur að halda þessum þáttum 

áfram í frekari greiningum þar sem tveir þeirra innihélt fáar breytur, en sá þriðji er talinn 

mikilvægur til klasagreiningar. Annar þáttur sem var áhugaverður hvað varðar 

áreiðanleika var tryggðarþátturinn. Þátturinn tryggð innihélt 3 breytur en við athugun á 
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Cronbachs alfa-gildi þáttarins kom í ljós að ef einni breytu yrði sleppt yrði alfa-gildið 

hærra. Eftir fjarlægingu breytunnar (þriðja fullyrðing í spurningu 4, sjá viðauka), hækkaði 

alfa-gildi þáttarins upp í 0.861 í stað þess að vera 0.575. Því var þátturinn notaður án 

umræddrar breytu í greiningum. 

Tafla 3: Áreiðanleiki þátta. 

Þættir 
Fjöldi 

fullyrðinga 

Cronbachs 

alfa ( ) 
Þættir 

Fjöldi 

fullyrðinga 

Cronbachs 

alfa ( ) 

Tryggð 2 0.861 Álitsforingi 3 0.868 

Vörumerkjaást 4 0.891 Álitsleitandi 2 0.889 

Sjálfstjáning 

(raunsjálf) 
2 0.924 Efnishyggja 4 0.744 

Sjálfstjáning 

(óskasjálf) 
2 0.867 Umtal 4 0.823 

Sjálfsálit 4 0.913 „Ho ophil  5 0.812 

Sjálfseftirlit 4 0.852 
Hvatning 

(ástæður) 
4 0.684 

Ímyndarsköpun 

(ástæður) 
2 0.575 

Áhugi 

(ástæður) 
2 0.597 

 

9.3 Framkvæmd 

Könnunin var sett upp í vefforritinu Google Docs og var könnunin opin í 15 daga, frá 6. 

ágúst - 21. ágúst 2014. Þær upplýsingar sem þátttakendur fengu áður en könnunin 

hófst, var smá kynning um höfund, hvað væri verið að rannsaka ásamt því að svörin yrðu 

ekki rakin til einstakra þátttakenda. Rannsóknin var ekki styrkt af utanaðkomandi aðila 

né voru verðlaun eða annars konar hvatning í boði fyrir þátttöku. Allir þátttakendur tóku 

því þátt af frjálsum og fúsum vilja.  

Til skýringar hófst könnunin á eftirfarandi texta til þess að koma í veg fyrir misskilning 

þegar minnst er á vörumerki eða fyrirtæki í fullyrðingum könnunarinnar, ásamt því að 

biðja fólk um að hafa visst vörumerki í huga við svörun spurningalistans.  
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Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum með vörumerki eða 

f rirtæki í huga, se  þú hefur „líkað ið  eða gerst aðdáa di að á Fa e ook. 

Ef þú a st eftir örgu  öru erkju /f rirtækju  se  þú hefur „líkað ið  

eða gerst aðdáandi að, veldu þá það sem kemur fyrst upp í hugann. 

Vinsamlegast skrifaðu nafn þess hér að neðan. 

Hér á eftir, þegar orðið  „ öru erki  er otað, er þ í átt ið þetta 

vörumerki eða það fyrirtæki sem þú hefur valið þér. Vörumerki getur átt við 

bæði vörumerki þjónustu eða vöru. 

 

Eftir lokun könnunarinnar voru gögnin hreinsuð í Microsoft Excel áður en þau voru 

flutt yfir í forritið SPSS þar sem úrvinnslan var unnin. Eitt svar var tekið út vegna 

misskilnings þátttakanda. Í svörum mátti þó sjá að svarendur voru ekki alltaf að svara 

öllum spurningunum. Ef þátttakendur voru að sleppa spurningum, virtist það vera 

handahófskennt eða einstaklingsbundið en höfundur fann ekki mynstur í því hvaða 

spurningum var sleppt. Úrvinnsla var að miklu leyti byggð á aðferðum Wallace o.fl. 

(2014b) en það var þó aðallega til viðmiðunar í klasagreiningu.  

Byrjað var á því að skoða lýsandi tölfræði hjá bakgrunnsbreytum (sjá töflu 2) en 

aldursflokkunum var breytt þar. Í könnuninni voru flokkarnir átta talsins (sjá viðauka) en 

eftir sameiningu nokkra flokka eftir svörum þátttakenda, voru þeir fimm. Þessir fimm 

aldursflokkar voru notaðir við frekari greiningar. Bakgrunnsbreyturnar dreifðust jafnt 

svo að þær höfðu ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

  



 

40 

10 Niðurstöður 

Til þess að athuga hvort íslenskir aðdáendur geti í raun flokkast í flokka líkt og þeir 

írsku gera (Wallace o.fl., 2014b) var framkvæmd klasagreining í tveim stigum. Áður en 

hafist var handa við klasagreiningu, var hverjum þætti breytt í eina sameinaða breytu til 

þess að auðvelda frekari greiningar og túlkun.  

Fyrst var gerð „hierar hi al  klasagreining þar sem allir þættir voru notaðir. 

Niðurstöður klasagreiningar mátti túlka á tvo vegu, annars vegar að það séu þrír klasar 

og hins vegar að það séu fimm klasar. Því var framkvæmd annars konar klasagreining til 

að kanna nánar hvernig þessar tvær lausnir komu út, en þá var notast við „k- ea s  

klasagreiningu. Út frá niðurstöðum og túlkun höfundar var ákveðið að notast við þriggja 

klasa lausn. Til þess að skoða mun á milli hópa var gerð dreifigreining (e. one way 

ANOVA). Lýsandi tölfræði og niðurstöður Anova dreifigreiningar má sjá í töflu 4. Þar kom 

í ljós að marktækur munur er á milli hópanna, nema þegar kemur að sjálfsáliti. Einnig 

voru bakgrunnsbreyturnar skoðaðar á sama hátt. Athyglisvert var að sjá að 

bakgrunnsbreyturnar dreifast mjög jafnt yfir hópana og því var ekki hægt að nota þær til 

þess að aðgreina einn hóp frá öðrum nema þegar kom að aldri þátttakenda. Hópur 3 er 

talsvert eldri heldur en hinir tveir, en þar eru flestir eru á aldrinum 31-50 ára. Í hinum 

hópunum eru flestir 26-30 ára eða yngri (F(2, 200) = 2,688; p<0,05).  
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Tafla 4: Lýsandi tölfræði klasanna þriggja og niðurstöður dreifigreiningar. 

Þættir 
Hópur 1 

n=86 

Hópur 2 

n=72 

Hópur 3 

n=44 
F-gildi 

Post-hoc 

prófanira 

Tryggð 2.97 4.38 2.95 47.675 1-2, 2-3 

Vörumerkjaást 3.11 4.38 3.12 65.043 1-2, 2-3 

Sjálfstjáning 

(raunsjálf) 
1.80 3.06 1.30 

74.586 1-2, 1-3, 2-3 

Sjálfstjáning 

(óskasjálf) 
2.18 3.33 1.48 

70.662 1-2, 1-3, 2-3 

Sjálfsálit 4.14 4.11 4.15 0.048* - 

Sjálfseftirlit 2.93 2.56 1.42 48.782 1-2, 1-3, 2-3 

Efnishyggja 3.40 3.09 2.52 15.444 1-2, 2-3 

Umtal 2.05 3.41 1.92 68.109 1-2, 2-3 

„Ho ophil  3.15 3.16 2.49 16.631 1-3, 2-3 

Álitsforingi 3.58 3.77 2.68 24.697 1-3, 2-3 

Álitsleitandi 3.76 3.42 2.24 36.676 1-3, 2-3 

Hvatning 

(ástæður) 
1.82 1.41 1.60 

4.748 1-2 

Ímyndarsköpun 

(ástæður) 
3.49 4.08 2.73 

56.571 1-2, 1-3, 2-3 

Áhugi 

(ástæður) 
3.44 4.24 3.30 

23.616 1-2, 2-3 

Ath: N=203; *p>.05; aMarktækur munur á milli hópa. 

 

Eins og sjá má í töflu 4 er misjafnt hvernig meðaltöl þátta ráðast á hópana. Hér á eftir 

verður farið stuttlega yfir það sem kemur fram í töflunni. Þrátt fyrir þetta er ekki alltaf 

marktækur munur á milli allra hópanna en oftast er munur á milli tveggja hópa af 

þremur.  

 Hópur 1: Þessi hópur er fjölmennastur allra hópanna og hafði hæsta 
meðaltalið í álitsleitanda, sjálfseftirliti, efnishyggju og einnig hvatningu 
(ástæður). Hópurinn var með lægst meðaltal hópanna í þættinum 
vörumerkjaást. Hinir þættirnir höfðu meðaltal í meðallagi, þ.e. miðað við hina 
hópana tvo. Vinafjöldi hjá þessum hóp var í meðallagi (M=498). 

 Hópur 2: Hópurinn hafði lægstu meðaltölin miðað við hina hópana í þáttunum 
sjálfsálit og hvatning (ástæða). Hópurinn var einnig með mörg meðaltöl sem 
voru hærri en hjá hinum hópunum og það var í þáttunum tryggð, áhugi, 
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í darsköpu , „ho ophil , álitsforingi, vörumerkjaást, umtal, sjálfstjáning 
(raunsjálf) og sjálfstjáning (óskasjálf). Þeir þættir sem vantar upp á voru með 
meðaltal í meðallagi í samanburði við hina hópana tvo. Einnig er þessi hópur 
sá sem hefur lengst verið aðdáandi valins vörumerkis (M=16.06), einnig með 
hæsta vinafjöldann (M=511). 

 Hópur 3: Þessi hópur var með flest meðaltöl lægri en hjá hinum hópunum, 
eða í öllum þáttum nema þrem. Í einum þættinum var meðaltalið hærra en 
hjá hinum, sem var í þættinum sjálfsálit. Tveir þættir voru með meðaltöl í 
meðallagi en það voru þættirnir hvatning og vörumerkjaást. Þessi hópur var 
vinafæstur (M=416). 

 

Við úrvinnslu opnu spurningarinnar (valið vörumerki) kom í ljós að það vörumerki 

se  flestir „líkuðu ið  á síðustu  á uðu  ar Li de , se  9 a s ef du. Önnur 

nefnd vörumerki voru 66°Norður, Nike, Nói Síríus, Cintamani, Vero Moda og Kostur. 

Tíðni nefndra vörumerkja var lág, þar sem mikil fjölbreytni var í nefndum vörumerkjum. 

Ekki var neinn munur á nefndum vörumerkjaflokkum á milli hópanna þriggja.  
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11 U ræða 

Markmið rannsóknarinnar var það að athuga hvort hægt væri að flokka íslenska 

aðdáendur fyrirtækjasíðna á Facebook niður í flokka eftir því hvernig hegðun þeirra og 

viðhorf gagnvart vörumerkjum væri. Samkvæmt niðurstöðum Wallace o.fl. (2014b) og 

annarra fyrrgreindra rannsókna (Kozinets, 1999; Mathwick, 2002) flokkast aðdáendur í 

fjóra flokka. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar flokkast íslenskir Facebook-

aðdáendur niður í þrjá flokka. Höfundi þóttu flokkarnir ekki svo svipaðir en við 

samanburð niðurstaðna þessarar rannsóknar og rannsóknar Wallace o.fl. (2014b) virtist 

sem íslensku flokkarnir væru blanda af þeim írsku. Ekki einu sinni einn hópur var með 

sömu einkenni og í flokkun Wallace o.fl. (2014b). Aðeins eitt er sameiginlegt með 

niðurstöðum annarra nefndra flokkana (Kozinets, 1999; Mathwick, 2002; Wallace o.fl., 

2014b) en það er að einn hópur er sá tryggasti og stendur upp úr hvað varðar virkni í 

umtali og áhuga á vörumerkinu. 

Þrátt fyrir það var þessi flokkun árangursrík. Einn af þessum þrem hópum er betri en 

annar fyrir fyrirtæki að eltast við, þ.e. einn hópur ætti að vera hagkvæmari að hafa sem 

aðdáendahóp heldur en aðra.  

 

11.1 Hópur 1: Álitsleitendur 

Þessi hópur hefur mestu efnishyggju allra hópanna. Innan hópsins eru mest megnis 

álitsleitendur og gerast þeir helst aðdáendur vörumerkis á Facebook vegna 

ímyndarsköpunar eða áhuga. Af hópunum þremur er þessi hópur þó líklegastur til þess 

að „líka ið  öru erkjasíðu eg a h at i gar, e  jaf fra t er það ekki líklegt. Þessi 

hópur hefur mesta sjálfseftirlit allra hópanna og er því líklegastur til þess að ritstýra 

eigi  prófílsíðu og a da al öru erkjasíð a til að „líka ið . Hópuri  er ekki 

sérstaklega virkur í umtali en þó virkari en hópur 3. Þessi hópur er mjög ólíklegur til þess 

að tjá sjálf sitt í gegnum vörumerki á Facebook, hvort sem það er óskasjálf eða raunsjálf. 

Einstaklingar þessa hóps bera ekki sérstaklega mikla tryggð til vörumerkisins og hafa 

minnstu vörumerkjaást allra hópanna.  

Þar sem þessi hópur hefur mestu efnishyggjuna væri líklegast best fyrir 

lúxusvörumerki eða vel þekkt vörumerki að ná til þessa hóps. Jafnframt er líklegt að 
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einstaklingar innan hópsins gerist aðdáendur ef hvati er til staðar og þá er möguleiki að 

tengja hvatann við efnishyggju fólksins, t.d. með því að bjóða upp á vissa lúxusvöru sem 

vinning í leik á Facebook. En þar sem tryggðin og vörumerkjaástin er lág, er ekki líklegt 

að þessir aðilar munu halda áfram sem aðdáendur eftir að leik er lokið. Einnig eru ekki 

miklar líkur á umtali þar sem mest umtal fæst þegar notendur tengjast vörumerkinu á 

nánara stigi, eins og í gegnum sjálf sitt (Wallace o.fl., 2014a; Wallace o.fl., 2012). Þar 

sem þessi hópur er ekki líklegur til að tjá sjálf sitt með notkun vörumerkjasíðna á 

Facebook, stemmir það að þeir séu líklegir til sjálfseftirlits. Ef einstaklingarnir forðast 

það að tjá sjálf sitt, tengjast ekki vörumerkinu og eru ekki virkir í umtali, eru 

einstaklingarnir líklegast að fylgjast vel með því sem þeir gera á netinu. Því má sjá hversu 

mikil áhrif sjálfseftirlitið hefur á hegðun þessa hóps. Því virðist sem niðurstöður 

rannsóknarinnar passi illa við kenningar Schau og Gilly (1993) en þær telja efnishyggju 

tengjast sjálfstjáningu og að fólk með mikla efnishyggju væri oft tilbúið til þess að tjá sig 

með vörumerkjum til þess að tengja sig við þau. Wallace o.fl (2014b) telja mikla 

efnishyggju tengjast við hátt sjálfsálit en svo virðist ekki vera. Þar sem sjálfsálit skipti 

ekki máli út frá gögnum þessarar rannsóknar var ekki hægt að mæla það beinlínis. Þó 

gefa niðurstöður álitsleitanda það í skyn að í þessum hópi séu óöruggir aðilar sem leita 

eftir samþykki annarra. Þannig gæti mikil efnishyggja og mikil álitsleit tengst, þ.e. ef aðili 

er eð ikla ef ish ggju u  ha  leitast eftir þ í að „líka ið  öru erki se  sý ir 

ákveðna félagslega stöðu (Schau og Gilly, 2003) en þessi félagslega staða er háð 

samþykki þeirra sem hafa betri stöðu félagslega heldur en viðkomandi aðili. 

Álitsleitendur eru helst aðilar sem sækja í samþykki annarra (Ertekin og Atik, 2012). Það 

gæti sýnt fram á ákveðið óöryggi með sjálfið, ef efnishyggjufólk þarf að líka við 

vörumerki til þess að virðast eiga það, þó þeir eigi það ekki. Því segja gögnin annað en 

Wallace o.fl. (2014b) varðandi tengingu þessa tveggja þátta.  

11.2 Hópur 2: Sannir aðdáendur 

Þessi hópur er tryggastur allra hópanna ásamt því að hafa mestu vörumerkjaást 

gagnvart völdu vörumerki. Sannir aðdáendur eru einnig duglegastir í umtali og í hópnum 

leynast flestir álitsforingjar allra hópanna. Einstaklingar innan hópsins eru að nota 

vörumerkjasíður á Facebook til sjálfstjáningar, frekar til tjáningar á óskasjálfi heldur en 

raunsjálfi. Ástæður þess að sannir aðdáendur „líki ið  öru erkjasíður eru einna helst 
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vegna ímyndarsköpunar sem passar vel við þörf þeirra til sjálfstjáningar. Þessi hópur er 

ólíklegastur til þess að gerast aðdáandi vörumerkis vegna hvatningar.  

Það sý ir sig grei ilega að þessi hópur er „ æ legastur til i i gs  f rir f rirtæki, 

þ.e. þessi hópur er tryggastur og gefur mesta umtalið, einnig eru álitsforingjar innan 

hópsins. Tryggir viðskiptavinir bera margt jákvætt með sér, eins og umtal, 

áframhaldandi viðskipti og jafnvel minni kostnað í markaðsfærslu (Batra o.fl, 2012, 

Oliver, 1999). Neytendur sem bera ást til vörumerkis bindast vörumerkinu sterkari 

böndum en aðrir þar sem oft er sjálfsmynd neytandans samfléttuð vörumerkinu. Þar af 

leiðandi veita þeir neikvæðri umfjöllun viðnám þar sem ekki er aðeins verið að beina 

umfjölluninni að vörumerkinu sem þeir elska, heldur einnig að þeim sjálfum (Batra o.fl., 

2012). Einnig er líklegra að þeir hefji umtal sjálfir, ef vörumerkið tengist sjálfsmynd 

þeirra (Wallace o.fl., 2014a; Wallace o.fl., 2012). Þetta passar einnig við annað einkenni 

sannra aðdáenda, sjálfstjáningu þeirra. Sannir aðdáendur eru líklegasti hópurinn til þess 

að „líka ið  vörumerkjasíður á Facebook til sjálfstjáningar, þá sérstaklega sitt óskasjálf. 

Jafnframt er ekki hægt að segja að einstaklingar tjái annað hvort bara sitt óskasjálf eða 

bara sitt raunsjálf (Hollenback og Kaikati, 2012) og því er gott að hafa það í huga. Ef 

neytendur tengja vörumerkið við sitt raunsjálf er líklegra að þeir séu virkir í umtali og 

hefji það jafnvel sjálfir (Wallace o.fl., 2014a). Helstu ástæður hópsins til þess að gerast 

aðdáendur eru einmitt ímyndarsköpun, sem er hluti sjálfstjáningar. Að sýna sitt raunsjálf 

er yfirleitt gert til þess að viðhalda ákveðinni ímynd (Hollenbeck og Kaikati, 2012). 

Sjálfstjáning, ímyndarsköpun, tryggð og vörumerkjaást virðist því tengjast að verulegu 

leyti hjá íslenskum Facebook-notendum, þegar kemur að aðdáendahegðun. Niðurstöður 

ýmissa erlendra rannsókna sýna fram á svipuð tengsl (Carroll og Ahuvia, 2006; Mitu og 

Vega, 2014; Pentina o.fl., 2013; Wallace o.fl., 2014a). 

Álitsforingjar geta haft mikil áhrif á umtal og sölu vöru þar sem þeir eru áhrifamiklir 

aðilar innan síns tengslanets (Goldenberg o.fl., 2009). Það eitt og sér gerir hópinn 

aðlaðandi fyrir hvaða fyrirtæki sem er, þar sem oft nýta fyrirtæki sér þessa aðila til þess 

að prófa vörur sínar (Hyllegard o.fl., 2011) og dreifa umtali um þær. Oft liggja upptök 

umtals hjá álitsforingjum (Ertekin og Atik, 2012) og því er gott að hafa auga með þeim 

álitsforingjum sem eru aðdáendur vörumerkisins. Í þessum hóp væri gott að nýta þessa 

aðila þar sem hópurinn er vinamestur af þessum þrem hópum. Eitt af einkennum 
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álitsforingja er að þeir hafa yfirleitt sterk tengsl innan síns tengslanets. Það getur vel 

passað í þessu tilfelli, þrátt fyrir að styrkur tengslanets hafi ekki verið rannsakaður. Þessi 

ál ktu  ke ur út frá þeirri ke i gu að ef ikil „ho ophil  er til staðar, eiga 

einstaklingar auðveldara með að mynda samband sín á milli vegna mikillar samsvörunar 

sín á milli og oft verða þessi tengsl sterkari en á milli aðila með minni samsvörun 

Walla e o.fl., . Þar se  sa ir aðdáe dur oru eð esta „ho ophil  af þessu  

þrem hópum og einnig flesta álitsforingja, má því draga þá ályktun að þetta tvennt 

tengist.  

 Til að nálgast þennan hóp aðdáenda væri mögulega best að leggja áherslu á 

persónuleika vörumerkisins eða tengja vörumerkið við ákveðna ímynd, til þess að hvetja 

Facebook-notendur til þess að gerast aðdáendur til sjálfstjáningar. Gott væri að bera 

kennsl á þá einstaklinga sem gætu talist sem álitsforingjar og reynt að virkja þá í 

samstarf með fyrirtækinu. 

 

11.3 Hópur 3: Hlutleysingjar 

Þriðji og síðasti hópurinn er sá hópur sem hefur minnstu tryggðina en er í meðallagi 

h að arðar öru erkjaást. Þessi hópur hefur ei ig i st af „ho ophil  se  gefur 

til kynna að ekki sé mikil samsvörun á milli meðlima hópsins og annarra einstaklinga 

innan þeirra tengslanets. Hópurinn er ekki með hæsta meðaltalið í neinum þætti og 

virðist sem þessum hóp sé ekki umhugað um vörumerki á Facebook. Líklegast er að 

hópurinn gerist aðdáendur vegna áhuga þó lítill sé. Jafnframt er hópurinn líklegri heldur 

e  hópur  til þess að „líka ið  síðu eg a h at ingar. Því má segja að þeirra ástæður 

byggi á lágmarksáhuga og einhverri hvatningu. Hlutleysingjar hafa lægsta sjálfseftirlit 

allra hópanna sem gefur til kynna að hegðun einstaklinga innan hópsins er óhamlaðri 

heldur en hegðun hinna hópanna þegar kemur að aðdáendahegðun á Facebook. Þessi 

hópur er minnst virkur þegar kemur að umtali og virðist einnig vera ólíklegur til þess að 

vera virkur aðdáandi, vegna þess hversu litla skuldbindingu hópurinn sýnir, þ.e. lítil 

tryggð og mjög lítil tenging við sjálfið.  

Þar sem þessi hópur er ekki að nota vörumerkjasíður á Facebook til sjálfstjáningar, 

eru ekki mikil tengsl á milli vörumerkisins og sjálfs hlutleysingja. Því kemur ekki á óvart 

hversu lítil tryggð þeirra og vörumerkjaást er. Það hefur sýnt sig hjá hinum hópunum 
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hversu miklu tengsl milli sjálfsmyndar og vörumerkis skiptir máli til þess að skapa tryggð 

og vörumerkjaást hjá neytendum (Carroll og Ahuvia, 2006; Mitu og Vega, 2014; Pentina 

o.fl., 2013; Wallace o.fl., 2012 Wallace o.fl., 2014a).  

Höfundur telur þennan hóp vera ólíklegastan til þess að skapa virði fyrir fyrirtæki eða 

vörumerki á Facebook. Svo virðist sem hópurinn sé mjög hlutlaus þegar kemur að 

svörun í könnuninni og því tengist hópurinn vörumerkinu ekki tilfinningalega. Ef 

fyrirtæki skyldu einhverra hluta vegna vilja tengjast þessum hópi, væri það helst í 

gegnum hvatningu eða með því að vekja áhuga þeirra.  

12 Tak arka ir og frekari ra sók ir 

Þrátt fyrir álit höfundar að rannsóknin hafi tekist mjög vel og góð niðurstaða hafi fengist, 

eru alltaf einhverjar takmarkanir við hverja rannsókn. Við úrvinnslu gagna sá höfundur 

að gott hefði verið að fá bakgrunnsbreytur þeirra sem svöruðu fyrstu spurningu 

kö u ari ar eita di, þ.e. þeirra se  höfðu ekki „líkað ið  öru erkjasíðu á 

Facebook síðastliðna 12 mánuði. Það hefði verið forvitnilegt að vita af hverju þeir höfðu 

ekki gerst aðdáendur á þessu tímabili. Því væri tilvalið, ef rannsóknin verður endurtekin, 

að hafa það til hliðsjónar við gerð spurningalistans. 

Að mati höfundar mætti endurtaka rannsókn sem þessa á stærra úrtaki og þá mætti 

endurskoða nokkra þætti mælitækisins, eins og sjálfsálit (sem hafði ekki áhrif í þessari 

rannsókn) eða styrk tengslanets (sem höfundur ákvað að sleppa). 

Það er ansi margt sem hægt er að rannsaka í tengslum við Facebook og 

aðdáendahegðun. Höfundur fann ekki margar rannsóknir þar sem skýr niðurstaða fannst 

varðandi það hvort fyrirtæki ættu að leitast eftir fjölda aðdáenda eða eftir gæðum 

aðdáenda. Rannsóknum bar ekki saman hvað þetta varðar en höfundur telur þetta 

málefni vera mikilvægt, sérstaklega hér á landi, þar sem stefna flestra fyrirtækja á 

Facebook virðist vera að fá sem flesta aðdáendur í gegnum leiki. Þá mætti athuga hvort 

önnur hvor leiðin hafi betri áhrif á ROI fyrirtækisins á íslenskum markaði. 

Það verður athugavert að sjá hvaða áhrif það hefur á markaðsstarfsemi fyrirtækja á 

sa félags iðlu  þegar allar „like-gati g  leiðir erða a aðar á Fa e ook. Hægt æri 
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að rannsaka það og einnig hvort það hafi áhrif á það hvort Facebook-notendur gerist 

aðdáendur eða ekki eftir slíka breytingu. 
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21. Hversu löngum tíma verð þú að jafnaði á Facebook á dag?
Mark only one oval.

 1 klukkustund eða skemur

 2-3 klukkustundum

 4-5 klukkustundum

 6-7 klukkustundum

 8-9 klukkustundum

 10 klukkustundum eða lengur

Takk fyrir
Þ þé ð þá í kö ú ð

ð svö þín, ý á „Su “ é ð ð
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