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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif markaðssetningar snyrtivara með 

samfélagsmiðlunum blogg, Facebook og Snapchat. Fjöldi samfélagsmiðla og notenda þeirra 

hefur aukist gríðarlega síðustu ár með aukinni netnotkun. Höfundar könnuðu söluáhrifin sem 

umfjöllun áhrifavalds (e. Influencer) á samfélagsmiðlum getur haft. 

Rannsóknin var gerð í samstarfi við bloggarann, Línu Birgittu Camillu Sigurðardóttur 

(hér eftir talað um Línu Birgittu), sem er áhrifavaldur á samfélagsmiðlum og bloggar á 

vefsíðunni www.linethefine.com og í samstarfi við heildverslunina Medico ehf. (hér eftir 

talað um Medico). Rannsóknin var framkvæmd með svokölluðu hálftilraunasniði, sem miðar 

að því að rannsakendur gátu þá stýrt hluta rannsóknarinnar. Rannsóknaraðferðin gerir 

rannsakendum kleift að rannsaka viðfangsefni hennar við náttúrulegar aðstæður. Notast var 

við tímaraðarsnið (e. Time series design) en það gengur út á að mælingar eru endurteknar 

fyrir og eftir inngrip sem í þessari rannsókn voru bloggfærslur.  

Rannsóknin var framkvæmd þannig að Lína Birgitta var beðin um að gera tvær 

vöruumfjallanir með ólíkum snyrtivörum á samfélagsmiðlum. Sala þeirra í janúar var borin 

saman við söluna mánuð eftir að vöruumfjöllunina höfðu verið settar á netið, eða frá mars til 

apríl. Salan mánuði eftir fyrri vöruumfjöllunina var skoðuð frá 4. mars til 4. apríl 2016 og 

seinni vöruumfjöllunina 16. mars til 16. apríl 2016.  

Höfundar tóku tvö viðtöl, við bloggarann, Línu Birgittu og við Þ. Ester Sigurðardóttur, 

eiganda og markaðsstjóra heildverslunarinnar Medico. Þ. Ester hefur starfað á 

snyrtivörumarkaðnum í 30 ár og er sérfræðingur á sínu sviði. Rannsakendur vona að ritgerðin 

veiti innsýn á umsvif áhrifavalda á samfélagsmiðlum og af hverju fyrirtæki ættu að nota þá 

við markaðssetningu. Samfélagsmiðlar eru nýlegir miðlar og nýjungar skapa ný tækifæri.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að umfjöllun áhrifavalds á samfélagsmiðlum hefur 

áhrif á sölu snyrtivara. Yfirfara mætti niðurstöður rannsóknarinnar yfir á aðrar vörutegundir 

og aðra áhrifavalda og álykta höfundar að um svipaða niðurstöðu yrði að ræða. 
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efnismarkaðssetning, umtal, veirumarkaðssetning, blogg, Facebook og Snapchat 

 

 

 



	  
	  

Formáli  
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Höfundar vilja einnig þakka starfsmönnum bókasafnsins fyrir hjálpsemina með 

heimildarvinnu og uppsetningu ritgerðar. Sérstaklega Hafdísi Dögg Hafsteinsdóttur og Rögnu 

Björk Kristjánsdóttur.  

Höfundar vilja þakka Guðmundi Arnari Guðmundssyni, markaðsstjóra NOVA, og 

kennara við Háskólann í Reykjavík fyrir að leiðbeina rannsókninni.  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Efnisyfirlit 

1.	   Inngangur	  .....................................................................................................................................................	  1	  

2.	   Áhrifavaldar	  (e.	  Influencers)	  ................................................................................................................	  3	  

2.1.	   Bloggarar	  ..............................................................................................................................................	  5	  

2.2.	   Lína	  Birgitta	  ........................................................................................................................................	  5	  

3.	   Snyrtivörumarkaðurinn	  .........................................................................................................................	  6	  

3.1.	   Medico	  ehf.	  ..........................................................................................................................................	  7	  

3.2.	   Um	  snyrtivörumarkaðinn	  .............................................................................................................	  7	  

3.3.	   Markaðssetning	  snyrtivara	  ..........................................................................................................	  9	  

3.4.	   Markhópar	  .........................................................................................................................................	  11	  

3.5.	   Val	  snyrtivörumerkja	  ....................................................................................................................	  13	  

4.	   Neytendahegðun	  (e.	  Consumer	  behaviour)	  .................................................................................	  15	  

5.	   Kauphegðunarferli	  (e.	  The	  buying	  decision	  process)	  ..............................................................	  16	  

5.1.	   Uppgötvun	  á	  þörf	  (e.	  Problem	  recognition)	  ........................................................................	  19	  

5.2.	   Upplýsingaleit	  (e.	  Information	  search)	  .................................................................................	  20	  

5.3.	   Mat	  valkosta	  (e.	  Evalution	  of	  alternatives)	  .........................................................................	  21	  

5.4.	   Vörukaup	  (e.	  Purchase	  decision)	  .............................................................................................	  22	  

5.5.	   Eftirkaupaáhrif	  (e.	  Postpurchase	  satisfaction)	  ..................................................................	  22	  

6.	   Kaupmáttur	  ................................................................................................................................................	  23	  

7.	   Söluráðar	  .....................................................................................................................................................	  25	  

8.	   Stafræn	  markaðssetning	  (e.	  Digital	  marketing)	  .........................................................................	  27	  

9.	   Samfélagsmiðlar	  ......................................................................................................................................	  27	  

9.1.	   Markaðssetning	  á	  samfélagsmiðlum	  ......................................................................................	  29	  

9.2.	   Efnismarkaðssetning	  (e.	  Content	  marketing)	  ....................................................................	  30	  

9.3.	   Mæling	  á	  árangri	  samfélagsmiðla	  ............................................................................................	  32	  

9.4.	   Umtal	  (e.	  Word	  of	  mouth)	  og	  veirumarkaðssetning	  (e.	  Viral	  marketing)	  .............	  33	  

9.5.	   Almennt	  um	  blogg	  ..........................................................................................................................	  35	  

9.6.	   Facebook	  ............................................................................................................................................	  36	  

9.7.	   Snapchat	  .............................................................................................................................................	  37	  

10.	   Rannsókn	  ....................................................................................................................................................	  38	  

10.1.	   Rannsóknaraðferð	  .....................................................................................................................	  38	  

10.2.	   Þátttakendur	  ................................................................................................................................	  39	  

10.3.	   Inngrip	  ............................................................................................................................................	  40	  



	  
	  

10.4.	   Mælitæki	  ........................................................................................................................................	  42	  

10.5.	   Framkvæmd	  .................................................................................................................................	  42	  

10.6.	   Úrvinnsla	  .......................................................................................................................................	  44	  

10.7.	   Vörur	  ...............................................................................................................................................	  44	  

10.7.1.	   Velvet	  volume	  maskarinn	  ..............................................................................................	  44	  

10.7.2.	   CC	  Sticks	  .........................................................................................................................	  45	  

10.7.3.	   Samanburðarvörur	  ........................................................................................................	  45	  

11.	   Niðurstöður	  ................................................................................................................................................	  45	  

11.1.	   Samantekt	  á	  niðurstöðum	  ......................................................................................................	  49	  

12.	   Umræður	  .....................................................................................................................................................	  49	  

12.1.	   Takmörkun	  rannsóknar	  ..........................................................................................................	  50	  

12.2.	   Frekari	  rannsóknir	  ....................................................................................................................	  51	  

12.2.1.	   Rannsókn	  tengd	  öðrum	  bloggurum	  ...............................................................................	  51	  

12.2.2.	   Mismunandi	  markaðir	  ...................................................................................................	  51	  

12.2.3.	   Mismunandi	  vörumerki	  .................................................................................................	  52	  

12.2.4.	   Sundurgreining	  samfélagsmiðla	  ....................................................................................	  52	  

12.2.5.	   Annað	  í	  framhaldi	  rannsóknar	  .......................................................................................	  52	  

13.	   Lokaorð	  ........................................................................................................................................................	  53	  

14.	   Heimildir	  .....................................................................................................................................................	  54	  

15.	   Viðauki	  A:	  Blogg	  um	  maskara	  í	  inngripi	  1	  ....................................................................................	  61	  

16.	   Viðauki	  B:	  Blogg	  um	  CC	  Stick	  í	  inngrip	  2	  .......................................................................................	  63	  

17.	   Viðauki	  C:	  Snapchat	  með	  maskara	  ...................................................................................................	  66	  

18.	   Viðauki	  D:	  Snapchat	  með	  hyljurum	  .................................................................................................	  67	  

 

Myndayfirlit 

Mynd 1: Kauphegðunarferlið ................................................................................................... 17 

Mynd 2: Kauphegðunarferlið með tilliti til maskara ................................................................ 18 

Mynd 3: Bloggfærsla um Velvet Volume maskarann .............................................................. 41 

Mynd 4: Bloggfærsla á CC Stick vörulínunni .......................................................................... 42 

Mynd 5: Niðurstöður fyrir inngrip eitt ..................................................................................... 46 

Mynd 6: Sölutölur samanburðarmaskara ................................................................................. 46 

Mynd 7: Niðurstöður fyrir inngrip tvö ..................................................................................... 47 

Mynd 8: Sölutölur samanburðarhyljarar .................................................................................. 48 

Mynd 9: Samanburður á sölutölum .......................................................................................... 48 



	  
	  

 

Töfluyfirlit 
Tafla 1: Veltuvísitala smásölu .................................................................................................. 23 



1	  
	  	  

	  
	  

1. Inngangur 
Fyrirtæki verða að markaðssetja starfssemi sína til að lifa af á þeim markaði sem þau starfa. 

Árangursrík markaðssetning býr til eftirspurn eftir vöru og þjónustu (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman og Hansen, 2012). Amerísku markaðssamtökin (AMA) skilgreindu 

markaðssetningu árið 2012 sem ,,athafnir, stofnanir og ferla sem skapa, miðla, dreifa og 

skiptast á tilboðum sem hafa virði fyrir neytendur, skjólstæðinga, hluthafa og samfélagið í 

heild sinni“ („ Definition of Marketing“, e.d.).  

Markaðssetning snýst um að skilja markaðinn og neytendur til að ná hagnaði til lengri 

tíma. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að skilja neytendur með því að uppgötva og uppfylla þarfir 

og vilja þeirra. Söluráðar (e. Marketing mix) er ein aðferð sem hefur verið notuð til að ná 

árangri og hafa áhrif á neytendur (Houston, 1986). 

 Söluráðarnir eru í grunninn V-in fjögur (e. 4p) eða: vara (e. Product), verð (e. Price), 

vettvangur (e. Place) og vegsauki (e. Promotion) (Kotler o.fl., 2012). Seinna hefur bæst við 

fólk (e People), ferlar (e. Process) og umgjörð (e. Physical). Söluráðanna má blanda saman og 

nota þá eftir því hvað hentar fyrirtækjum best til að ná samkeppnisforskoti á markað (Kotler 

o.fl., 2012). 

Vegsauka má skipta niður í sex kynningarráða (e. Promotional mix): Auglýsingar, 

söluhvata, umfjöllun/almannatengsl, beina sölu, beina markaðssetningu og stafræna 

markaðssetningu (Kotler o.fl., 2012). Kynningarráðarnir eru valdir út frá því hvað hentar best 

fyrir markmið markaðssetningarinnar hverju sinni og hvernig þeir vinna best saman 

(Houston, 1986). 

Kynningarráðarnir sem hafa verið mikið notaðir síðustu 50-100 árin við 

markaðssetningu eru hefðbundnu miðlarnir, svo sem útvarp, sjónvarp, dagblöð, persónuleg 

sala og almannatengsl. Þeir eru enn í notkun, en í dag er meiri áhersla lögð á stafræna 

markaðssetningu heldur en áður var þar sem einstaklingar verja meiri tíma á Netinu. Erfitt er 

þó að ná athygli neytenda á Netinu og því eru hefðbundnir miðlar enn sterkir við 

markaðssetningu (Winer, 2009).  

Markaðssetning hefur gjörbreyst síðust ár með aukinni netnotkun. Bæði eru fleiri 

notendur og meiri tíma er eytt þar við að horfa, lesa og hlusta heldur en tíðkaðist. 

Tölvunotkun á Íslandi er hæst í Evrópu en um 95% landsmanna eru reglulegir notendur. 

Margir nota einnig snjallsíma til að vafra um á Netinu, eða tæplega helmingur netnotenda. 
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Fyrirtæki á Íslandi eru langflest með eigin heimasíðu og 35% þeirra bjóða upp á kaup í 

gegnum vefsíður sínar („Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“, e.d.).  

Vaxandi netnotkun hefur orsakað minnkandi samskipti augliti til auglits milli 

einstaklinga og fara þau meira fram á Netinu en áður. Umtal á netmiðlum (e. Electronic 

word-of-mouth (eWOM)) er þegar fólk segir frá og skiptist á upplýsingum um vöru eða 

þjónustu á veraldarvefnum. Umtalið hjálpar öðrum neytendum að taka ákvörðun um kaup og 

upplýsingunum er yfirleitt treyst, líkt og ef náinn vinur gæfi þær. Umtalið er talið 

trúverðugara heldur en aðrar auglýsingar (Purnawirawan, De Pelsmacker og Dens, 2012; 

Winer, 2009; Chang, Lee og Huang, 2010). 

Umtal á Netinu eru algengt á samfélagsmiðlum (e. Social media) en þeir eru ein 

tegund stafrænnar markaðssetningar og nýleg tegund kynningarráða. Samfélagsmiðlar hafa 

breytt umhverfinu og hvernig samskiptum er háttað á milli einstaklinga og einstaklinga og 

fyrirtækja. Rannsóknir hafa sýnt að markaðssetning á samfélagsmiðlum er góð leið til að ná 

til neytenda og nær til margra á skömmum tíma (Mangold og Faulds, 2009). 

Aukin samskipti milli neytanda og einnig milli neytenda og fyrirtækja á Netinu getur 

leitt af sér auðveldari upplýsingaöflun. Neytandinn getur aflað sér upplýsinga og fyrirtæki 

geta fengið tölulegar upplýsingar um árangur markaðssetningarinnar jafnskjótt og hún fer af 

stað á netinu (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013).  

Bloggsíður er ein tegund samfélagsmiðla. Bloggsíðum hefur fjölgað gríðarlega 

síðustu ár og hafa fyrirtæki nýtt sér þær við markaðssetningu á vörum og þjónustu á Netinu. 

Það getur verið skynsamlegt fyrir fyrirtæki að láta blogg ekki framhjá sér fara við 

markaðssetningu. Bloggurum er treyst af neytendum og því má áætla að þeir hafi töluverð 

áhrif á kaupákvörðun, bæði á núverandi og verðandi neytendur fyrirtækja. Neytendum finnst 

þeir tengjast fyrirtækjum í gegnum netmiðla og vörumerkjunum þegar þeir geta skrifað sínar 

eigin athugasemdir inn á bloggsíður (Mangold og Faulds, 2009).  

Þessi aukna markaðssetning fyrirtækja á samfélagsmiðlum með aukinni netnotkun var 

ein helsta ástæða þess að höfundar voru áhugasamir um að kanna hvaða áhrif umfjöllun 

áhrifavalds (e. Influencer) á samfélagsmiðlum hefur á sölu snyrtivara. Viðfangsefni þessarar 

rannsóknar var að kanna hvaða áhrif áhrifavaldur getur haft á kauphegðun neytenda. 

Rannsóknarspurningin sem höfundar leitast eftir að svara í ritgerðinni er: Hefur umtal 

áhrifavalds á samfélagsmiðlum áhrif á snyrtivörusölu? 

Höfundar töldu í upphafi rannsóknar að salan á snyrtivörunum myndi aukast við 

umtal áhrifavalds á samfélagsmiðlum um vörur. Áhrifavaldur er líklegur til að hafa áhrif á 

kaupferli neytanda vegna traustsins sem hann hefur og vegna þess að hann hefur beint 
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samband við markhópinn. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er fjallað um snyrtivörumarkaðinn, 

neytendahegðun, kauphegðunarferli, kaupmátt, söluráða, stafræna markaðssetningu og um 

samfélagsmiðlana: blogg, Snapchat og Facebook. 

Meðan á verkefninu stóð var leitað eftir samstarfi við heildverslunina Medico og 

bloggarann Línu Birgittu, stuttlega er fjallað um fyrirtækið og bloggarann í sér köflum hér á 

eftir. Medico er með umboð fyrir Max Factor og fleiri vörumerki. Lína Birgitta bloggar á 

vefsíðunni www.linethefine.com og stundum á samfélagsblogginu www.krom.is. Lína 

Birgitta var valin vegna fjölda fylgjenda á samfélagsmiðlunum blogg, Facebook og Snapchat.  

Rannsóknin var framkvæmd þannig að Línu Birgittu voru gefnar snyrtivörur til að 

blogga um í sitthvorri vikunni í marsmánuði. Lína Birgitta nefndi einnig vörurnar á Snapchat 

og auglýsti bloggfærslurnar þar. Bloggfærslunum var einnig deilt á Facebook-síðu Línu 

Birgittu og Max Factor á Íslandi. Sölutölur snyrtivaranna voru skoðaðar fyrir og eftir 

inngripin og voru bornar saman við sölutölur sambærilegra vörutegunda. Sölutölur 

snyrtivaranna fengust í samstarfi við heildverslunina Medico. 

2. Áhrifavaldar (e. Influencers)  
Að mati Keller Fay Group eru áhrifavaldar (e. Influencer) „hversdagslegir neytendur sem eru 

mun líklegri en meðalneytendur til að afla sér upplýsinga um vörur og þjónustu og eru 

viljugri til að deila hugmyndum sínum með öðru fólki“. Aukið umtal getur skilað sér í 

skilvirkari markaðssetningu á vörum eða þjónustu. Mikilvægt er að fyrirtæki fylgist með 

umtali um vörur þeirra eða þjónustu svo þau geta gripið inn í ef umtal verður neikvætt. Aukið 

jákvætt umtal getur aukið virði vörumerkja án þess að fyrirtæki þurfa að hafa mikið fyrir því 

(„Efficient word of mouth marketing with Influencers“, 2007). Bloggarar eru dæmi um 

áhrifavalda en ekki eru þó allir bloggarar sem flokkast sem áhrifavaldar. Það fer eftir 

trúverðugleika bloggara hvort hann geti flokkast sem áhrifavaldur eða ekki.  

Samstarf fyrirtækja og áhrifavalda getur verið árangursríkt. Niðurstöður rannsóknar 

sem gerð var af Keller Fay Group árið 2007 leiddi í ljós að fyrirtæki ættu að leggja mikla 

áherslu á að vera í samskiptum við áhrifavalda á markaði. Áhrifavalda sem eru duglegir að 

deila reynslu sinni af vörum og þjónustu fyrirtækja. Rannsóknin leiddi í ljós að áhrifavaldar 

eru viljugari en aðrir neytendur til að fræðast meira um vörur og þjónustu og eru 

nýjungagjarnir. Þeir eru líklegri til að verða sjálfboðaliðar í umtali á Netinu (e. Word of 

mouth) („Efficient word of mouth marketing with Influencers“, 2007).  
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Fyrirtæki eru flestöll í samskiptum við neytendur sína og ætti markaðssetning á 

samfélagsmiðlum að snúast um að byggja upp traustara samband við neytendur fyrirtækja. 

Fyrirtæki sem ætla í samstarf við áhrifavalda þurfa að gera greiningu á þeim áður en 

samstarfið hefst. Það eru ekki allir áhrifavaldar sem koma til með að hjálpa því að auka virði 

sitt með umfjöllun á samfélagsmiðlum. Mikilvægt er að velja þá vel. Áður en leit hefst að 

áhrifavöldum geta fyrirtækin að útbúa lista yfir þau markmið sem þau vilja ná með umfjöllun 

þeirra. Þegar listinn er tilbúinn hefst leitin að rétta áhrifavaldinum (Booth og Matic, 2011). 

Áhrifavaldar njóta mismikils traust hjá lesendum sínum og eru áhrif þeirra mismikil. 

Hafa þarf í huga fleiri þætti en stærð fylgjendahóps áhrifavalda. Fyrirtækin gætu notað 

markmiðalistann sem þau útbjuggu til að sjá hvaða áhrifavaldar hafa mestu áhrif á markaðinn 

og mesta verðgildi fyrir fyrirtækin. Greining á áhrifavöldum getur hjálpað þeim að taka 

upplýsta ákvörðun þessu tengdu. Mælikvarðar sem fyrirtæki gætu notað sem viðmið er meðal 

annars heimsóknafjöldi sem áhrifavaldur fær á mánuði og hver fylgjendafjöldi hans er. Tími 

sem fer í lestur, hversu oft bloggfærslur eru birtar og hversu hnitmiðaðar þær eru. Atriðunum 

á listanum eru gefnar einkunnir eftir því hversu vel áhrifavaldurinn stendur sig í þessum 

liðum (Booth og Matic, 2011).  

Til viðmiðunar væri hægt að taka vegið meðaltal af hverjum þætti til að hjálpa 

fyrirtækjum að taka upplýsta ákvörðun um hvort tiltekinn áhrifavaldur henti þeirra rekstri eða 

ekki (Booth og Matic, 2011). 

Áhrifavaldar geta haft gríðarlega mikil áhrif á markaðinn með umtali sínu um vörur 

og þjónustu fyrirtækja. Þeir bera þó ekki einir ábyrgðina á því hvort umtal þeirra hafi áhrif 

eða ekki. Allir þættir markaðssetningar þurfa að vera í lagi hjá fyrirtækjum til þess að umtal 

geti haft jákvæð áhrif á neytendur. Réttu vörurnar og þjónustan þarf að vera til staðar, 

vörumerkjareynsla neytenda þarf að vera góð og þurfa þarfir neytenda að vera uppfylltar. 

Neytendur þurfa að hafa gott aðgengi að upplýsingum um vörur sem áhrifavaldar fjalla um. 

Þegar allir þættir markaðssetningarinnar eru í lagi þá getur umtal áhrifavalda haft gríðarlegan 

ávinning í för með sér og skilað sér í skilvirkri markaðssetningu („Efficient word of mouth 

marketing with Influencers“, e.d.).  

Snyrtivörufyrirtæki þurfa því að huga að mörgu við val á áhrifavöldum til að auka 

jákvætt umtal um sig. Bloggarar eru margir hverjir áhrifavaldar sem geta haft töluverð áhrif á 

fylgjendur sína um kaupákvörðun (Booth og Matic, 2011). 
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2.1. Bloggarar 

Mikil umræða hefur verið á Íslandi síðustu mánuði um bloggara, áhrif bloggfærslna, innihald 

þeirra og hvaða lögum og reglum þeir eiga að fylgja (Milla Ósk Magnúsdóttir og Ingi R. 

Ingason (dagskrágerðarmenn), 2016). 

Eins og fram kom í Kastljósi 16. febrúar 2016 í umfjöllun Millu Ósk og Inga R. fá 

bloggarar vörur og þjónustu í gjöf frá fyrirtækjum í þeirri von um að birt verði bloggfærsla í 

kjölfarið. Gríðarleg aukning hefur orðið á því að fyrirtæki gefi vörur til bloggara og fái í 

staðinn umfjöllun um hana. Að gefa vörur eða þjónustu á þennan hátt er tiltölulega lítill 

markaðskostnaður. Það er mun ódýrara að gefa vörur eða þjónustu heldur en að auglýsa á 

hefðbundnum miðlum (Milla Ósk Magnúsdóttir og Ingi R. Ingason (dagskrágerðarmenn), 

2016). 

Ein ástæða fyrir viðveru fólks á samfélagsmiðlum er viðurkenningarþörf og er það 

talið vera helsti drifkraftur þeirra sem blogga. Bloggarar standa berskjaldaðir fyrir fylgendum 

sínum þegar þeir deila upplýsingum og reynslu sinni á netinu og geta fest stöðu sína í sessi. 

Samkennd er önnur ástæða fyrir því að fólk er á samfélagsmiðlum. Á vefnum eru til samfélög 

nánast í kringum hvaða hugðarefni sem er, allt frá því að vera um íþróttir, bíla, tísku eða 

snyrtivörur. Þetta eru samfélög þar sem fólk getur komið saman og rætt áhugamál sín. Fólk 

sem kemur saman á þennan hátt myndar ákveðinn samskiptagrunn. Áhrifavaldar geta haft 

gríðarlega mikil áhrif á samfélögin, með því að vera heiðarlegir og ná þannig að skapa traust 

lesenda sinna (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013). 

Tiltölulega auðvelt er fyrir fyrirtæki að hafa samband við bloggara bæði hérlendis og 

erlendis sem þau vilja vera í samstarfi við. Ísland er tiltölulega lítið samfélag með lítið úrval 

af áhrifamiklum bloggurum miðað við það sem þekkist erlendis. Flestallir bloggarar hafa sett 

upplýsingar um hvernig mögulegt sé að hafa samband við sig á bloggsíðum sínum. Fyrirtæki 

geta sent bloggurum tölvupóst þar sem þau óska eftir samstarfi við tiltekinn bloggara. 

Bloggarar eru opnir fyrir nýjum samstarfsaðilum og eru margir tilbúnir að fara á fund með 

fyrirtækjum til að kynna sér samstarfið betur (Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir, bloggari, 

munnleg heimild, viðtal, 23. Febrúar 2016).  

2.2. Lína Birgitta 

Lífstílsbloggarinn Lína Birgitta er 25 ára að aldri. Hún sinnir ýmsum störfum eins og 

einkaþjálfun, er stílisti, fjölmiðlatæknir og sér hún um lífstílsbloggsíðu. Lína Birgitta hóf að 

blogga haustið 2012 á bloggsíðunni www.linethefine.com. Bloggfærslur hennar birtast sumar 



6	  
	  	  

	  
	  

á samfélagsblogginu www.krom.is (Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir, bloggari, munnleg 

heimild, viðtal, 23. febrúar 2016). 

Upphaflegur tilgangur Línu Birgittu með blogginu var að koma fataverslun sinni, sem 

hún rak á þeim tíma, á framfæri. Bloggið er hennar aðaláhugamál í dag. Samfélagsmiðlarnir 

sem Lína Birgitta notast við eru Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter og Pinterest. 

Fylgjendum á samfélagsmiðlum hennar hafa aukist jafnt og þétt í gengum árin frá fyrstu 

bloggfærslu. Fylgjendur hennar í dag eru 9.300 á Instagram, 8.000 á Snapchat og 11.900 á 

Facebook (Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir, bloggari, munnleg heimild, viðtal, 23. 

Febrúar 2016). Á virkum dögum eru að meðaltali 100-200 einstaklingar sem lesa bloggið 

hennar www.linethefine.com. Lesendafjöldinn eykst um helgar og eru þá að meðaltali 200-

300 lesendur. Hann er hvað mestur þegar Lína Birgitta auglýsir færslur sýnar á Snapchat og 

Facebook og fjölgar lesendum þá í allt að 600 einstaklinga (Google Analytics, e.d.). Innihald 

bloggsins snýr að lífstíl fólks og umfjallanir eru ýmist um snyrtivörur, heilsu, fatnað og 

fæðubótarefni.  

Lína Birgitta er með breiðan markhóp, eða lesendahóp á aldrinum 10 ára til 70 ára. 

Konur eru í meirihluta lesenda bloggsins, en fylgjendur á Snapchat eru af báðum kynjum. 

Markmið hennar er að gera blogg að atvinnu sinni í framtíðinni. Textinn á blogginu er bæði á 

ensku og íslensku. Lína Birgitta er nýlega farin að hafa textann einnig á ensku vegna 

samstarfs við nokkur fyrirtæki í Bretlandi og til að stækka fylgjendahóp sinn. (Lína Birgitta 

Camilla Sigurðardóttir, bloggari, munnleg heimild, viðtal, 23. Febrúar 2016). 

Lína Birgitta er áhrifavaldur, hún hefur fylgjendur sem treysta henni og hennar 

skoðunum, hún hefur ákveðna staðfærslu í hugum þeirra. Vörurnar sem Lína Birgitta fjallar 

um skapa ákveðna ímynd í hugum fylgjenda og geta haft meiri trú á vörunum sem gerir þá 

líklegri til að festa kaup á þeim (Keller, Apéria og Georgson, 2012). Lína fjallar aðeins um 

þær vörur og þjónustu sem henni líkar vel við og hefur trú á. Hún tekur fram ef að um 

kostaðar færslur er að ræða. Hún hefur byggt upp þekkingu og traust til neytenda sinna með 

tímanum (Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir, bloggari, munnleg heimild, viðtal, 23. Febrúar 

2016).  

3. Snyrtivörumarkaðurinn  
Hér á eftir verður kynning á heildversluninni sem rannsóknin var unnin í samstarfi við. Farið 

verður yfir upphaf snyrtivara og stækkun markaðarins á síðustu tveimur áratugum. 

Markaðssetning snyrtivara verður kynnt ásamt umfjöllun um markhóp þeirra. 
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3.1. Medico ehf. 
Fyrirtækið Medico var stofnað 1. apríl 1985 og er því um að ræða 31 árs gamalt fyrirtæki. 

Það var stofnað af hjónunum Einari Ólafssyni og Þ. Ester Sigurðardóttur, og er enn í eigu 

þeirra. Í upphafi sá fyrirtækið um innflutning á lyfjum. Fljótlega hóf Medico innflutning á 

fæðubótarefnum og var brautryðjandi á því sviði. Medico hefur alla tíð boðið upp á 

sérfræðiþekkingu og ráðgjöf varðandi fæðubótarefni og notkun þeirra (Medico ehf., e.d.). 

Á fyrstu árum rekstursins sá Medico um dreifingu á snyrtivörum fyrir heildverslunina 

Fakta og hefur þar af leiðandi verið viðloðandi við snyrtivörur frá upphafi (Þ. Ester 

Sigurðardóttir, eigandi og markaðsstjóri Medico ehf., munnleg heimild, viðtal, 11. apríl 

2016). Árið 1994 keypti Medico heildverslunina Fakta og tók við umboðinu fyrir snyrtivörur 

þeirra. Árið 2002 keypti Medico síðan heildverslunina Hermes sem var með umboðið fyrir 

þekktar apóteksvörur sem höfði verið til sölu hér á landi í mörg ár (Medico ehf., e.d.). 

Snyrtivörumerki sem Medico flytur inn eru Max Factor, Olay, Mavala og Eyelure. 

Þau hafa lagt mikla áherslu á markaðssetningu snyrtivara í gegnum árin. Salan á Max Factor 

hefur til að mynda aukist um 2300% frá því að frá því að Medico tók við umboðinu á 

vörumerkinu. Markaðsstjóri fyrirtækisins, Þ. Ester Sigurðardóttir, sér um alla 

markaðssetningu á snyrtivörunum og öll samskipti við erlenda birgja (Þ. Ester Sigurðardóttir, 

eigandi og markaðsstjóri Medico ehf., munnleg heimild, viðtal, 11. apríl 2016). Eitt af 

aðalmarkmiðum fyrirtækisins er að veita framúrskarandi þjónustu og bjóða neytendum sínum 

hágæða vöru og heimsþekkt vörumerki á hagstæðu verði („Medico ehf.“, e.d.). 

3.2. Um snyrtivörumarkaðinn  

Orðið snyrtivörur (e. Cosmetics) merkir samkvæmt orðabók vörur sem notaðar er til 

snyrtingar og til að auka fegurð („Snyrtivörur“, 2007). Snyrtivörur eru krem og 

förðunarvörur, svo sem maskari, varalitur, kinnalitur, augnskuggi andlitsfarði og fleira. 

Snyrtivörur eiga rætur að rekja til Forn-Egypta. Fyrir um tólf þúsund árum fundu þeir upp 

græðandi olíur og allt frá þeim tíma fór snyrtivöruiðnaður jafnt og þétt vaxandi og varð á 

endanum hluti af menningu og trú þeirra. Rómverjar og Grikkir voru ekki lengi að feta í 

fótspor Egypta og hróður og vinsældir alls kyns snyrtivara á borð við olíur og augnblýanta til 

þess að auka fegurð mannkynsins jókst stöðugt („History of Cosmetics - Origin, Invention, 

Facts“, e.d.). 

Miklar breytingar hafa verið á snyrtivörum og notkun þeirra frá því að snyrtivörur 

komu á markaðinn. Þegar snyrtivörur komu fyrst á markað voru margar þeirra eitraðar og 

höfðu skaðleg áhrif á neytendur þeirra. Í dag eru snyrtivörur framleiddar með háum 
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gæðastöðlum til að standast allar væntingar neytenda („History of Cosmetics - Origin, 

Invention, Facts“, e.d.).  

Tilkoma hnattvæðingarinnar á síðustu tveimur áratugum hefur orðið til þess að 

stórkostlegar breytingar hafa átt sér stað. Þessar breytingar endurspeglast í mismunandi 

efnahags- og félagslegum breytingum en síðast en ekki síst menningarlegum breytingum 

(„Global beauty industry trends in the 21st century“, e.d.). Mikill vöxtur hefur orðið í sölu 

snyrtivara síðustu áratugi og hefur sala þeirra meira en tvöfaldast í heiminum frá árunum 

1998 til 2010. Árið 1998 nam sala þeirra um allan heim 166,1 billjón bandaríkjadala og var 

komin í 382,3 billjón bandaríkjadala árið 2010. Aukningin er talin vera tilkomin vegna 

aukinnar útlitskrafna og vitundarvakningu almennings um eigið útlit og heilsu („Global 

beauty industry trends in the 21st century“, e.d.). Flestir vilja vera besta útgáfan af sjálfum sér 

og nota margir neytendur snyrtivörur til þess að ýta undir fegurð sína og líkur eru á því að 

það auki sjálfstraust þeirra (Þ. Ester Sigurðardóttir, eigandi og markaðsstjóri Medico ehf., 

munnleg heimild, viðtal, 11. Apríl 2016).  

Stærðaraukning á snyrtivörumarkaðnum hefur ekki einungis átt sér stað á einstökum 

mörkuðum út í heimi heldur hefur tilkoma Netsins haft þar gríðarleg áhrif. Netverslanir hafa 

skotið upp kollinum um heim allan á síðustu árum. Með tilkomu hnattvæðingarinnar er lítill 

vandi að fá vöru senda heim að dyrum frá öllum heimshornum. Árið 2010 voru seldar 

snyrtivörur á Netinu fyrir meira en 11 billjón bandaríkjadala („Global beauty industry trends 

in the 21st century“, e.d.). 

Mikil aukning hefur orðið í því að neytendur notfæri sér Netinu til þess að skoða 

vörur. Þar er hægt að gera verðsamanburð á netverslunum og skoða umfjallanir um 

vörutegundir. Umfjallanir um vörur á Netinu hefur hjálpað mörgum neytendum að gera upp 

hug sinn við kaup á vöru, eins og sjá má í kaflanum um kauphegðunarferlið hér á eftir. Léleg 

umfjöllun um vörur á Netinu getur haft letjandi áhrif á neytendur og verða þeir ólíklegri til að 

kaupa þær („In cosmetics marketing trends – A time for recovery“, e.d.).  

Afgerandi þáttur sem talinn er hafa áhrif á kaup fólks á Netinu er verðið á vörum. 

Netverslanir bjóða oftast upp á lægra verð heldur en tíðkast í verslunum. Hefðbundnir 

neytendur sem versla þar vita hvað þeir ætla að kaupa, oftast hafa þeir reynslu af vörunni og 

eru ánægðir eftir fyrri kaup (Jarvenpaa, Tractinsky og Saarinen, 1999).  

Ný tækniþróun á snyrtivörumarkaðnum gerir fyrirtækjum kleift að ná betur til 

neytenda og auka samskipti sín við þá á hagnýtari hátt en áður með stafrænni 

markaðssetningu („In cosmetics marketing trends – A time for recovery“, e.d.).  
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3.3. Markaðssetning snyrtivara 

Snyrtivörur eru sálrænar vörur, þær geta látið neytendur líða öðruvísi við notkun, þar sem 

vörurnar vekja ákveðnar tilfinningar. Snyrtivörur segja hverjir einstaklingarnir eru sem nota 

vörurnar. Snyrtivörur eru gjarnan markaðssettar á þá leið að snyrtivörumerkin eru tengd við 

þekkta persónu. Þekkta persónan hefur ákveðna ímynd í hugum neytenda sem smitast þá yfir 

á vörumerkið og kallast það hugrenningatengsl (e. Secondary brand association) sem fær 

neytendur til að líða öðruvísi við notkun snyrtivaranna (Keller o.fl., 2012).  

Netið býr yfir mörgum eiginleikum sem önnur markaðstól búa ekki yfir. 

Eiginleikarnir gefa skýra mynd á því af hverju fyrirtæki ættu að huga að markaðssetningu 

þar. Netið býður fyrirtækjum upp á að geyma þar mikið magn upplýsinga á ódýran máta. 

Framboð af öflugum og ódýrum leiðum til efnisleitar eru þar, ásamt því að þar er hægt að 

skipuleggja og miðla upplýsingum til annarra. Fyrirtæki geta greint upplýsingar um eftirspurn 

eftir vörum mun hraðar þar heldur en á hefðbundnum miðlum. Fyrirtæki geta skapað umtal á 

Netinu og deilt þar eiginleikum á vörum („Defeating feature fatigue“, e.d.).  

Umtal neytenda á netmiðlum getur haft jákvæð áhrif á aðra neytendur á þá leið að þeir 

eru líklegri til að treysta umtalinu og fjárfesta í vörunni heldur en ef umtalið væri í formi 

auglýsinga á prentuðu riti. Netmiðlar geta þó haft í för með sér neikvæðni, umtal frá 

fyrirtækjum á Netinu er ekki eins traust og persónulega reynsla neytenda. Kostir Netsins eru 

hins vegar þeir að fyrirtæki geta átt í beinum samskiptum við neytendur og þurfa því sjaldnar 

að senda starfmann til þeirra. Færslu- og stofnkostnaður á veraldarvefnum er tiltölulega lágur 

fyrir fyrirtæki. Ekki er vitað um önnur markaðstól sem búa yfir öllum þessum eiginleikum 

líkt og Netið gerir. Netið er vænlegur vettvangur fyrir fyrirtæki til að starfa á („Defeating 

feature fatigue“, e.d.).  

Fyrirtæki sem starfa á snyrtivörumarkaðnum á Íslandi eru nær öll komin með 

Facebook-síðu og deila upplýsingum til neytenda sinna þar. Upplýsingarnar eru af ýmsum 

toga, þar eru meðal annars auglýst tilboð á vörumerkjum, upplýsingar um vörunýjungar og 

oft er vakin athygli á eldri vörutegundum. Á Facebook-síðum fyrirtækja er hægt að fylgjast 

með hvaða færslur ná til neytenda og hægt að greina hvenær þeir lesa þær (Uphill, e.d.). 

Fyrirtæki nota mörg hver áhrifavalda til að fjalla um vörur sínar á samfélagsmiðlum sínum í 

þeirri von um að til að ná til breiðari markhóps og að umfjöllunin hafi góð áhrif á vörur 

þeirra. 

Þrátt fyrir að Netið sé notað í markaðssetningu á snyrtivörum væri gott fyrir 

snyrtivörufyrirtækin að vera einnig sýnileg á hefðbundnu miðlunum. Hluti af markhópi þeirra 

er ekki á Netinu og erfitt að ná athygli þeirra sem eru þar. Fyrirtæki geta náð til þeirra á annan 
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hátt. Hér á landi hefur hefðbundin markaðssetning ekki haft eins mikið að segja og hún hafði 

áður. Áður fyrr jókst sala á vörum töluvert eftir birtingu auglýsinga á hefðbundnu miðlunum 

(Þ. Ester Sigurðardóttir, eigandi og markaðsstjóri Medico ehf., munnleg heimild, viðtal, 11. 

Apríl 2016). Samkvæmt rannsókninni „Rannsókn meðal markaðsstjóra“ sem gerð var á 

vegum ÍMARK kemur fram að Netið er talið áhrifamesti auglýsingamiðillinn árið 2016 og 

sjónvarpið næst áhrifamest. Áhrifin af auglýsingum á Netinu er sagt að eigi að hækka um 8% 

frá síðasta ári eða úr 32% í 40 %. Sjónvarp kemur strax á eftir og er talið að það verði með 

um 34% áhrif en var áður með 36% sem sem gerir lækkun um 2%. Dagblöð útvarp og aðrir 

auglýsingamiðlar reka svo lestina og eru áhrif þess talin vera um 10% eða minni. Útfrá 

þessari könnun má álykta að auglýsingar á Netinu hafi meiri áhrif á neytendur en auglýsingar 

á öðru formi (Guðni Rafn Gunnarsson, 2016) 

Hefðbundnir miðlar virðast hafa meiri áhrif á neytendur á landsbyggðinni. Ætla má að 

hefðbundnar auglýsingar virki betur á neytendur sem búa þar fremur en á þá sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu. Markaðssetningartól má því ekki vanmeta við markaðssetningu á 

snyrtivörum (Þ. Ester Sigurðardóttir, eigandi og markaðsstjóri Medico ehf., munnleg heimild, 

viðtal, 11. Apríl 2016).  

Snyrtivörusala hér á landi er hvað mest á fríhafnardögum í verslunum Hagkaups. 

Salan er árstíðabundin og er meiri fyrir jól og árshátíðir. Salan er einnig mikil í kringum 

mánaðarmót þegar neytendur fá útborgað. Fríhafnardagar selja bróðurpart allra snyrtivara og 

býðst neytendum að versla snyrtivörur með 19,36% afslætti, en þeir eru á um það bil tveggja 

mánaða fresti (Þ. Ester Sigurðardóttir, eigandi og markaðsstjóri Medico ehf., munnleg 

heimild, viðtal, 11. apríl 2016). 

Framsetning snyrtivara í verslunum má því áætla að sé gríðarlega mikilvæg og að 

snyrtivörumerki séu áberandi í verslunum. Heildverslanir keppast um á þessum dögum að 

selja sínar vörur og senda snyrtivöruráðgjafa (e. Beauty consultant) í verslanir. Ráðgjafarnir 

veita neytendum úrvalsþjónustu og upplýsingar um þær vörur sem þeir óska eftir. 

Markaðssetning fyrirtækja eykst í kringum þessa daga og hefur verið þekkt að heildverslanir 

setji nýjar vörur á markað um þetta leyti. Neytendur geta hafa lært inn á mynstrið hvenær 

fríhafnadagar hefjast og bíða oft eftir þeim til að kaupa vörur sem þá vantar eða langar í (Þ. 

Ester Sigurðardóttir, eigandi og markaðsstjóri Medico ehf., munnleg heimild, viðtal, 11. apríl 

2016).  

Í grein sem birtist í Harvard Business Review var greint frá því að neytendur taki 

ákvörðun um tvo þriðju kaupa sinni inn í verslunum („Defeating feature fatigue“, e.d.). 
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Kjörið tækifæri gefst snyrtivörufyrirtækjum að hafa áhrif á kauphegðun neytenda í verslunum 

með snyrtivöruráðgjöfum.  

Mikill misskilningur er á markaði um að dýrari snyrtivörumerki (e. Luxury brands) 

séu betri en þau ódýrari (e. Drugstores brands). Gæðin fylgja ekki endilega kostnaði 

vörunnar. Mörg ódýrari snyrtivörumerki bjóða upp á gæðavörur á neytendavænu verði. 

Framleiðslufyrirtækin með ódýrari snyrtivörumerki fara hagkvæmar leiðir í framleiðslu og 

framleiða mikið magn í einu sem skilar sér til neytenda í lægra vöruverði. Út frá þessum 

staðreyndum er ekki hægt að fullyrða að öll dýrari snyrtivörumerki séu betri (Sarah Harris, 

e.d.).  

Nýjungar koma stöðugt á markað og neytendur þurfa að vera á varðbergi til að 

fylgjast vel með. Neytandinn er líklegur til að fræðast um nýjungar á samfélagsmiðlum og 

með lestri bloggfærslna. Markaðssetning snyrtivara skiptir máli til að vekja vitund neytenda á 

vörunýjungum og viðhalda sölu á eldri vörum (Wu og Lee, 2012). Snyrtivörur sem notaðar 

voru í rannsókninni voru maskari og hyljarar. Kauptilefni þeirra eru álitin vera þau sömu. 

Snyrtivörunnar teljast báðar vera vinsælar vörur sem margir neytendur nota daglega.  

3.4. Markhópar 

Markhópar eru mögulegir viðskiptavinir, vel upplýstir neytendur og traustir neytendur (e. 

Brand loyal customers). Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að viðhalda viðskiptavinum sínum og 

halda þeim vel upplýstum um þær nýjungar sem stöðugt koma á markaðinn. Oft er það 

persónuleg sala sem virkar á viðskiptavinina en oft nægja fjöldaskilaboð (e. Mass 

communication) á þá (McDaniel, Lamb og Hair, 2005). 

Snyrtivörufyrirtæki nota báðar þessar leiðir til að ná til viðskiptavina sinna. 

Persónuleg sala er þegar fyrirtækin senda snyrtivöruráðgjafana (e. Beauty consultant) í 

verslanir til að aðstoða viðskiptavini sína (Þ. Ester Sigurðardóttir, eigandi og markaðsstjóri 

Medico ehf., munnleg heimild, viðtal, 11. apríl 2016). Snyrtivörusala fer mest fram í 

Hagkaups verslunum og því telja höfundar að það sé lykilatriði fyrir snyrtivörufyrirtæki að 

vera sýnileg þar. Fyrirtækin nota flest fjöldaskilaboð og auglýsa á hefðbundnu miðlunum, í 

blöðum, útvarpi, sjónvarpi og notast við samfélagsmiðla svo sem blogg og Facebook.  

Samstarf fyrirtækja við áhrifavalda er þannig háttað að fyrirtæki nota ímynd 

áhrifavalds og traust sem hann hefur frá fylgjendum til að dreifa umfjöllun um vörur til 

þeirra. Fylgjendur eru líklegri til að treysta umfjölluninni fremur en ef hún kemur beint frá 

fyrirtækinu (Keller o.fl., 2012). 
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Aldursgreining við markhópagreiningu gegnir mikilvægu hlutverki. Ein tegund 

markaðssetningar virkar ekki á alla aldurshópa. Yngri neytendur eru oft mjög áhugasamir og 

nýjungagjarnir, fyrirtæki geta spilað inn á tilfinningar þeirra og þróað þannig traust samskipti 

við þá. Eldri neytendur eru ólíkir þeim yngri því þeir eru oft varkárari og vanafastir og nota 

þá vörur sem þeir vita að þeim líkar vel við, þeir eru ekki eins nýjungagjarnir og þeir yngri. 

Fyrirtæki ættu að leggja áherslu á að tryggja ánægju og traust eldri neytenda gagnvart 

vörumerkjum þeirra (Papista og Dimitriadis, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt að áhugi neytenda er mismikill á snyrtivörum. Yngri neytendur 

eru oft áhugasamari en þeir eldri og ættu snyrtivörufyrirtækin að taka mið að því við gerð 

markaðssetningar. Ungir neytendur hugsa margir meira um það sem öðrum finnst um útlit 

sitt. Þeim líður almennt betur í eigin skinni þegar þeir nota snyrtivörur og er notkun líkleg til 

að auka sjálfstraust þeirra (Meng og Pan, 2012). 

Snyrtivörumerkið í rannsókn þessari var Max Factor, það flokkast undir ódýrt 

snyrtivörumerki í verslunum. Vörur merkisins eru á verðbilinu 1000 til 4000 krónur. 

Viðskiptavinir Max Factor eru á öllum aldri og er markhópur vörumerkisins mjög breiður. 

Markhópur tiltekinna vörutegunda innan merkisins er hins vegar þrengri. Það fer eftir því 

hvar á lífskeiðinu neytendur eru hvaða vörur henta þeim. Margar konur yfir miðjum aldri 

leitast eftir vörum sem gefa náttúrulegt útlit og hjálpa við að auka fegurð þeirra. Margar 

ungar stelpur vilja frekar vörur skerpa andlitsdrætti. Þær velja til dæmis skarpa 

augnskuggaliti og maskara sem er þeim töfrum gæddur að hann líkir augnhárunum við 

gerviaugnhár. Max Factor kemur til móts við þarfir viðskiptavina sinna með breiðu 

vöruúrvali, til að flestir geti fundið vörur sem uppfylla þarfir þeirra. Snyrtivörurnar eru á 

notendavænu verði og geta flest allir landsmenn verslað Max Factor snyrtivörur. Markhópur 

vörumerkisins má áætla að séu meðaltekjuháar konur sem vilja gæða snyrtivörur á góðu 

verði. Námsmenn og yngri neytendur eru einnig markhópur merkisins, vegna verðsins. 

Markhópagreining á snyrtivörum er erfitt að greina eftir aldri, greininguna mætti 

greina eftir neyslutilefnum og hvar á lífsskeiði neytendur eru. Einhverjir kunnu að vilja 

maskara fyrir skemmtanalífið, aðrir óska eftir maskara fyrir vinnu og sumir vatnsheldan 

maskara fyrir íþróttir. Lína Birgitta sem fjallar um maskara á samfélagsmiðlum sínum gæti 

tengst betur hópum sem eru á hennar aldri og á svipuðu lífsskeiði og hún. Fylgjendur hennar 

eru líklegir til að vera með svipuð áhugamál sem gæti skapað meiri tengingu við hana.  
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3.5. Val snyrtivörumerkja 

Margar tegundir eru til af snyrtivörum, vörumerkin eru af mörgum gerðum og stöðugar 

nýjungar koma á markað. Kenningin um fyrirhugaða hegðun (e. Theory of planned behavior 

(TPB)) leitast við að útskýra hegðun neytenda. Neytendur sem sýna til dæmis jákvætt viðhorf 

til lífrænna snyrtivara og hafa góða reynslu af notkun þeirra áforma fremur að kaupa slíkar 

vörutegundir. Gildi neytenda útskýra einnig hegðun þeirra (Kim og Chung, 2011). 

Nokkrar útskýringar eru til á hugtakinu gildi, ein þeirra er samkvæmt Zeithaml 

,,heildarmat neytandans um gagnsemi vöru sem byggist á skynjuninni á því hvað hann fær og 

verðmæti vörunnar” (Zeithaml, 1988). Viðhorf skiptir líka máli við val á vörumerki, viðhorf 

er persónulegt mat sem útskýrir hegðun sem er framkvæmd og er annað hvort óhagstæð (e. 

Unfavourable) eða hagstæð (e. Favourable) (Kim og Chung, 2011). Einstaklingur er líklegri 

til að kaupa vöru ef hann hefur jákvætt viðhorf til vörumerkisins og er hegðunin þá hagstæð 

(Ajzen, 1985). Það má áætla að fyrri reynsla, gildi og viðhorf skipti miklu máli við val á 

snyrtivörum. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum geta haft áhrif á viðhorf fylgjenda sinna á 

einstakar vörur eða vörumerki. Áhrifavaldar nota efnismarkaðssetningu sem snýst um að 

dreifa efni til neytenda sem hafa síðan valkost um hvort þeir skoði efnið eða ekki.  

Auðkenni vörumerkja (E. consumer-brand identification (CBI)) getur haft áhrif á 

neytandann við vöruval. Ef neytandinn þekkir vörumerki, treystir því og er ánægður með 

fyrri reynslu er hann líklegri til að velja það umfram önnur vörumerki og skuldbindur sig við 

það (Papista og Dimitriadis, 2012). Snyrtivörufyrirtæki sem nota áhrifavalda í 

markaðssetningu sinni þurfa að ganga úr skugga um að ímynd áhrifavalds sé í takt við ímynd 

snyrtivörumerkisins og það sem áhrifavaldurinn stendur fyrir. 

Vörumerki snyrtivara geta haft mikla merkingu fyrir neytendur. Fyrirtæki þurfa að 

skilja hver ímynd þess er í hugum neytenda. Skilningur fyrirtækja á ímynd snyrtivörumerkis 

getur hjálpað þeim við að markaðssetja vörurnar betur þannig að þær höfði til rétts markhóps. 

Markaðssetning sem kallast sambandsmarkaðssetning (e. Relationship marketing) eða gæða 

samskipti (e. Relationship quality (RQ)) við vörumerki er markaðsstarf sem líkist góðum vin 

neytanda og vörumerkið getur tjáð persónuleika hans. Fyrirtæki sem þekkir neytendur sína 

geta viðhaldið sambandi við þá sem getur enst með uppfyllingu á þörfum þeirra og getur 

myndað vörumerkjatryggð (Papista og Dimitriadis, 2012).  

Sterk vörumerki auðkennir og aðgreinir sig frá öðrum vörum. Vörumerkjastjórnun 

snýst um að byggja upp virði vörumerkja. Við uppbyggingu á jákvæðri ímynd og sköpun 

vörumerkjavirðis verður tengingin við vörumerki að vera sterk (e. Strong), jákvæð (e. 
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Favorable) og einstök (e. Unique) í hugum neytenda. Markaðsfólk snyrtivörufyrirtækja geta 

stjórnað vörumerkjum sínum og gert staðfærslu vörumerkis með því að byggja upp eða 

viðhalda sterku vörumerki í huga neytenda (Keller o.fl., 2012). 

Sterk vörumerki koma fyrst upp í huga neytenda við kaupákvörðun. Neytendur geta 

skapað ákveðna vörumerkjatryggð og vilja fyrirtæki að neytendur séu tryggir vörumerkinu 

sínu. Fyrirtæki geta hugað að vörumerkjavirðispýramídanum við sköpun á sterku vörumerki.  

Vörumerkjavirðispýramídinn (e. Customer based brand equity (CBBE)) hjálpar til við 

uppbyggingu á sterku vörumerki, neytendur kaupa ekki einungis vörur heldur eru þau að 

kaupa vörumerki. Sterk vörumerki eru því lykilatriði við kaup og verða að vera aðlaðandi. 

Pýramídinn tengir við hug og hjarta neytenda, snyrtivörur eru einmitt tilfinningavörur sem 

snýr að hjarta þeirra. Fyrsta skrefið í vörumerkjavirðispíramídanum er vörumerkjavitund (e. 

Salience). Þegar neytandi íhugar kaup á snyrtivörum vilja fyrirtæki að þeirra vörumerki komi 

fyrst upp í hugum þeirra. Næsta skref er ímynd (e. Imagery) og frammistöðu vídd (e. 

performance). Öll vörumerki hafa ímynd og ættu fyrirtæki huga að því að viðhalda jákvæðri 

ímynd vörumerkja. Frammistaða er hvort varan standist væntingar neytenda (Lambin og 

Schuiling, 2012). 

Þriðja skrefið er úrskurður (e. judgement) og tilfinninga vídd (e. feelings), úrskurður 

og tilfinningar eru það hvort vara hafi virði og hvaða tilfinningar vörumerkið vekur hjá 

neytendum. Að lokum er það samsömum (e. Resonance) sem er efst í 

vörumerkjavirðispíramídanum og er vörumerkjatryggð, þar vilja fyrirtæki meðvitað eða 

ómeðvitað að vörumerkin sín séu (Lambin og Schuiling, 2012).  

Sterkt vörumerki sem kemst efst í CBBE pýramídann er með viðskiptavini sem eru 

tryggir neytendur (Lambin og Schuiling, 2012). Tryggir neytendur eru mjög verðmætir fyrir 

fyrirtæki því þeir eru líklegir til að mæla með vöru og framkvæma endurtekin kaup (Keller 

o.fl., 2012). Snyrtivörufyrirtæki geta unnið markvist að því að auka vitund neytenda um 

vörumerki þeirra. Þau geta notað CBBE píramídann til að gera sterkt vörumerki enn sterkara 

og vera ofar í hugum neytenda. 

Kotler og Keller (2012) skipta vörumerkjatryggð í fjóra hópa. Einn hópur neytenda 

eru þeir sem tryggir eru vörumerkinu og kaupa ávallt eitt ákveðið vörumerki. Annar hópur 

neytenda eru þeir sem kaupa reglulega tvö eða þrjú ákveðin vörumerki. Þriðji hópurinn eru 

þeir sem skipta reglulega um vörumerki sem þeir eru tryggir. Fjórði hópurinn eru þeir sem 

sýna enga vörumerkjatryggð og eru alltaf að skipta á milli vörumerkja.  

Donavan telur (eins og vísað er til í Erifili Papista og Sergios Dimitriadis, 2012) að 

vörumerki sem neytandinn þekkir geti kallað fram jákvæðar tilfinningar og jafnvel eflt 
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sjálfsmynd hans, vörumerkið er ákveðin tjáning. Áhrifavaldar geta hjálpað til við að byggja 

upp og skapa ímynd vörumerkis með umfjöllun á samfélagsmiðlum. Snyrtivörumerki hafa oft 

heilmikið að segja fyrir neytendur og hegðun þeirra, kauphegðunarferlið er stór þáttur í vali 

þeirra á vörumerkjum.  

4. Neytendahegðun (e. Consumer behaviour) 
Neytendahegðun snýst um að skilja þarfir, langanir og hegðun neytanda við kaupákvörðun. 

Hvernig og af hverju hann hegðar sér eins og hann gerir við kaup á vöru eða þjónustu. Margt 

getur haft áhrif á neytendahegðun og er hún oft útskýrð sem svörun (e. Response) við áreiti 

(e. Stimuli). Neytendahegðun snýst í raun ekki um kaupin sjálf, kaupákvörðunarferlið sem 

útskýrir hvernig neytandi hegðar sér, heldur hefst löngu áður en vörukaupin sjálf eru gerð og 

hafa áhrif löngu eftir að þau hafa átt sér stað. Hér á eftir verður farið í skref 

kaupákvörðunarferlisins. Fyrirtæki sem þekkja hvernig neytendur hegða sér vita hvernig, 

hvenær, hvað og til hverra auglýsingar þeirra eiga að ná til. Árangursrík markaðssetning 

uppfyllir þarfir neytenda og skilgreinir kauphegðunarferli þeirra sem skilar arðbærri 

markaðssetningu (Peter og Donnelly, 2013; Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 

2012).  

 Neytendur eru mjög ólíkir og hegða sér mismunandi. Neytendur geta verið með 

misjafna menntun, af ólíku kyni, á mismunandi aldri, tekjur þeirra misháar og viðhorf þeirra 

ólíkt. Markaðssetning hefur aukist til muna á Netinu. Upplýsingar hafa orðið aðgengilegri og 

neytendur eiga auðveldara með að tjá sig um upplifun á vörum eða þjónustu þar. Rafræn 

ummæli (e. Electronic word of mouth, eWOM) eru orðin algeng og hafa breytt því hvernig 

neytendur hegða sér við kaup á vörum og þjónustu (Ballantine og Yeung, 2015). 

Markaðssetning á Netinu eykur upplýsingaöflun um neytendur og því hægt að fræðast 

mikið um þá. Tölulegar upplýsingar eru auðfengnar og þykja þær vera mikilsvirði 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013). Mælingar á þörfum 

neytenda (e. Customer relationship management (CRM)) er auðvelt að gera á Netinu. 

Vitneskjan hjálpar fyrirtækjum að útvega vörur sem uppfylla þarfir neytenda og tryggja um 

leið langtímahagnað fyrirtækja (Solomon, Marshall og Stuart, 2012). 

Dæmi um kenningar um neytendahegðun eru klassísk skilyrðing og virk skilyrðing. 

Klassísk skilyrðing (e. Classical conditioning) er hlutlaust áreiti sem skapar viðbrögð vegna 

þess að hlutlausa áreitið hefur oft verið parað við áreiti sem skapar samskonar viðbrögð. Virk 

skilyrðing er lærdómsferli á hegðun einstaklinga með því að vita orsakir og afleiðingar 
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hegðunarinnar. Dæmi um virka skilyrðingu er ef að neytandi kaupir vöru sem hann er 

ánægður með og er líklegri til að kaupa hana aftur. Neytandi sem er óánægður með vöru er 

ólíklegri til að kaupa hana. Fyrirtæki vilja reyna að hámarka ánægju neytenda við vörukaup 

til að þeir séu líklegri til að kaupa hana aftur (Peter og Olson, 2010). 

5. Kauphegðunarferli (e. The buying decision process) 
Fyrirtæki sem þekkja kauphegðunarferli neytenda geta reynt að hafa áhrif á núverandi og 

verðandi viðskiptavini aukið þar með sölu. Vitneskja um hvernig markaðsáhrif (e. Marketing 

stimuli) virka og hvernig ákvarðanataka fer fram er hluti af kauphegðunarferlinu. Fyrirtæki 

geta búið til þörf og skapað virði fyrir neytendur í kauphegðunarferlinu. Netið er nýlegt og 

árangursríkt markaðstól sem er notað til að hafa áhrif á þá (Peter og Donnelly, 2013).  

Kauphegðunarferli lýsir hegðun og athöfn neytanda við kaupákvörðun. Hvað það er 

sem fær þá til að festa kaup á vörum eða þjónustu og hvað mótar kaupákvörðun þeirra. 

Ástæður fyrir kaupum geta verið margvíslegar og það er margt sem getur haft áhrif á 

tilfinningar og þarfir neytenda. Áhrifin geta til dæmis verið verðið, varan sjálf, pakkningar 

eða auglýsingar (Peter og Olson, 2010). 

Maslow telur (eins og vísað er til í Lambin og Schulling, 2012) að þarfirnar sem geta 

myndast séu allt frá myndun grunnþarfa sem neytendur vilja uppfylla, að uppfyllingu á 

þörfinni að finna fyrir viðurkenningu og finnast mikilvægur, sem er efsti hluti píramídans. 

Einstaklingar hafa ávalt ákveðnar þarfir. Ef horft á þarfirnar út frá pýramídanum eru frá botni 

hans: líffræðilegar þarfir (e. Pshysiological), öryggi (e. Safety), félagslegar þarfir (e. Social 

needs), virðing (e. Esteem needs) og sjálfsbirting (e. Self actualisation needs). Maslow segir 

að það sé forgangsröðun í þörfum, þegar neðstu þarfirnar í pýramídanum eru uppfylltar geta 

neytendur færst ofar í pýramídanum á næsta þrep. Kauphegðunarferlið byrjar á uppgötvun á 

þörf (Lambin og Schuiling, 2012). 

Kauphegðunarferlið getur haft afleiðingar áður en kaupin sjálf fara fram og löngu eftir 

að kaupin eru gerð. Kauphegðunarferlinu er skipt upp í fimm skref, fyrst uppgötvar 

neytandinn þörf fyrir vöru eða þjónustu. Eftir uppgötvun á þörf leitar hann upplýsinga um 

vöruna eða þjónustuna og metur mismunandi valkosti. Neytandinn kaupir síðan vöru eða 

þjónustu og að lokum eru það áhrifin sem kaupin höfðu á hann eftir kaupin, sjá mynd 1. 

Auglýsingar geta hafa mismunandi áhrif á neytendur eftir því hvar í kauphegðunarferlinu þeir 

eru staddir (Kotler o.fl., 2012).  
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Mynd 1: Kauphegðunarferlið 

Snyrtivörufyrirtæki geta haft áhrif á kauphegðunarferli neytenda við kaup á 

snyrtivörum. Snyrtivörufyrirtæki hafa mörg hver snyrtivöruráðgjafa (e. Beauty consultants) 

staðsetta hjá vörumerkjum sínum í verslunum. Þeir eru líklegir til að hafa áhrif á kauphegðun 

einstaklinga. Neytendur í verslun spyrja margir ráðgjafana álits og ráðlegginga á vörum. 

Vöruþekking skiptir miklu máli fyrir neytendur því maskari er ekki einungis maskari, því þeir 

eru gæddir mismunandi eiginleikum getur hentað mismunandi neytendum. Neytendur þurfa 

að kunna að nota hann rétt og vita hvað hann gerir fyrir þá. Snyrtivöruráðgjafar eru því 

mikilvægir til að koma réttum upplýsingum til neytenda (Þ. Ester Sigurðardóttir, eigandi og 

markaðsstjóri Medico ehf., munnleg heimild, viðtal, 11. apríl 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt að 72% snyrtivöruneytenda eru ekki ákveðnir með vöruval 

þegar þeir koma inn í verslun. Snyrtivöruráðgjafar í verslunum þurfa því að vera vel þjálfaðir 

til að gefa réttar ráðleggingar og skapa virði fyrir neytendur (Þ. Ester Sigurðardóttir, eigandi 

og markaðsstjóri Medico ehf., munnleg heimild, viðtal, 11. apríl 2016). 

Viðskiptavinum getur verið skipt í þrjár tegundir, kaupandi (e. Buyer), notandi 

(e.user) og greiðandi (e. Payer). Kaupandi er sá sem framkvæmir innkaupin, notandi er sá 

sem notar vöruna og greiðandi fjármagnar kaupin. Viðskiptavinurinn sem kaupir vöruna, 

kaupandinn, er ekki endilega sá sem notar vöruna. Þessar þrjár tegundir viðskiptavina geta þó 

verið sami einstaklingurinn og getur kauphegðunarferli þeirra verið öðruvísi (Lambin og 

Schuiling, 2012). 

Uppgötvun	  á	  þörf	  
(e.	  Problem	  recogniLon)	  

Upplýsingaleit	  
(e.	  InformaLon	  search)	  	  

Mat	  valkosta	  
(e.	  EvaluLon	  of	  alternaLves)	  

Vörukaup	  
(e.	  Purchase	  decision)	  

Eftirkaupaáhrif	  
(e.	  Postpurchase	  saLsfacLon)	  
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Upplýsingaleit getur farið fram á mismunandi vegu, meðal annars á Netinu, á 

samfélagsmiðlum, leitarvélum eða vinur spurður álits. Mat valkosta getur verið samanburður 

vörumerkja, það getur verið gert á margan hátt til dæmis á Netinu, með því að tala við vini 

eða nota fyrri reynslu sem dæmi. 

Vörukaupin sjálf geta farið fram í verslun eða netverslun. Netverslanir eru orðnar 

algengar í dag og getur hegðun viðskiptavina þeirra verið öðruvísi. Eftirkaupaáhrifin geta 

verið hlutlaus, góð eða slæm. Góð áhrif eru þegar neytendur er líklegir til að mæla með 

vörunni við aðra. Slæm áhrif er þegar kaupendur eru ólíklegir til að kaupa vöruna aftur eða 

skapa neikvætt umtal sem getur haft þau áhrif að aðrir verða ólíklegri til að kaupa hana. 

 
	  

Mynd 2: Kauphegðunarferlið með tilliti til maskara 

Kauphegðunarferlið er misjafnt eftir vörum og þjónustu. Neytendur fara ekki alltaf í 

gegnum öll skrefin í kauphegðunarferlinu. Ferlið getur verið mislangt eftir neytendum og 

eftir því hvaða vörutegund er keypt. Til dæmis ef nauðsynjavara er keypt fer neytandinn ekki 

í gegnum upplýsingaleit og við kaup á dýrum vörum er lengra ferli (Kotler o.fl., 2012). 

Áhrifavaldar geta haft áhrif á kauphegðun einstaklinga með umfjöllun sinni um vörur.  

Snyrtivörurnar sem fjallað var um í inngripi eitt og tvö á samfélagsmiðlum Línu Birgittu gætu 

hafa orðið fyrir áhrifum hennar á kaupákvörðun og hvatt neytendur til snyrtivörukaupa. 

Maskarinn og hyljararnir eru álitnir hafa svipað ferli, hér á eftir verður tekið dæmi um 

kauphegðunarferli fyrir maskara.  

Maskari	  klárast	  

Upplýsingaleit	  á	  Google	  og	  lendi	  
á	  bloggsíðu	  

Ber	  saman	  mismunandi	  
snyrtivörumerki	  

Snyrtvöruráðgja?i	  sýnir	  maskara	  
frá	  Max	  Factor	  í	  verslun	  

Neytandi	  mælir	  með	  
maskaranum	  við	  vini	  
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Kauphegðunarferli snyrtivara, til dæmis á maskara getur verið eins og mynd 2 hér að 

framan sýnir. Skrefin geta þó verið misjöfn á milli neytenda. Í hverju skrefi í 

kaupákvörðunarferlinu geta fyrirtæki reynt að hafa áhrif á neytandann. Skilningur fyrirtækja á 

kauphegðun neytenda er því mikils virði fyrir fyrirtæki. Fjallað er nánar um hvert og eitt skref 

hér á eftir. 

5.1. Uppgötvun á þörf (e. Problem recognition) 

Fyrsta skrefið í kauphegðunarferlinu er uppgötvun á þörf. Neytendur uppgötva þörf á 

ákveðinni vöru og koma af stað kaupákvörðunarferlinu (Solomon o.fl., 2012). Þörfin getur 

orðið til á marga vegu og getur orsakast löngu áður en kaupin eiga sér stað. Orsökin geta 

verið vegna innri (e. Internal) eða ytri (e. External) áhrifa. Innri áhrifin gerast innra með 

neytendum en ytri áhrifin koma frá umhverfinu (Kotler o.fl., 2012).  

Dæmi um innri áhrif getur verið þegar neytandinn áttar sig á tilfinningu á þörf sem 

kemur fram efst í huganum. Tilfinningin myndast vegna reynslu, persónuleika, lærdóms eða 

hvata (Girish og Narasimhan, 1992).  

Dæmi um ytri áhrif eru samfélagsmiðlar, svo sem Facebook, Snapchat og blogg 

(Kotler o.fl., 2012). Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum geta búið til þörf hjá viðskiptavinum 

sem ekki var áður til staðar. Ef vinur eða áhrifavaldur mælir með vöru er líklegt að það 

skapist þörf hjá viðkomandi einstaklingi sem ekki var þar áður. Umtal á samfélagsmiðlum 

getur verið öflugt verkfæri til að búa til þörf hjá einstaklingi 

Snyrtivörur eru oft til umfjöllunar á samfélagsmiðlum. Snyrtivöruumfjöllun er oft 

ítarleg með myndum, textaumfjöllun eða notkun vörunnar er sýnd sem fjallað er um. Þörf 

eftir vöru getur myndast hjá lesendum ef þeim lýst vel á umfjöllunina. Fyrirtæki vilja að 

neytendur sem finna fyrir þörf á vöru hugsi fyrst um vörumerki þeirra (Kaplan og Haenlein, 

2010). 

Þörf neytenda á snyrtivörum getur myndast þegar eldri vara neytenda klárast og 

vöntun er á nýrri. Þeir finna þá fyrir þörf til að kaupa nýja vöru sem þeir eiga ekki eða 

uppgötva vöru sem er betri en sú gamla. Neytendum getur vantað snyrtivörur við mismunandi 

neyslutilefni til dæmis nýja vörur fyrir árshátíð eða í kringum hátíðir. 

Vörumerki skipta miklu máli í kauphegðunarferlinu, vörumerki fyrirtækja þurfa að ná 

til neytenda, efla vitund þeirra og þurfa að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum. Fyrirtæki geta 

náð samkeppnisforskoti með ítarlegri umfjöllun um vörumerki á samfélagsmiðlum. 

Snyrtivörufyrirtæki ættu að efla þekkingu almennings með því að auka umfjöllun á breiddina 

og dýptina. Þegar hún er aukin þá ætti að huga að því á breiddina hversu líklegt er að 
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neytandinn kaupi eða neyti vörunnar. Að dýpka vitund almennings er hversu fljótt 

vörumerkið kemur upp í hugann við uppgötvun á þörf fyrir vöruna. Vitund vörumerkja er 

jafnframt grunnurinn í vörumerkjavirðispýramídanum (e. CBBE). Pýramídinn getur því skipt 

máli við uppbyggingu á sterku vörumerki eins og sjá má nánar í kaflanum um val 

snyrtivörumerkja hér að framan (Keller o.fl., 2012). 

Snyrtivörufyrirtæki vilja að vörumerki sín séu ofarlega í hugum neytenda þegar þeir 

uppgötva þörf á snyrtivöru. Neytandi gæti uppgötvað þörf á maskara þegar hann klárast og 

vill kaupa nýjan, annað hvort af sömu gerð og áður vegna jákvæðrar reynslu, aðra tegund 

innan sama vörumerkis eða festa kaup á maskara frá öðru vörumerki. Fyrirtæki sem eru 

áberandi á samfélagsmiðlum hjálpa almenningi að muna eftir sér og hvetja til kaupa. 

5.2. Upplýsingaleit (e. Information search)  

Annað skrefið í kauphegðunarferlinu er upplýsingaleit. Fáir kaupa vöru án þess að afla sér 

upplýsinga um hana fyrst. Neytendur vita mögulega af vörunni en búa ekki yfir nægri 

þekkingu til að fjárfesta í henni strax. Samkvæmt Kotler og Keller, 2012 getur upplýsingaleit 

verið flokkuð í fjóra flokka: persónuleg leit, auglýsingar, upplýsingaleit á opinberum stöðum 

og reynslubundin upplýsingaleit. Flokkarnir hafa mismikil áhrif á neytendur og eru 

mismunandi eftir vörum.  

Neytendur leita upplýsinga um vörur og hvaða vörumerki henta þeim best. Netið 

hefur að geyma ýmsar upplýsingar frá viðskiptavinum sem segja frá reynslu sinni á vörum á 

markaðnum (Ryan, 2015). Neytendur fá flestar upplýsingar um vörur í gegnum auglýsingar 

en áhrifaríkustu upplýsingarnar er umtal frá vinum, fjölskyldu eða persónuleg reynsla. Leit 

upplýsinga um vöru eða þjónustu fer oft fram á vefsíðum, leitarvélasíðum eða talað er við 

vini og vandamenn. Auglýsingaupplýsingaleit eru auglýsingar sem neytendur sjá, til dæmis 

hjá afgreiðslufólki í verslunum, á umbúðum vara, hjá snyrtivöruráðgjöfum frá vörumerkjum 

og  ásamt upplýsingaleit á opinberum stöðum, svo sem frá fjölmiðlum (Kotler o.fl., 2012). 

Persónuleg upplýsingaleit fer oft fram með því að spyrja vini, fjölskyldu, nágranna 

eða aðra kunningja. Flestir Íslendingar nota Netið við upplýsingaleit um vörur áður en þær 

eru keyptar. Niðurstöður rannsókna hjá Capacent sýna (eins og vísað er til Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013) að 72% neytenda fara á leitarvélasíður við 

upplýsingaleit á vöru eða þjónustu, 61% fara á heimasíður og 48% spyrja aðra í kringum sig. 

Gríðarlegt tækifæri er fyrir fyrirtæki sem markaðssetja sig á Netinu að ná þannig til 

einstaklinga. Margir neytendur upplifa áhrifavalda sem náinn vin og treysta honum, umtal frá 



21	  
	  

	  
	  

áhrifavöldum getur því verið mjög áhrifaríkt (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján 

Már Hauksson, 2013).  

Reynslubundin upplýsingaleit er þegar neytendur hafa sína eigin reynslu af 

snyrtivörum sem þeir nota við ákvörðunartöku (Kotler o.fl., 2012). Dæmi um upplýsingar 

sem neytendur geta aflað sér um snyrtivörur er verðsamanburður, gæðasamanburður, eða 

ummæli frá öðrum neytendum sem hafa prófað vöruna og segja frá reynslu sinni (Solomon 

o.fl., 2012). 

Áhrifavaldar á upplýsingaleit einstaklinga geta verið margskonar. Helstu áhrifin á 

upplýsingaleit neytenda um snyrtivörur, er að mati höfunda, snyrtivöruráðgjafar í verslunum 

og umfjöllun snyrtivara á samfélagsmiðlum. Mikilvægt þykir að snyrtivöruráðgjafar séu vel 

þjálfaðir til að veita réttar upplýsingar um þær. Umfjöllun á samfélagsmiðlum er mögulegt að 

stjórna með notkun áhrifavalda með von um að fá jákvæð ummæli neytenda. 

Eftir að neytandi hefur uppgötvað þörf á snyrtivöru, sem dæmi maskara, er líklegt að 

hann leiti upplýsinga um vöruna á leitarvélasíðunni Google og lendi á bloggsíðu áhrifavalda 

við leitina.  

5.3. Mat valkosta (e. Evalution of alternatives) 

Skref þrjú í kauphegðunarferlinu er mat á valkostum. Þegar neytendur velja á milli 

vörutegunda leitast þeir eftir að uppfylla ákveðnar þarfir. Valkostirnir sem neytendur standa 

frammi fyrir eru metnir út frá ávinningi vörunnar og er ávinningurinn metinn út frá til dæmis 

gæðum, verði eða þjónustu. Neytendahegðun getur mótast út frá skoðunum. Neytendur læra 

gagnrýna hugsun og viðhorf með reynslu sinni og hafa oft fyrirfram mótaðar skoðanir (Kotler 

o.fl., 2012). Varan gæti einnig verið metin út frá kostum og göllum hennar. Varan sem væri 

flestum kostum gædd yrði þá fyrir valinu í kaupunum. 

Upplýsinga um vöru er oft leitað á Netinu áður en hún er keypt. Vörumerki er því oft 

valið eftir jákvæðri reynslu sem neytendur segja frá á netmiðlum. Fyrirtæki vilja að 

markaðssetning þeirra hafi þau áhrif á neytendur að þeir velji þeirra vörur umfram aðrar. 

Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum sem fjalla um vöru með jákvæðu umtali (e.Word-of-mouth) 

um reynslu sína á vörum, getur nýst neytendum við mat valkosta við kaup þeirra (Chang o.fl., 

2010). 

Upplýsingaleitinni er hér lokið og neytandinn ber saman mismunandi snyrtivörumerki 

til dæmis á möskurum. Maskarar eru til í mjög fjölbreyttu úrvali og snyrtivörumerki valið 

sem hentar neytandanum best. Þegar neytendur hafa valið nokkur snyrtivörumerki sem þeir 

gætu hugsað sér að kaupa vöru frá, bera þeir snyrtivörumerkin saman og velja þann maskara 
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sem hentar best fyrir þá og þeirra tilefni. Kannski er það maskari sem lengir augnhárin eða er 

uppfylling á ákveðnum þörfum. 

5.4. Vörukaup (e. Purchase decision) 

Fjórða skrefið eru kaupin sjálf og mat valkosta lokið, hér vilja fyrirtæki að fjárfest sé í vörum 

þeirra. Neytendur eru ákveðnir í að kaupa snyrtivöruna, til dæmis maskara frá vörumerkinu 

Max Factor, en hafa ekki enn látið verða af því. Það sem gæti komið í veg fyrir kaupin á 

snyrtivörunni eru utanaðkomandi áhrif. Einhver mælir til dæmis með öðru snyrtivörumerki 

við þá eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður hafa áhrif, eins og veikindi, fjárfestingunni sé 

frestað um óákveðinn tíma eða hætt sé við kaupin. Vörukaupum fylgir ákveðin áhætta sem 

neytendur þurfa að meta hvort sé þess virði. Þeir gætu einnig hafa fundið sambærilega vöru 

sem er ódýrari, þeir hafi ekki fjármagn til vörukaupanna eða að varan sé uppseld (Kotler o.fl., 

2012).  

Viðskiptavinir klára kaupin með því að fara í verslun eða kaupa vöruna í gegnum 

netverslun. Til að neytendur klári kaupin geta fyrirtæki haft áhrif á þá með auglýsingum eða 

tilboðum. Fyrirtæki sem starfrækja netverslanir geta haft tengil á bloggsíðu, vefsíðu eða á 

Facebook-síðu sinni sem vísar viðskiptavinum beint á netverslunina. Ef neytendur klára ekki 

vörukaup er möguleiki á að þeir fari aftur í upplýsingaleit (Wright, 2006). 

Snyrtivöruráðgjafar geta hér haft gríðarlega áhrif á kauphegðunarferlið. 

Snyrtivöruráðgjafar staðsettir í verslunum geta sýnt mögulegum neytendum maskara og eru 

með notkunarleiðbeiningar, það getur aukið líkar á kaupum. 

5.5. Eftirkaupaáhrif (e. Postpurchase satisfaction) 

Síðasta og jafnframt fimmta skrefið í kauphegðunarferlinu er hegðunin eftir vörukaupin. 

Áhrifin sem kaupin hafa á neytendur geta verið jákvæð eða neikvæð. Ef viðskiptavinir eru 

ánægðir með vöruna og varan stenst væntingar, þá eru þeir líklegir til að mæla með henni við 

aðra einstaklinga og jafnvel kaupa hana aftur. Skilningur á neytendahegðun og 

kaupákvörðunarferlinu er því forsenda góðrar markaðssetningar (Peter og Donnelly, 2013). 

Áhrifin eftir kaupin fer eftir ánægju neytenda. Ef neytendur kaupa vöruna aftur og 

mæla með henni má segja að þeir séu tryggir viðskiptavinir (Peter og Olson, 2010). 

Samsömun (e. Resonance) er flokkuð efst í CBBE-pýramídanum og þar vilja fyrirtæki að 

vörumerkin sín séu. Að vörumerki sé sterkt á markaði er engin tilviljun og til að 

snyrtivörumerki nái þeim stalli þurfa snyrtivörufyrirtæki að huga að eftirtöldum þáttum: 
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Neytendahegðun, kauphegðunarferli og uppbyggingu vörumerkis. Ímynd vörumerkis er hægt 

að byggja upp og áhrifavaldar eru meðal annars gott markaðstól til þess (Keller o.fl., 2012). 

Eins og sjá má hér að framan er töluvert sem getur haft áhrif á kaup neytenda. 

Fyrirtæki þurfa að vera meðvituð um kauphegðunarferlið og hvernig þau geta haft áhrif á 

neytendur á mismunandi stigum þess til að styrkja markaðssetningu sína (Wright, 2006).  

Fyrirtæki geta reynt að ná athygli neytenda með auglýsingum. Margir neytendur átta 

sig ekki á því að þá vanti vörur fyrr en þær eru auglýstar. Fyrirtæki vilja að neytendur séu 

ánægðir eftir vörukaup. Fyrirtæki geta mælt og stjórnað ánægju viðskiptavina sinna með því 

að uppfylla væntingar þeirra og skilja hegðun þeirra við kaup (Kristensen, Martensen og 

Grønholdt, 1999).  

Eftirkaupaáhrifin við kaup á maskara gæti til dæmis verið að neytandinn er ánægður 

með kaupinn og mæli með maskaranum við vini. Neytandinn sem er ánægður með kaup er 

líklegur til að skapa jákvætt umtal um vöruna. Umtalið hvetur aðra einstaklinga til að kaupa 

vöruna vegna þess að umtalinu er treyst.  

6. Kaupmáttur 
Kaupmáttur er hugtak sem notað er fyrir kaupgetu, það er verðgildi hluta eða tekna til að 

kaupa varning. Kaupmáttur er mælikvarði á raungildi launa. Kaupmáttur gefur vísbendingu 

um hversu mikið fæst fyrir laun almennings af þeirri vöru og þjónustu sem gert er ráð fyrir að 

grunni framfærsluvísitölunna („Snyrtivörur“, 2007). 

Þegar kaupmáttur almennings er skoðaður koma ýmsar upplýsingar í ljós. 

Snyrtivörusala gæti hafa orðið fyrir áhrifum kaupmáttar í rannsókninni („Viðskiptablaðið - 

Hlutfall Íslendinga á Snapchat tvöfaldast“, e.d.). Tölulegar upplýsingar fengust fyrir 

veltuvísitölu á smásölu hjá Rannsóknarsetri verslunarinnar. Tölfræðilegir útreikningar voru 

gerðir á dagvörum, áfengi, fötum, skóm, húsgögnum og farsímum. Veltuvísitölur janúar og 

mars voru bornar saman og fundin prósentubreyting á þeim. Í Töflu 1 má sjá 

prósentubreytinguna milli mánaða. 

Tafla 1: Veltuvísitala smásölu 
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Samanburður á janúar við mars sýnir að veltuvísitala dagvöru er 14% hærri í mars. 

Hugtakið dagvara er notað yfir neysluvörur í matvörubúðum svo sem matur, uppþvottalögur, 

tannkrem, sjampó og snyrtivörur. Vörurnar eru keyptar til neyslu í og eru vörur sem klárast 

og neytandi kaupir aftur. Veltuvísitalan var 14% hærri í mars, almenningur eyddi þá 14% 

meira. Veltuvísitala áfengis var 25% hærri í mars miðað við janúar, almenningur eyddi þá 

25% meira í áfengi. Veltuvísitala fyrir farsíma var 23% hærri í mars miðað við janúar, 

almenningur eyddi þá 23% meira í farsíma („Veltuvísitala smásölu“, e.d.).  

Veltuvísitalan fyrir föt, skó og húsgögn er hins vegar lægri þegar mars er borinn 

saman við janúar. Veltuvísitala fatnaðar er 23% lægri, veltuvísitala fyrir skó er 13% lægri og 

veltuvísitala fyrir húsgögn er 16% lægri í mars miðað við janúar. Almenningur eyddi minna í 

þessa liði í mars. Lækkunin er álitin eðlileg þegar tekið er tillit til janúarútsölu verslana. 

Útsölur  í janúar hjá fata-, skó- og húsgagnaverslunum auka ef til vill kaup almennings á 

þessum vörutegundunum í janúar („Veltuvísitala smásölu“, e.d.).  

Veltuvísitala hækkaði fyrir dagvöru og áfengi í mars miðað við janúar. Veltuvísitala 

munaðarvöru eins og farsíma hækkaði einnig. Almenningur hefur líklega sparað og ekki 

keypt mikið af þessum vörum í janúar. Einnig má álykta að neytendur hafi sparað að kaupa 

þessar vörutegundir í janúar vegna útgjalda jólahátíðarinnar. Tölurnar sýna að almenningur 

eyðir almennt meira í föt, skó og húsgögn í janúar miðað við marsmánuð vegna útsölu í 

verslunum. Almenningur eyðir líklega meira í dagvöru, áfengi og farsíma í mars miðað við 

janúar. Álykta má að kaupmáttur almennings sé tiltölulega jafn á milli mánaðanna janúar og 

mars.  

Almenningur eyðir fjármunum sínum í mismunandi vörur eftir því hvaða mánuður er 

og hvort tilboð séu í gangi á tilteknum vörutegundir, á móti kemur þá sparar hann aðrar 

vörutegundir hluti á meðan. Veltuvísitalan fyrir dagvörur er hærri í mars miðað við janúar 

það má því segja að almenningur eyði meira í snyrtivörur í mars og getur það skert 

niðurstöður rannsóknarinnar. Veltuvísitölu má nota til að álykta um kaupmátt. Mögulegt er að 

nota markaðsráða fyrir mismunandi eftirspurn neytenda og miða við kaupmátt þeirra. Það má 

álykta að forgangsröðun vörukaupa almennings sé mismunandi eftir tímabilum og fjárhag 

þeirra. Slæm fjárhagsstaða og útsölur í janúar gæti haft þau áhrif að snyrtivörur hafi verið 

aftarlega í forgangsröðun almennings og útsölurnar hafi búið til eftirspurn eftir öðrum vörum.  
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7. Söluráðar  
Markaðssetning snýst ekki einungis um gerð auglýsinga, það þarf að huga að ýmsum öðrum 

þáttum. Söluráðar innihalda tól sem hægt er að nota í sameiningu til að takast á við ástand á 

markaði. Söluráðar (e. Marketing mix) eru ein aðferð sem hafa verið notaðir til að ná árangri 

og hafa áhrif á neytendur (Houston, 1986). Þeir gefa möguleikann fyrir fyrirtæki að móta 

eftirspurn neytenda með því að laga framboðið eftir væntingum þeirra (Lambin og Schuiling, 

2012). 

Söluráðarnir (e. Marketing mix) eru notaðir til að miðla, búa til og auka virði til 

viðskiptavina, þeir kallast 4v (e. 4p) og eru vara (e. Product), verð (e. Price), vettvangur (e. 

Place) og vegsauki (e. Promotion) (Ryan, 2014). Seinna bættust við ferlar (e. Process), 

umgjörð (e. Physical evidence) og fólk (e. People) (Kotler, Keller, Brady, Goodman og 

Hansen, 2012).  

Vettvangurinn sem vænlegt er fyrir snyrtivörufyrirtæki að auglýsa á er Netið. 

Neytendur verja miklum tíma þar og geta nálgast miklar upplýsingar, hvort sem það er í 

gegnum tölvu, snjallsíma eða Internetsjónvarp (Ryan, 2014). Snyrtivörufyrirtæki ættu því að 

einbeita sér að stafrænni markaðssetningu. 

Verðið er mjög sýnilegt fyrir neytendur á Netinu og auðvelt er fyrir þá að gera 

verðsamanburð. Fyrirtæki þurfa að vera samkeppnishæf, hvorki undir- né yfirverðleggja 

vörur sínar, verðið ætti að vera þannig uppsett að neytendur séu tilbúnir að kaupa vörurnar. 

Neytendur geta verið tilbúnir að borga meira fyrir vörurnar ef þær hafa meira virði en 

sambærilegar vörur (Ryan, 2014).  

Verðið verður að endurspegla það sem neytandinn fær. Stundum er hann tilbúinn að 

borga meira fyrir ákveðið vörumerki. Verðið á Max Factor snyrtivörunum er ódýrt. 

Markhópur Max Factor eru þeir sem kjósa góðar snyrtivörur á lágu verði. Verðið má þó ekki 

vera of ódýrt, hvorki fyrir neytendur né fyrirtæki. Fyrirtæki verða að ná hagnaði með 

verðlagningu og verða að passa upp á að varan sé ekki of ódýr því þá er hætta á að 

neytendum finnist lítið til vörunnar koma. Neytendur eru misviðkvæmir fyrir verði og hefur 

það mismikil áhrif á þá. Á mörgum vefsíðum á Netinu er gerður verðsamanburður á vörum 

og getur það haft slæm áhrif á neytendur ef vörurnar eru yfir- eða undirverðlagðar (Ryan, 

2014). 

Vörur á snyrtivörumarkaði skiptast í tvo flokka, annars vegar ódýr snyrtivörumerki (e. 

Drugstore brands) og hins vegar dýrari snyrtivörumerki (e. Department stores brands). 

Munurinn á milli flokkanna er ekki lengur tengd gæðum, eins og þekktist hér áður fyrr heldur 
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felst munurinn í upphæðinni sem vörurnar kosta. Neytendur versla ekki einungis snyrtivörur í 

öðrum hvorum flokknum heldur velja þeir oft mismunandi vörur úr sitthvorum flokknum, til 

dæmis ódýrari augnskugga og dýrari farða snyrtivörumerki. Gæða vörumerki er þau sem 

skipta mestu máli í snyrtivöruiðnaðinum en ekki verðflokki vörur liggja (Guthrie, Hye-Shin 

og Jung, 2008).  

Niðurstöður rannsóknar Michelle, Hye og Kim (2008) leiddi í ljós að það sem fær 

neytendur til að kaupa dýrar snyrtivörur er spennan sem er fólgin í því að eignast dýra vöru. 

Varan er yfirleitt fágaðri og pakkningar þeirra girnilegri heldur en ódýrari vörur það þýðir þó 

ekki að dýru snyrtivörumerkin eru af betri gæðum en þær ódýru (Guthrie o.fl., 2008). 

Vörumerki geta látið neytendur líða öðruvísi. Dýr vörumerki geta skapað ákveðna tilfinningu 

og látið neytendur líða betur með sig þegar þeir eiga vörur frá vörumerkjunum. Ímyndin sem 

vörumerki skapa er sterkur þáttur við kauphegðun einstaklinga (Keller o.fl., 2012).	   

Samkeppni Max Factor skiptist í beina og óbeina samkeppni og er hún mjög hörð á 

þessum markaði. Beina samkeppnin eru öll snyrtivörumerki sem eru í sama verðflokki og 

Max Faxtor, dæmi um beinu samkeppnisaðilana eru L‘oreal, Maybelline, Artdeco og Avon 

(European Commission Press Release Database, 2016). Vörumerki eru með sambærilegar 

vörur á sambærilegu verði. Óbein samkeppni er við öll dýru snyrtivörumerkin á markaðnum. 

Þar sem allir keppast við að ná sem flestum neytendum og selja sínar vörutegundir umfram 

aðrar. Snyrtivörumerki keppast ekki um verð heldur um að skapa ímynd og virði fyrir 

neytendur.  

Varan er það sem neytendur fá og til að byggja upp varanleg viðskipti þarf vöru, hún 

er notuð til að fullnægja þörfum neytenda. Orðið ,,vara” er ekki einungis varan sjálf, hún 

getur gefið tilfinningar og haft merkingu fyrir neytendur (Lambin og Schuiling, 2012). Góð 

vara sem hefur aukið verðgildi í augum neytenda getur auðveldað markaðssetningu og 

sannfært neytendur um kaup á henni. Vara er hornsteinn fyrir árangursríka markaðssetningu. 

Snyrtivara er áþreifanleg og til eru margar gerðir af henni. Hún getur skapað óáþreifanlega 

eiginleika með því að skapa jákvæða tilfinningu og ímynd í huga neytandans við kaup (Ryan, 

2014).	  	  

Vegsauki er öll markaðssetning fyrirtækis, bæði á Netinu og á hefðbundnum miðlum. 

Vegsauki kemur vöru á framfæri, viðheldur núverandi viðskiptavinum og eignast nýja. 

Snyrtivörusala fer að miklu leiti fram í verslunum og geta snyrtivöruráðgjafar haft áhrif á sölu 

ef þeir eru á réttum stað á réttum tíma.  

Eins og kom fram í rannsókninni „Rannsókn meðal markaðsstjóra“ sem gerð var á 

vegum Gallup, kemur fram að Netið er talið áhrifamesti auglýsingamiðillinn árið 2016, 
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snyrtivörufyrirtæki ættu að einbeita sér að stafrænni markaðssetningu og hafa góða vefsíðu 

sem miðstöð hennar (Guðni Rafn Gunnarsson, 2016).  

Samfélagsmiðlar (e. Social media) skipta máli við markaðssetningu snyrtivara til að 

vera sýnileg viðskiptavinum. Efnismarkaðssetning (e. Content marketing) er gerð til að skapa 

virði fyrir viðskiptavini. Snyrtivörufyrirtæki þurfa að einbeita sér að markmiðum sínum og 

nota markaðssetningu til að ná þeim (Ryan, 2014). Fjallað er nánar um vegsaukann stafræna 

markaðssetningu, samfélagsmiðla og efnismarkaðssetningu í köflum hér á eftir.  

8. Stafræn markaðssetning (e. Digital marketing) 
Stafræn markaðssetning er mikilvægur kynningarráði fyrir fyrirtæki vegna aukinnar 

netnotkunar almennings. Stefna stafrænnar markaðssetningar er ferli sem snýst um að greina, 

rannsaka og skilja viðskipti, samkeppni og viðskiptavini sem eru lykilatriði fyrir árangri 

fyrirtækja (Ryan, 2014). 

Stafræn markaðssetning er notkun markaðssetningartóla á Netinu og auðveldar 

fyrirtækjum að eiga samskipti við neytendur sína. Markaðssetningin nýtist fyrir auglýsingar, 

viðhald á tengslum við núverandi neytendur með því að minna á sig og fá nýja neytendur til 

að kaupa ákveðnar vörur. Markmið markaðssetningar á Netinu getur verið tvenns konar: Að 

byggja upp vörumerki eða mæla beina svörun (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján 

Már Hauksson, 2013). 

Nokkrar tegundir heyra undir stafræna markaðssetningu. Markaðssetning með 

tölvupóst (e. Email marketing), leitarvélamarkaðssetning (e. Search engine marketing 

(SEM)), almannatengsl á Netinu (e. Online public relations), samfélagsmiðlar, 

veirumarkaðssetning og umtal (e. Social media, viral and Word-of-mouth Marketing). Hér í 

framhaldinu verður einblínt á samfélagsmiðla (Ryan, 2014). 

9. Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar eru nýlegir miðlar og er blogg eitt af þeim. Miðlarnir hófu starfsemi sína 

fyrir rúmum tuttugu árum síðan, árið 1994 (Ryan, 2015). Samfélagsmiðlar, einnig þekktir 

sem Web. 2.0 er hugmyndafræði þar sem samskipti eiga sér stað á Netinu (Kaplan og 

Haenlein, 2010). Um er að ræða hugbúnað og þjónustu þar sem textum, myndböndum, 

hljóðbrotum og fleiru er dreift á Netinu. Notendur eiga þar samskipti sín á milli með því að 

taka þátt, ræða málin og skiptast á skoðunum. Notendur samfélagsmiðla geta tjáð sig frjálst 

og deilt meðmælum, gagnrýnt, gefa einkunnir fyrir vörur, vörumerki og þjónustu (Ryan, 
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2014).  

Fyrirtækin stjórna ekki lengur ferðinni í markaðssetningunni heldur geta neytendur 

tjáð sig að vild um allt milli himins og jarðar og á hvaða tíma dags sem er. Bæði neikvæðar 

og jákvæðar umfjallanir (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013). 

Margir nota samfélagsmiðla og vilja ekki missa af neinu (e. Fear of missing out 

(FOMO)) miklum tíma er eytt á miðlunum, meðal annars á bloggsíðum áhrifavalda (Ryan, 

2014). Þeir eru orðnir hluti af daglegu lífi fólks og gefa almenningi tækifæri til að koma 

skoðunum sínum á framfæri (Ryan, 2014). 

Samfélagsmiðlar eru helst notaðir fyrir samskipti milli vina og vandamanna og fyrir 

fyrirtæki til að eiga samskipti við neytendur (Ryan, 2014). Þeir bjóða upp á bein samskipti 

milli neytenda og fyrirtækja sem er aukið virði fyrir neytendur og hjálpar fyrirtækjum að 

tengjast neytendum betur (Winer, 2009).  

Áhrifavaldar eru margir öflugir á samfélagsmiðlum með umfjöllun þar og halda úti 

bloggsíðum þar sem fjöldi fylgjenda lesa bloggin þeirra daglega. Fyrirtækjum getur reynst 

árangursríkt að fá áhrifavalda til að fjalla um vörur sínar á samfélagsmiðlum þeirra, því þeir 

hafa ákveðna ímynd og traust frá fylgjendum sínum. Áhrifavalda ná líklega til breiðari 

markhóps fremur en hefðbundnar auglýsingar (Booth og Matic, 2011).  

Árið 2009 voru tæplega 90% yngri en 40 ára virkir á samfélagsmiðlum, sú tala er 

líklega hærri í dag. MySpace var áður fyrr vinsælasti miðillinn, svo varð Facebook vinsælt og 

nú virðast Snapchat og Twitter vera á uppleið. Umræða um fyrirtæki, vörur og vörumerki á 

samfélagsmiðlum geta haft áhrif á kaupákvörðun einstaklinga (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013). 

Fylgjendur áhrifavalda lesa bloggsíður og fylgjast með þeim á samfélagsmiðlum af 

mörgum ástæðum. Manneskjan er félagsvera og þörfin fyrir að hafa samskipti við aðra er 

byggt inn í erfðamengi mannsins. Samfélagsmiðlar auðvelda fólki að eiga samskipti hvert við 

annað og það fær viðurkenningu frá samferðarmönnum sínum þar. Tegundir samfélagsmiðla 

eru margar og flokkast sumir miðlanna í fleiri en einn flokk. Stöðugt koma nýjar tegundir og 

breytist samfélagsmiðlaumhverfið hratt. Sumt fer úr tísku og annað verður vinsælla 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013). 

Samfélagsmiðlaumhverfið er fjölbreytt og verður stiklað á stóru um tegundir þeirra 

hér. Samkvæmt Ryan (2015) eru samfélagsmiðlar flokkaðir í eftirfarandi tegundir: 

Samfélagsmiðlauppgjafarsíður (e. Social media submission sites), spjallborða- og 

umræðusíður (e. Forum and discussion sites), miðladeilisíður (e. Media sharing sites), 

gagnrýnis- og einkunnasíður (e. Review and rating sites), hlaðvörp (e. Podcasts), Örblogg (e. 
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Micro blogging), samvinnuverkefnissíður (e. Collaborative projects). 

Samvinnuverkefnissíður eru að verða helsti staður vefnotenda til að afla upplýsinga (Kaplan 

og Haenlein, 2010).  

Að lokum samfélagsmiðlar (e. Social network sites) sem eru síður sem tengja 

notendur við fólk til dæmis Facebook og LinkedIns og blogg (e. Blogs) en þar getur 

almenningur sent skilaboð, sagt frá skoðunum sínum og deilt reynslu sinni með öðrum. Allir 

eiga möguleika á að opna sína eigin bloggsíðu og byrja að blogga. Til dæmis á síðum eins og 

www.blogger.com og www.wordpress.com. Ritgerðin snýr að samfélagssíðum. 

Tegundir samfélagsmiðla eru því margar og hafa mismunandi tilgang. Niðurstöður 

rannsókna Forrester (eins og vísað er til Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2013) sýna að fjölmargar ástæður eru fyrir því að almenningur eyðir tíma á 

samfélagsmiðlum. Fólk vill eiga í samskiptum við vini sína, og eiga tækifæri til að eignast 

nýja vini. Þrýstingur frá vinum getur haft áhrif á að fólk noti miðlana og getur virkað sem 

hvati til endurgjafar um kaup. Almenningur getur notað miðlana vegna þarfa til að hjálpa 

öðrum á Netinu. Áhugi á fólki getur einnig verið ástæða fyrir notkuninni og þörfin til að 

fylgjast með öðrum. Að skapa og miðla getur einnig verið stór ástæða fyrir þátttöku á 

samfélagsmiðlum. Ásamt þörfinni fyrir viðurkenningu og að lokum samkennd (Guðmundur 

Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013). Það er því ekki ástæðulaust að 

einstaklingar fylgi áhrifavöldum á samfélagsmiðlum og fyrirtæki geta skapað sér mörg 

tækifæri með notkun þeirra. 

9.1. Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

Í inngangi kom fram að fyrirtæki þurfa að markaðssetja sig til að halda velli. Markaðssetning 

á samfélagsmiðlum er árangursrík og vinsæl aðferð í dag. Samfélagsmiðlar gera fyrirtækjum 

kleift að hlusta á neytendur sína og þar með kynnast og tengjast þeim betur. Neytendur hafa 

skoðanir, þörf fyrir gagnrýni og hugmyndir sem geta bætt frammistöðu fyrirtækja og myndast 

oft umræður því tengdu á samfélagsmiðlunum (Ryan, 2014). 

Fyrirtæki geta hlustað á neytendur sína á Netinu og lært af þeim hvað megi betur fara. 

Neytendur vilja sjá áhugavert, upplýsandi og skemmtilegt efni á samfélagsmiðlum. Fyrirtæki 

þurfa að sýna sveigjanleika, heiðarleika, vera fljót að svara til að sýna að neytendur þeirra séu 

einhvers virði. Árangursríkt er ef neytandanum finnst hann tengdari vörumerkinu fyrir vikið 

(Ryan, 2014). 

Fyrirtæki ættu að passa sig á að fara ekki of geyst og auglýsa á öllum 

samfélagsmiðlum. Markmiðin sem fyrirtæki vilja ná ættu að stýra því á hvaða miðlum þau 
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eru. Fyrirtæki sem vita hver markhópurinn þeirra er, hvar hann er og hvernig hann hagar sér 

geta vitað á hvaða samfélagsmiðlum þau eiga að auglýsa. Auglýsingar snúast um að vera með 

réttu skilaboðin á réttum tíma fyrir rétta fólkið (Ryan, 2015). 

Árangur fyrirtækja á samfélagsmiðlum næst með því að fylgjast með hvað 

samkeppnisaðilarnir eru að gera, hlusta á neytendur, vera opinn fyrir skoðunum og læra af 

ummælum þeirra. Gallinn við samfélagsmiðla er hversu opnir þeir eru fyrir neikvæðar 

athugasemdir og hversu fljótt þær geta breiðst út og haft slæm áhrif. Fyrirtæki þurfa því að 

bregðast eins fljótt og auðið er við neikvæðri umfjöllun á samfélagsmiðlum og greiða úr þeim 

vandamálum sem kunna að koma upp (Ryan, 2015). Samfélagsmiðlum er mest stjórnað af 

notendum þeirra en ekki af markaðsfólki (Hoffman og Fodor, 2010). Áhrifavaldur 

rannsóknarinnar notaði samfélagsmiðlana blogg, Snapchat og Facebook. 

Efnismarkaðssetning er hentug fyrir markaðssetningu snyrtivara á samfélagsmiðlum. 

9.2. Efnismarkaðssetning (e. Content marketing) 

Markaðssetning á samfélagsmiðlum, eins og að stofna til samstarfs við áhrifavalda, er dæmi 

um efnismarkaðssetningu. Erfiðara er að ná til neytandans í dag vegna aukins áreitis á Netinu. 

Markaðssetning er að breytast, sérstaklega með komu Netsins, efnismarkaðssetning er ein af 

breytingunum. Um er að ræða markaðssetningu þar sem traust milli viðskiptavina og 

fyrirtækis  byggist upp, það getur verið mikils virði fyrir neytandann. Hann vill versla við 

fyrirtækið því markaðssetningin er aðlaðandi en ekki truflandi („Efnismarkaðssetning“, e.d.). 

Markaðssetning í dag snýst aðallega um að laða neytendur að frekar en að trufla þá. 

Efnismarkaðssetning snýst um að koma á framfæri fríu og áhugaverðu efni sem laðar 

neytendur að og stunda flest fyrirtæki slíka markaðssetningu. Efnismarkaðssetning er í raun 

um að gefa neytandanum og er það list að tengjast viðskiptavininum án þess að reyna að selja 

honum vörur. Fyrirtæki sem gefa gjafir geta aukið samband sitt við neytendur. Því meira sem 

fyrirtæki gefa til almennings því meira vill almenningur gefa til baka. Fræðsla og skemmtun 

eru dæmi um göfugar gjafir til almennings sem eykur líkur á kaupum (Thoranna K. 

Jonsdottir, e.d.; Baltes, 2015) 

Efnismarkaðssetning er sú markaðssetning sem dregur neytendur að sér og er þekkt 

fyrir að vera aðlaðandi þáttur starfseminnar (e. Inbound marketing/pull) í stað þess að þrýsta 

á neytendur (e. Outbound marketing/push). Markaðssetning er að færast meira í þá átt, frekar 

en að vera truflandi eins og áður sagði (Hall, 2016).  

Efnismarkaðssetning er árangursrík leið til að draga neytendur að samfélagsmiðlum 

og byggja upp samband við þá. Efnið þarf að henta markhópnum, veita þeim áhugavert efni 
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sem þeir tíma að eyða tíma sínum í og auka þar af leiðandi möguleika á uppbyggingu á 

sambandi við þá. Efnið þarf einnig að ná til þeirra á réttum tíma á réttum stað (Thoranna K. 

Jonsdottir, e.d.). 

Blogg eru orðin eitt af vinsælustu samfélagsmiðlunum. Þau eru mismunandi en mörg 

þeirra fræða neytandann og hafa verið notuð í auknum mæli við markaðssetningu. Þau eru 

álitin áhrifamikil markaðsleið (Thevenot, 2007). Lífstílsblogg útskýrir stundum hvernig eigi 

að nota snyrtivörur. Sýnikennsla er virðisaukandi fyrir neytandann og getur gert hann líklegri 

til að kaupa snyrtivöruna þegar hann kann að nota hana og þekkir hana. Almenningur ræður 

því sjálfur hvort hann vill sjá efnið eða ekki. Neytandinn gefur til baka með umtali, líkt og 

meðmælum, eða kaupum (Thoranna K. Jonsdottir, e.d.). 

Efnismarkaðssetning þarf ekki að kosta mikinn pening og getur því hentað vel fyrir ný 

eða minni fyrirtæki sem hafa ekki mikla fjármuni til markaðsmála. Fyrirtæki þurfa að þekkja 

neytandann til að vita hvaða efni höfðar til hans og laðar hann að (Hall, 2016). 

Efnismarkaðssetning snýst einnig um leitarvélabestun sem varð til þess að leitarvélar 

hófu starfsemi sína (Vuelo6, e.d.). Neytendur leita efnis í auknum mæli á leitarvélum og er 

Google vinsælasta leitarvélin. Lykilorð (e. Keywords) þurfa að vera rétt þannig að neytendur 

endi á vefsíðu fyrirtækis þegar þeir leita að ákveðnu efni. Án efnis væri ekki nein vefsíða til. 

Upplýsingar sem settar eru á Netið, hvort sem það er í formi bloggs eða á öðru formi, það 

verður alltaf til staðar og getur haldið áfram að skapa virði fyrir fyrirtæki um ókomna tíð 

(Hall, 2016). Efnismarkaðssetning getur dregið aðkomumenn inn á vefsíður og getur gert þá 

að viðskiptavinum. Viðskiptavinir eru mikilvæg eign fyrirtækja (Vuelo6, e.d.).  

Efnismarkaðssetning er verðmætt markaðstól. Um er að ræða nútímamarkaðssetningu 

sem ef til vill á eftir að verða meira áberandi í framtíðinni. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vita 

að markaðssetning þeirra nær ekki árangri nema að hún innihaldi gæðaefni (e. Content) 

(Baltes, 2015). Það getur átt sinn þátt í að vekja áhuga og byggja upp samband við neytendur 

sem getur leitt til aukins trausts og langtímasamskipta (Vuelo6, e.d.). 

Áhrifavaldar gefa upplýsingar til fylgjenda sinna, þeir eru ekki endilega að reyna að 

selja þeim, heldur gefa þeim möguleika á að velja vörur sem er líklegt að þeim líki vel við 

eftir jákvætt umtal. Þeir eru í raun að byggja upp samband við fylgjendur og veita þeim 

áhugavert efni sem neytendur stjórna sjálfir hvort þeir lesi eða taki mark á. Höfundar notuðu 

efnismarkaðssetningu í rannsókninni. Lína Birgitta bloggaði um snyrtivörur frá 

snyrtivörumerkinu Max Factor. Vöruumfjallanirnar tengdust vörunum formi fræðslu og álits 

um notkun þeirra. Vörunum í rannsókninni var gert skilmerkilega grein fyrir hvað þær stóðu 

og hvernig þær virkuðu, ásamt myndum af þeim. 
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Fyrirtæki geta notað Facebook í efnismarkaðssetningu. Á Facebook er neytendum 

gert kleift að mæla með færslum, deila þeim eða skrifa athugasemdir. Lína Birgitta auglýsti 

bloggfærslur sínar á Facebook-síðu sinni með því sjónarmiði að laða neytendur að 

bloggfærslunni. Snapchat er einnig notað við efnismarkaðssetningu. Lína Birgitta fjallaði um 

vörurnar í rannsókninni á Snapchat-aðgangi sínum. Hún var með sýnikennslu hvernig ætti að 

nota hyljarana og sýndi hvernig maskarinn kom út á augnhárum.  

9.3. Mæling á árangri samfélagsmiðla 

Markaðsrannsókn á samfélagsmiðlum getur verið öflugt tækifæri og mögulegt að komast að 

ýmsu um neytendur. Samfélagsmiðlar gefa fyrirtækjum tækifæri til að vera í nánum 

samskiptum við neytendur og auka tengslin við þá. Ef markaðssetning fyrirtækja gengur vel 

er mögulegt að traust neytenda gagnvart vörumerki aukist (Guðmundur Arnar Guðmundsson 

og Kristján Már Hauksson, 2013). 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vita hvort markaðssetning þeirra hafi skilað árangri. 

Tiltölulega auðvelt er að mæla árangur markaðssetningar á Netinu, misjafnt er hins vegar 

hvaða markaðstól hentar best. Markaðssetning á Netinu býður upp á mikla upplýsingaöflun 

og er Google Analytics vinsælasta vefgreiningartólið á Íslandi við að mæla árangur á 

stafrænum miðlum (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013). 

Til eru mörg vefgreiningartól til dæmis Google Analytics, Hootsuite og 

Fanpagekarma. Á þessum vefgreiningartólum er hægt að sjá mælingar fyrir síður notenda á 

vefsíðum. Facebook, Twitter, Goggle+, Instagram, Youtube, Pinterest og fjöldi annarra 

samfélagsmiðla (Mindruta, 2013). 

Google Analytics er frítt og notendavænt vefgreiningartól. Meðal annars er hægt að 

nota það við greiningu á fjölda heimsókna á vefsíðu, hvaðan heimsóknirnar koma, hvert 

notendur fara eftir dvöl sína á síðunni og hversu lengi notendur voru á síðunni. 

Notkunarmöguleikarnir eru því gríðarlegir og er hægt að finna mikilvægar upplýsingar 

(„Markaðssetning á netinu“, e.d.). Bloggarar geta notað Google Analytics við vefgreiningu á 

bloggsíðum sínum. Fyrirtæki geta einnig tengt Goolge Analytics við vefsíður sínar og geta 

mælt umferðina sem fer í gegnum síður þeirra. Það gæti gefið mynd af því hvort að 

áhrifavaldar hjálpi til með að auka umferðina á síðum þeirra. 

Snyrtivörufyrirtæki gætu hugað að leitarvélamarkaðssetningu. Leitarvélabestun (e. 

Search engine optimization (SEO)) snýst um að vera eins ofarlega og mögulegt er í 

náttúrulegri leit á leitarvél. Kostnaðarniðurstöður (e. Pay per click (PPC)) er auglýsing þar 

sem borgað er fyrir að vera sýnileg á leitarvél með hlekk inn á heimasíðu 
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snyrtivörufyrirtækis, borgað er fyrir hvern smell sem kemur á hlekk. Þetta geta verið 

nytsamlegar leiðir þar sem neytendur leita oft upplýsinga um snyrtivörur á leitarvélum. 

(Ryan, 2014). Áhrifavaldar geta komið sterkt inn í leitavélabestun því með umtali þeirra getur 

vörumerki birst ofar á leitavélasíðum. 

Það skiptir máli hvað er mælt á samfélagsmiðlum og fer það eftir markmiðum 

fyrirtækja eða áhrifavalda hvað þeir vilja mæla. Dæmi um mælikvarða fyrir markmið sem 

fyrirtæki vilja ná með samfélagsmiðlum er hvernig fyrirtækin læra af neytendum í formi 

endurgjafar. Hversu mikil samskipti eru við neytendur, hve mörgum neytendum er hjálpað, 

hve margir deila efni á miðlunum og hversu margar nýjar hugmyndir koma frá neytendum til 

að betrumbæta markaðssetningu vörunnar (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2013). Snyrtivörufyrirtæki eru flest með vefsíðu og Facebook síðu. Mikilvægt er 

fyrir þau að mæla árangurinn og fylgjast með neytandanum til að ná betri árangri í 

markaðssetningu sinni. Þau geta fylgst með hvaða áhrif áhrifavaldar hafa með því að skoða 

bloggsíður og Facebook-síður þeirra.  

Aðrir mælikvarðar sem hægt er að nota eru til dæmis smellhlutfall (e. Click through 

rate), umbreytingastig (e. Conversion rate), birtingar (e. Impressions), nýjar heimsóknir (e. 

Unique visitors) og síðuflettingar (e. Page views) (Guðmundur Arnar Guðmundsson og 

Kristján Már Hauksson, 2013). 

Árangur markaðssetningar er ekki einungis hagnaðurinn sem fyrirtækið fær. Fyrirtæki 

ættu að hafa markmið með notkun sinni á samfélagsmiðlum og gera það sem hentar best til 

að ná árangri með þeim. Samfélagsmiðlar geta verið notaðir í þeim tilgangi að auka vitund og 

virði neytenda á fyrirtækinu með því að vera áberandi þar. Notkun áhrifavalda getur því verið 

langtímaávinningur fyrir fyrirtæki ef neytendur taka virkan þátt (Hoffman og Fodor, 2010). 

9.4. Umtal (e. Word of mouth) og veirumarkaðssetning (e. Viral marketing) 

Enterpernure-samtökin skilgreina umtal sem launalausa kynningu þar sem ánægðir 

viðskiptavinir segja öðrum frá upplifun sinni á fyrirtæki, vöru eða þjónustu. Auglýsingar í 

formi umtals eru mikilvægar fyrir fyrirtæki þar sem umtalið eitt og sér getur haft gríðarleg 

áhrif á hagnað þeirra. Þessi tegund auglýsinga er hvað mest trúverðugust vegna þess að 

einstaklingar leggja orðspor sitt að veði þegar þeir mæla með fyrirtæki, vöru eða þjónustu 

(Entrepreneur, e.d.).  

Umtal á Netinu (e. Electronic word of mouth) getur haft mikil áhrif á kauphegðun 

einstaklinga. Umtal skiptist í þrjár tegundir, jákvætt umtal, neikvætt umtal og umtal þar sem 

jafnvægi ríkir. Jákvætt og neikvætt umtal er sagt í ójafnvægi. Neikvætt umtal getur orðið til 
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þess að neytendur kaupi síður vörur, á meðan jákvætt umtal getur hvatt neytendur til kaupa 

og skapar jákvætt viðhorf (Li-Shia Huang, Yu-Jen Chou og Che-Hung Lin, 2008).  

Viðhorf neytenda virðist vera það sama hvort sem umtal á bloggi er kostuð eða ekki. 

Kostuð færsla er þegar áhrifavaldar fá vörur að gjöf eða þeir fái borgað fyrir bloggfærslur 

sínar. Slíkar færslur eru jafnframt taldar hafa jákvæð áhrif á neytendur þótt þeir vita að 

bloggfærslurnar eru kostaðar (Lu, Chang og Chang, 2014). Neikvætt umtal þarf ekki alltaf að 

hafa slæmar afleiðingar fyrir fyrirtæki heldur er hægt að nýta neikvætt umtal til að 

betrumbæta rekstur fyrirtækja (Li-Shia Huang o.fl., 2008). Rannsóknir hafa sýnt að umtal 

sem er í jafnvægi eða er hlutlaust hefur lítil áhrif á viðhorf eða kauphegðun einstaklinga en 

þykir þó trúverðugasta tegund þess (Purnawirawan o.fl., 2012).  

Umtal er orðinn gríðarlegur stór þáttur í markaðssetningu fyrirtækja þar sem 

hefðbundnar auglýsingar virka ekki eins vel á neytendur og áður. Fyrirtæki þurfa að skapa 

umtal um sig og eru áhrifavaldar oft fengnir til þess (Nyilasy, 2006). Umtal hefur breyst 

mikið síðustu ár með komu Netsins og hefur það færst inn í stærri samfélög, margir 

einstaklingar með sömu áhugamál koma þar saman. Netumtal (e. Electronic word-of-mouth) 

er umtal um fyrirtæki, vöru eða þjónustu sem fer fram á veraldarvefnum. Einstaklingar geta 

komið upplifun sinni til mun fleiri einstaklinga en áður og fengið viðbrögð frá mörgum 

öðrum við umtali sínu („Word of mouth research jar“, e.d.). Umtalið snýst um dreifingu 

efnis, veirumarkaðssetning er eftirsóknarverð hjá fyrirtækjum þar sem markmiðið er að koma 

efninu til skila til sem flestra. Fyrirtæki sem keppast við veirumarkaðssetningu fara 

óhefðbundnar leiðir til að vekja athygli á sér.  

Samfélagsmiðlar eru dæmi um veirumarkaðssetningu (e. Viral marketing) og er það 

ein tegund af umtali (e. Word of mouth), viðskiptavinurinn er hvattur til að dreifa umfjöllun 

um vörur eða þjónustu, með von um að jákvætt umtal skapist og aukin vitund verði meðal 

almennings á vörumerkjum. Keðjuverkandi áhrif verða til þess að skilaboðin ná til breiðs 

hóps, efninu er dreift á ógnarhraða um Netið milli viðskiptavina eða markaða (Kotler o.fl., 

2012).  

Veirumarkaðssetning getur aukið trúverðugleika og traust neytenda á vörumerki 

vegna þess að markaðssetningin er þá oft á jafningjagrundvelli. Að skera sig úr (e. Cool) lýsir 

árangri veirumarkaðssetningarinnar því hún snýst um að skemmta neytendum og gera 

eitthvað öðruvísi til að skapa sem mest umtal. Blogg, Facebook og Snapchat flokkast geta 

flokkast undir veirumarkaðssetningu, þar sem miðlarnir geta verið uppspretta jákvæðs umtals 

og skapað skemmtun (Kotler o.fl., 2012). 
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9.5. Almennt um blogg 

Blogg er nýlegur samfélagsmiðill. Um er að ræða eins konar dagbók á Netinu, þar gefst 

bloggurum kostur á að koma upplýsingum, skoðunum, tilfinningum, vandamálum og 

hugmyndum sínum frjálslega á framfæri í formi texta, mynda, myndbanda eða tengla 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013). 

Áður fyrr snerust blogg meira um daglegt líf viðkomandi og voru þau persónulegri. Í 

dag snýst það meira um að upplýsa og fræða almenning um nýjungar tengdar vörum. 

Bloggsíður er vettvangur þar sem bloggari deilir kaupum eða vörum sem hann eignast 

(Kaplan og Haenlein, 2010).  

Til eru margar gerðir af bloggurum og bloggsíðum. Fjallað er um mismunandi 

málefni á bloggsíðum, svo sem um mat, tísku, förðun, heilsu og lífsstíl, svo fátt eitt sé nefnt.  

Vinsælustu bloggin eru þau sem eru persónuleg og heiðarleg. Heiðarleg blogg vekja 

hvað mest traust frá neytendum. Fyrirtæki geta verið með sín eigin blogg svokölluð 

fyrirtækjablogg (e. Corporate blogs), það getur gert fyrirtækin persónulegri og skapað 

jákvæðara viðhorf til þeirra. Með slíku bloggi geta fyrirtæki komið  upplýsingum beint til 

neytenda og þurfa ekki að treysta á að utanaðkomandi aðila (Ryan, 2014).  

Mörg fyrirtæki líta á blogg sem nauðsynlegan hlekk í samskiptum og markaðsstarfi 

sínu. Snyrtivörufyrirtæki geta haldið úti bloggsíðum eða fengið áhrifavalda til að gera 

bloggfærslu fyrir sig þar sem kynningarefni er deilt með neytendum. Blogg eru ódýr leið til 

þess að koma efni á framfæri á óformlegri hátt en á hefðbundnum miðlum (VERT 

markaðsstofa, 2012). Mörg fyrirtæki fá vinsæla áhrifavalda sem eru með viðeigandi markhóp 

fyrir vörur eða þjónustu fyrirtækjanna til að blogga fyrir sig (Ryan, 2014).  

Til eru milljónir bloggara um allan heim og hefur þeim fjölgað gríðarlega um allan 

heim á síðustu árum (Norman Booth og Julie Ann Matic, 2011). Lesendur blogga þurfa að 

velja og hafna hvaða bloggurum þeir vilja fylgja. Sumir ná að skapa sér atvinnu með því að 

blogga með auglýsingum, peningagjöfum og vörum eða þjónustu í formi gjafa frá 

fyrirtækjum (Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir, bloggari, munnleg heimild, viðtal, 23. 

Febrúar 2016). 

Bloggarar þurfa að vera heiðarlegir í skrifum sínum svo þeim sé treystandi og nái að 

viðhalda lesandahópi sínum. Bloggarar skrifa yfirleitt aðeins jákvæðar umfjallanir í 

bloggfærslum en ekki neikvæðar upplifanir af vörum (Mangold og Faulds, 2009). Margir 

bloggarar telja það ekki skila árangri að fjalla neikvætt um vörur, þó að þeim líki ekki við 
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vörurnar, því þær geta hentað öðrum neytendum (Erna Hrund Hermannsdóttir, fyrrum 

snyrtivöru bloggari á Trendnet, munnleg heimild, Snapchat, 15. febrúar 2016). 

Með auknum fylgjendafjölda bloggara er líklegt að þeir fái gjafir frá fyrirtækjum og 

því nái þeir til fleiri einstaklinga (Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir, bloggari, munnleg 

heimild, viðtal, 23. Febrúar 2016). Virkir bloggarar setja reglulega inn nýjar færslur til að 

viðhalda lesendahóp sínum. Það krefst mikils tíma og mikillar vinnu að vera bloggari, það 

þarf að undirbúa bloggfærslurnar til að viðhalda trúverðugleika og þær gefi virði í augum 

lesenda. Illa unnar færslur eru lítilsmetnar hjá lesendum og því er mikilvægt að undirbúa þær 

vel (Hsu og Lin, 2008).  

Bloggarar fá stundum greitt fyrir bloggfærslur sínar, og eru það svokallaðar kostaðar 

færslur. Samkvæmt Neytendastofu þurfa bloggarar að taka fram ef um kostaða færslu er 

ræða. Duldar auglýsingar eru bannaðar hér á landi og í Evrópu. Ef neytendur átta sig ekki því 

að skilaboðin sem þeir lesa sé markaðssetning, þá eru þeir síður í aðstöðu til þess að gagnrýna 

og taka upplýsta ákvörðun um viðskipti sín („Leiðbeiningar Neytendastofu um 

auðþekkjanlegar auglýsingar“, e.d.).  

Neytendur eiga lagalegan rétt á því að vera vel upplýstir um hvenær um auglýsingu er 

að ræða. Mikilvægt er að lesendur átti sig strax á því að markaðssetning eigi sér stað. Margir 

fullorðnir einstaklingar átta sig á því ef bloggfærslur eru kostaðar þó það sé ekki tekið fram. 

Þeir geta þá lesið bloggfærslurnar með gagnrýnum augum og tekið upplýsta ákvörðun ef þeir 

vilja kaupa vöru eða þjónustu sem fjallað var um. Börn og unglingar eiga erfiðara með að átta 

sig á slíku og sé umfjöllun beint að þeim sem markhópi verða bloggarar að sýna aukna 

aðgæslu og taka fram ef um kostaðar færslur eru að ræða („Leiðbeiningar Neytendastofu um 

auðþekkjanlegar auglýsingar“, e.d.).  

Snyrtivörur eru oft til umfjöllunar á bloggsíðum og eru snyrtivörufyrirtæki oftar en 

ekki í samstarfi við bloggara sem fá snyrtivörur að gjöf og fjalla um þær á bloggsíðum sínum 

sem er kostuð færsla. Snyrtivörufyrirtæki sem nota bloggara í markaðssetningu sinni þurfa 

ekki að nota mikinn kostnað til þess. Oftast er það í formi peningagjafa eða vörugjafa. 

9.6.Facebook 

Facebook er eins og áður sagði samfélagsmiðill (e. Social network site). Þar geta 

einstaklingar haft persónulegan aðgang (e. Profile) og haft samband við vini, vandamenn og 

aðra notendur. Einnig er þar hægt að mynda tengsl við fyrirtæki (Kaplan og Haenlein, 2010). 

Facebook er vinsælasti samfélagsmiðillinn hér á landi og eru 89% Íslendinga, 18 ára og eldri, 

þar reglulegir notendur. Langflestir einstaklinga nota miðilinn dag hvern og rúmlega 
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helmingur notar hann oft á dag („Nánast helmingur þjóðarinnar notar Snapchat: Eiginlega 

allir Íslendingar á Facebook“, e.d.). 

  Fyrirtæki eru farin að nota Facebook í meira mæli fyrir auglýsingar með ákveðinn 

markhóp í huga. Mögulegt er að skilgreina ákveðinn aldur og kyn sem auglýsingarnar eiga að 

ná til. Faebook-miðillinn hentar einnig vel til að byggja upp vörumerki (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2013; Kaplan og Haenlein, 2010). 

 Árangursríkt hefur reynst fyrirtækjum að samtvinna saman samfélagsmiðla því 

markhópar þeirra eru oft á mismunandi stöðum. Notkun á viðeigandi samfélagsmiðlum eykur 

virði fyrirtækja en þau mega ekki missa sjónar á markmiðun sínum með með notkun á þeim 

(Kaplan og Haenlein, 2010). Mörg snyrtivörufyrirtæki hafa nýtt sér Facebook með góðum 

árangri. Áhrifavaldar hafa einnig nýtt sér miðilinn, en þá aðallega til að auglýsa nýjar 

bloggfærslur. 

9.7. Snapchat 

Símnotkun hefur aukist gríðarlega síðustu ár og er samfélagsmiðlaumhverfið síbreytilegt og í 

stöðugri þróun með reglulegum nýjungum. Snapchat er smáforrit sem eigendur snjallsíma 

geta halað niður og er jafnframt dæmi um nýjan samfélagsmiðil sem hefur náð gríðarlegum 

vinsældum hratt. Snapchat kom á markaðinn árið 2011 og er með yfir 100 milljón notendur 

daglega. Um er að ræða samskiptamiðil þar sem settar eru inn allt að tíu sekúndna ljósmyndir 

eða myndbönd. Notendum gefst kostur á að vista ljósmyndirnar eða myndböndin áður en þeir 

senda skilaboðin (Sashittal, DeMar og Jassawalla, 2016; Team Snapchat, 2016). Margir taka 

skjáskot (e. Screenshot) af því sem þeir sjá á miðlinum og geymist það í snjallsímann 

(Sashittal o.fl., 2016). Notendur snjallforritsins sem sjá umfjöllun um vöru sem þeim lýst vel 

á geta tekið skjáskot til að muna eftir henni og keypt hana síðar. 

Samkvæmt Gallup könnun í maí 2015 er Snapchat næstvinsælasti samfélagsmiðillinn 

á eftir Facebook, en það er nýjasta könnunin sem hefur verið gerð hér á landi. Snapchat-

notendur á Íslandi voru 46% fullorðinna í maí 2015 en líklegt er að sá fjöldi hafi tvöfaldast. 

Mörg íslensk fyrirtæki eru farin að nota Snapchat við markaðssetningu og býður miðillinn 

upp á mörg tækifæri („Viðskiptablaðið - Hlutfall Íslendinga á Snapchat tvöfaldast“, e.d.). 

Fyrirtæki sem nota Snapchat sem auglýsingamiðil eru annað hvort með sinn eigin 

aðgang eða fá til sín áhrifavalda til að auglýsa fyrir sig. Fylgjendur sem sjá Snapchat-færslur 

fara margir á bloggsíður áhrifavalda eftir það. Bloggarar eru oft með opinn Snapchat-aðgang 

fyrir fylgjendur sína. Snapchat gefur lesendum tækifæri til að kynnast bloggurum betur. 

Snapchat notendur eru 70% konur og markhópurinn á Íslandi er 15-25 ára („Viðskiptablaðið - 
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Hlutfall Íslendinga á Snapchat tvöfaldast“, e.d.). Miðillinn ætti því að mati höfunda að henta 

vel fyrir markaðssetningu snyrtivara. Snapchat er mjög öflugur og persónulegur miðill því 

þar er möguleiki á beinum samskiptum við neytandann (Littley, 2015). Áhrifavaldur sem 

hefur marga fylgjendur á Snapchat getur náð til breiðs hóps og er hann þar í beinu 

samskiptum við neytendur. 

Ekki átta allir sig á því að um markaðssetningu sé að ræða þegar lesið er um vöru á 

bloggsíðum, eða eftir að hafa séð umfjöllun um hana á Snapchat. Einstaklingar sem skoða 

snyrtivörublogg og fylgja Snapchat-aðgangi um snyrtivörur hafa líklega áhuga á vörunni og 

eru því í markhópnum. Áður en þeir vita af hafa þeir þörf á að kaupa snyrtivörur sem mælt 

var með á Snapchat eða bloggi (Littley, 2015). 

Lína Birgitta telur Snapchat vera persónulegasta samfélagsmiðilinn og telur hún að 

hann hafi mest áhrif allra samfélagsmiðla. Mögulegt er fyrir fylgjendur að senda skilaboð 

beint á bloggarann og hann getur síðan notað Snapchat til að auglýsa bloggsíðu sína (Lína 

Birgitta Camilla Sigurðardóttir, bloggari, munnleg heimild, viðtal, 23. Febrúar 2016).  

10.  Rannsókn 
Í þessum kafla verður fjallað ítarlega um það hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig 

unnið var úr henni. Tímabilið sem rannsóknin stóð yfir var frá 4. mars til 16. apríl. 

Rannsóknin var unnin í samstarfi við heildverslunina Medico og bloggarann Línu Birgittu. 

Rannsóknin fólst í því að mæla hvort umtal áhrifavalds á samfélagsmiðlum hefði áhrif á 

söluaukningu snyrtivara. Línu Birgittu voru gefnar snyrtivörur sem hún síðan bloggaði um á 

bloggsíðu sinni. Hún útfærði tvær bloggfærslur fyrir rannsóknina. Bloggfærslurnar voru um 

sitthvora vörutegundina og birtust báðar færslurnar í marsmánuði. Fyrri bloggfærslan fór í 

loftið 4. mars og sú seinni 16. mars. Sölutölur snyrtivaranna sem bloggað var um voru 

mældar daglega í janúarmánuði og síðan aftur daglega í mánuð eftir að bloggfærslurnar fóru í 

loftið. Sölutölurnar voru síðan bornar saman til að sjá hvort salan hefði aukist á vörunum við 

inngripið.  

10.1. Rannsóknaraðferð 
Rannsóknaraðferðin sem notuð var í rannsókninni var svokallað hálftilraunasnið sem er eitt 

snið hóptilrauna. Rannsakendur hafa ekki fulla stjórn á aðstæðum rannsóknarinnar en geta 

stýrt hluta hennar. Hálftilraunasnið gerir þeim kleift að rannsaka viðfangsefni 

rannsóknarinnar við náttúrulegar aðstæður (Haukur Freyr Gylfason, munnleg heimild, 

fyrirlestur í námskeiðinu Aðferðarfræði í Háskólanum í Reykjavík, 23. október 2013). 
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Um er að ræða tímaraðasnið (e. Time series design) sem gengur út á að gera 

endurteknar mælingar fyrir og eftir inngrip (Þorlákur Karlsson, kennari við Háskólann í 

Reykjavík, munnleg heimild, tölvupóstur, 28. mars 2016). Daglegar mælingar voru teknar frá 

1. janúar til 31. janúar á vörum sem fjallað var um í inngripi eitt og inngripi tvö. Sölutölurnar 

voru síðan aftur mældar daglega í mánuð eftir að inngripin fóru á Netið. Notaðar voru 

samanburðarvörur og voru mælingar gerðar eins á þeim vörum.  

Rannsóknir með endurteknum mælingum geta skapað þann vanda að þátttakendur 

hennar geta lært á rannsóknina á milli mælinga og getur það útskýrt breytta hegðun þeirra á 

milli mælinga (Þorlákur Karlsson, kennari við Háskólann í Reykjavík, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 28. mars 2016). Höfundar ritgerðarinnar telja að þessi veikleiki hálftilraunasniðs 

eigi ekki við í rannsókn þessari þar sem um blinda rannsókn (e. Blind study) er að ræða. Slík 

rannsóknaraðferð snýst um að þátttakendur hafa ekki vitneskju um að þeir séu þátttakendur í 

rannsókn (Cooper og Schindler, 2014). Þátttakendur rannsóknarinnar voru því ekki upplýstir 

um þátttöku sína í henni.  

Mælingarnar í lok rannsóknarinnar voru teknar saman og myndaðar samtölur úr þeim. 

Tölurnar verða notaðar í niðurstöðum til þess að leitast við að svara rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar.  

10.2. Þátttakendur  
Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir þeir sem opnuðu aðra hvora eða báðar 

bloggfærslurnar ásamt þeim sem opnuðu sögurnar (e. My story) á Snapchat-aðgang Línu 

Birgittu. Þátttakendur sem tóku þátt og lásu bloggfærslurnar komu beint inn á bloggsíðuna, 

fóru á bloggsíðu eftir umfjöllun á Snapchat, sáu auglýsingu um bloggið á Facebook-síðu Línu 

Birgittu eða Facebook-síðu Max Factor á Íslandi og fóru þaðan inn á bloggið. 

Á tímabilinu 4. mars til 4. apríl 2016 opnuðu 8.905 fylgjendur fyrri bloggfærslu Línu 

Birgittu. Alls 5.373 fylgjendur opnuðu fyrri söguna (e. My story) á Snapchat-miðli Línu 

Birgittu. Samtals voru þátttakendur í fyrsta hluta rannsóknarinnar 14.278 talsins.  

Á tímabilinu 16. mars til 16. apríl 2016 opnuðu 6.850 fylgjendur seinni bloggfærslu 

Línu Birgittu, 4.983 fylgjendur opnuðu seinni sögu (e. My story) á Snapchat-aðgang Línu 

Birgittu. Þátttakendur í seinni hluta rannsóknarinnar voru 11.833 talsins. Samtals fjöldi 

þátttakanda í rannsókninni voru 26.111 einstaklingar. 

Þátttakendur í rannsókninni gætu hafa verið tvítaldir. Þeir gætu hafa tekið þátt í 

rannsókninni með lestri sínum á bloggfærslunum og opnað Snapchat-sögur (e. My story) 

Línu Birgittu. Aldur þátttakenda er ekki ljós þar sem fylgjendur Línu Birgittu eru á öllum 

aldri, áætla má þó að þeir séu á aldrinum 15-70 ára. Kyn þátttakenda er mestmegnis kvenkyns 
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en einhverjir karlmenn eru þó fylgjendur. Uppruni þátttakenda er ekki ljós þar sem höfundar 

rannsóknarinnar bjuggu ekki yfir nægilega góðum tæknibúnaði til að sjá hvaðan þeir komu. 

Samkvæmt Google Anlaytics er hægt að sjá að flestir þátttakendur bloggsins koma frá Íslandi 

og nokkrir koma annars staðar frá. Höfundar rannsóknarinnar telja að skortur á þessum 

upplýsingum hafi ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar vegna þess að vörurnar sem 

notaðar voru í inngripunum eru notaðar af neytendum á öllum aldri.  

10.3. Inngrip 

Inngripin í rannsókninni voru tvær bloggfærslur, tvö myndskeið á Snapchat og auglýsing um 

bloggfærslurnar á Facebook. Bloggfærslurnar voru tvær umfjallanir um mismunandi vörur frá 

vörumerkinu Max Factor. Þær voru í textaformi ásamt því að myndir fylgdu með sem 

tengdust vörunni. Bloggfærslurnar voru bæði skrifaðar á íslensku og ensku þannig að bæði 

íslendingar og enskumælandi einstaklingar búsettir á Íslandi gátu aflað sér upplýsingar um 

vörurnar. Önnur bloggfærslan birtist 4. mars og hin 16. mars 2016.  

Fyrra inngripið fór á Netið þann 4. mars og var um að ræða bloggfærslu um Velvet 

Volume maskarann frá Max Factor auk ljósmynda af umbúðunum og burstanum í 

maskaranum. Á mynd 3 má sjá hvernig bloggfærslan birtist fylgjendum áður en þeir hófu 

lesturinn. Degi fyrir inngripið eða þann 3. mars setti Lína Birgitta inn myndir og myndskeið í 

sögu (e. My story) á Snapchat. Maskarinn var kynntur og sagði Lína Birgitta fylgjendum 

sínum hvernig henni líkaði hann. Sagan (e. My story) á Snapchat var kynning á vörunni og 

bloggfærslan auglýst þar. Daginn eftir eða 4. mars kom bloggfærslan á bloggsíðu Línu 

Birgittu. Sama dag var henni deilt á Facebook-síðu Línu Birgittu og Facebook- síðu Max 

Factor.  
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Mynd 3: Bloggfærsla um Velvet Volume maskarann 

	  

Seinna inngripið fór á Netið þann 16. mars og var um að ræða bloggfærslu um CC 

Stick línuna frá Max Factor auk ljósmynda af vörulínunni. Fjallað var um hverja og eina vöru 

innan vörulínunnar og hvaða ávinningur hlytist af notkun hennar. Á mynd 4 má sjá hvernig 

bloggfærslan birtist fylgjendum áður en þeir hófu lestur hennar. Degi fyrir inngripið eða þann 

15. mars  setti Lína Birgitta inn myndir og myndskeið í sögu (e. My story) á Snapchat. 

Notkun hyljaranna var sýnd þar sem mismunandi litir úr vörulínunni voru notaðir. Sagan (e. 

My story) á Snapchat var kynning á hyljara vörulínunni og bloggfærslan auglýst þar. 

Bloggfærslan birtist á bloggsíðu Línu Birgittu daginn eftir eða þann 16. mars. Sama dag var 

bloggfærslunni deilt á Facebook-síðu Línu Birgittu og Facebook-síðu Max Factor. 
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Mynd 4: Bloggfærsla á CC Stick vörulínunni 

	  

Bloggfærslurnar er hægt að lesa í heild sinni í viðaukum A og B. Skjáskot af 

myndskeiðunum sem birtust á Snapchat er hægt að lesa í viðaukum C og D.  

10.4. Mælitæki  

Mælitæki sem notuð voru við gerð rannsóknarinnar voru Google Analytics, talningatól á 

Snapchat, DK-sölukerfi og Microsoft Excel. Google Analytics var notað við greiningu 

lesendafjölda á bloggfærslunum á bloggsíðunni www.linethefine.com. Talningatólið sem 

greindi frá fjölda þeirra sem opnuðu Snapchat-sögur (e. My story) Línu Birgittu er innbyggt í 

smáforritið.  

Upplýsinga var aflað með DK-sölukerfinu um hversu margar vörur voru seldar í 

janúar og hversu margar voru seldar mánuði eftir inngripin. Mánuðirnir voru bornir saman til 

að sjá hvort söluaukning hefði átt sér stað eftir umtal Línu Birgittu. Notast var við Excel-

útreikninga til að sjá hvort söluaukning hefði orðið við inngripin.  

10.5. Framkvæmd 

Höfundar ritgerðarinnar hittust í desember til að koma sér saman um ritgerðarefni. Annar 

höfundurinn er snyrti- og förðunarfræðingur að mennt og hinn höfundurinn hefur starfað í 



43	  
	  

	  
	  

snyrtivörufyrirtæki í sex ár. Báðir höfundarnir hafa gríðarlegan áhuga á snyrtivörum og vildu 

þeir kanna hvaða áhrif bloggarar hefðu á snyrtivörusölu.  

 Í janúar var gerður samningur við heildverslunina Medico um aðstoð við rannsóknina. 

Heildverslunin myndi útvega snyrtivörur til að hafa í umfjöllun tveggja bloggfærslna. 

Heildverslunin Medico útvegaði sölutölur fyrir þær vörur sem fjallað var um í inngripunum. Í 

sama mánuði fór fram leit eftir bloggurum til þess að taka þátt í rannsókninni. Tveir bloggarar 

urðu fyrir valinu, þeir voru valdir út frá lesendafjölda og hversu virkir þeir voru á 

samfélagsmiðlum.  

 Þegar leið á febrúarmánuð var aftur haft samband við bloggarana. Báðir voru enn 

tilbúnir til þátttöku í rannsókninni. Því miður forfallaðist annar þeirra í lok febrúar og gat 

hann ekki tekið þátt í rannsókninni. Ákvörðun var tekin um að hafa aðeins einn bloggara í 

rannsókninni og var það Lína Birgitta bloggari á www.linethefine.com. Tvær bloggfærslur 

voru þá skrifaðar í stað einnar færslu. Rannsóknin varð þá um áhrif Línu Birgittu sem 

áhrifavald á samfélagsmiðlum en ekki um áhrif bloggara. 

 Framkvæmdar voru tvær rannsóknir en ákveðið var að nota eina nýlega vöru frá 

snyrtivörumerkinu Max Factor í rannsókn eitt og eldri vörur í rannsókn tvö. Vörurnar 

tengdust ekki neinni markaðsherferð hér á landi meðan á rannsókninni stóð til þess að það 

hefði ekki áhrif á niðurstöður og hafa rannsóknina sem marktækasta.  

Vörurnar voru valdar af höfundum og urðu þær vörur fyrir valinu sem flestir 

neytendur nota dagsdaglega. Velvet Volume maskarinn og CC sticks hyljarar urðu. Vörurnar 

eru notaðar af breiðum aldurshópi. Maskarar eru notaðar af neytendum á öllum aldri en 

misjafnt er hvaða eiginleikum neytendur óska eftir. Ungir neytendur nota hyljara til að hylja 

bólur og nota þá til að lýsa andlitið, á meðan eldri neytendur nota þá til þess að hylja bauga 

undir augum og aldursummerki á húð. Stuttur kafli verður um vörurnar sem notaðar voru í 

rannsókninni í lok rannsóknarkaflans. 

Ákveðið var að bloggfærslurnar myndu birtast í marsmánuði og sölutölur í mars yrðu 

bornar saman við sölutölur í janúar. Febrúarmánuður var ekki tekinn með í rannsókn vegna 

fríhafnadaga (Tax Free dagar) í Hagkaups-verslunum um land allt. Þeir eru taldir hafa mikil 

áhrif á sölu snyrtivara og talið var að það myndi skerða rannsóknarniðurstöður ef útreikningar 

febrúarmánaðar hefðu verið með.  

Viðtal var tekið við Línu Birgittu þann 23. febrúar 2016 og hún spurð um 

bloggmenninguna á Íslandi.  Lína Birgitta fékk afhentar vörur til þess að fjalla um í 

bloggfærslum sínum. Þann 3. mars 2016 hittu höfundar ritgerðarinnar Línu Birgittu aftur og 

afhentu henni aðrar vörur til umfjöllunar fyrir seinni bloggfærslu hennar. Hún fékk allar 
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nauðsynlegar upplýsingar um vörurnar. Textann fyrir bloggfærslurnar skrifaði Lína Birgitta 

sjálf þar sem bloggið er hennar vettvangur til þess að koma skoðunum sínum á framfæri.  

Mánuður leið frá því að bloggfærslurnar höfðu verið birtar þar til haft var samband 

við Medico og höfundum veittur aðgangur að sölutölunum varanna. Rannsóknin var styrkt 

með því að bera saman sölutölur varanna í bloggfærslum saman við sölutölur sambærilegra 

vara sem birtust ekki á bloggi. 

 Sölutölur fengust fyrir allar vörurnar frá tímabilinu 1. janúar til 31. janúar. Sölutölur 

fyrir Velvet Volume maskarann og samanburðarmaskarann voru fengnar á tímabilinu 4. mars 

til 4. apríl. Sölutölur fyrir CC Stick og samanburðahyljara voru fengnar á tímabilinu 16. mars 

til 16. apríl. 

10.6. Úrvinnsla  

Lína Birgitta útvegaði tölulegar upplýsingar um fjölda lesenda sem lásu bloggfærslur og 

fjölda þeirra sem opnuðu sögur (e. My story) á Snapchat. Medico útvegaði tölulegar 

upplýsingar úr sölukerfinu DK. Þær voru færðar inn í Excel og forritið var notað til að athuga 

hvort söluaukning hefði átt sér stað eftir bloggfærslurnar. Í Excel voru tölurnar teknar saman 

og gerð voru súlurit og línurit. Niðurstöður útreikninganna verða kynntar hér á eftir.  

10.7. Vörur 

Vörurnar sem notaðar voru í inngripunum voru Velvet Volume maskari og CC Stikcs hyljarar 

frá vörumerkinu Max Factor. Rannsóknin var styrkt með því að greina sölutölur á 

sambærilegum vörum. Max Factor vörurnar flokkast sem ódýrari snyrtivörumerki í 

verslunum. Verðið er mjög notendavænt og á það ekki að koma í veg fyrir að almennir 

neytendur geti keypt vörurnar („Medico ehf.“, e.d.). 

10.7.1. Velvet volume maskarinn 

Maskarinn er tiltölulega nýr á markaðnum og fór hann í sölu rétt fyrir jólin 2015. Eiginleikar 

hans er að hann inniheldur létta og mjúka formúlu sem þykkir augnhárin. Mjúka formúlan 

kemur í veg fyrir að hann molnar eða harðnar og auðvelt er að bæta annarri umferð á hann. 

Maskarinn helst á augnhárum neytenda allan daginn vegna formúlueiginleikans. Burstinn í 

maskaranum er ný tegund og er hann með bæði löngum og stuttum hárum. Burstinn 

auðveldar neytendum að ná til allra augnháranna og aðskilur þau vel. Maskarinn gefur 

augnhárum neytenda fullkomna þykkingu og náttúrulegt útlit („Max Factor - Velvet Volume 

Maskari“, e.d.).  
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10.7.2. CC Sticks 

CC Sticks eru hyljarar sem koma í sex litum og leiðrétta litamisfellur í húð. CC stendur fyrir 

litaleiðréttingu (e. Colour Correcting). CC Sticks pennarnir fjarlægja misfellur í húðinni til 

dæmis bauga undir augum og roða eða bletti á húð. Pennarnir gefa húðinni þannig fullkominn 

grunn áður en farði er settur á. Hver litur hefur sinn eiginleika og leiðréttir misfellur á 

húðinni. Græni penninn leiðréttir roða í húð (e. Redness). Bleiki penninn leiðréttir dökka 

bletti (e. Dark spots) á ljósri húð, sá appelsínuguli leiðréttir dökka bletti (e. Dark spots) á 

dökkri húð og sá fjólublái leiðréttir þreytu (e. Dullness) í húð. Guli leiðréttir bauga undir 

augum (e. Under eye circle), eða sem farðagrunnur. Kampavínslitaði penninn gefur húðinni 

ljóma og er oft kallaður ljómapenni (e. Highlighter). Hyljararnir eru settir á þá bletti sem þarf 

að hylja og dreift létt úr þeim. Farði er síðan settur yfir til að ná fram hinu fullkomna útliti og 

ljómapenninn er notaður eftir að farðinn er kominn á („Max Factor - CC Sticks“, e.d.).  

10.7.3. Samanburðarvörur 

Maskarinn sem notaður var til samanburðar var vinsæll þykkingarmaskari frá Max Factor. 

Eiginleikar maskarans eru að hann tvöfaldar ásýnd augnháranna og þykkir þau. Galdurinn á 

bak við þennan maskara eru að helmingi fleiri hár eru á burstanum en á venjulegum maskara. 

Útkoman er á við gerviaugnhár og endist hann á allan daginn og næst auðveldlega af með 

vatni („Max Factor“, e.d.).  

Hyljararnir sem notaðir voru til samanburðar eru hefðbundnir fljótandi baugahyljarar. 

Þeir eru góðir á bauga undir augum, á roða, bletti og aðrar misfellur. Þeir eru í pennaformi og 

eru auðveldir í notkun. Pennaformið hindrar að óhreinindi komist í efnið sjálft. Hyljararnir 

ganga vel inn í húðina og má nota þá alveg upp að augnhvarmi („Max Factor“, e.d.).  

11.  Niðurstöður 
Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar sem er svo 

hljóðandi: Hefur umtal áhrifavalds á samfélagsmiðlum áhrif á snyrtivörusölu? Hér á eftir 

verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar.  

Inngrip eitt. Umfjöllun um Velvet Volume maskarann frá Max Factor.  

Niðurstöður sýna að eftir fyrri umfjöllunina á samfélagsmiðlum jókst salan á Velvet 

Volume maskaranum frá Max Factor. Sölutölur frá 1. janúar til 31. janúar voru bornar saman 

við sölutölur mánuði eftir umfjöllunina eða 4. mars til 4. apríl 2016. Eins og sjá má á mynd 5 

var salan á maskaranum í janúar 96 seld stykki, sölutölur mánuð eftir inngripið sýndu að seld 
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voru alls 152 stykki. Salan jókst því um 56 stykki á tímabilinu, eða 58% meiri sala var 

mánuði eftir umfjöllunina samanborið við söluna í janúar.  

	  

Mynd 5: Niðurstöður fyrir inngrip eitt 

 Til að útiloka önnur áhrif á sölutölur en umfjöllun áhrifavalds voru sölutölur 

sambærilegs maskara bornar saman. Þær voru bornar saman á sama hátt og sölutölur 

maskarans í inngripi eitt. Eins og sjá má á mynd 6 var salan á samanburðarmaskaranum í 

janúar alls 161 seld stykki, sölutölur mánuð eftir inngripið sýndu að seld voru alls 184 stykki. 

Salan jókst því um 23 stykki á tímabilinu, eða 14% meiri sala var mánuði eftir umfjöllunina 

samanborið við söluna í janúar.  

 

	  

Mynd 6: Sölutölur samanburðarmaskara 

Niðurstöður sýna að salan á maskaranum sem fjallað var um jókst mun meira en á 

samanburðarmaskara frá sama vörumerki. Salan á maskaranum sem fjallað var um jókst um 
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58% en aðeins var 14% söluaukning á maskaranum sem ekki var fjallað um. Umfjöllunin á 

samfélagsmiðlum áhrifavalds hafði því áhrif á sölutölur maskarans.  

Inngrip tvö. Umfjöllun um CC Sticks hyljaralínuna frá Max Factor  

Niðurstöður sýna að eftir seinni umfjöllunina á samfélagsmiðlum a jókst salan á CC Stick 

vörulínunni frá Max Factor. Sölutölur frá 1. janúar til 31. janúar 2016 voru bornar saman við 

sölutölur mánuð eftir umfjöllunina eða 16. mars til 16. apríl 2016. Eins og sjá má á mynd 7 

var salan á hyljurunum í janúar 133 seld stykki, sölutölur mánuð eftir inngripið sýndu að seld 

voru 200 stykki. Salan jókst því um 67 stykki á tímabilinu, eða helmingi meiri sala var 

mánuði eftir umfjöllunina samanborið við söluna í janúar.  

 

	  

Mynd 7: Niðurstöður fyrir inngrip tvö 

Til að útiloka önnur áhrif á sölutölur en umfjöllun áhrifavalds voru sölutölur 

sambærilegrar vörulínu bornar saman. Sölutölur samanburðarhyljarana voru bornar saman á 

sama hátt og sölutölur CC Sticks í inngripi tvö. Eins og sjá má á mynd 8 var salan á 

samanburðarhyljurunum í janúar 154 seld stykki, sölutölur mánuði eftir inngripið sýndu að 

seld voru 152 stykki. Salan minnkaði því um tvö stykki eða 1% minni sala var mánuð eftir 

umfjöllunina samanborið við söluna í janúar.  
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Mynd 8: Sölutölur samanburðarhyljarar 

Niðurstöðurnar sýna að salan á hyljaralínunni sem fjallað var um jókst á meðan salan 

á samanburðahyljaralínunni minnkaði. Salan á hyljaralínunni sem fjallað var um jókst um 

helming á meðan salan á samanburðarhyljaralínunni minnkaði um 1%. Áhrifin sem umfjöllun 

áhrifavalds á samfélagsmiðlum hafði á söluaukningu varanna sést betur í rannsókn tvö heldur 

en í rannsókn eitt.  

 Niðurstöðurnar fyrir bæði inngripin og samanburðarvörur þeirra voru bornar saman. 

Línurnar fyrir vörurnar sem fjallað var um eru samsíða, eins og sjá má á mynd 9. Það bendir 

til þess að inngripin hafi haft svipuð áhrif á vörurnar. Sölutölur fyrir samanburðarvörurnar 

tóku ekki eins miklum breytingum á tímabilinu eins og sölutölur fyrir vörunar sem fjallað var 

um.  

 

	  

Mynd 9: Samanburður á sölutölum 
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11.1. Samantekt á niðurstöðum 

Tölurnar sýna að umfjöllun Línu Birgittu á samfélagsmiðlum höfðu áhrif á sölu 

snyrtivaranna. Eftir fyrra inngripið voru seld 152 stykki af Velvet Volume maskaranum en 96 

eintök voru seld áður í janúar. Salan í mars voru því 56 fleiri stykki en í janúar, eða 58% 

meiri sala eftir inngripið og segja má að Lína Birgitta hafi því haft áhrif á sölu maskarans. 

Sölutölur eftir seinna inngripið sýndu svipaðar niðurstöður. Mánuð eftir inngripið seldust 200 

eintök af CC Stick hyljurunum en í janúar seldust 133 eintök. Salan mánuð eftir seinna 

inngripið eða 16. mars til 16. apríl voru 67 fleiri seld eintök en í janúar, eða helmingi meiri 

sala eftir inngripið og má segja að Lína Birgitta hafi haft áhrif á sölu hyljaranna.  

Niðurstöðurnar svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi 

ritgerðarinnar og segja að umtal áhrifavalds hefur áhrif á snyrtivörusölu. Áhrifavaldar njóta 

mikils trausts frá fylgjendum sínum og ummælum þeirra um vörur og þjónustu er treyst. 

Þegar áhrifavaldar segir frá jákvæðri upplifun sinni þá treysta fylgjendur umtali þeirra. 

Umfjöllun áhrifavalda ætti því ekki að vanmeta á samfélagsmiðlum við markaðssetningu á 

vörum eða þjónustu. Netið er líklega framtíð markaðssetningar og áhrifavaldar á 

samfélagsmiðlum eru sannarlega vænlegur valkostur.  

 Kauphegðunarferlið sem sjá má að framan getur orðið fyrir áhrifum frá umfjöllun 

áhrifavalda á ýmsan hátt. Í fyrsta lagi getur áhrifavaldur búið til þörf sem ekki var áður til 

staðar þar sem neytandi virðist treysta meðmælum áhrifavalda um vörur sem hann vissi ekki 

af. Í öðru lagi getur umfjöllun áhrifavalda hjálpað til við skref tvö og þrjú í 

kauphegðunarferlinu, eða við upplýsingaleit og mat á valkostum. Margir leita upplýsinga á 

Netinu og finna oft upplýsingar á samfélagsmiðlum áhrifavalda sem neytandinn treystir 

(Kaplan og Haenlein, 2010). Markaðsfólk verður því að þekkja vel neytandann og hvernig 

hann hegðar sér. Netið býður upp á mikla möguleika og þá sérstaklega við söfnun og notkun 

upplýsinga um neytendahegðun. Áhrifavaldar geta haft mikil áhrif á neytandann og 

auðveldað honum kaupákvörðunarferlið. 

12.  Umræður  
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að söluaukning á snyrtivörum varð við umtal 

áhrifavalds á samfélagsmiðlum. Niðurstöður styðja fræðilega hluta ritgerðarinnar þar sem 

kom fram að áhrifavaldur geta haft áhrif á kauphegðunarferli neytanda. Einnig styðja þær 

rannsókn Ballantine og Yeung (2015) þar sem kom fram að rafræn ummæli hafa breytt því 

hvernig neytandinn hegðar sér. Upplýsingaleit fer að mörgu leyti fram á Netinu. 
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Niðurstöðurnar endurspegla einnig það sem Nyilasy (2006) greindi frá í rannsókn sinni, að 

umtal sé stór þáttur í markaðssetningu fyrirtækja.  

Athyglisvert var að sjá hversu mikil áhrif umtal áhrifavalds getur haft á söluaukningu 

snyrtivara með notkun samfélagsmiðlanna, Facebook, Snapchat og blogg. Lína Birgitta er 

vinsæl á samfélagsmiðlum og hefur töluverð áhrif á neytendahegðun. Henni er treyst af 

fylgjendum sínum, enda er hún heiðarleg í sínum skrifum. Niðurstöðurnar mætti yfirfara yfir 

á aðra áhrifavalda á samfélagsmiðlum og álykta að þeir geti haft svipuð áhrif á kauphegðun. 

Aukin netnotkun almennings sýnir að fyrirtæki ættu að einbeita sér að markaðssetningu þar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla einungis umtal frá einum áhrifavaldi og á 

einu vörumerki. Höfundum þætti áhugavert að skoða rannsóknarspurninguna í samstarfi við 

fleiri áhrifavalda og nota fleiri vörumerki. Einnig mætti kanna áhrif mismunandi 

samfélagsmiðla, eða hvaða áhrif mismunandi tímasetningar hafa á birtingu á 

samfélagsmiðlum. Sjá kafla um frekari rannsóknir hér að neðan.  

12.1. Takmörkun rannsóknar 

Útilokun annarra áhrifaþátta á niðurstöður rannsóknarinnar heldur en inngripið sjálft getur 

verið erfitt að sporna gegn. Samkvæmt Þ. Ester Sigurðardóttur er Hagkaup stærsti 

snyrtivörusalinn á Íslandi. Fríhafnadagar (Tax Free dagar) í Hagkaupsverslunum þeirra hafa 

því töluverð áhrif á sölu snyrtivara. Þeir eru reglulega eða um það bil annan hvern mánuð. 

Líklegt er að neytendur séu farnir að kunna á mynstrið og bíða margir hverjir eftir 

fríhafnardögunum til snyrtivörukaupa til að nýta sér afsláttinn. Sala snyrtivara er því í 

bylgjum og liggur salan mikið niðri á milli þeirra (Þ. Ester Sigurðardóttir, eigandi og 

markaðsstjóri Medico ehf., munnleg heimild, viðtal, 11. apríl 2016). Ef fríhafnadagar hefðu 

verið á rannsóknartímabilinu hefði það ef til vill skekkt niðurstöður hennar.  

Rannsakendur létu febrúarmánuð undanskilinn við rannsókn á sölutölum 

snyrtivaranna, dagana 11–15. febrúar 2016 stóðu yfir fríhafnadagar í Hagkaups-verslunum 

um allt land. Þeir gætu þó hafa haft áhrif á rannsóknina. Neytendur gætu kunnað að hafa 

beðið eftir næstu fríhafnardögum, þrátt fyrir að hafa ákveðið snyrtivörukaup við inngrip 

rannsóknarinnar. Heildaráhrif þeirra er þó erfitt að álykta um. 

Rannsóknin var með svokölluðu hálftilraunasniði gátu rannsakendur ekki stýrt öllum 

þáttum hennar og gæti það haft áhrif á rannsóknina. Önnur utanaðkomandi áhrif gætu hafa 

verið auglýsingar á erlendum miðlum. Varan var ekki auglýst hér á landi meðan á rannsókn 

stóð.  
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Upplýsingar um hversu margir tóku skjáskot (e. Screenshot) af sögum (e. My story) 

Línu Birgittu er ekki vitað. Með upplýsingunum hefði mátt athuga hvort sá fjöldi samræmdist 

þeim fjölda sem keyptu vöruna.  

Skerðing rannsóknar getur verið kaupmáttur neytenda. Álykta má að kaupmáttur 

almennings sé meiri í mars í samanburði við janúar. Áætla má að neysla snyrtivara í janúar sé 

almennt minni miðað við aðra mánuði vegna hátíðarhalda í desember. Margir borga gjöld 

sem fylgdu jólunum í janúar og má ráðgera að almenningur eyði þess vegna minna í þeim 

mánuði. Janúarútsölur eru þá og neytendur eyða meira í þær vörur sem eru á útsölu 

(„Veltuvísitala smásölu“, e.d.).  

Snyrtivörur eru ekki á útsölu í janúar, sjá kafla um kaupmátt. Neytendur gætu almennt 

eytt meiru í snyrtivörur í mars miðað við janúar vegna betri fjárhagsstöðu og mögulegt að það 

hafi skert niðurstöður rannsóknar. Áætla má að neytendur séu eyðslusamari þegar þeir eiga 

meiri pening eða vita að þeir eigi von á batnandi fjárhagsstöðu í nánustu framtíð. 

Ráðlegging til markaðsfólks er að auglýsa sérstaklega þegar vitað er að almenningur 

er fjárhagslega vel staddur. Líklegra er að neytandinn leyfi sér frekar að kaupa munaðarvöru, 

svo sem snyrtivörur, til dæmis rétt eftir mánaðarmót eða þegar von er á meira fjármagni svo 

sem vegna námslána, barnabóta eða við útborgun orlofsgreiðslna. 

12.2. Frekari rannsóknir 

12.2.1. Rannsókn tengd öðrum bloggurum 

Rannsóknina mætti framkvæma á þá leið að áhrif fleiri bloggarar yrðu skoðaðir. Rannsókn 

þar sem fleiri bloggarar væru til athugunar myndi útiloka hvort samfélagsmiðlarnir eða 

bloggarinn sjálfur hefði mestu áhrifin á vörukaup. Bloggarar njóta trausts fylgjenda sinna og 

markaðsfólk getur þá aflað sér upplýsinga um hvaða bloggari hefur mestu áhrifin á 

markaðnum með slíkri rannsókn.  

Lífstílsbloggarar, tveir til þrír, myndu þá útbúa bloggfærslu á svipuðum tíma um 

sambærilegar vörur og rannsakandi myndi rýna í sölutölur varanna eftir ákveðinn tíma. Ólíkir 

bloggarar gætu haft mismikil áhrif á vörusölu. 

12.2.2. Mismunandi markaðir 

Mögulegt væri að gera rannsókn eins og sagt er í kaflanum hér að framan fyrir mismunandi 

markaði. Dæmi um markaðsflokka er matvöru-, heilsuvöru-, snyrtivörumarkaðir og fatnaður. 

Hægt væri að kanna hvaða áhrif bloggarar hafa á vörumerki sem tilheyra mismunandi 

markaðsflokkum og hver þeirra er áhrifavaldur á hvaða markað. 
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Niðurstöður rannsóknar sýnir hvaða bloggarar hafa áhrif á hvaða markaði. Bloggarinn 

myndi þá henta markhópi fyrirtækis á þeirri vöru eða þjónustu sem hann vill koma á 

framfæri.  

Einn bloggarinn gæti haft mikil áhrif á matvörumarkað en annar haft mikil áhrif á 

snyrtivörumarkað. Upplýsingarnar gætu hjálpað markaðsfólki að finna viðeigandi bloggara 

eftir því hvar áhrif hans á kauphegðun neytenda eru. Mörg fyrirtæki starfa á fleiri en einum 

markaði og ættu þau ef til vill að fá mismunandi bloggara til að fjalla um vörumerkin sín.  

12.2.3. Mismunandi vörumerki 

Bloggari yrði fenginn til að skrifa tvær bloggfærslur um sambærilegar vörur frá sitthvoru 

vörumerkinu. Aðgreining vörumerkjanna myndi gefa í skyn hvort hann hefði áhrif á sölu 

þeirra. Mismikil söluaukning á annarri vörunni gæfi ályktun um að bloggið hefði ekki 

einungis áhrif heldur eitthvað annað, eins og til dæmis að annað vörumerkið nyti meira 

trausts neytenda. Ef sala beggja vörumerkjanna myndi aukast við blogg þá myndi það styrkja 

niðurstöður rannsóknar um áhrif þess. Áhugavert væri að skoða hvaða áhrif samstarf 

vörumerkis og bloggara hefði. Hvort samstarfið myndi skaða vörumerkið vegna 

ótrúverðugleika eða hvort það hefði jákvæð áhrif. 

12.2.4. Sundurgreining samfélagsmiðla 

Áhrifavaldur getur því haft töluverð áhrif á kauphegðun neytenda. Rannsóknina mætti 

framkvæma á annan hátt og aðskilja samfélagsmiðlana til að kanna mismunandi áhrif þeirra. Í 

rannsókninni var ekki hægt að greint á milli hvort það voru færslurnar á Snapchat eða 

bloggfærslurnar sem höfðu meiri áhrif á sölutölur snyrtivaranna  

Áhrif samfélagsmiðlanna, blogg og Snapchat, gætu verið könnuð með tilliti til 

kauphegðunarferlis neytenda þar af leiðandi á söluaukningu vörunnar. Grennslast mætti fyrir 

um hvaða miðill hefði mestu áhrifin á vörukaup með því að hafa umfjöllun á hvorum miðli 

fyrir sig um ólíkar vörur. 

Samfélagsmiðlar væru síðan bornir saman með tilliti til söluaukningar varanna, áhrif 

miðlanna gætu verið mismikil. Margt gæti spilað inn í mismunandi áhrif þeirra, traust 

neytenda til miðlanna gæti verið frábrugðið eða ólíkur fjöldi á hverjum miðli fyrir sig. 

12.2.5. Annað í framhaldi rannsóknar 

Tímasetningu hefði mátt skoða. Vöruumfjöllun á mismunandi tíma gæti haft mismikil áhrif. 

Setja mætti vöruumfjallanir á sambærilegum vörum á bloggi á mismunandi tímum til að 

athuga hvaða áhrif tímasetning hefði. Samkvæmt munnlegri heimild frá Línu Birgittu eru 

flestir lesendur á blogginu hennar á sunnudagskvöldum. Líklegt er að frítími einstaklinga sé 
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meiri þá og þar af leiðandi skoða fleiri bloggið. Bloggfærsla sem birt er á sunnudagskvöldi 

getur því haft meiri áhrif á neytendahegðun miðað við bloggfærslu sem birtist snemma dags á 

virkum degi.  

Vefkönnun hefði mátt útbúa og kanna hvað íslenskir neytendur hafa að segja um 

bloggmenningu á Íslandi. Skoða hefði mátt hverjir það væru sem lesa blogg, aldur þeirra, 

kyn, menntun, fjárhagsstöðu og fleira. Hversu margir íslenskir neytendur kjósa að lesa blogg 

og hversu mikil áhrif hefur það á þá? Eru íslenskir neytendur meðvitaðir að um 

markaðssetningu sé að ræða við lestur blogga? Hvaða blogg eru vinsælust, og hvers vegna? 

Hvaða blogg eru helst skoðuð? Eru íslenskir neytendur að lesa bæði íslensk og erlend blogg? 

Eru blogg skoðuð í snjallsímum eða í tölvu? Margt sem mætti skoða út frá sjónarhorni 

neytenda. Íslenskir neytendur sem skoða blogg gætu t.d. eytt meira fjármagni í snyrtivörur 

heldur en þær sem skoða ekki blogg. Ástæða fyrir meiri eyðslu gæti þó einnig vera vegna 

áhugamáls þeirra við lestur bloggsíðna. 

Netverslanir væri hægt að skoða. Mikil aukning netverslana hefur orðið síðustu ár, 

sérstaklega snyrtivörunetverslanir. Aukinn fjöldi þeirra hefur gert neytendum auðveldara að 

versla og bætt aðgengi að snyrtivörum og vöruúrval hefur aukist til muna. Skoða mætti hvort 

neytendur fari inn á netverslun eftir lestur bloggsíðum. Ef neytandi kaupir snyrtivörur í 

netverslun heldur en í hefðbundinni verslun gæti verið að hann hagi sér öðruvísi í kringum 

samfélagsmiðla og blogg.  

Bloggmenninguna mætti skoða betur og hvaða bloggarar eru mestu áhrifavaldarnir. 

Hvað þarf að gera til að viðhalda góðu bloggi og koma nýju af stað. Ljóst er að 

bloggheimurinn fer ört stækkandi og því áhugavert að sjá hvert leiðin liggur með auknum 

fjölda þeirra. Hver veit nema það verði margir sem hafa það að atvinnu að blogga í 

framtíðinni? 

13.  Lokaorð 
Rannsóknin leiddi í ljós söluaukningu á snyrtivörum frá sjónarhorni fyrirtækis. 

Áhrifavaldur var með umtal á samfélagsmiðlum um vörur og niðurstöðurnar sanna að hann 

hafði áhrif á sölu snyrtivara. Rannsóknina hefði mátt gera út frá sjónarhorni neytenda með 

vefkönnun eins og kom fram hér að framan, kanna þá hvaða skoðun neytendur hafa á 

samfélagsmiðlum og hvaða áhrif þeir telja umfjöllun áhrifavalda hafa. Ljóst er að 

rannsóknina má nýta í gerð frekari rannsókna og margt væri hægt að skoða meira þessu 

tengdu, enda er um mjög áhugavert málefni að ræða og þörf á frekari rannsóknum um það.	    
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15.  Viðauki A: Blogg um maskara í inngripi 1 

 

MUST	  TRY:	  MAX	  FACTOR	  VELVET	  VOLUME	  FALSE	  LASH	  EFFECT	  MASCARA	  

M A R C H  4 ,  2 0 1 6  

 

Það er komin nýr maskari í safnið og þessi maskari er kominn á topp 5 listann yfir “uppáhalds 

maskarinn minn”. Ég var beðin um að prófa þennan maskara og vitið menn ég elska hann! Ég 

er mjög spes þegar það kemur að maskörum því ég er picky en þessi kom mér heldur betur á 

óvart. Hann minnir mikið á gyllta maskarann frá Lóréal sem er fullkominn svona hversdags, en 

sá maskari er einmitt líka á topp 5 listanum mínum. Ef þið eruð í leit af góðum maskara þá 

mæli ég eindregið með “Max Factor Velvet Volume False Lash Effect” því hann er BOMB! Hann 

er svartur og kornar ekki neitt, en ég þoli ekki þegar maskarar gera það. Ég nota 1 umferð af 

honum dagsdaglega en nota 2-3 umferðir um helgar til að fá ýktari augnhár. Hér fyrir neðan 

getið þið lesið helstu kosti Max Factor Velvet Volume False Lash Effect. 

§ Einstaklega létt og mjúk formúla sem gefur þykkari, mýkri og dekkri augnhár. 

§ Gefur augnhárunum fullkomna þykkingu og náttúrulegra útlit. 

§ Sérstaklega gerð formúla til að ná náttúrulegum augnhárum 
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§ Nýr bursti með löngum og stuttum gúmmí hárum í bland sem auðveldur honum að aðskila 

augnhárin og þekja hver einasta þeirra. 

§ Maskarinn hvorki molnar né klessist. 

§ Fullkominn maskari fyrir smoky eye förðunina. 

// One of my top 5 mascaras is “Max Factor Velvet Volume False Lash Effect”. I was asked if I 

could test this mascara and after I tested it I fell in love. This mascara reminds me of the 

“Voluminous Million Lashes Mascara” from Lóréal (he’s also at my top 5 list). If you are 

looking for a good mascara I really recommend with “Max Factor Velvet Volume False Lash 

Effect”, because it’s the bomb! The formula is black and it doesn’t clump. I really like the 

wand because it gives you the perfect amount of formula to achieve the look you are looking 

for. 

§ The anti-brittle mousse is formulated to give lashes a touchably soft lash feel. 

§ Special thick but lightweight formula builds volume fast and easily on lashes. 

§ The unique Lavish Volume wand with anti-clump bristles coats and separates lashes evenly for 

definition and volume. 

§ Smudge and smear proof 

 

Maskarinn fæst í Hagkaup og Lyf & Heilsu 
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16.  Viðauki B: Blogg um CC Stick í inngrip 2 
CC STICKS FROM MAX FACTOR 

M A R C H  1 6 ,  2 0 1 6  

 

Nýjasta viðbótin í snyrtibudduna eru þessir CC pennar frá Max Factor. CC stendur fyrir “color 

corrector” eða “litaleiðrétting” ef ég get orðað það þannig. Pennarnir koma í 6 mismunandi 

litum og eiga það sameiginlegt að leiðrétta mislit í andliti. Hver kannast ekki við það að vera 

með dökka bauga? Roða í kringum nefið eða dökka bletti? Það sem þessir pennar gera er að 

leiðrétta þessi “leiðindi” sem eiga það til að koma fram í andlitinu okkar eða réttara sagt að 

fegra litarhaft húðarinnar. Þeir eru mjög einfaldir og þægilegir í notkun og þú notar þá flesta 

áður en þú berð farða í andlitið en það er mjög persónubundið hvað hver og einn gerir. Minn 

uppáhalds litur af þessum pennum er guli en hann er fyrir bauga (ég er því miður ein af þeim 

sem fæ mikla bauga). CC pennarnir þekja vel og virka! Þeir fást í Hagkaup og Lyf & Heilsu. 

Blár: Leiðréttir þreytta húð, til dæmis litríka bauga. 

Bleikur: Leiðréttir húðbletti sem eiga það til að myndast á húðinni (ljós húð). 

Grænn: Leiðréttir roða. Ég fæ oft roða í kringum nefið og finnst kjörið að skella þessum á mig 

til að jafna roðann út. Það er einnig sniðugt að nota grænan lit til að fela bólur. 
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Gulur: Hyljari sem sem er ætlaður í kringum augun. 

Appelsínugulur: Leiðréttir húðbletti sem eiga það til að myndast á húðinni (dökk húð). 

Highlighter: Highlighter sem er góður til að lýsa upp ákveðin svæði eins og kinnbein, í 

kringum varirnar og augnkróka. Ég nota þennan penna fyrir ofan efri vör og í augnkrókana. 

 

I recently got these CC pens from Max Factor and I’ve been using them for different purposes. 

These pens come in six different colors and are all designed to color correct the skin. The CC 

pens from Max Factor are easy to use and they really do wonders! 

Blue: Corrects Dullness. 

Pink: Corrects Dark Spots (for light skin). 

Green: Corrects redness. 

Yellow: Corrects Under Eye Circles. 

Orange: Corrects Dark Spots (for dark skin). 

Highlighter: Good for a very soft natural touch of light to the skin. 
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(Varan var fengin sem sýnishorn) 
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17. Viðauki C: Snapchat með maskara 
	  

	  

Mynd 10: Skjáskot af mynd af maskara sem birtist á Snapchat 3. mars 

	  

Mynd 11: Skjáskot af myndbandi sem sýnir maskara á augnhárum Línu Birgittu 
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18.  Viðauki D: Snapchat með hyljurum 

	  

Mynd 12: Skjáskot af mynd af þremur CC stick hyljurum 15. mars 

	  

Mynd 13:  Skjáskot af myndbandi sem sýnir notkun baugahyljara 

	  

Mynd 14: Skjáskot af myndbandi sem sýnir notkun á græna hyljaranum 
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Mynd 15: Skjáskot af mynd sem kynnir hyljara 

	  

Mynd 16: Skjáskot af mynd með fræðslu um hyljara 

	  

Mynd 17: Skjáskot af mynd sem birtist á Snapchat 
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Mynd 18: Skjáskot af mynd sem kynnir hyljara 

	  

Mynd 19: Skjáskot af mynd sem kynnir seinni bloggfærslu 

 

Mynd 20: Skjáskot af mynd sem bendir fylgjendum á bloggsíðuna 

 

 


