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Útdráttur 

Kostuðum umfjöllunum á bloggsíðum fer sífellt fjölgandi og fjölmörg fyrirtæki kjósa að 

fara í samstarf með bloggurum í markaðslegum tilgangi. Kostaðar umfjallanir fela í sér 

að bloggari fær sýnishorn, gjafir eða annars konar þóknun frá fyrirtækjum fyrir að fjalla 

um vörur eða þjónustu fyrirtækjanna á bloggsíðu sinni. Á undanförnum árum hafa 

neytendur verið að nýta sér þessar umfjallanir í auknum mæli þegar þeir eru í 

kauphugleiðingum, en einnig til að fylgjast með nýjum vörum sem eru að koma á 

markað. Það er mikilvægt að markaðsfólk og forsvarsmenn fyrirtækja geri sér grein fyrir 

því að bloggarar geta verið mikilvægur hluti af markaðsstarfinu, sé farið rétt að. 

Rannsóknir undanfarinna ára hafa þó sýnt fram á að neytendur eru oft neikvæðir í garð 

þessara kostuðu umfjallana, fyrst og fremst vegna þess að þeir telja bloggara oft ekki 

gefa rétta mynd af þeim vörum sem fjallað er um, þar sem þeir eru ekki hlutlausir.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf fólks til kostaðra umfjallana á 

bloggsíðum, sem og hvaða áhrif kostaðar umfjallanir á bloggsíðum hefðu á traust til 

bloggara. Við gagnaöflun var notast við megindlega aðferðafræði þar sem könnunin var í 

formi spurningalista á rafrænu formi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna, þar 

sem þátttakendur báru meira traust til þeirra bloggara sem tóku fram ef um kostaðar 

umfjallanir var að ræða. Þátttakendur töldu það draga úr trúverðugleika ef bloggarar 

höfðu fengið vörur frítt frá fyrirtækjum og fjallað um þær, en ekki tekið fram að um 

kostaða umfjöllun væri að ræða. Eftir því sem bloggarar tóku oftar fram að um kostaða 

umfjöllun var að ræða, því meira traust báru þátttakendur til þeirra.  
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1  Inngangur  

Í nútímasamfélagi verða flestir fyrir miklu áreiti af markaðsskilaboðum á borð við 

auglýsingar, kynningar og annars konar markaðsefni á degi hverjum, en einungis 

brotabrot skilaboðanna nær í gegn (Uzunoglu og Kip, 2014). Því er mikilvægt fyrir 

fyrirtæki og markaðsfólk að vera meðvitað um það hvernig það kýs að koma vörum 

sínum eða þjónustu á framfæri en erfitt getur verið að finna aðferðir til þess að ná 

athygli neytenda. Hægt er að fara margar og fjölbreyttar leiðir til þess að koma efni á 

framfæri og með tilkomu internetsins og samfélagsmiðla hafa möguleikarnir aukist til 

muna og umhverfið orðið flóknara en það var áður fyrr. Fyrir tíma internetsins var þetta 

meira klippt og skorið, um auglýsingu var að ræða þegar skilaboðum var komið til 

viðskiptavina gegn greiðslu, almannatengsl ef fjölmiðlar fjölluðu um vöruna eða 

þjónustuna og ef neytendur töluðu um vöruna eða þjónustuna var það umtal. Í dag er 

þetta töluvert flóknara þar sem skilin eru ekki jafn skýr og áður og fleiri leiðir í boði fyrir 

fyrirtæki til að kynna vörur sínar og þjónustu fyrir neytendum (Campbell, Cohen og 

Junzhao, 2014), og reglulega eru að koma fram nýjir möguleikar sem markaðsfólk getur 

nýtt sér í starfi sínu. Samfélagsmiðlarnir spila sífellt stærra hlutverk í daglegu lífi fólks, en 

þar koma bæði einstaklingar og fyrirtæki skoðunum sínum og skilaboðum á framfæri og 

geta átt í samskiptum sín á milli. 

Bloggsíður eru einn vettvangur til að koma skilaboðum á framfæri til ákveðins hóps 

fólks og hefur það færst í aukana á undanförnum árum að bloggarar fjalli um vörur og 

þjónustu og hljóti einhvers konar þóknun fyrir frá fyrirtækjunum. Það er mikilvægt að 

vita hvaða áhrif það hefur þegar fyrirtæki kosta eða umbuna bloggurum á einhvern hátt 

fyrir að birta umfjallanir á bloggsíðum (Lu, Chang og Chang, 2014) og ættu forsvarsmenn 

fyrirtækja og ekki síst markaðsfólk að vera meðvitað um þau áhrif sem umfjallanir á 

bloggsíðum geta haft.  Uzunoglu og Kip (2014) benda á að máttur bloggara til að hafa 

áhrif á fylgendur sína hefur orðið til þess að þarna hefur myndast nýr vettvangur fyrir 

fyrirtæki til að koma skilaboðum til neytenda og vera í sambandi við þá. Samkvæmt 

rannsókn Uzunoglu og Kip (2014) virðast forsvarsmenn fyrirtækja hafa fremur jákvæð 

viðhorf til kostaðra umfjallana á bloggsíðum en eru þó meðvitaðir um mikilvægi þess að 
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velja bloggara við hæfi, sé ætlunin að fara í samstarf við þá í markaðslegum tilgangi 

(Uzunoglu og Kip, 2014).  

Meðmæli og umfjallanir á bloggsíðum er hægt að nýta í markaðslegum tilgangi og 

nýta neytendur sér gjarnan umfjallanir um vörur og þjónustu áður en þeir taka 

ákvörðun um að festa kaup á vöru eða þjónustu. Neytendur leita oft í reynslusögur 

annarra neytenda og á undanförnum árum hafa persónuleg blogg orðið vinsæll 

vettvangur fyrir umfjallanir og meðmæli með vörum eða þjónustu (Chen og Xie, 

2008). Í þessari rannsókn er lögð áhersla á að svara rannsóknarspurningunum:  

 Hver eru viðhorf fólks til kostaðra umfjallana á persónulegum bloggsíðum?  

 Telur fólk að kostaðar umfjallanir hafi áhrif á traust til bloggara? 

 Telur fólk það hafa áhrif á traust til bloggara hversu oft þeir taki fram ef um 
kostaða umfjöllun sé að ræða? 

Viðhorf (e. attitude) vísar til tilfinninga fólks í garð fólks, málefna eða hluta. Þessar 

tilfinningar eru yfirleitt jákvæðar eða neikvæðar og endurspeglast viðhorfið í 

tilfinningum, hugsunum, gjörðum og hegðun fólks (Andrews, 1989). Viðhorf til einstaka 

þátta geta breyst og getur einstaklingur haft mismunandi viðhorf til sama hlutarins á 

ólíkum tímapunktum í mismunandi aðstæðum (Yasin, Anwari og Sajid, 2013). Viðhorf 

fólks til auglýsinga getur verið ólíkt eftir þeim fjölmiðlum sem auglýsingin birtist í 

(Mittal, 1994). Viðhorf til auglýsinga getur haft áhrif á þau viðhorf sem fólk hefur til 

þeirra vörumerkja sem fram koma í auglýsingum (Vakratsas og Ambler, 1999) og það 

mætti ætla að sama eigi við um viðhorf fólks til kostaðra umfjallana á bloggsíðum. 

Kostaðar umfjallanir á bloggsíðum er umfangsmikil markaðssetning sem er komin til að 

vera og því mikilvægt að rannsaka ítarlega hver viðhorf fólks eru til þessara kostuðu 

umfjallana. Með þessari rannsókn vill rannsakandi leggja sitt af mörkum og telur að 

niðurstöðurnar muni nýtast bæði markaðsfólki, forsvarsmönnum fyrirtækja og 

bloggurum í hagnýtum tilgangi.  

Lu, Chang og Chang (2014) skilgreina kostaðar umfjallanir sem bloggfærslur skrifaðar 

af bloggara sem fær þóknun frá fyrirtækjum fyrir þær umfjallanirnar sem birtast á 

bloggsíðu bloggarans. Kostaðar umfjallanir á bloggsíðum eru nátengdar rafrænu umtali 

neytenda og mætti í raun flokka þær sem rafrænt umtal þar sem kostaðar umfjallanir 

búa yfir svipuðum einkennum og rafrænt umtal. Þessi einkenni eru hraði, nafnleynd og 
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sú staðreynd að ummælin vistast á internetinu. Flestir bloggarar birta færslur sínar 

fljótlega eftir að þær hafa verið skrifaðar, sem gerir lesendum kleift að lesa færslurnar 

um leið og þær birtast (Lee og Youn, 2009).  

Með útbreiðslu internetsins hafa fyrirtækjum boðist mörg ný og spennandi verkfæri 

til að nota í markaðsstarfi sínu. Áður fyrr var það þannig að fyrirtæki sendu upplýsingar 

út til neytenda sem tóku við þeim án þess að geta svarað til baka (Howel, Lancaster og 

Ozuem, 2008). Þetta er hin svokallaða hefðbundna markaðssetning (e. traditional 

marketing). Á undanförnum árum hefur umhverfið tekið miklum breytingum og er 

gagnvirk markaðsfærsla (e. interactive marketing) að skipa sífellt stærri sess í 

markaðsstarfi fyrirtækja. Með gagnvirkri markaðssetningu er átt við að bæði fyrirtæki og 

neytendur geta komið skilaboðum á framfæri, gagnvirknin felur í sér samskipti á milli 

neytenda og fyrirtækja (Kotler og Keller, 2009). Mikilvægt er að fyrirtæki geri sér grein 

fyrir þessum breyttu aðstæðum og þá ekki síst að markaðsfólk geri sér grein fyrir því að 

valdið hefur færst í auknum mæli til neytenda þar sem þeir hafa nú kost á því að afla sér 

upplýsinga á eigin forsendum (Epstein, 2006).  

Neytendur hafa á undanförnum árum verið að nýta sér ummæli bloggara í 

bloggfærslum sem hluta af kaupferlinu en þó hefur enn ekki verið sýnt fram á hversu 

mikil áhrif þetta hefur á kaupáform (Hsu, Lin og Chiang, 2013). Rannsóknir hafa þó sýnt 

að 81% af neytendum afla upplýsinga eða leita ráða með einhverjum hætti áður en þeir 

kaupa sér vörur eða þjónustu og eru bloggsíður að verða sífellt algengari leið til 

upplýsingaöflunar í kaupákvörðunarferlinu. Samkvæmt Wegert (2010) telja 74% þeirra 

sem leita sér ráða það gagnlegt og eru bloggfærslur eru því orðnar mikilvægur liður í 

kauphegðunarferli neytenda. Neytendur telja að bloggfærslur séu almennt gagnlegri og 

trúverðugri en hefðbundnir miðlar (Hsu, Lin og Chiang, 2013; Johnson og Kaye, 2009). 

Þrátt fyrir að erfitt sé að mæla nákvæmlega árangurinn sem hlýst af samstarfi fyrirtækja 

og bloggara, er ljóst að bloggarar geta gagnast fyrirtækjum í markaðsstarfi þeirra, sé 

farið rétt að (Uzunoglu og Kip, 2014).  

Í fræðilega yfirlitinu hér á eftir verður farið yfir helstu hugtök er tengjast 

viðfangsefninu og vitnað verður í kenningar og fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

kostuðum umfjöllunum á bloggsíðum. Farið verður yfir aðferðafræðina sem þessi 

rannsókn byggir á, framkvæmd hennar, þátttakendur og mælitæki rannsóknar, í 

aðferðafræðikaflanum. Því næst verða niðurstöður settar fram og að lokum verða 

niðurstöður skoðaðar og bornar saman við fyrri rannsóknir í umræðukafla.   
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2 Kynningaráðar 

Á undanförnum árum hefur þróunin verið sú að sífellt er auðveldara að búa til, birta og 

deila skilaboðum og hefur það orðið til þess að útbreiðsla skilaboða hefur tekið miklum 

breytingum frá því sem áður var (Uzunoglu og Kip, 2014). Nokkrar leiðir eru í boði fyrir 

fyrirtæki til að hafa samskipti við neytendur og kynna fyrir þeim vörur sínar og þjónustu. 

Þessar leiðir nefnast kynningaráðar (e. promotional mix) og samkvæmt Wood (2010) 

skiptast þeir upp í fimm svið. Það eru auglýsingar, söluhvatar, persónuleg sölumennska, 

almannatengsl og bein markaðssetning. Belch og Belch (2011) vilja bæta við einum 

kynningaráð sem er gagnvirk markaðssetning. Nánar verður fjallað um kynningaráðana 

sex hér að neðan. 

2.1 Auglýsingar  

Skilgreiningin á auglýsingu er sú að um er að ræða ópersónuleg skilboð frá sendanda til 

móttakanda (Belch og Belch, 2011). Auglýsingar eru eins konar kynning á ákveðinni vöru 

eða þjónustu sem sá sem auglýsir borgar fyrir. Sendendur auglýsinga þurfa að gera sér 

grein fyrir og vera meðvitaðir um það hvert markmið auglýsinganna sé, það er að segja 

hvort ætlunin sé að byggja upp ímynd fyrirtækisins, auka vitund meðal neytenda eða 

auka sölu. Endanlegt markmið auglýsinga er þó alltaf að uppskera einhvers konar 

hagnað fyrir fyrirtækið (Smith og Taylor, 2004). Sífellt er að verða til meiri vitneskja um 

áhrif auglýsinga á árangur fyrirtækja í kjölfar aukinna rannsókna og þá sértaklega eftir að 

farið var að greina markaðsupplýsingar með markvissum hætti (Tellis, 2007).  

2.2 Bein markaðssetning 

Bein markaðssetning (e. direct marketing) vísar til þess þegar að skipulagsheildir hafa 

samskipti við markhópa sína með það að markmiði að þeir bregðist við. Á undanförnum 

árum hefur bein markaðssetning aukist verulega, meðal annars vegna tilkomu 

internetsins þar sem auðvelt er að versla beint í gegn um heimasíður fyrirtækja án 

milliliða (Belch og Belch, 2011). 
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2.3 Söluhvatar 

Söluhvatar (e. sales promotion) eru þeir þættir sem auka virði í huga viðskiptavina þegar 

verslað er. Annars vegar eru söluhvatar sem snúa að viðskiptavinum sem eru til dæmis 

afsláttakort, sýnishorn, prufur og fleira. Söluhvatar eru ákjósanleg leið sé ætlunin að ná 

árangri í söluaukningu til skemmri tíma litið. Hins vegar eru það svo söluhvatar sem snúa 

að stærri viðskiptasamböndum, þar sem birgjar, heildsalar og endursöluaðilar fá aukið 

virði með því að eiga í viðskiptum við fyrirtæki (Belch og Belch, 2011). 

Sífellt fleiri fyrirtæki kjósa að nota söluhvata í markaðsstarfi sínu og er það á kostnað 

auglýsinga í mörgum tilfellum. Má meðal annars rekja það til sífellt minnkandi 

vörumerkjatryggðar viðskiptavina (Belch og Belch, 2011).  

2.4 Umtal og almannatengsl 

Með umtali (e. publicity) er átt við þau ópersónulegu ummæli um vörur, þjónustu eða 

skipulagsheildir sem koma frá aðilum sem eru ekki styrktir af vörumerkinu eða 

fyrirtækinu sem fjallað er um. Það sem umtal hefur fram yfir hina kynningaráðana er 

trúverðugleikinn, en neytendur hafa almennt minni efasemdir til umtals þar sem það 

kemur ekki beint frá fyrirtækinu sjálfu. Einnig hefur umtal lítinn sem engan beinan 

kostnað í för með sér fyrir fyrirtæki. Helsti galli umtals er sá að fyrirtæki hafa ekki stjórn 

á þeim umræðum sem geta skapast og getur neikvætt umtal því haft skaðleg áhrif á 

fyrirtæki eða vörumerki (Belch og Belch, 2011). 

Helsti munurinn á umtali og almannatengslum (e. public relations) er sá að 

almannatengsl eru skipulögð beint af fyrirtækinu en umtal ekki. Markmið fyrirtækja sem 

kjósa að nota almannatengsl í markaðsstarfi sínu er meðal annars að bæta og viðhalda 

jákvæðri ímynd í huga neytenda. Dæmi um almannatengsl eru styrkir, þátttaka í 

góðgerðarmálum og samfélagslegum viðburðum (Belch og Belch, 2011). 

2.5 Persónuleg sölumennska 

Persónuleg sölumennska (e. personal selling) byggir á samskiptum á milli sölumanna og 

viðskiptavina. Þessi samskipti miða að því að sölumenn aðstoði, selji og þjónusti 

viðskiptavini eða mögulega viðskiptavini, annað hvort augliti til auglitis eða í gegnum 

síma til dæmis. Helstu kostir persónulegrar sölumennsku er sveigjanleikinn sem 

einkennir hana og það að sölumenn geta brugðist strax við viðbrögðum viðskiptavina og 

aðlagað samskiptin að því. Gallinn er sá að persónuleg sölumennska getur verið afar 

kostnaðarsöm (Belch og Belch, 2011). 
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2.6 Gagnvirk markaðssetning   

Gagnvirk markaðssetning byggir á markaðsaðgerðum þar sem gagnkvæm samskipti 

neytenda og fyrirtækja eru til staðar, ólíkt hefðbundinni markaðssetningu þar sem 

skilaboðin eru bara í aðra áttina frá fyrirtækjum til neytenda. Internetið er afar hentugur 

miðill fyrir gagnvirka markaðssetningu, þar sem auðvelt er að fylgjast vel með því sem er 

að eiga sér stað og bregðast skjótt við (Clow og Baack, 2010). Gagnvirk markaðssetning 

felur í sér að viðskiptavinir eru virkjaðir með beinum eða óbeinum aðgerðum sem miða 

að því að auka vitund og vitneskju þeirra á vörum fyrirtækisins, hvetja til aukinnar sölu 

eða bæta ímynd fyrirtækisins (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2009). 

Internetið hefur verið í miklum vexti og í kjölfar þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað 

hafa mikilvæg tækifæri skapast fyrir fyrirtæki og neytendur til þess að eiga í 

milliliðalausum samskiptum sín á milli (Belch og Belch, 2011). Fyrirtæki eiga nú 

möguleika á að blanda sér í umræðuna í rauntíma og hafa þannig áhrif á þróun hennar 

að einhverju leyti (Kaplan og Haenlein, 2010).  

Gagnvirk markaðssetning er að verða sífellt fyrirferðarmeiri í markaðsstarfi fyrirtækja 

og fer hún að miklu leyti fram á samfélagsmiðlum. Neytendur telja samfélagsmiðla vera 

orðna áreiðanlegri en upprunalegu kynningaráðana fimm þegar kemur að 

upplýsingaöflun um vörur og þjónustu (Wang, Yu og Wei, 2012) og því er mikilvægt að 

markaðsfólk sé meðvitað um þetta þegar markaðsáætlanagerð fer fram (Foux, 2006; 

Mangold og Faulds, 2009). Dæmi um samfélagsmiðla sem fyrirtæki hafa verið að nýta í 

markaðsstarfi sínu eru Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Linkedin, Pinterest, 

Youtube, Vimeo og bloggsíður en í þessari rannsókn verður sérstök áhersla lögð á að 

skoða bloggsíður, traust til bloggara og viðhorf fólks til kostaðra umfjallana sem birtar 

eru á bloggsíðum. 
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3 Rafrænt umtal 

Rafrænt umtal (e. electronic word of mouth) vísar til þeirrar umræðu sem á sér stað á 

internetinu þar sem fólk og fyrirtæki beina ummælum sínum til neytenda. Um er að 

ræða einstaklinga sem kjósa að deila reynslusögum, þekkingu eða annars konar fróðleik 

með lesendum, en oftar en ekki er fjallað um fyrirtæki, vörumerki eða einhvers konar 

vörur eða þjónustu (Goldsmith, 2006).  

Út frá sjónarhorni markaðsfræðinnar er hægt að segja að blogg sé ein tegund af 

rafrænu umtali (Osman, Yearwood og Vamplew, 2009). Ef færsla bloggara er talin 

trúverðug eykur það líkurnar á því að lesendur deili færslunni í formi rafræns umtals 

(Cheung, Luo, Sia og Chen, 2009). Samkvæmt Forrest og Cao (2010) flokkast kostaðar 

umfjallanir á persónulegum bloggsíðum undir rafrænt umtal neytenda. Kostaðar 

bloggfærslur innihalda oft myndir af vöru eða þjónustu í notkun eða hlekk sem vísar 

lesendum inn á vefsíðu fyrirtækis þar sem varan eða þjónustan er seld (Zhu og Tan, 

2007). Þrátt fyrir að hægt sé að flokka kostaðar umfjallanir sem rafrænt umtal ber þó að 

taka fram að kostaðar umfjallanir birtast venjulega á persónulegum bloggsíðum en 

rafrænt umtal neytenda birtist til dæmis á heimasíðum eða á samfélagsmiðlum 

fyrirtækja eða á persónulegu svæði neytenda á samfélagsmiðlum (Chen og Xie, 2008; 

Mudambi og Schuff, 2010; Park, Lee og Han, 2007). Mikilvægt er að markaðsfólk sé 

meðvitað um þau víðtæku áhrif sem rafrænt umtal getur haft í för með sér (Godes og 

Mayzlin, 2009).  

Þegar rafrænt umtal í formi bloggfærslna byggir á upplifun og reynslu bloggara af 

vöru eða þjónustu, gefur það lesendum kost á að fá upplýsingar frá einstakling sem 

hefur reynslu af vörunni eða þjónustunni, áður en þeir gera upp hug sinn hvort kaupa 

skuli vöruna eða ekki. Þar af leiðandi geta meðmæli og umsagnir um vörur í gegn um 

bloggara verið gagnleg og áhrifarík leið fyrir fyrirtæki til að koma upplýsingum um vörur 

sínar og þjónustu til neytenda (Lu, Chang og Chang, 2014) en um það bil helmingur fólks 

sem verður fyrir áreiti af rafrænu umtali hefur tilhneigingu til að dreifa umfjölluninni 

áfram og þannig dreifist umfjöllunin um vöru eða þjónustu víða (Keller, 2007).  

Neytendur hafa tilhneigingu til að trúa frekar þeim upplýsingum sem koma frá þriðja 
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aðila, frekar en ef upplýsingarnar koma beint frá fyrirtækinu sjálfu (Wu og Wang, 2011). 

Þrátt fyrir að skoðanir á vörum eða þjónstu séu háðar upplifun og reynslu viðkomandi 

(Chen og Xie, 2008), getur rafrænt umtal bloggara gefið lesendum einhverjar hugmyndir 

um kosti og galla vöru eða þjónustu og hjálpað þeim þannig að mynda sér skoðun á því 

hvort kaupa skuli vöruna eða þjónustuna eða ekki (Park, Lee og Han, 2007; Wei og Lu, 

2013).  
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4 Samfélagsmiðlar  

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru sífellt að stækka og verða útbreiddari sem felur í 

sér tækifæri fyrir fyrirtæki og markaðsfólk. Helsti munurinn á hefðbundnum miðlum og 

samfélagsmiðlum er gagnvirknin, þessi umræðugrundvöllur þar sem fólk hefur 

möguleika til að tjá sig. Á samfélagsmiðlunum eru neytendur ekki bara mótttakendur 

skilaboða, heldur eiga þeir kost á að svara og segja sínar skoðanir, ólíkt því sem raunin er 

á prent- og ljósvakamiðlum (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2009).  

Þau fyrirtæki sem hafa ákveðið að nýta sér internetið í markaðsstarfi sínu með 

markvissum hætti sjá fljótt að það eru vissir aðilar innan netsamfélagsins sem hafa mikil 

völd og áhrif. Oftar en ekki eru þessir aðilar bloggarar sem deila skoðunum sínum og 

upplifun af vörum og þjónustu á bloggsíðum sínum. Með því að fá bloggara til að fjalla 

um vörur eða þjónustu er hægt að ná til hóps af fólki sem hefur svipuð áhugamál og 

bloggarinn sjálfur (Uzunoglu og Kip, 2014). Þau fyrirtæki sem nýta sér möguleika 

samfélagsmiðlanna í markaðsstarfi sínu með markvissum hætti geta því skapað sér 

ákveðið samkeppnisforskot (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2009). Fólk leitar upplýsinga í sífellt auknum mæli á samfélagsmiðlunum og 

sýnt hefur verið fram á að það sem fram kemur þar hafi áhrif á kaupáform fólks (Wang, 

Yu og Wei, 2012). 

4.1 Blogg   

Ein tegund samfélagsmiðla eru blogg en þau virka þannig að einstaklingur birtir færslur á 

bloggsíðu sinni og getur umfjöllunarefnið verið allt á milli himins og jarðar. Vinsældir 

bloggsins hafa verið að aukast verulega á síðustu árum (Kent, 2008) og hefur það færst í 

aukana að bloggarar fjalli um vörur eða þjónustu á bloggsíðum sínum. Hver bloggari 

hefur tilhneigingu til að safna að sér lesendum sem hafa áhuga á því sem skrifað er um á 

bloggsíðunni. Almennt eru bloggarar að skrifa um málefni og hluti sem tengjast 

áhugamálum þeirra og því er algengt að fylgendurnir eigi sér áhugamál í líkingu við 

áhugamál bloggarans. Lesendur líta oft upp til bloggara sem þeir fylgja og leita þeir oft 
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til bloggara sem þeir telja áreiðanlega þegar kemur að því að afla upplýsinga um vörur 

og þjónustu (Kent, 2008; Kerr, Mortimer, Dickinson og Waller, 2012).  

Bloggið er vettvangur þar sem fólk veltir fyrir sér hversdagslegum hlutum og deilir því 

með öðrum. Á bloggsíðum ræðir fólk persónuleg málefni, tilfinningar, hugmyndir og 

skoðanir sínar (Singer, 2009). Bloggarar deila oft reynslu sinni með lesendum eftir að 

hafa prófað að nota vörur eða þjónustu og segja skoðun sína á þeim eða mæla með 

þeim við lesendur (Wegert, 2010). Meðmæli vöru eða þjónustu í bloggfærslum telst 

vera óformleg samskiptarás (e. informal communication channel) en hefðbundnar 

auglýsingar fara fram á formlegum samskiptarásum (e. formal communication channel) 

á borð við útvarp og sjónvarp. Neytendur tengja oft sterkar við meðmæli bloggara þar 

sem þau eru óformlegri en hinar hefðbundnu auglýsingar (Hsu, Lin og Chiang, 2013).   

Að undanförnu hefur það færst í aukana að fyrirtæki nýti sér blogg í markaðslegum 

tilgangi, til dæmis með því að senda bloggurum gjafir eða fara í samstarf með þeim 

(Haenlein og Kaplan, 2009; Kaplan og Haenlein 2010). Kostaðar umfjallanir í 

bloggfærslum er ein birtingarmynd af rafrænu umtali neytenda (e. online consumer 

review) , þar sem bloggarar hafa ávinning af því að birta færslur um vörur eða þjónustu 

á bloggsíðu sinni (Lu, Chang og Chang, 2014). Blogg eru mikilvægur vettvangur fyrir 

fyrirtæki til að reyna að hafa áhrif á það sem kemst í umræðuna hjá neytendum í 

gegnum samfélagsnet bloggara. Þetta er svokölluð stafræn-buzz-markaðssetning (e. 

digital buzz marketing) (Wright, 2006).  

Viðhorf lesenda til ákveðinna vörumerkja getur ákvarðast að miklu leyti af skoðunum 

bloggara á tilteknu vörumerki, en einnig geta bloggarar haft áhrif á kaupáform lesenda 

sinna (Sweetser, Porter, Chung og Kim, 2008), þar af leiðandi geta jákvæðar umfjallanir 

bloggara um vörur eða þjónustu skipt sköpum fyrir það fyrirtæki sem á í hlut. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Johnson og Kaye (2009) töldu þátttakendur blogg 

vera trúverðugra en hefðbundna miðla, en einnig að bloggið biði upp á meiri dýpt í 

upplýsingum en hefðbundnir miðlar.  

Bloggsíður eru yfirleitt gagnvirkir samskiptamiðlar (e. two-way communication 

channels) sem þýðir að þar geta fylgendur haft samband við bloggara eða sett inn 

athugasemdir og þannig átt í samskiptum við bloggara og aðra fylgendur. Því geta 

meðmæli bloggara verið dýrmætari og áreiðanlegri en auglýsingar í hefðbundnum 

miðlum þar sem skilaboðin eru aðeins í aðra áttina, frá sendanda til móttakanda 

(Bernoff og Li, 2008; Lee og Youn, 2009; Wu, 2011). 
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4.2 Bloggarar 

Bloggarar deila skoðunum sínum, persónulegri reynslu og upplifun sinni af fúsum og 

frjálsum vilja í gegnum internetið. Bloggarar eru fulltrúar hins nýja tjáningarmiðils sem 

internetið er. Yfirleitt eru bloggarar með puttann á púlsinum hvað varðar nýjungar og 

eru með þeim fyrstu til að fjalla um og prófa nýjar vörur og þjónustu og deila því með 

öðrum (Rogers, 2003). Uzunoglu og Kip (2014) tóku viðtöl við 17 fulltrúa fyrirtækja sem 

lýstu bloggurum meðal annars sem einstaklingum sem framleiða efni á rafrænu formi. 

Bloggarar þurfa að vera opnir fyrir því að deila nýjungum á blogginu til þess að halda 

lesendum áhugasömum, fá nýja fylgendur og verða stærri og virtari innan 

bloggsamfélagsins (Gruhl, Guha, Liben-Nowell og Tomkins, 2004). Þegar fylgendur hafa 

lesið blogg reglulega og jafnvel verið í samskiptum við bloggara í gegnum bloggsíður og 

aðra samskiptamiðla fara þeir að þekkja hvaða efni tiltekinn bloggari fjallar um og mælir 

með og með tímanum geta fylgendur farið að treysta bloggaranum og því efni sem hann 

sendir frá sér (Gefen, Karahanna og Straub, 2003). Fyrirtæki hafa í auknum mæli verið 

að nýta sér þessa leið til þess að koma vörum eða þjónustu á framfæri og oft senda þeir 

bloggurum þóknun fyrir að fjalla um fyrirtækið eða vörur þess og þjónustu á blogginu 

(Carl, 2006; Keller, 2007). Það getur verið gagnlegt fyrir fyrirtæki að fá bloggara í lið með 

sér, sér í lagi ef ætlunin er að koma með nýjungar inn á markað, eða fara með eldra 

vörumerki inn á nýjan markað (Uzunoglu og Kip, 2014). Bloggararnir kynna þá merkið 

fyrir lesendum í formi umfjöllunar og deila þannig reynslu sinni af merkinu fyrir hópi 

fólks.  

Hægt er að skipta bloggurum upp í tvo hópa eftir því hvort þeir eru áhrifavaldar eða 

ekki. Bloggarar sem flokkaðir eru sem áhrifavaldar hafa oftast stóran hóp fylgjenda, þeir 

sérhæfa sig í að fjalla um ákveðin málefni og geta haft áhrif á aðra með skrifum sínum. 

Þessir bloggarar eru einnig kallaðir skoðanaleiðtogar (e. opinion leaders). Einnig er til 

fjöldi bloggara sem ekki teljast skoðanaleiðtogar, þeir hafa ekki nægilega stóran hóp 

fylgenda til að geta talist áhrifavaldar eða skoðanaleiðtogar (Uzunoglu og Kip, 2014).  

4.2.1 Bloggarar sem skoðanaleiðtogar  

Til er hópur af fólki sem hefur meiri áhrif á aðra í kring um sig en hinn almenni 

einstaklingur, hinir svonefndu skoðanaleiðtogar. Rannsókn þeirra Godes og Mayzlin 

(2009) leiddi í ljós að þegar að skoðanaleiðtogar senda frá sér upplýsingar eða 
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umfjallanir er fólk líklegt til að taka mark á því. Katz og Lazarfeld (1995) skilgreina 

skoðanaleiðtoga sem einstaklinga sem eru líklegir til að hafa áhrif á aðra einstaklinga án 

milliliða. Skoðanaleiðtogar hafa yfirleitt stórt og mikið tengslanet í kring um sig og aðrir 

kjósa að líta upp til, fylgja eða leita til þessara aðila (Weimann, 1994; McQuail og 

Windahl, 1993). Skoðanaleiðtogar telja hlutverk sitt fyrst og fremst vera að leiðbeina og 

upplýsa fólk um það sem tengist þeirra áhugasviði (Nisbet og Kotcher, 2009).  

Þar til á síðasta áratug snéru rannsóknir á skoðanaleiðtogum að augliti til auglitis (e. 

face to face) sambandi og persónulegum samskiptum. Í kjölfar þeirra gríðarlegu 

framfara sem hafa átt sér stað á tækninni á undanförnum árum, einskorðast rannsóknir 

á skoðanaleiðtogum ekki lengur við samskipti háð tíma og rúmi, heldur hefur áhersla 

verið lögð á að rannsaka rafræn samskipti (Boase, Horrigan, Wellman og Rainie, 2006).  

Tveggja þrepa kenning (e. two-step flow theory) Katz og Lazarfeld (1995) vísar til þess 

að þegar áhrifamiklir einstaklingar, líkt og skoðanaleiðtogar, deila frá sér efni geta 

áhrifin orðið mikil og farið víða. Í kjölfarið er efnið komið víða en ekki með leiðum 

hefðbundinnar markaðssetningar þar sem skoðanaleiðtogarnir, í þessi tilviki 

bloggararnir, sem hafa verið kallaðir hinir rafrænu skoðanaleiðtogar (e. e-

opinionleaders), hafa gert efnið að sínu og sett upplýsingarnar fram með öðrum hætti 

en í formi auglýsinga. Kenningin gengur út á að gagnvirk skilaboð hafi meiri áhrif á 

hegðun og viðhorf fólks en þegar eingöngu er notast við hefðbundna markaðssetningu. 

Eins og nafnið gefur til kynna vísar kenningin til þess að skilaboðin eru ekki eingöngu 

send beint frá fyrirtækjum til neytenda, heldur fá fyrirtækin til liðs við sig bloggara sem 

sjá um að koma skilaboðunum áleiðis í gegn um blogg og aðra samfélgasmiðla þar sem 

þeir setja upplýsingarnar fram með sínum hætti (Katz og Lazarfeld, 1995).  

Það getur verið skynsamlegt fyrir fyrirtæki að fara í samstarf með bloggurum til þess 

að öðlast traust meðal fylgenda bloggarans sem oft geta verið stórir hópar en einnig til 

að styrkja sambandið við neytendur og kynna fyrir þeim nýjungar og annað sem er í 

gangi (Uzunoglu og Kip, 2014). 

4.3 Orðspor bloggara 

Orðspor (e. reputation) er afar mikilvægt fyrir allar gerðir skipulagsheilda og getur gott 

orðspor gert fyrirtækjum kleift að ná ákveðnu forskoti á samkeppnisaðila en einnig 

aukið verðmæti fyrirtækjanna (Fombrun, 1996; Watson, 2007). Þetta á ekki bara við um 
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fyrirtæki og má meðal annars yfirfæra þetta yfir á bloggara. Orðið orðstír hefur gjarnan 

verið notað um einstaklinga en orðið orðspor um fyrirtæki. Í þessari ritgerð verður talað 

um orðspor bloggara þrátt fyrir að þeir séu einstaklingar, þar sem algengt er að þeir reki 

bloggsíður sínar eins og fyrirtæki og markaðssetji sig líkt og vörumerki.  

Í mörgum rannsóknum hefur verið litið á orðspor sem eins konar undanfara trausts, 

það er að segja að til þess að traust geti myndast þarf orðspor bloggara að vera í lagi. 

Sýnt hefur verið fram á tengsl þarna á milli (Casalo, Flavian og Guinaliu, 2008; Keh og 

Xie, 2009; Koufaris og Hampton-sosa, 2004). Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt að þegar 

neytendur eru í kaupferlinu treysta þeir á upplýsingar sem þeir telja vera áreiðanlegar 

og skiptir gott orðspor máli í þessu samhengi (Lutz, 1985; Mackenzie og Lutz, 1989). 

Park og Lee (2009) sýndu fram á að orðspor vefsíðu hefur áhrif á rafrænt umtal sem 

skapast. Rannsóknin sýndi að áhrif rafræns umtals væru meiri hjá þeim vefsíðum sem 

höfðu betra orðspor. Líklegt er að sama gildi um bloggsíður sem og bloggarana sjálfa.  

Þegar lesendur telja bloggara hafa gott orðspor eru þeir líklegri til að samþykkja 

meðmæli bloggarana og trúa þeim. Þetta getur haft jákvæð áhrif á kaupáform. Þegar 

orðspor bloggara er neikvætt er traustið yfirleitt af skornum skammti og meðmæli hafa 

minni áhrif á kaupáform en hjá þeim bloggurum sem hafa jákvætt orðspor (Hsu, Lin og 

Chiang, 2013). Það ber þó að taka fram að í þessari rannsókn hjá þeim Hsu, Lin og 

Chiang (2013) kom fram að þrátt fyrir að meðmæli frá bloggara með jákvætt orðspor 

gætu hjálpað til við einhverja ákvörðunarþætti í kaupferlinu, er það að takmörkuðu leyti 

og ekki það sem hefur úrslitaáhrifin á kaupáform lesenda. Þátttakendur tóku þó fram að 

ef þeir teldu að meðmælin kæmu frá trúverðugum bloggara gætu þeir hugsað sér að 

versla þá vöru sem mælt var með.  

4.3.1 Trúverðugleiki bloggara   

Hugtakið trúverðugleiki (e. credibility) er huglægt hugtak þar sem það er háð skynjun 

neytenda hverju sinni (Adler og Rodman, 2000). Samkvæmt Hass (1981) vísar 

trúverðugleiki heimildar (e. source credibility) til þess hvort að upplýsingarnar sem fram 

koma séu óskekktar, traustar, réttar og byggi á staðreyndum. Ef þessi atriði eru til staðar 

getur það aukið líkurnar á því að lesendur taki umfjölluninni sem jákvæðri og 

trúverðugri. Ef lesendur telja líkur á því að það liggi eitthvað annað að baki færslunnar 
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en bara það að veita lesendum umsögn um vöru eða þjónustu, eru líkur á því að þeir 

taki umfjöllunina og bloggarann ekki trúanlega (Lee og Koo, 2012).  

Trúverðugleiki er mikilvægur þáttur í markaðssetningu og mikilvægt er að neytendur 

trúi því sem kemur fram í markaðsefninu. Þá getur skipt máli hvaða leiðir eru notaðar til 

þess að koma efninu á framfæri, en fólk upplifir mismikinn trúverðugleika eftir því hvaða 

kynningaráðar eru notaðir. Almannatengsl hafa skilað góðum árangri í þessu samhengi 

en oft skynjar fólk meiri trúverðugleika þegar um almannatengsl er að ræða en aðrar 

boðmiðlunarleiðir. Ástæðan er sú að fólk er líklegra að taka mark á upplýsingum þegar 

þær koma frá óháðum aðila frekar en þegar að fyrirtækin sjálf senda frá sér skilaboð 

(Belch og Belch, 2011). Bloggsíður eru sá miðill sem talinn er vera hvað trúverðugastur 

og þar spilar inní að þær eru yfirleitt reknar af þriðja aðila sem er talið vera jákvætt 

(Andrews, 2003).  

Rannsókn Jain og Posavac (2001) leiddi í ljós að ef umfjöllunin kemur frá 

áreiðanlegum miðli eða bloggara hefur það meiri áhrif á kauphegðun lesenda. Einnig er 

líklegra að lesendur taki ummælum trúanlega ef þau koma frá áreiðanlegum og 

trúverðugum bloggsíðum (Park og Lee, 2009). Forsvarsmenn fyrirtækja sem rætt var við 

í rannsókn Uzunoglu og Kip (2014) voru þó meðvitaðir um að trúverðugleiki bloggara 

væri alls ekki sjálfgefinn. Bloggari sem gefur ítrekað meðmæli með vöru eða þjónustu 

sem stendur ekki undir væntingum gæti tapað trúverðugleikanum í augum fylgenda. 

Þegar bloggari er orðinn hlutdrægur taka lesendur eftir því. Þetta kom meðal annars 

fram í rannsókn Brynju Bjarkar Garðarsdóttur (2015), en þar voru viðmælendur 

sammála um að kostaðar umfjallanir gætu dregið verulega úr trúverðugleika bloggarana 

þrátt fyrir að þær gætu líka verið gagnlegar. 

4.4 Traust  

Sambönd af öllum gerðum byggja í grunninn á trausti (e. trust) (Mishra og Morrissey, 

1990; Morgan og Hunt, 1994) og á það einnig við um þau sambönd sem eiga sér stað í 

gegnum internetið, þar sem einstaklingar geta ekki dæmt hvort hinn aðilinn sé 

traustsins verður, líkt og þegar fólk hittist í eigin persónu (Reichheld og Schefter, 2000). 

Traust felur í sér að einstaklingur væntir þess að hinn aðilinn, í þessu tilfelli bloggarinn, 

misnoti ekki aðstæðurnar. Það er trú þess sem treystir að hinn aðilinn hagi sér á 

áreiðanlegan, siðferðislega réttan hátt og í samræmi við gildandi viðhorf samfélagsins 
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(Gefen, Karahanna og Straub, 2003; Hosmer, 1995; Kumar, Scheer og Steenkamp, 1995). 

Traust felur í sér þá trú að staðið sé við skuldbindingar, óháð varnarleysi og tiltrú þess 

sem treystir (Meyer og Goes, 1988). Til eru fjölmargar skilgreiningar á trausti og hefur 

fræðimönnum ekki alltaf komið saman um hvernig skuli skilgreina hugtakið. Anderson 

og Narus (1990) skilgreina traust út frá sjónarhorni viðskiptafræðinnar, sem væntingar 

til hegðunar hins aðilans. Crosby, Evans og Cowles, (1990) telja traust vera trú þess sem 

treystir, að hinn aðilinn muni haga sér með hagsmuni þess sem treystir honum að 

leiðarljósi. Traust er að geta stólað á hinn aðilann samkvæmt Gefen (2002) en Rotter 

(1971) segir traust vera væntingar til þess að hægt sé að stóla á loforð og ummæli 

annarra. Allar þessar skilgreiningar eiga við þegar traust til bloggara er annars vegar, 

ekki síst sú síðast nefnda.  

Til þess að hægt sé að mynda traust í viðskiptasamböndum er lykilatriði að komið sé 

fram við veikari aðilann af sanngirni, án þess að nýta sér þekkingaleysi hans og þá 

staðreynd að hann kunni að treysta á þann sem hefur meiri þekkingu (Hart og Saunders, 

1997; Kumar, 1996). Þegar fólk er í þeirri stöðu að þurfa að vera í samskiptum við aðra 

leitar það að vísbendingum um það hvort hægt sé að treysta viðkomandi og því er 

mikilvægt að hafa gott orðspor (Blau, 1964).  

Á internetinu er gjarnan skortur á skýrum reglum og því þarf fólk að stóla enn frekar 

á traust. Þetta á bæði við um þá sem sækja sér þjónustu á internetinu sem og þá sem 

veita þjónustu (Gefen, 2000). Traust getur gert fyrirtækjum og einstaklingum kleift að ná 

ákveðnu forskoti umfram þá sem skortir traust á internetinu (McKnight og Chervany, 

2002). Traust er mikilvægur þáttur og undirstöðuatriði sé ætlunin að ná árangri í 

rafrænum samskiptum (Salo og Karjaluoto, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að traust tengist viðhorfi til vöru og þjónustu og getur 

það haft áhrif á kaupáform fólks í gegnum internetið (Kuan og Bock, 2007; Pavlou, 

2003). Ef bloggari er álitinn traustsins verður getur það leitt til þess að lesendur ákveða 

að kaupa sér þær vörur eða þjónustu sem fjallað er um á bloggsíðunni, en yfirleitt tekur 

það tíma fyrir lesendur að kynnast bloggara og mynda sér skoðun á honum áður en farið 

er að treysta honum (Hsu, Lin og Chiang, 2013). 
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4.4.1 Traust byggt á persónuleika  

Traust sem byggir á persónuleika (e. personality-based trust) vísar til þess hvort hægt sé 

að trúa viðkomandi aðila og í kjölfarið treysta honum (Mayer, Davis og Schoorman, 

1995). Þessi tegund trausts byggir á því að fólk treysti því að aðrir séu almennt 

áreiðanlegir og meini vel (Gefen, Karahanna og Straub, 2003; Rosenburg, 1957). Með 

þessum væntingum er verið að gefa sér að hægt sé að treysta áður en á það reynir 

(Mayer o.fl., 1995), en þetta er sérstaklega mikilvægt, til dæmis fyrir bloggara sem þurfa 

að vona að lesendur treysti því sem þeir skrifa um. Ætla mætti að traust byggt á 

persónuleika væri einkar mikilvægt á internetinu, en rannsóknir hafa þó sýnt að þeir 

sem eru vanir að versla í gegn um netið telja þetta ekki skipta höfuðmáli (Gefen, 

Karahanna og Straub, 2003).  
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5 Samband bloggara og vörumerkja 

Tryggð viðskiptavina er eitt af því sem fyrirtæki og vörumerki sækjast eftir og í því 

umhverfi sem við búum við í dag, sem einkennist af gríðarlegri samkeppni, eru tryggir 

viðskiptavinir mikilvægari en nokkru sinni fyrr (Kumar, Kee og Charles, 2010). Sífellt fleiri 

fyrirtæki eru farin að átta sig á valdinu sem margir bloggarar búa yfir og eiginleika þeirra 

að geta haft áhrif á fylgendur bloggsins með því að birta umfjallanir um vörur og 

þjónustu á bloggsíðum sínum (Flynn, Goldsmith og Eastman, 1996). Það, að bloggarar 

geti haft áhrif á fylgendur sína sem samanstanda af markhópum fyrirtækja, gerir þá 

vissulega valdamikla gagnvart fyrirtækjunum (Uzunoglu og Kip, 2014) og því getur verið 

dýrmætt fyrir fyrirtæki að bloggarar birti jákvæða umfjöllun um vörur eða þjónustu 

fyrirtækisins á bloggsíðu sinni.  

Fyrirtæki freista þess mörg hver að nýta bloggara í sínu markaðsstarfi og vonast eftir 

því að traust lesenda á bloggaranum smitist yfir á vörumerkið sem bloggarinn fjallar um 

(Schmallegger og Carson, 2008). Það ber þó að hafa í huga að forsvarsmenn fyrirtækja 

eiga erfitt með að stjórna nákvæmlega þeim umfjöllunum  sem birtar eru á bloggsíðum, 

en þeir geta þó nýtt sér bloggfærslur með því að fara í samstarf við bloggara, þar sem 

bloggari er eins konar milligöngumaður milli vörumerkis og neytenda, líkt og tveggja 

þrepa kenningin gengur út á (Uzunoglu og Kip, 2014).  

Það er algengt að fyrirtæki sendi sýnishorn og prufur til þeirra bloggara sem þeir telja 

að samsvari vörumerkinu. Það hefur einnig færst í aukana að fyrirtæki bjóði bloggurum 

á viðburði þar sem þeim gefst kostur á að upplifa og prófa það sem í boði er. Þar sem 

þetta hefur verið að aukast þá skiptir enn meira máli en áður að viðburðirnir séu 

spennandi og áhugaverðir til að bloggararnir birti færslur um þá. Samhliða þessu fá 

bloggarar gjarnan vörur frá fyrirtækjum til þess að gefa lesendum sínum, en það verður 

oft til þess að bæði bloggari og fyrirtæki fá aukna athygli frá lesendum í kjölfarið 

(Uzunoglu og Kip, 2014).  

Þegar fyrirtæki hyggjast fara í samstarf með bloggurum er mikilvægt að velja 

bloggara eins vel og kostur er. Lykilatriðið er að fyrirtæki og bloggari passi vel saman og 

að þær vörur sem bloggara er ætlað að fjalla um séu innan hans áhugasviðs. Það er 
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einnig mikilvægt að lesendur bloggsins geti samsvarað sig með vörumerkinu sem verið 

er að fjalla um. Fleiri atriði sem þarf að hafa í huga er stíll bloggarans og orðalag, ásamt 

því að gæði efnisins sem bloggari sendir frá sér sé í lagi. Mikilvægt er að bloggari sé 

virkur á fleiri snertiflötum samfélagsmiðlana en bara á blogginu, komi vel út í 

leitarvélabestun og sé með stóran hóp lesenda. Fyrst og fremst er þó mikilvægt að 

bloggari sé álitinn trúverðuglegur og að lesendur geti treyst því að hann sé heiðarlegur 

(Uzunoglu og Kip, 2014).  

Á undanförnum árum hefur aukning auglýsingavæðingar í bloggheiminum, ógnað 

trausti og trúverðugleika bloggara og þeirra fyrirtækja og vörumerkja sem bloggað er 

um. Þegar lesendur átta sig á því að bloggarar hafi ávinning af því að birta umfjallanir, 

annan en þann að upplýsa lesendur sína, geta viðhorf þeirra einkennst af neikvæðni og 

skorti á trausti til bloggara og því sem fram kemur í umfjöllunum þeirra (Uzunoglu og 

Kip, 2014). Þetta getur haft skaðleg áhrif bæði á vörumerki og bloggara. 

Sum fyrirtæki kjósa að mynda langtímasamband við þá bloggara sem þeir telja að 

passi þeim vörum eða þeirri þjónustu sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða. Bæði 

fyrirtæki og bloggarar geta litið á slíkt samband jákvæðum augum, þar sem báðir aðilar 

geta talið að þau skipti raunverulegu máli í augum hins aðilans. Fyrirtæki verða þó að 

passa að pressa ekki of mikið á bloggara að fjalla með jákvæðum hætti um vörurnar eða 

þjónustuna, heldur frekar að minna reglulega á sig og þakka fyrir þegar bloggarar birta 

umfjallanir um vörumerkið. Það sem skiptir þó mestu máli, eigi sambandið að vera 

farsælt, er gagnkvæmur skilningur og traust milli bloggara og fyrirtækis (Uzunoglu og 

Kip, 2014).  

5.1 Kostaðar umfjallanir 

Kostaðar umfjallanir á bloggsíðum (e. sponsored recommendation blog posts) eru 

bloggfærslur skrifaðar af bloggara sem fær einhvers konar þóknun frá fyrirtækjum fyrir 

umfjallanir um vörur þeirra eða þjónustu (Lu, Chang og Chang, 2014). Það hefur færst í 

aukana, að bloggarar fái þóknun fyrir umfjallanir um vörur eða þjónustu sem þeir birta á 

bloggsíðum sínum, en það hefur í för með sér að lesendur eiga erfiðara með að átta sig 

á því hvort bloggari sé hlutlaus eða ekki. Í kjölfarið er hætta á að umfjöllunin glati 

trúverðugleika í huga lesenda. Ef lesendur telja umfjöllun ekki trúanlega getur það haft 

neikvæð áhrif á kaupáform þeirra (Nekmat og Gower, 2012; Lu, Chang og Chang, 2014). 
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Á undanförnum árum hefur trúverðugleiki umfjallana töluvert verið rannsakaður (Duan, 

Gu og Whinston, 2008; Klein og Ford, 2003; Park og Kim, 2008), en takmarkað er til af 

rannsóknum á kostuðum umfjöllunum (Lu, Chang og Chang, 2014).  

Þóknun sem bloggari fær frá fyrirtæki í skiptum fyrir umfjöllun um vöru eða þjónustu 

getur til dæmis verið í formi beinnar peningagreiðslu, afslátta, gjafa, vöruúttekta eða 

sýnishorna. Oft getur verið erfitt að segja til um hvort um kostaðar færslur sé að ræða 

eða ekki þar sem ekki er alltaf um beinar peningagreiðslur að ræða (Sprague og Wells, 

2010; Sullivan, 2009). Lu, Chang og Chang (2014) skiptu kostuðum umfjöllunum upp í 

tvo hópa eftir því hvort um væri að ræða beinar peningagreiðslur eða ekki. Samkvæmt 

Petty og Andrews (2008) gera lesendur greinarmun á bloggurum hvað varðar 

trúverðugleika eftir því hvort þeir þiggja beinar peningagreiðslur fyrir umfjallanir sínar 

eða ekki. Þeir bloggarar sem þiggja beinar peningagreiðslur fyrir umfjallanir eru almennt 

teknir minna trúverðugir en þeir sem fá send frí sýnishorn eða afslætti. Oft er litið svo á 

að þau fyrirtæki sem greiða bloggurum með beinum peningagreiðslum séu að kaupa sér 

umfjöllun og að þeir bloggarar sem taka við beinum peningagreiðslum séu að selja það 

traust sem lesendur bera til þeirra og fyrirtækjanna. Aftur á móti er talið að þau 

fyrirtæki sem bjóða bloggurum afslætti eða senda þeim frí sýnishorn, séu líklegri til að 

vera samþykkt af lesendum bloggsins (Fu, 2010; Hsu, 2010).   

5.1.1 Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 

Hér á landi eru í gildi lög sem ná yfir hvers konar markaðssetningu og viðskiptahætti og 

hefur Neytendastofa vald til að grípa til aðgerða, sé ekki farið eftir eftir þeim ákvæðum 

sem fram koma þar. Í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu kemur 

fram að duldar auglýsingar séu bannaðar (Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005) og í leiðbeiningum Neytendastofu, um auðþekkjanlegar 

auglýsingar, kemur fram að auglýsingar skuli ávalt birta með þeim hætti að ekki leiki 

nokkur vafi á því að um auglýsignu sé að ræða. Sama gildir um aðrar viðskiptaaðferðir 

en auglýsingar, svo sem markaðssetningu í formi kynningar á vöru eða þjónustu 

(Neytendastofa, 2015). Bloggurum ber því að taka fram ef þeir hafa fengið sýnishorn, 

gjafir eða annars konar þóknun frá fyrirtækjum fyrir að birta umfjöllun á bloggsíðu sinni 

eða á samfélagsmiðlum.   
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Bloggurum sem birta kostaðar umfjallanir ber að hafa í huga að þeir þurfa að merkja 

umfjöllunina sem kostaða.  

Neytendur eiga að geta áttað sig á því strax í upphafi umfjöllunar hvort um kostaða 

færslu sé að ræða eða ekki. Þar af leiðandi ber þeim, sem birtir umfjöllunina, að taka 

fram efst í færslunni að um markaðssetningu sé að ræða. Merkingin þarf að vera skýr og 

greinileg og þarf að koma fram í hverju innleggi þar sem umfjöllun um vöru eða 

þjónustu er skrifuð gegn greiðslu eða annars konar þóknun (Neytendastofa, 2015). Sé 

brotið gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu (nr. 57/2005) 

getur það haft afleiðingar í för með sér. Samkvæmt IX kafla laganna hefur 

Neytendastofa hefur vald til að grípa til aðgerða sem fela í sér bann, fyrirmæli eða 

heimild með ákveðnum skilyrðum. Einstaklingar, félög og opinberir aðilar sem eru í 

atvinnurekstri og gerast sekir um að brjóta gegn lögunum geta átt yfir höfði sér sekt frá 

Neytendastofu (2015).  
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6 Kauphegðun 

Hegðun neytenda (e. consumer behaviour) einkennist af því að neytendur kynna sér 

vörur eða þjónustu áður en kaup eru framkvæmd. Þetta gera þeir til að draga úr áhættu 

og óvissu sem fylgir því að kaupa vörur sem ekki hafa verið keyptar áður og ekki er hægt 

að prófa áður en kaup eiga sér stað (Brown og Reingen, 1987; Kotler, 1999). Samkvæmt 

Lim, Sia, Lee og Benbasat (2006) eru neytendur líklegri til að kaupa vörur eða þjónustu 

ef að aðrir hafa samþykkt og mælt með viðkomandi vöru eða þjónustu. 

Samkvæmt Spears og Singh (2004) má skilgreina kaupáform (e. purchase intention) 

sem meðvituð áform neytenda um að festa kaup á vöru eða þjónustu. Lu, Chang og 

Chang (2014) segja kaupáform vera vilja neytenda til að kaupa vöru á ákveðnum 

tímapunkti eða í ákveðnum aðstæðum. Kaupáform vísa til þess þegar að neytendur ætla 

sér og hafa raunverulegan áhuga á að festa kaup á vöru eða þjónustu í náinni framtíð og 

er þetta hluti af kaupferlinu (Fishbein og Ajzen, 1975; Kotler, Wong, Saunders og 

Armstrong, 2005). 

Skipta má kaupferlinu upp í fimm megin skref. Fyrsta skrefið er að uppgötva þörfina, 

annað skrefið felur í sér upplýsingaöflun, á þriðja stigi eru valkostir metnir, á fjórða stigi 

eru kaupin framkvæmd og fimmta og síðasta stigið snýst um eftirkaupaáhrifin (Dewey, 

1910). Umfjallanir og meðmæli á bloggsíðum geta haft áhrif á fleiri en eitt af þessum 

stigum hjá lesendum, sér í lagi á fyrstu þremur skrefum kaupferlisins. Þegar kemur að 

því að afla upplýsinga um vöru og meta hvað er í boði geta ummæli á bloggsíðum skipt 

miklu máli, en þá leita neytendur oft eftir umsögnum og reynslusögum um vöru eða 

þjónustu sem þeir eru að hugsa um að kaupa (Hsu, Lin og Chiang, 2013). Það geta verið 

margir einstaklingar sem koma að kaupunum eða hafa áhrif á ferlið, allt frá kunningjum 

væntanlegs kaupanda til forsvarsmanna fyrirtækja (Engel, Blackwell og Miniard, 1990). 

Kaupáform eru þegar að fólk hefur í hyggju að kaupa sér vöru eða þjónustu, en áður 

en það framkvæmir kaupin metur það þá valkosti sem í boði eru og í kjölfarið ákveður 

það að framkvæma kaup. Þegar neytendur telja að um stór og mikilvæg kaup sé að 

ræða, eða þegar þeir hyggjast kaupa ákveðna vöru í fyrsta skipti eru þeir líklegri til þess 

að fara í gegn um öll skref kaupferlisins en þegar einföld og síendurtekin kaup eiga sér 
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stað (Kotler og Keller, 2009). Viðhorf neytenda í garð umfjallana á bloggsíðum hefur 

áhrif á kaupáform þeirra, en neytendur geta nú nálgast upplýsingar um vörur og 

þjónustu á fljótlegan og einfaldan hátt með tilkomu samfélagsmiðlana (Wang, Yu og 

Wei, 2012)  
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7 Aðferð  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf fólks til kostaðra umfjallana á 

bloggsíðum og var rannsóknin unnin út frá megindlegri aðferðafræði (e. quanitiative 

research).  Rannsóknin byggir á spurningalistakönnun sem send var út með rafrænum 

hætti til þátttakenda, með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunum: 

  Hver eru viðhorf fólks til kostaðra umfjallana á persónulegum bloggsíðum?  

 Telur fólk að kostaðar umfjallanir hafi áhrif á traust til bloggara? 

 Telur fólk það hafa áhrif á traust til bloggara hversu oft þeir taki fram ef um 
kostaða umfjöllun sé að ræða? 

 

7.1 Þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar samanstendur af 303 einstaklingum sem tóku þátt í könnuninni. 

Um er að ræða hentugleikaúrtak, en könnuninni var deilt á samfélagsmiðlinum 

Facebook.  

Þátttakendur eru að stærstum hluti konur á aldrinum 19-35 ára og menntunarstig er 

töluvert dreift. Nánari upplýsingar um bakgrunn þátttakenda má sjá í töflu 1.  
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Tafla 1. Upplýsingar um kynjaskiptingu, aldursdreifingu og menntun þátttakenda.  

Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

 
Kyn  

Kvenkyn 90,2% 

Karlkyn 9,8% 

Samtals  100,0% 

  Aldur 

18 ára eða yngri  5,5% 

19-25 ára  28,4% 

26-30 ára 39,3% 

31-35 ára 12,5% 

36-40 ára 5,9% 

41-45 ára 1,9% 

46-50 ára 1,9% 

51-55 ára 2,7% 

56 ára eða eldri  1,9% 

Samtals 100,0% 

  Menntunarstig 

Grunnskólapróf 13,6% 

Stúdentspróf, iðnpróf eða sambærilegt 34,2% 

Háskólapróf á grunnstigi 26,1% 

Háskólapróf á framhaldsstigi 22,6% 

Annað  3,5% 

Samtals 100,0% 

 

7.2 Mælitæki 

Mælitækið er í formi spurningalista sem samanstendur af 21 spurningu, þar af 20 

lokuðum spurningum og einni opinni spurningu (sp. 4). Spurningalistann má sjá í heild 

sinni í viðauka 1.  

Spurningar 1-4 voru að kanna hvort þátttakendur fylgdust með bloggsíðum og þá 

hversu oft, hversu mörgum og hverjum þeir fylgdust mest með. Þátttakendur voru svo 

beðnir um að hafa þann bloggara sem þeir fylgdust mest með í huga þegar þeir svöruðu 

spurningum 5-14. Spurning númer fimm er síuspurning þar sem spurt er hvort 
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bloggarinn fjalli um vörur eða þjónustu á blogginu.  Þeir sem svöruðu nei eða ég er ekki 

viss, fóru beint í spurningu 15 í listanum. Spurningar 6-12, sem allar voru á fimm stiga 

Likert kvarða, mátu traust til bloggara og byggðu að miklu leyti á þeim spurningum sem 

notaðar hafa verið í fyrri rannsóknum sem mæla viðhorf til kostaðra umfjallana á 

bloggsíðum (Hsu, Lin og Chiang, 2013; Lu, Chang og Chang, 2014). Í spurningu 13 voru 

þátttakendur beðnir um að svara hvort sá bloggari sem þeir fylgdust mest með fengi 

sýnishorn, gjafir eða annars konar þóknun fyrir umfjallanir á blogginu sínu. Þeir sem 

sögðu já voru spurðir hversu oft bloggarinn tæki fram að hann hefði fengið sýnishorn, 

gjafir eða annars konar þóknun fyrir umfjöllunina. Ef svarið við spurningu 13 var nei eða 

ég er ekki viss fóru þátttakendur næst í spurningu 15.  

Spurningar 15-18 mældu viðhorf þátttakenda til kostaðra umfjallana á bloggsíðum en 

rannsakandi taldi sig ekki finna viðeigandi spurningalista úr fyrri rannsóknum og því 

samdi hann spurningarnar sjálfur. Horft var til rannsóknar Brynju Bjarkar Garðarsdóttur 

(2015) við hönnun þeirra spurninga sem mældu viðhorf til kostaðra umfjallana. Að 

lokum voru þrjár bakgrunnsspurningar, þar sem spurt var um kyn, aldur og menntun 

þátttakenda. Ætlunin var að bera svörin saman með tilliti til þessara þátta til að kanna 

hvort munur væri á viðhorfi til kostaðara umfjallana á bloggsíðum milli ákveðinna hópa. 

Eftir að rannsakandi hafði klárað að hanna spurningalistann var könnunin sett upp á 

vefnum www.surveymonkey.com. Áður en könnunin var send út var gerð forprófun á 

fimm einstaklingum til þess að kanna hvort spurningalistinn væri skýr í augum 

þátttakenda. Þátttakendur í forprófun voru af báðum kynjum og með ólíkan bakgrunn. Í 

forprófun fékk rannsakandi nokkrar gagnlegar ábendingar og í kjölfarið var listinn 

endurbættur og hann sendur aftur á leiðbeinanda sem heimilaði að könnunin yrði lögð 

lögð fyrir þátttakendur.  Þá var könnunin send út á samfélagsmiðlinum Facebook.  

7.3 Framkvæmd  

Rannsakandi deildi könnuninni á sínum persónulega Facebook-aðgangi, en einnig voru 

10 aðrir sem deildu könnunninni með það að markmiði að fá fjölbreyttari hóp svarenda. 

Rannsakandi fékk leyfi til að deila hlekk á könnunina inn í nokkra Facebook hópa, þar 

sem hann taldi líklegt að meðlimir fylgdust með bloggsíðum. Þessir hópar eru ætlaðir 

fyrir umræður um hönnun, útlit og tísku. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 17. júlí til  

7. ágúst 2015, en á því tímabili ítrekaði rannsakandi nokkrum sinnum könnunina, fyrst 

http://www.surveymonkey.com/
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og fremst með því að setja athugasemd við innlegg á Facebook hópunum þannig að 

innleggið færðist ofar á vegg hópsins.  

Áður en þátttakendur svöruðu spurningunum fengu þeir upplýsingar um að 

spurningakönnunin væri hluti af lokaverkefni rannsakanda í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Rannsakandi tók fram að um nafnleysi væri að 

ræða og að svör yrðu ekki rakin aftur til þátttakenda. Gefinn var upp áætlaður tími sem 

færi í svörun spurninganna, einnig tók rannsakandi fram að svör hvers og eins 

þátttakenda væru mikilvæg fyrir rannsóknina. Að lokum fengu þátttakendur netfang 

rannsakanda og var boðið að hafa samband við hann. 
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8 Niðurstöður  

Líkt og sjá má í töflu 2 lesa flestir þátttakendur blogg einu sinni til þrisvar í viku, eða 32% 

þátttakenda. Tafla 3 sýnir að flestir þátttakendur fylgjast með einum til þremur 

bloggurum að jafnaði. Flestir þátttakendur fylgjast því með einum til þremur bloggurum, 

einu sinni til þrisvar í viku að jafnaði.  

Tafla 2. Hversu oft þátttakendur lesa blogg að jafnaði.  

Hversu oft lest þú blogg að jafnaði?  % 

Á hverjum degi 18,5% 

Fjórum til sex sinnum í viku 19,8% 

Einu sinni til þrisvar í viku 32,0% 

Einu sinni til þrisvar í mánuði 23,1% 

Sjaldnar en einu sinni í mánuði 6,6% 

Samtals  100% 

 

Tafla 3. Fjöldi bloggara sem þátttakendur fylgjast með. 

Hvað fylgist þú með mörgum bloggurum að jafnaði? % 

Ég fylgist með einum til þremur bloggurum að jafnaði 63,3% 

Ég fylgist með fjórum til sex bloggurum að jafnaði 22,3% 

Ég fylgist með sjö til níu bloggurum að jafnaði 9,0% 

Ég fylgist með tíu til tólf bloggurum að jafnaði 1,7% 

Ég fylgist með þrettán eða fleiri bloggurum að jafnaði 3,7% 

Samtals 100% 

 



 

36 

Það skal tekið fram að spurning fjögur í gagnasafninu var opin þar sem þátttakendur 

voru spurðir hvaða bloggara þeir fylgdust mest með, en þegar rannsakandi hóf 

gagnaúrvinnslu tók hann ákvörðun um að birta ekki formlegar niðurstöður við þeirri 

spurningu, þar sem margir svöruðu henni ekki og hún svarar ekki spurningum 

rannsóknarinnar. Þau svör sem fengust við spurningunni gefa þó til kynna svo ekki sé 

um villst að þátttakendur lesa flestir hin svokölluðu lífstílsblogg þar sem tíska, hönnun 

og matur eru aðal umfjöllunarefnið. Þeir einstaklingsbloggarar sem voru oftast nefndir 

voru Þórunn Ívars, Erna Hrund, Svartáhvítu, Gyða Dröfn, Tanja Ýr og Skreytumhús. Þau 

bloggsamfélög sem voru oftast nefnd voru Trendnet, Fagurkerar og Króm. Hefðu fleiri 

karlar eða fólk af eldri kynslóðum tekið þátt má ætla að fjölbreyttari bloggsíður hefðu 

verið nefndar.  

8.1 Traust til bloggara  

Eins og sjá má í töflu 4 voru þátttakendur almennt frekar sammála þeim fullyrðingum 

sem settar voru fram í spurningum 6-12, þrátt fyrir að ekki væri um afgerandi jákvæða 

afstöðu að ræða. Þátttakendur voru almennt sammála því að hægt væri að fá 

nytsamlegar upplýsingar um virkni vöru eða þjónustu hjá tilteknum bloggara (M=3,70).   
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Tafla 4. Upplýsingar um spurningar 6-12 sem mæla traust til bloggara. 

  

Traust til bloggara. 

  

Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

 

Sp. 6 
Ég tel að bloggarinn gefi almennt 
raunsæja mynd af þeirri vöru eða 
þjónustu sem hann fjallar um 

241 3,48 1,100 

 

Sp. 7 
Ég fæ nytsamlegar upplýsingar um 
virkni vöru/þjónustu hjá þessum 
bloggara 

241 3,70 ,937 

 

Sp. 8 
Með því að lesa bloggsíðuna fæ ég 
nákvæmar upplýsingar um 
vörur/þjónustu 

240 3,51 ,959 

 

Sp. 9  
Ég trúi því að meðmæli bloggarans 
séu sönn 

240 3,42 1,064 

 

Sp. 10 
Ég treysti því sem bloggarinn skrifar 
um í færslum sínum 

271 3,48 ,969 

 

Sp. 11 
Ég treysti því að upplýsingarnar sem 
koma fram á bloggsíðunni séu sannar 

270 3,57 ,957 

 

Sp. 12 Hægt er að treysta bloggaranum 270 3,50 1,016 

  

Rannsakandi taldi spurningar 6-12 í gagnasafninu mæla traust. Til að ganga úr skugga 

um að þær væru allar að mæla það sama var framkvæmd þáttagreining (e. principal 

component analysis) á þeim spurningum. Kaiser-Meyer-Olkin próf var framkvæmt til 

þess að kanna hvort að úrtakið væri nægilega stórt fyrir greininguna og sýndu 

niðurstöður þess úrtakið væri heppilegt fyrir þáttagreiningu (KMO=0,908). Bartletts 

prófið (e. bartlett‘s test of sphericity) gaf til kynna að fylgni væri á milli breyta og voru 

niðurstöður þess marktækar (2 (21) = 1457,105; p  0,01). Skriðuprófið (e. scree plot) 

sýndi að hentugt væri að hafa einn þátt, sjá Viðauka 2. Rannsakandi var sammála 

niðurstöðum skriðuritsins um að einn þáttur væri æskilegur. Þátturinn fékk eigingildið 

5,109 og skýrðu breyturnar í þættinum samanlagt 72,981% af breytileika gagnasettsins. 

Breyturnar sjö sem rannsakandi taldi mæla traust til bloggara voru sameinaðar í einn 

þátt sem fékk nafnið Traust til bloggara, sjá töflu 11 í viðauka 2. Til þess að ganga úr 

skugga um að samsetning spurninga í þættinum væri góð var innri áreiðanleiki mældur 
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með Cronbach‘s alpha (α). Áreiðanleikinn mældist 0,937 sem telst mjög gott. Út frá 

þessum upplýsingum má draga þá ályktun að spurningarnar séu með ágætum að mæla 

það sama. 

8.2 Áhrif kostaðra umfjallana á traust til bloggara 

Mikill meirihluti þátttakenda (N=175) sögðu að sá bloggari sem þeir fylgdust mest með 

fengi sýnishorn, gjafir eða annars konar þóknun fyrir umfjallanir á blogginu, en einungis 

20 þátttakendur svöruðu neitandi. Niðurstöðurnar sýndu að traust til þeirra bloggara 

eða bloggsíðna sem fá slíkar þóknanir er minna (M=3,39; SD=0,87) heldur en traust til 

þeirra sem ekki fá slíkar þóknanir (M=4,01; SD=0,84) (t=(193)=-3,003; p0,05). 

Mestur eru munurinn á viðhorfum til þess hvort þátttakendur telji trúverðugleika 

umfjöllunar skerðast eftir því hvort bloggarinn sem þeir fylgjast mest með hafi fengið 

vörur sem sýnishorn eða ekki, líkt og kemur fram í töflu 5.  

Tafla 5. Munur á viðhorfi þátttakenda til kostaðra umfjallana eftir því hvort bloggarinn sem þeir fylgjast 
mest með birtir kostaðar umfjallanir.  

  
Meðaltal 

t-gildi Frígráður p-gildi 

95% öryggismörk 

Já Nei Lægri Hærri 

Ég tel mikilvægt að bloggarar taki 
fram ef þeir hafa fengið 
sýnishorn frá fyrirtækjum til að 
fjalla um 

4,25 4,35 -,346 182 ,730 -,680 ,477 

Ég tel það ekki skerða 
trúverðugleika umfjöllunar ef 
bloggari hefur fengið vöru sem 
sýnishorn 

2,79 3,41 -2,100 182 ,037 -1,205 -,038 

Ég tel það ekki skipta máli hvort 
bloggari hafi keypt sér vörur í 
umfjöllun sjálfur eða hafi fengið 
þær sendar frá fyrirtækjum 

2,62 2,76 -,449 182 ,654 -,765 ,481 

Ég er almennt hlynnt/ur því að 
bloggari fái peningagreiðslur frá 
fyrirtækjum fyrir að fjalla um 
vörur/þjónustu á bloggsíðu sinni 

2,71 2,82 -,384 182 ,702 -,681 ,459 
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8.3 Áhrif þess hvort tekið sé fram ef um kostaða umfjöllun er að ræða á 
traust til bloggara  

Til þess að svara rannsóknarspurningunni, telur fólk það hafa áhrif á traust til bloggara 

hversu oft þeir taki fram ef um kostaða umfjöllun sé að ræða?, var fylgniprófið (e. 

correlation) Spearman notað til að kanna styrk sambandsins milli samsettu breytunnar 

Traust til bloggara og spurningu 14, hversu oft eða sjaldan er tekið fram þegar að 

bloggarinn fær sýnishorn, gjafir eða annarskonar þóknun fyrir að fjalla um vörur eða 

þjónustu á blogginu? 

Áður en hægt var að framkvæma fylgniprófið voru þeir sem svöruðu ég veit það ekki 

við spurningu 14 teknir út. Einnig voru svarkostirnir aldrei og sjaldan sameinaðir þar sem 

að fáir þátttakendur merktu við þá valmöguleika. Í ljós kom að niðurstöðurnar voru 

marktækar og um neikvæða fylgni var að ræða. Því sjaldnar sem tekið er fram að um 

kostaða færslu sé að ræða, því minna traust bera þátttakendur til bloggara (rs=-0,308; 

N=149; p0,01). 

8.4 Viðhorf þáttakenda til kostaðra umfjallana 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni, hver eru viðhorf fólks til kostaðra umfjallana 

á bloggsíðum?, var kölluð fram lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) fyrir þær 

spurningar gagnasafnsins sem snéru að kostuðum umfjöllunum. Tafla 6 sýnir að það er 

afgerandi afstaða þátttakenda að mikilvægt sé að það komi fram ef um kostaða færslu 

er að ræða. Þátttakendur töldu trúverðugleika umfjöllunar skerðast ef bloggari fengi 

vöru sem sýnishorn (M=2,86; SD=1,15) og töldu þeir skipta máli hvort bloggari keypti 

vörur sjálfur eða fengi sendar sem sýnishorn (M=2,62; SD=1,19). Þegar þátttakendur 

voru spurðir hvort þeir væru hlynntir því að bloggarar fengju peningagreiðslur frá 

fyrirtækjum fyrir að fjalla um vörur eða þjónustu á bloggsíðum voru viðhorfin ekki mjög 

afgerandi, en hallast þó í átt að neikvæðni (M=2,76; SD=1,11).  

Ef heildarniðurstaðan er skoðuð má segja að viðhorf þátttakenda til kostaðra 

umfjallana á bloggsíðum sé almennt frekar neikvæð þrátt fyrir að ekki sé um afgerandi 

neikvæð viðhorf að ræða.  
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Tafla 6.  Lýsandi tölfræði fyrir viðhorf til kostaðra umfjallana. 

    Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

sp. 15 
Ég tel mikilvægt að bloggarar taki 
fram ef þeir hafa fengið sýnishorn 
frá fyrirtækjum til að fjalla um 

256 4,24 1,15 

sp. 16 

Ég tel það ekki skerða 
trúverðugleika umfjöllunar ef 
bloggari hefur fengið vöru sem 
sýnishorn 

256 2,86 1,15 

sp. 17 

Ég tel það ekki skipta máli hvort 
bloggari hafi keypt sér vörur í 
umfjöllun sjálfur eða hafi fengið 
þær sendar frá fyrirtækjum 

256 2,62 1,19 

sp. 18 

Ég er almennt hlynnt/ur því að 
bloggari fái peningagreiðslur frá 
fyrirtækjum fyrir að fjalla um 
vörur/þjónustu á bloggsíðu sinni 

255 2,76 1,11 

 

Til að kanna styrk sambands á milli þess hversu oft þátttakendur lesa blogg, hversu 

mörgum bloggurum þeir fylgjast með, aldri þátttakenda og menntun þeirra og þeirra 

breyta sem mæla viðhorf til kostaðra umfjallana á bloggsíðum var framkvæmt 

fylgniprófið Spearman.  

Eins og sjá má í töflu 7 var það aðeins menntun þátttakenda sem hafði marktæka 

fylgni á það hvort þeir teldu mikilvægt að bloggarar tækju fram ef þeir hefðu fengið send 

sýnishorn frá fyrirtækjum til að fjalla um í bloggfærslum, en taka ber fram að um veika 

fylgni er að ræða. Eftir því sem þátttakendur höfðu lokið hærra menntunarstigi, því 

mikilvægara þótti þeim að bloggarar tækju fram ef þeir hefðu fengið sýnishorn frá 

fyrirtækjum til að fjalla um (rs=0,145; N=256; p0,05). 
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Tafla 7. Áhrifaþættir á afstöðu þátttakenda til spurningar 15.  

Ég tel mikilvægt að bloggarar taki fram ef þeir hafa fengið sýnishorn frá 
fyrirtækjum til að fjalla um. 

 
Fylgni p-gildi Fjöldi 

Hversu oft lest þú 
blogg að jafnaði? 

0,013 0,836 256 

Hvað fylgist þú 
með mörgum 
bloggurum að 
jafnaði? 

-0,073 0,245 255 

Á hvaða aldursbili 
ert þú? 

-0,001 0,983 256 

Hvert er hæsta 
menntunarstig 
sem þú hefur 
lokið? 

0,145* 0,02 256 

 

Tafla 8 sýnir að eftir því sem þátttakendur lesa oftar blogg, þeim mun meira sammála 

eru þeir því að trúverðugleiki umfjöllunar skerðist ef bloggari hefur fengið vöru sem 

sýnishorn (rs=0,131; N=256; p0,05). Taka ber fram að um veika fylgni er að ræða. 

Tafla 8. Áhrifaþættir á afstöðu þátttakenda til spurningar 16.  

Ég tel það ekki skerða trúverðugleika umfjöllunar ef bloggari hefur fengið vöru 
sem sýnishorn.  

 
Fylgni p-gildi Fjöldi 

Hversu oft lest þú 
blogg að jafnaði? 

0,131* 0,036 256 

Hvað fylgist þú 
með mörgum 
bloggurum að 
jafnaði? 

0,078 0,216 255 

Á hvaða aldursbili 
ert þú? 

-0,119 0,057 256 

Hvert er hæsta 
menntunarstig 
sem þú hefur 
lokið? 

-0,061 0,330 256 

 



 

42 

Eftir því sem menntunarstig þátttakenda er hærra, þeim mun meira ósammála eru 

þeir því að það skipti ekki máli hvort bloggarar kaupi vörur í umfjöllun sjálfir eða fái þær 

sendar frá fyrirtækjum þrátt fyrir að ekki sé um sterka fylgni sé að ræða, líkt og fram 

kemur í töflu 9 (rs=-0,139; N=256; p0,05). 

Tafla 9. Áhrifaþættir á afstöðu þátttakenda til spurningar 17.  

Ég tel það ekki skipta máli hvort bloggari hafi keypt sér vörur í umfjöllun 
sjálfur eða hafi fengið þær sendar frá fyrirtækjum.  

 
Fylgni p-gildi Fjöldi 

Hversu oft lest þú 
blogg að jafnaði? 

0,032 0,613 256 

Hvað fylgist þú 
með mörgum 
bloggurum að 
jafnaði? 

0,026 0,685 255 

Á hvaða aldursbili 
ert þú? 

-0,088 0,162 256 

Hvert er hæsta 
menntunarstig 
sem þú hefur 
lokið? 

-0,139* 0,026 256 

 

Eftir því sem þátttakendur eru yngri, þeim mun hlynntari eru þeir að bloggarar fái 

peningagreiðslur frá fyrirtækjum fyrir að fjalla um vörur eða þjónustu á blogginu eins og 

tafla 10 gefur til kynna þrátt fyrir að ekki sé um sterka fylgni að ræða (rs=-0,138; N=255; 

p0,05). 



 

43 

Tafla 10. Áhrifaþættir á afstöðu þátttakenda til spurningar 18.  

Ég er almennt hlynnt/ur því að bloggari fái peningagreiðslur frá fyrirtækjum 
fyrir að fjalla um vörur eða þjónustu á blogginu.  

 
Fylgni p-gildi Fjöldi 

Hversu oft lest þú 
blogg að jafnaði? 

0,008 0,893 255 

Hvað fylgist þú 
með mörgum 
bloggurum að 
jafnaði? 

-0,040 0,524 254 

Á hvaða aldursbili 
ert þú? 

-0,138* 0,028 255 

Hvert er hæsta 
menntunarstig 
sem þú hefur 
lokið? 

-0,114 0,069 255 
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9 Umræður  

Bloggarar og umfjallanir um vörur og þjónustu á bloggsíðum eru að verða sífellt stærri 

og mikilvægari þáttur í markaðsstarfi fyrirtækja. Bloggarar geta haft áhrif á lesendur og 

því getur verið dýrmætt fyrir fyrirtæki að virtur bloggari fjalli á jákvæðan hátt um vörur 

eða þjónustu fyrirtækisins (Uzunoglu og Kip, 2014). Þar sem sífellt verður algengara að 

bloggarar birti kostaðar umfjallanir á bloggsíðum sínum taldi rannsakandi mikilvægt að 

rannsaka viðhorf fólks til þessara kostuðu umfjallana sem og traust þeirra til bloggara, 

en fyrr á þessu ári var gerð eigindleg rannsókn þar sem kom í ljós að viðhorf þátttakenda 

í garð kostaðra umfjallana á bloggsíðum voru almennt neikvæð (Brynja Björk 

Garðarsdóttir, 2015).  

Í upphafi rannsóknar var lagt upp með að fá svör við þremur rannsóknarspurningum:  

 Hver eru viðhorf fólks til kostaða umfjallana á persónulegum bloggsíðum?  

 Telur fólk að kostaðar umfjallanir hafi áhrif á traust til bloggara? 

 Telur fólk það hafa áhrif á traust til bloggara hversu oft þeir taki fram ef um 
kostaða umfjöllun sé að ræða? 

Niðurstöðurnar sýna að það skiptir þátttakendur miklu máli að bloggarar taki fram ef 

þeir fá sýnishorn, greiðslur eða annars konar þóknanir fyrir umfjallanir á bloggsíðum og 

er það í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Brynja Björk Garðarsdóttir, 2015; Lu, 

Chang og Chang, 2014; Uzunoglu og Kip, 2014). Viðhorf þátttakenda til kostaðra 

umfjallana á bloggsíðum einkennast almennt af neikvæðni, en þó var ekki um sterk 

neikvæð viðhorf að ræða. Þrátt fyrir að niðurstöðurnar væru frekar hlutlausar og ekki 

afgerandi neikvæðar voru þátttakendur flestir á móti því að bloggarar fengju greitt fyrir 

umfjallanir og töldu kostaðar umfjallanir skerða trúverðugleika bloggara.  

Þátttakendur bera meira traust til þeirra bloggara sem hafa ekki fengið sýnishorn, 

greiðslur eða annars konar þóknun fyrir umfjallanir sínar, heldur en til þeirra sem fá 

slíkar þóknanir. Taka ber fram að einungis lítill hluti þátttakenda taldi bloggara ekki fá 

neina þóknun fyrir umfjallanir. Rannsakanda þótti áhugavert að um fjórðungur 

þátttakenda var ekki viss hvort bloggari fengi þóknun eða ekki og má því ætla að 
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bloggarar þurfi að taka skýrar fram ef um kostaðar færslur er að ræða. Samkvæmt 

reglum sem Neytendastofa (2015) hefur sett, ber bloggurum að taka skýrt og greinilega 

fram í upphafi bloggfærslu ef um kostaða umfjöllun er að ræða.  

Af þeim bloggurum sem birta kostaðar umfjallanir á bloggsíðum sínum, bera 

þátttakendur meira traust til bloggara eftir því sem þeir taka oftar fram að um kostaða 

umfjöllun sé að ræða og því ættu bloggarar að merkja færslur sem eru kostaðar þannig 

að lesendur taki eftir því, þar sem þetta skiptir lesendur miklu máli. Í ljósi þessara 

niðurstaðna ættu bloggarar því ávallt að taka fram ef um kostaða umfjöllun er að ræða 

þar sem traust er algjört grundvallaratriði ætli bloggari sér að ná árangri og safna að sér 

stórum fylgjendahópi. Það gefur einnig augaleið að fyrirtæki hagnast meira á því að fara 

í samstarf við bloggara sem hefur stóran fylgjendahóp, sem treystir því sem bloggarinn 

skrifar um. Þannig dreifist umfjöllunin um vörur eða þjónustu fyrirtækisins víðar. 

Fyrirtæki sem nýta bloggara í markaðslegum tilgangi ættu einnig að vera meðvituð 

um þetta, því rannsóknir hafa sýnt að lesendur telja ekki einungis bloggarana 

ótrúverðuga, heldur geta þeir einnig misst traust á fyrirtækjum og vörumerkjum sem 

fjallað er um á bloggsíðum, því þeir treysta ekki bloggaranum (Uzunoglu og Kip, 2014). 

Það getur því verið dýrkeypt fyrir fyrirtæki að fara í samstarf með bloggara þar sem 

lesendur treysta ekki því sem hann skrifar, ekki bara að því leyti að nýjir viðskiptavinir 

náist ekki, heldur geta núverandi viðskiptavinir misst áhugann á vörumerkinu (Lee og Ko, 

2012). Þetta getur einnig haft neikvæð áhrif fyrir bloggara sem missa lesendur og í 

kjölfarið kjósa færri fyrirtæki að fara í samstarf með þeim.  

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir forsvarsmenn fyrirtækja og markaðsfólk sem er 

að nýta sér eða hyggist nýta sér bloggara í markaðsstarfi sínu, en einnig geta 

bloggararnir sjálfir nýtt sér niðurstöðurnar. Síðast en ekki síst myndi það gagnast 

neytendum ef fyrirtæki og bloggarar yrðu meðvitaðri um mikilvægi þess að taka alltaf 

fram ef um kostaðar umfjallanir er að ræða. Það er mikilvægt að fyrirtæki sem hyggist 

fara í samstarf með bloggurum velji bloggara af kostgæfni með það fyrir augunum að 

bloggarinn passi við vörumerkið sem ætlunin er að hann fjalli um (Uzunoglu og Kip, 

2014). Það er auðvelt fyrir fyrirtæki að fylgjast með árangrinum í rauntíma (Clow og 

Baack, 2010) og því ætti að koma fljótlega í ljós hvort að samstarfið falli í kramið hjá 

neytendum eða ekki. 
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9.1 Takmarkanir og hugmyndir að frekari rannsóknum  

Fyrst ber að taka fram að þar sem um hentugleikaúrtak er að ræða er ekki hægt að 

alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýði. Önnur ástæða þess að ekki er hægt að alhæfa 

niðurstöðurnar er sú að úrtakið samanstendur af 303 einstaklingum, sem er töluvert 

færri þátttakendur en rannsakandi hafði vonast eftir.  

Mikill meirihluti þátttakenda eru konur á aldrinum 18-35 ára og því mikilvægt að átta 

sig á að ef einstaklingar í úrtaki væru með fjölbreyttari bakgrunn fengjust mögulega 

aðrar niðurstöður. Þess ber þó að geta að niðurstöður þessarar rannsóknar gefa ef til vill 

einhverja hugmynd um viðhorf og skoðanir ungra kvenna til kostaðra umfjallana á 

bloggsíðum, en nauðsynlegt er að gera fleiri rannsóknir á fjölbreyttari hóp til að hægt sé 

að alhæfa um niðurstöðurnar. Ekki fengust tölur um það hvað einkennir lesendahóp 

stærstu lífstílsbloggarana hér á landi, en rannsakandi telur líklegt að það séu að miklu 

leyti ungar konur, líkt og þær sem tóku þátt í rannsókninni og byggir hann það til dæmis 

á fylgendasíðum (e. like page) helstu bloggaranna á Facebook  en stór hluti fylgenda þar 

eru ungar konur. 

Ástæða þess að yfir 90% þátttakenda eru konur, telur rannsakandi meðal annars 

stafa af því að í fyrstu spurningu gagnasafnsins voru þátttakendur beðnir um að svara 

því hvort þeir læsu bloggsíður eða ekki. Þeir sem svöruðu neitandi færðust beint í 

bakgrunnsspurningarnar og þar kom í ljós að stór hluti þeirra voru karlmenn. 

Rannsakandi deildi könnuninni í hópa á Facebook þar sem mikill meirihluti hópmeðlima 

eru konur og hefur það eflaust haft áhrif.  

Rannsakandi telur mikilvægt að kanna viðhorf fólks til kostaðra umfjallana á 

bloggsíðum nánar, en eins og fram kom hér að ofan skortir rannsóknir á þessu sviði (Lu, 

Chang og Chang, 2014). Þessi tegund markaðssetningar er komin til að vera og er 

umfangsmeiri en margir gera sér grein fyrir. Það væri verðugt verkefni að taka viðtöl við 

forsvarsmenn þeirra fyrirtækja sem hafa verið að nýta sér umfjallanir á bloggsíðum með 

markvissum hætti hér á landi, meðal annars til að fá haldbærar upplýsingar um það 

hvernig þeir velja bloggara til að fara í samstarf við og hvort og þá hvaða árangri það sé 

raunverulega að skila fyrirtækinu. Að lokum telur rannsakandi þó mikilvægt að 

framkvæma rannsókn sambærilega þessari á stærra og fjölbreyttara úrtaki þess að 

nákvæmari og áreiðanlegri niðurstöður fáist.  
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Viðauki 1 

 

Kæri þátttakandi 

 

Spurningakönnun þessi er hluti af lokaverkefni mínu í MS í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Könnuninni er ætlað að mæla viðhorf 

þátttakenda til kostaðra umfjallana á bloggsíðum.  

Það væri mér mikils virði ef þú myndir gefa þér tíma til að svara eftirfarandi 

spurningum eftir bestu getu. Könnunin tekur um það bil 3-5 mínútur.  

Taka ber fram að svör verða ekki rakin aftur til einstakra þátttakenda og öll gögn eru 

nafnlaus.  

 

Hafir þú einhverjar ábendingar eða spurningar er þér velkomið að senda mér 

tölvupóst á mdf1@hi.is. 

 

Með fyrirfram þökk,  

Margrét Dagbjört Flygenring 

 
 

1. Lest þú blogg? 

 Já 

 Nei   

 

2. Hversu oft lest þú blogg að jafnaði?  

 Á hverjum degi 

 Fjórum til sex sinnum í viku 

 Einu sinni til þrisvar í viku 

 Einu sinni til þrisvar í mánuði 

 Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

 

3. Hvað fylgist þú með mörgum bloggurum að jafnaði? 

 Ég fylgist með 1-3 bloggurum 

 Ég fylgist með 4-6 bloggurum 

 Ég fylgist með 7-9 bloggurum 

 Ég fylgist með 10-12 bloggurum 

 Ég fylgist með 13 eða fleiri bloggurum 
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4. Vinsamlegast skrifaðu niður þann bloggara sem þú fylgist mest með.  

 ____________________.  

 

Vinsamlegast hafðu í huga þann bloggara sem þú nefndir hér að ofan þegar þú svarar 

eftirfarandi spurningum.  

 

5. Fjallar bloggarinn stundum um vörur eða þjónustu á blogginu?  

 Já 

 Nei  

 Ég er ekki viss  

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi fullyrðingum. 

 

6. Ég tel að bloggarinn gefi almennt raunsæja mynd af þeirri vöru eða þjónustu 

sem hann fjallar um.  

 Mjög ósammála 

 Ósammála  

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála  

 

7. Ég  fæ nytsamlegar upplýsingar um virkni vöru/þjónustu hjá þessum bloggara.  

 Mjög ósammála 

 Ósammála  

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála  

 

8. Með því að lesa bloggsíðuna fæ ég nákvæmar upplýsingar um vörur/þjónustu? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála  

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála  
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9. Ég trúi því að meðmæli bloggara séu sönn?  

 Mjög ósammála 

 Ósammála  

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála  

 

10. Ég treysti því sem bloggarinn skrifar um í færslum sínum? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

11. Ég teysti því að upplýsingar sem koma fram á bloggsíðu séu sannar? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála  

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála  

 

12. Hægt er að treysta bloggaranum.  

 Mjög ósammála 

 Ósammála  

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

13. Fær bloggarinn sýnishorn, gjafir eða annarskonar þóknun fyrir umfjallanir á 

blogginu. 

 Já 

 Nei 

 Ég er ekki viss 
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14. Hversu oft eða sjaldan er tekið fram þegar að bloggarinn fær sýnishorn, gjafir 

eða annarskonar þóknun fyrir að fjalla um vörur eða þjónustu á blogginu? 

 Alltaf 

 Oft  

 Stundum 

 Sjaldan 

 Aldrei 

 Ég hef ekki tekið eftir því 

 

Hér koma nokkrar staðhæfingar almennt um viðhorf þitt til bloggara og umfjallana á 

bloggsíðum. Vinsamlegast taktu afstöðu eftir því hversu ósammála eða sammála þú ert.  

 

15. Ég tel mikilvægt að bloggarar taki fram ef þeir hafa fengið sýnishorn frá 

fyrirtækjum til að fjalla um. 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

16. Ég tel það ekki skerða trúverðugleika umfjöllunar ef bloggari hefur fengið vöru 

sem sýnishorn.  

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

17. Ég tel það ekki skipta máli hvort bloggari hafi keypt sér vörur í umfjöllun sjálfur 

eða hafi fengið þær sendar frá fyrirtækjum. 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála 
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18. Ég er almennt hlynnt/ur því að bloggari fái peningagreiðslur frá fyrirtækjum 

fyrir að fjalla um vörur/þjónustu á bloggsíðu sinni.  

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki ósammála né sammála 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

Hér á eftir koma nokkrar almennar spurningar.  

19. Hvert er kyn þitt? 

 Kvenkyn 

 Karlkyn  

 

20. Á hvaða aldursbili ert þú? 

 18 ára eða yngri 

 19-25 ára 

 26-30 ára 

 31-35 ára 

 36-40 ára 

 41-45 ára 

 46-50 ára 

 51-55 ára 

 56 ára eða eldri  

 

21. Hvert er hæsta menntunastig sem þú hefur lokið? 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf, iðnpróf eða sambærilegt  

 Háskólagráða á grunnstigi 

 Háskólagráða á framhaldsstigi 

 Annað  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða ábendingar er þér velkomið að senda tölvupóst á 

mdf1@hi.is  

 

mailto:mdf1@hi.is
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Viðauki 2 

 

 

Mynd 1. Skriðurit fyrir mögulega þætti í þáttagreiningu. 
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Tafla 11. Þáttagreining á spurningum sem snúa að trausti til bloggara. 

Traust til bloggara Þáttahleðslur 

Ég treysti því sem bloggarinn skrifar um í færslum 
sínum 

,922 

Ég trúi því að meðmæli bloggarans séu sönn 
,914 

Hægt er að treysta bloggaranum ,896 

Ég treysti því að upplýsingarnar sem koma fram á 
bloggsíðunni séu sannar ,878 

Ég tel að bloggarinn gefi almennt raunsæja mynd 
af þeirri vöru eða þjónustu sem hann fjallar um ,848 

Með því að lesa bloggsíðuna fæ ég nákvæmar 
upplýsingar um vörur/þjónustu ,756 

Ég fæ nytsamlegar upplýsingar um virkni 
vöru/þjónustu hjá þessum bloggara ,747 

Innri áreiðanleiki (α) 0,937 

 


