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Útdráttur 

Töluvert er um að fyrirtæki leiti til þekktra einstaklinga þegar kemur að vörukynningum, 

til þess að ná betur til neytenda. Slíkir einstaklingar eru kallaðir talsmenn en eru þá 

fyrirtæki að vonast til þess að ímynd og persónuleiki talsmannsins smitist yfir á 

vörumerkið. Vettvangurinn sem fyrirtækin nýta sér helst í dag til vörukynningar eru 

samfélagsmiðlar eins og blogg og Snapchat. Fyrirtækin greiða þá þekktum bloggurum 

eða snöppurum fyrir að birta vörumerki í færslum eða myndböndum en sú aðferð 

kallast vöruinnsetningar og duldar auglýsingar. Vöruinnsetningar og duldar auglýsingar 

fela í sér kynningu vörumerkja án þess að tekið sé fram að um auglýsingu sé að ræða. 

Aftur á móti er ekki vel séð ef upp kemst að bloggari/snappari hafi framkvæmt álíka 

vörukynningu eingöngu fyrir þóknun þar sem fylgjendur bera ákveðið traust til þeirra 

ásamt því að vöruinnsetningar sem ekki eru tilkynntar og duldar auglýsingar eru 

ólöglegar hér á landi. Þessi aðferð vörukynninga getur þess vegna haft afleiðingar eins 

og sektir og missir bloggarinn/snapparinn trúverðugleika og traust fylgjendenda sinna. 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvert viðhorf þekktra bloggara og snappara 

væri þegar kæmi að vöruinnsetninum og duldum auglýsingum í færslum og 

myndböndum. Við framkvæmd var eigindleg rannsóknaraðferð notuð þar sem gögnum 

var safnað með 5 hálfopnum viðtölum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að töluvert er um að 

bloggarar/snapparar séu að fá einhverja þóknun frá fyrirtækjum til þess að kynna 

vörumerki í færslum/myndböndum. Aftur á móti eru bloggarar/snapparar orðnir 

meðvitaðri um þær afleiðingar sem vöruinnsetningar og duldar auglýsingar geta haft og 

er þess vegna viðhorf þeirra farið að breytast og þeir farnir að vilja kynna vörumerkin 

með löglegum hætti og auka þannig trúverðugleika sinn. Niðurstöðurnar sýndu þó 

einnig að bloggarar/snapparar telja sig ekki bera fulla ábyrgð á því hvað fylgjendur gera 

eftir að hafa skoðað færslu/myndbönd þeirra.  
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1  Inngangur  

Áreiti á neytendur kemur úr öllum áttum í nútímasamfélaginu. Sjónvörp, tölvur, 

snjallsímar, spjaldtölvur og útvörp; allt eru þetta hlutir í samfélaginu sem áframsenda 

ýmis markaðsskilaboð til neytenda. Netið spilar stórt hlutverk í þessu áreiti eða nánar 

tiltekið samfélagsmiðlar (e. social media). Notkun á samfélagsmiðlum er orðin daglegur 

hluti af lífi fólks þar sem stöðugt er verið að koma með fréttir, færslur og athugasemdir í 

gegnum m.a. bloggsíður, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram og margt fleira. Netið 

er nothæft í ýmislegt eða allt frá því að kynnast öðru fólki, geta tjáð skoðanir sínar og 

aflað sér upplýsinga (Shepherd, 2005). Áreitið í gegnum netheiminn stefnir líklegast ekki 

í að fara minnkandi þar sem notkun Netsins eykst aðeins með þróun tækninnar eða t.d. 

með aukinni notkun snjallsíma. Með snjallsímum eru einstaklingar með aðgengi að 

öllum helstu netsíðum og forritum ásamt því að vera næstum stanslaust tengdir við 

netheiminn (Vaterlaus, Barnett, Roche og Young, 2016). Einstaklingar ættu yfir höfuð að 

hugsa sig um áður en efni er sett á Netið þar sem það er aðgengilegt allan sólarhringinn 

og er þá upplýsingaflæðið hratt og óútreiknanlegt. Umtal (e. word-of-mouth) er fljótt að 

fara um, hvort sem um sannleika er að ræða eða lygi, ásamt því að það sem er sett á 

Netið getur verið erfitt að fjarlægja (Montoya og Vandehey, 2009).  

Netið er þægilegur mótsstaður og er m.a. stór hluti af viðskiptaheiminum farinn 

að nýta sér það með einhverjum hætti eða allt frá flutningi vara á milli landa yfir í 

auglýsingar og kynningar vörumerkja. Miða við tækniframfarir í dag þá er ekki ólíklegt að 

komandi kynslóð muni þróa Netið enn fremur. Ekki er vitað hvað verður um hluti eins og 

tímarit og fréttablöð í framtíðinni en líklega verður það aðeins til á rafrænu formi 

(Bharadway, Sawy, Pavlou og Venkatraman, 2013). Netið gefur einstaklingum og 

fyrirtækjum tækifæri á að ritskoða efni og gefa endurgjöf á skömmum tíma og er það 

ein af mörgum ástæðum fyrir að Netið er hentugur vettvangur fyrir viðskipti (Brown og 

Bobkowski, 2011).  

Mörg fyrirtæki eru farin að leitast eftir að kynna vörumerki sín með áhrifaríkum 

og áberandi skilaboðum sem ná betur til neytandans. Slík skilaboð eru þekkt hjá 

fyrirtækjum eins og Coca-Cola Company, þar sem markaðsherferðir þeirra hafa yfirleitt 
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snúist um að tengja Coke við almenning með söng og tilfinningum (Moye, 2016). Það er 

ómögulegt að segja til um hvernig viðbrögð neytenda verða og þess vegna ekki hægt að 

stjórna því umtali sem á sér stað á samfélagsmiðlum. Af þeim ástæðum telja 

sérfræðingar að það séu ekki lengur fyrirtækin sem ákveða hvað vörumerkið stendur 

fyrir heldur séu það neytendur sjálfir. Þessi þróun getur hjálpað til við að byggja upp 

vörumerki en einnig tortímt þeim. Fyrirtæki geta þó reynt að halda stjórninni með því að 

öðlast traust neytenda með áhrifaríkum talsmanni (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins og 

Wiertz, 2013). 

Fyrirtæki reyna að nálgast einstaklinga, sem hafa nú þegar komið sér á framfæri 

og aflað sér hópi fylgjenda, til þess að kynna vörumerkin. Hér á landi er orðið vinsælt að 

fyrirtæki hafi samband við þekkta bloggara eða snappara til þess að biðja þau um að 

birta vörumerki í færslum eða myndböndum gegn ákveðinni þóknun. Þannig eru 

fyrirtækin að ná til fylgjendahóps þeirra, sem í sumum tilfellum getur verið áhrifaríkara 

heldur en að auglýsa á öðrum miðlum (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). Þessi aðferð kallast 

vöruinnsetning (e. product placement) og ber skylda að tilkynna neytendum ef 

vöruinnsetning er notuð. Ef tilkynning er ekki til staðar er talað um ólöglegar 

vöruinnsetningar eða duldar auglýsingar, en er þá markmiðið að ná til undirmeðvitund 

einstaklinga (Kiran og Kishore, 2013; Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005). Samfélagsmiðlar eru stór og mikill vettvangur sem gerir 

það að verkum að erfitt er að fylgjast með öllum og eru duldar auglýsingar og 

vöruinnsetningar á víð og dreif um slíka miðla (Fjölmiðlanefnd, 2015). 

Bloggarar/snapparar þurfa aftur á móti að hugsa sig tvisvar um áður en þeir taka slíkum 

tilboðum þar sem viðhorf fylgjenda til vöruinnsetninga og duldra auglýsinga er neikvætt 

(Hulda Hólmkelsdóttir, 2016; Margrét Dagbjört Flygenring Pétursdóttir, 2015). 

Í þessari ritgerð verða teknir fyrir einstaklingar sem hafa náð vinsældum í 

gegnum blogg/Snapchat með því að birta færslur/myndbönd og með þessum 

vinsældum náð að byggja upp hóp fylgjenda. Þessir einstaklingar eru kallaðir bloggarar 

eða snapparar. Farið verður inn á hvort íslensk fyrirtæki séu að nálgast þessa 

einstaklinga til þess að birta vörumerki í færslum/myndböndum. Rannsakandi þessa 

verkefnis komst að því að nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis (Anderson, 

2015; Ballantine og Yeung, 2015; Lu, Chang og Chang 2014; Chiang og Hsieh, 2011; 
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Hempel og Lashinsky, 2014) á kynningum vörumerkja í gegnum blogg og Snapchat, en 

eftir bestu vitund rannsakands hafa engar rannsóknir verið gerðar hérlendis út frá hlið 

bloggara/snappara heldur einungis út frá hlið neytenda (Alexandra Ásta Axelsdóttir, 

2014; Alexandra Bernh. Guðmundsdóttir, 2016; Anna Margrét Steingrímsdóttir, 2016; 

Brynja Björk Garðarsdóttir, 2015; Margrét Dagbjört Flygenring Pétursdóttir, 2015). 

Fylgjendur virðast vera meðvirkir gagnvart bloggfærslum og Snapchat 

myndböndum og kaupa oft þá varninga sem bloggarinn eða snapparinn birtir (Sólrún 

Lilja Ragnarsdóttir, 2015, 2016). Þótti rannsakandanum þá áhugavert að kynna sér efnið 

betur og kanna þá sérstaklega sjónarhorn bloggara/snappara á vöruinnsetningum og 

duldum auglýsingum. Markmið rannsóknarinnar er að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: „Hvert er viðhorf þekktra bloggara og snappara þegar kemur að 

vöruinnsetningum og duldum auglýsingum í færslum og myndböndum?“ Hægt er að 

nýta niðurstöður rannsóknarinnar til frekari rannsókna sem myndi skila marktækum 

niðurstöðum fyrir markaðssetningu í framtíðinni. 

Ritgerðin hefst á fræðilegum hluta þar sem byrjað er að fjalla um vörumerki, 

talsmenn, blogg, Snapchat og fylgjendur. Fjallað er um hugtökin vörumerki, persónulegt 

vörumerki, vöruinnsetningar og duldar auglýsingar ásamt því hvernig tengingin er á milli 

vörumerkja og frægra aðila. Í lokin á fræðilega hlutanum er síðan fjallað um þær 

afleiðingar sem vöruinnsetningar og duldar auglýsingar hafa á bloggara/snappara. Að 

svo búnu tekur rannsóknarhlutinn við þar sem greint er frá þeirri eigindlegu aðferð sem 

notuð var við gerð rannsóknarinnar til að leita svara við rannsóknarspurningunni. Fjallað 

er um aðferð rannsóknarinnar, þátttakendur, framkvæmd, úrvinnslu gagna og greiningu. 

Greining á niðurstöðum rannsóknarinnar er svo lögð fram og skoðuð vandlega í 

umræðukaflanum.  
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2 Vörumerki  

Vörumerki er skilgreint sem heiti sem vanalega er tengt við vöru eða þjónustu. 

Vörumerki byggist upp á auðkenni (e. identity), ímynd (e. image) og persónuleika (e. 

personality). Auðkennið innifelur nafn og merki vörunnar sem gefur til kynna á hverju 

neytandinn á von. Ímynd er sú mynd sem kemur upp í huga neytandans þegar minnst er 

á vörumerkið og er reynt að hafa þessa ímynd eins jákvæða og hægt er. Persónuleikinn 

er byggður upp á þeirri tengingu sem myndast við vörumerkið en allir þessir eiginleikar 

skapast meðal annars í gegnum kynningar. Vörumerki þarf ekki aðeins að tákna vörur 

heldur getur það einnig táknað persónu og á vissan hátt er hægt að segja að allt sem ber 

nafn eigi þann möguleika að verða vörumerki (Johansson og Carlson, 2015). Neytendur 

leitast eftir því að kaupa vörur sem hafa góða ímynd og hægt er að treysta á, eins og 

vörumerkin Apple, Google og Coca Cola, en þau eru talin verðmætustu vörumerkin í 

heiminum í dag (Interbrand, 2015).  

2.1 Persónulegt vörumerki 

Persónulegt vörumerki er uppbyggt af þáttum á borð við kunnáttu, persónuleika og 

einstökum (e. unique) einkennum sem saman skapa öflugt auðkenni sem aðgreinir 

einstaklinginn frá öðrum einstaklingum. Persónulegt vörumerki á að birta jákvæða 

ímynd og endurspegla þá eiginleika sem einstaklingurinn hefur fram yfir aðra, því að það 

er sú sýn sem aðrir einstaklingar öðlast. Persónulegt vörumerki sprettur ekki upp af 

sjálfu sér heldur er það skapað. Allir einstaklingar þurfa að skapa sitt vörumerki og vinna 

að því að koma á framfæri þeirri ímynd sem þeir kjósa því ef einstaklingurinn gerir það 

ekki sjálfur þá gera aðrir það (Kaputa, 2005). Til að skapa sitt vörumerki þarf fyrst að 

gera sér grein fyrir helstu styrkleikum sínum og veikleikum og móta sig í áttina að 

styrkleikunum. Spurning er hins vegar hvort einstaklingar ættu að hanna vörumerkið sitt 

í takt við atvinnumöguleikana sem þeir sækjast eftir eða hvort einstaklingar ættu aðeins 

að vera þeir sjálfir en reyna þá að koma á framfæri sínum einstökum eiginleikum. 

Persónuleg vörumerki geta bæði verið raunverulegt líf einstaklingsins eða 

sýndarveruleiki sem einstaklingurinn kýs að láta aðra sjá. Talið er þó að lykilinn að 

árangursríku persónulegu vörumerki sé að vera ekta (e. authentic). Persónulegt 

vörumerki er nefnilega þín heimild um að vera þú sjálfur en lífstíllinn endurspeglar 

vörumerkið (Labrecque, Markos og Milne, 2011). 
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Miðað við þróun Netsins eru jafnvel flestir einstaklingar nú þegar búnir að leggja 

grunninn að sínu persónulega vörumerki með rafrænum hætti (e. online personal 

branding). Hægt er að finna helstu grunnupplýsingar um einstaklinga í gegnum síður 

eins og t.d. Google, Yahoo og Facebook. Magnið af rafrænum miðlum er hins vegar það 

mikið að það er frekar erfitt fyrir einstakling að vera á þeim öllum sem veldur því að 

hann þarf að vera varkár með hvar hann vill staðsetja vörumerkið (e. brand positioning) 

sitt. Ef einstaklingurinn vill aðgreina sig frá öðrum þarf hann að velja þann miðil sem 

hentar sinni ímynd og er með þann markhóp sem hann vill ná til. Einstaklingar í dag eru 

bæði að nota t.d. bloggsíður og Snapchat aðganga til að koma vörumerkjum á framfæri. 
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3 Talsmenn vörumerkisins 

Þegar kemur að því að kynna vörumerki, bæði persónulegt og venjulegt, á Netinu þarf 

að íhuga vel hvaða samfélagsmiðlar munu skila mestum árangri. Staðfærsla 

vörumerkisins skiptir máli þar sem finna þarf þann stað á Netinu sem nær til 

markhópsins sem stefnt er á. Til að byrja með þarf að skilgreina markhópinn, finna út 

hvaða miðil þessi hópur notar mest og setja sér ákveðin markmið um hvernig best er að 

ná til hópsins. Hafa þarf hins vegar í huga að samfélagsmiðlar geta verið áhættusamir 

vegna hraða Netsins; það sem er mögulega vinsælt i dag þarf ekkert endilega að vera 

vinsælt á morgun. Úrvalið af samfélagsmiðlum er einnig það mikið að það er ómögulegt 

að vera virkur á þeim öllum (Kaplan og Haenlein, 2010; Keller, Apéria og Georgson, 

2008). 

Áreiti á neytendur er orðið það mikið að til þess að geta aðgreint sig frá 

samkeppnisaðilum þarf að vera til staðar eitthvað áberandi og sérstakt. Skilaboðin til 

neytenda þurfa að koma frá réttum aðila og koma þá frægir einstaklingar þar sterkir inn. 

Frægir einstaklingar geta orðið hálfgerðar fyrirmyndir fyrir einstaklinga og eru fyrirtæki 

að nýta sér slíka einstaklinga til að kynna vörumerkin sín. Þessir einstaklingar verða hér 

eftir skilgreindir sem talsmenn (e. spokesperson). Fyrirtæki leita til talsmanna sem hafa 

jákvæða ímynd og persónuleika, góða kunnáttu og einstök einkenni í von um að það 

smitist yfir á vörumerkið sjálft (Choi og Rifon, 2007). 

Líkurnar eru taldar betri – það að neytandinn meðtaki skilaboðin enn fremur – ef 

þau koma frá þekktum talsmanni frekar en ókunnugum einstakling, en dæmi um 

áhrifaríka erlenda talsmenn eru t.d. Oprah Winfrey, Tiger Woods og Ellen Degeneres 

(Montoya, 2002). Dæmi um íslenska talsmenn eru t.d. Pétur Jóhann Sigfússon hjá 

Hagkaup, Ívar Guðmundsson hjá Hámark, Helga Braga hjá Suzuki og fleiri. Þessir 

einstaklingar fá greiddar upphæðir til að fyrirtækin geti fengið að láni þeirra ímynd, 

persónuleika og vinsældir til að ná betur til neytenda (Choi og Rifon, 2007). 

Einstaklingar sem eru þekktir hafa nú þegar öðlast vinsældir og viðurkenningar 

frá samfélaginu sem gerir mun auðveldara fyrir þá að ná til neytendans. Þessir 

einstaklingar geta valdið ákveðnum félagslegum þrýsting (e. social pressure), þar sem 

neytendur kaupa vöruna aðeins til að öðlast samþykki frá samfélaginu. Neytendur eiga 
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nefnilega til að hugsa út í hvað öðrum finnst frekar en hvað þeim sjálfum finnst 

(Solomon og Previte, 2012). 

Að nota frægan einstakling sem talsmann vörumerkisins hefur aftur á móti sína 

kosti og galla. Kostirnir eru að ef talsmaðurinn hefur skapað sér góða ímynd og góðan 

hóp fylgjenda þá smitar það út frá sér yfir til vörumerkisins og vekur þannig athygli 

neytendans. Gallarnir eru hins vegar þeir að talsmaður sem er nú þegar þekktur getur 

verið kostnaðarsamur og ef talsmaðurinn gerir eitthvað til að skaða ímynd sína þá gæti 

það einnig valdið skaða á vörumerkinu sem hann stendur fyrir (Swerdlow og Swerdlow, 

2003). Þar að auki er mikilvægt að hafa í huga að ímynd vörumerkisins passi við ímynd 

talsmannsins og öfugt. Ef ímynd vörumerkisins og ímynd talsmannsins passa ekki saman 

getur það leitt til þess að skaði verður á öðru hvoru. Ef íþróttarstjarna færi t.d. að 

auglýsa áfengi þá myndi það valda skaða á ímynd íþróttastjörnunar þar sem litið er á 

áfengi sem heilsuspillandi vöru (Bejaoui, Dekhil og Djemel, 2012). 

H&M og Chanel gerðu samning við fyrirsætuna Kate Moss um að vera sinn 

talsmaður og voru að greiða henni um 7 milljónir bandarískra dollara á ári fyrir að vera 

andlit vörumerkjana. Þegar upp komst að Moss væri að nota kókaín árið 2005 voru 

fyrirtækin fljót að rifta samningunum áður en hin skaddaða ímynd Kate Moss yfirfærðist 

yfir á vörumerkin (Fottrell, 2015). Nýlegt dæmi um slíkan samning er Puma fyrirtækið 

sem fékk fyrirsætuna Kylie Jenner til að vera talsmann vörumerkisins Puma í ár. Kylie 

Jenner hefur fylgjendur um allan heim og er óhætt að segja að hún sé orðin ákveðin 

fyrirmynd. Puma valdi Kylie því þeir telja að hún sé lífsglöð og á uppleið í tískuheiminum 

ásamt því að hún passi fullkomlega við ímynd Puma („PUMA -- Stick It, Kanye“, 2016). 

Hún er meðal þekktustu andlita heims og er þess vegna hentug í að standa fyrir 

vörumerki sem vill varpa fram ferskleika og fegurð. Með þessum hætti er Puma að 

vonast til þess að Kylie smiti vörumerkið af sinni lífsgleði og ferskleika. 
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4 Rafræn nálgun 

Vöruinnsetning er það þegar vörumerki birtast, í örfáar sekúndur, í kvikmyndum, 

auglýsingum eða jafnvel tónlistarmyndböndum, gegn greiðslu eða öðru endurgjaldi. 

Tilgangurinn er að nálgast einstaklinga með öðrum hætti heldur en hefbundnum 

auglýsingum (Ballantine og Yeung, 2015). Duldar auglýsingar eru framkvæmdar með 

svipuðum hætti, eða t.d. þegar einstaklingar kynna vörumerki án þess að tekið sé fram 

að um auglýsingu sé að ræða, en slíkar auglýsingar eru þó ólöglegar (Fjölmiðlanefnd, 

2015). Vöruinnsetningar og duldar auglýsingar falla undir flokkinn kostaðar umfjallanir 

en á það við um það þegar einstaklingar fá greitt fyrir umfjöllun, hvort sem það er með 

vöru eða fé (Lu, Chang og Chang 2014). 

Samkvæmt Pradeep (2010) meðtekur einstaklingur takmarkað magn af 

upplýsingum. Fyrirtæki eru farin að nýta sér þessa vitneskju og reyna þess vegna að 

nálgast einstaklinga með stuttum og áberandi auglýsingum eða með óhefbundnum 

hætti, eins og kostuðum umfjöllunum í gegnum bloggfærslur og Snapchat, en með þeim 

hætti eru fyrirtækin að reyna að ná til undirmeðvitundar einstaklingsins. Eins og 

samfélagið stendur í dag þá eiga fyrirtæki auðveldara með að nálgast einstaklinginn þar 

sem hann er orðinn nettengdur allan sólarhringinn. Þegar einstaklingur skráir sig inn á 

rafræna miðla eru miklar líkur á því að auglýsing birtist án þess að einstaklingurinn hugsi 

út í það. Umfjallanir vörumerkja eru að verða meira áberandi hjá þekktum bloggurum og 

snöppurum, en er þó erfitt að greina á milli hvort þeir séu að segja frá sinni persónulegu 

skoðun eða gegn greiðslu fyrirtækja (Ballantine og Yeung, 2015). Þess vegna er 

mikilvægt að bloggarar/snapparar taki það fram með augljósum hætti ef um auglýsingu 

sé að ræða. 

4.1 Bloggarar 

Blogg er eins og opinber dagbók á Netinu og skiptist það aðallega í tvo flokka, 

einstaklingsblogg og bloggsíður. Einstaklingsblogg er þegar einn aðili skrifar bloggfærslu 

byggða á sínum eigin hugsunum, reynslu og skoðunum. Aðrir geta síðan lesið 

bloggfærsluna og í sumum tilfellum skrifað athugasemdir sem þeir vilja koma á 

framfæri, til höfundarins eða annarra, undir færsluna. Bloggsíða er það þegar margir 

bloggarar koma saman á einni síðu og deila hugsunum sínum, reynslu og skoðunum 

(Agarwal, Liu, Tang og Yu, 2008). Einstaklingar sem skrifa blogg eru m.a. að nýta sér það 
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til að koma á framfæri hugsunum, reynslu og tilfinningum en hins vegar geta verið 

margar ástæður fyrir því að einstaklingar lesa blogg; þeirra á meðal er t.d. 

upplýsingaleit. Einstaklingar nota þessar upplýsingar m.a. til lærdóms, eru forvitnir eða 

eru að leitast eftir öðru áliti á hlutum (Ducate og Lomick, 2008). 

Blogg eru oft hentugur vettvangur til að kynna sér, eða til að kynna, nýjunga í 

samfélaginu þar sem margir vilja halda í við hraða framþróun nútímasamfélags. 

Einstaklingar byrja að skoða einstakar bloggfærslur, deila þeim jafnvel áfram til vina og 

vandamanna bæði t.d. með umtali eða rafrænu umtali, og upp frá því stækkar hópurinn 

sem færslan hefur áhrif á og þar af leiðandi er hægt að draga þá ályktun að bloggfærslur 

séu farnar að hafa áhrif á kauphegðun almennings. Því fleiri jákvæðar athugasemdir sem 

varan eða þjónustan fær í gegnum svona bloggsíður/bloggfærslur, því meiri líkur eru á 

því að kaupandinn réttlæti kaupin fyrir sjálfum sér (Chiang og Hsieh, 2011). Félagslegur 

samanburður (e. social comparison) er sterk upplifun í lífi einstaklings en er hann þá að 

leitast eftir samanburði á sínu persónulega lífi og lífi annarra einstaklinga í gegnum 

netheiminn. Slíkur samanburður getur jafnframt gert einstaklinginn viðkvæmari fyrir 

kostuðum umfjöllunum (Jung, Song og Vorderer, 2012). 

Tísku- og lífsstílsblogg er orðið frekar vinsælt fyrirbæri í samfélaginu í dag en eru 

þá einstaklingar að blogga t.a.m. um skoðanir sínar á tísku, förðun, matarræði og 

líkamsrækt, eins og hægt er að sjá hjá bloggurum á borð við Helenu Reynis, Guðrúnu 

Veigu og Línu Birgittu Camillu. Trendnet er dæmi um bloggsíðu þar sem nokkrir 

lífsstílsbloggarar sameinast undir einni vefsíðu. Þekktir lífsstílsbloggarar geta verið 

hentugir talsmenn fyrir fyrirtæki vegna fylgjendahópa sinna. Sumir þessara bloggara fá 

greitt fé eða gjafir fyrir færslur sínar á meðan aðrir vilja einungis tjá skoðanir sínar 

(Guðrún Ansnes, 2015; Margrét Dagbjört Flygenring Pétursdóttir, 2015). Dæmi um 

bloggfærslur hjá þekktum bloggurum má sjá á mynd 1, en þar birtist vörumerki ásamt 

jákvæðri umfjöllun um það.  
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Mynd 1. Vörumerki birt í bloggfærslum (Helena Reynisdóttir, 2016b; Lína Birgitta Camilla 
Sigurðardóttir, 2016a).

1
 

4.2 Snapparar 

Snapchat er forrit sem gerir einstaklingum kleift að senda snap, nánar tiltekið myndir, 

stutt myndbönd eða skilaboð, sín á milli. Einstaklingurinn sendir snappið með það í huga 

að það eyðist þegar það hefur verið spilað, þ.e.a.s. ekki á að vera hægt að vista 

skilaboðin eftir að þau hafa verið spiluð einu sinni en þrátt fyrir það hafa verið fundin 

upp gagnvirk forrit sem fara framhjá því. Notendur geta einnig sett myndir eða 

myndbönd í svokallað My Story en þar lifa myndirnar í sólarhring og hægt að nálgast 

þær þar eins og oft og fólk lystir í 24 klukkustundir eftir vistun. Hægt er að líkja Snapchat 

hálfpartinn við vlog (e. video blog) en er þó helsti munurinn á þessu tvennu að innslög í 

Snapchat eru töluvert styttri en almennt vlog ásamt því að þau eyðast út eftir ákveðin 

tíma (Anderson, 2015). 
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Miðillinn hefur náð gífulegum vinsældum og fer einungis stækkandi, en 

samkvæmt niðurstöðum Duggan áttu 92% af einstaklingum í Bandaríkjunum snjallsíma 

og 9% af þeim notuðu forritið Snapchat árið 2013. Rannsóknin var endurgerð árið 2015 

en niðurstöður hennar sýndu að neytendahópur Snapchat hafði stækkað talsvert á 

einungis tveimur árum eða úr 9% upp í 17% þeirra sem áttu snjallsíma, þ.e. aukning um 

8 prósentustiga á tveimur árum (Duggan, 2013, 2015). Gallup gerði könnun hérlendis 

árið 2015 en sú könnun sýndi fram á að 46% Íslendinga, 18 ára og eldri, notuðu 

Snapchat og notuðu flestir þeirra það daglega. Könnunin var svo framkvæmd aftur í maí 

árið 2016 og kom þá í ljós að nokkur aukning hafi verið á Snapchat notendum þar sem 

hlutfallið mældist þá 58% (Gallup, 2015, 2016). 

Þessi miðill er orðinn hluti af félagslegri hegðun í samfélaginu í dag og vekur 

forritið upp ánægju og skemmtun hjá notendum þar sem þeir geta varpað á mynd atviki 

sem skiptir þannig séð engu máli heldur er aðeins til skemmtunar (Roesner, Gill og 

Kohno, 2014). Vegna þessara vinsælda býður miðillinn upp á ýmsa möguleika og 

tækifæri þegar kemur að kynningum vörumerkja. Einstaklingar notfæra sér þetta forrit 

til að koma sjálfum sér á framfæri, eða skapa sitt persónulegt vörumerki, og á meðan 

reyna fyrirtæki jafnvel að birta myndbönd í My Story til að kynna vörumerkið (Hempel 

og Lashinsky, 2014). Snapparar eins og Katrín Edda (Snapchat nafn: katrinedda1), Snorri 

Björnsson (Snapchat nafn: snorribjorns) og Aron Már (Snapchat nafn: aronmola) eru 

dæmi um einstaklinga sem sköpuðu sitt persónulegt vörumerki með aðstoð Snapchat, 

en eru þau öll töluvert þekktir einstaklingar á Íslandi í dag. 

Mörg fyrirtæki eru komin með Snapchat aðgang, en fyrirtækið Nova er eitt af 

þeim sem nýta sér þessa aðferð og er Nova snappið eitthvað sem flestir íslendingar ættu 

að kannast við. Nova snappið gengur út á það að neytendur geta fylgst með 

skemmtilegu fólki, óvæntum uppákomum og viðburðum í gegnum viðbótina My Story. 

Þarna er Nova að nýta sér talsmenn til að kynna fyrir sig vörumerki í gegnum Snapchat. 

Þessi markaðsaðferð er hentug á þann hátt að Nova er ekki að áreita neytendur með 

auglýsingum heldur er það að öðlast fylgjendur sem hafa gaman að því að fylgjast með 

Nova snappinu. Þessi aðferð er þess vegna þægileg fyrir bæði fyrirtækið og neytendann 

því þarna er neytandinn að velja það áreiti sem hann verður fyrir (Nova, 2015). Nova 

byrjaði fyrst á að nýta sér fræga og þekkta talsmenn eins og grínista, tónlistarmenn og 
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leikara til að vera með snappið en fór með tímanum að færast yfir í almenning. Í grein 

eftir Kjartan Atla Kjartansson (2015) kemur fram að fjölmargir óþekktir aðilar hafa leitað 

til Nova og beðið um að vera með Nova snappið til þess að kynna sig og koma sér á 

framfæri. 

Fyrirtæki sem nýta sér Snapchat gagnrýna það þó að erfitt sé að ná til réttra 

markhópa vegna þess að enginn grunnur sé á bak við forritið um neytendur (Hempel og 

Lashinsky, 2014). Mynd 2 sýnir það hvernig vörumerki, frá fyrirtækjum, eru að birtast í 

myndböndum snappara. 

 

Mynd 2. Vörumerki sem birst hafa í snöppum. Tekið af Snapchat Katrín Eddu (katrinedda1).
2
 

4.3 Fyrirmynd 

Þegar einstaklingur ákveður að koma upp bloggi eða Sncapchat aðgangi þá er hann 

líklegast að leita eftir eftirtekt annarra, hvort sem það er frá sínum nánustu eða 

ókunnugum einstaklingum. Ef einstaklingur stefnir á frægð, frama og að vera dáður af 
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hópi fólks þarf hann að standa upp úr og vera ákveðin fyrirmynd; það er gefa 

fylgjendunum eitthvað til þess að fylgjast með. Algengt skref sem einstaklingar taka í 

byrjun er að vekja athygli á sér með t.d. aðferðinni umtal eða með krassandi yfirlýsingu. 

Það eru ekki margir sem vilja lesa blogg frá óþekktum einstakling þar sem hann er 

aðeins að tjá sig um sitt daglegt líf vegna þess að fólk leitar eftir eitthverju spennandi, 

áhugaverðu og einstöku. Einstaklingurinn sem sækist eftir athyglinni getur ekki ákveðið 

hvað sé áhugvert eða merkilegt heldur gera fylgjendurnir það. Þetta er ekki ólíkt 

vörumerkjum þar sem neytandinn ákveður hvort varan eða þjónustan sé nógu 

áhugaverð (Armelini og Villanueva, 2011). Hugsanlegur hvati bloggara/snappara er að 

ná til einstaklinga, veita innblástur og verða ákveðin fyrirmynd. Þegar 

bloggarar/snapparar eru farnir að hafa áhrif á líf og hugsun fylgjenda sinna þá öðlast 

þeir ákveðin völd. Þessi völd geta vakið athygli fyrirtækja þar sem því fleiri fylgjendur 

sem bloggarar/snapparar hafa því verðmætari verða þeir fyrir fyrirtæki þegar kemur að 

kynningu vörumerkja (Wang, Yu og Wei, 2012). 

Þar sem Ísland er lítið land er auðvelt fyrir fyrirtæki að finna út hvaða aðilar eru 

vinsælastir og áhrifavaldar á bloggi og Snapchat. Mesta áhættan liggur þó í því að finna 

þann einstakling sem hentar ímynd vörumerkisins best. Það er ekki nóg að sjá fjölda 

fylgjenda heldur þarf að skoða hvort þessi einstaklingur sé að ná til þess markhóps sem 

fyrirtækið sækist eftir. Þegar réttur aðili er fundinn getur ávinningur legið hjá báðum 

aðilum ef farið er í samstarf, en slíkt samstarf getur borið með sér slæmar afleiðingar ef 

ekki er fylgt þeim lögum sem eru hérlendis (Guðrún Ansnes, 2015; Hulda 

Hólmkelsdóttir, 2016; Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 

57/2005). 
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5 Áhrif bloggara/snappara 

Vöruinnsetningar sem ekki eru tilkynntar og duldar auglýsingar eru ólöglegar hér á landi 

samkvæmt lögum (Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 

57/2005). Skýrt verður að vera fyrir áhorfendann hvort um vöruinnsetningu sé verið að 

ræða og hvort greiðsla hafi átt sér stað (Fjölmiðlanefnd, 2015). Bloggarinn/snapparinn 

þarf þess vegna að taka það skýrt fram í byrjun færslunnar/myndbandsins ef um 

vöruinnsetningu sé að ræða til þess að koma í veg fyrir brot á lögum. Mynd 3 sýnir 

hvernig íslenskir bloggarar eru farnir að merkja færslur sínar til að upplýsa fylgjendur 

betur hvað býr á bak við færsluna. 

 

Mynd 3. Vörumerki birt í bloggfærslum (Helena Reynisdóttir, 2016a; Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir, 
2016b).

3
 

Ef bloggarinn/snapparinn er ekki varkár með innihald og uppsetningu efnisins í 

færslunni/myndbandinu getur það haft í för með sér slæmar afleiðingar. Netheimurinn 

er ófyrirsjáanlegur og getur umtal auðveldlega sprottið upp og verið fljótt að berast um 

samfélagsmiðla. Bloggarar/snapparar bera aftur á móti ábyrgð á því hvað þeir birta í 
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færslum/myndböndum og ef upp kemst að bloggari/snappari hafi kynnt vörumerki í 

blogginu/myndbandinu einungis með sína eigin hagsmuni og tekjur í huga getur það 

skaðað traust og trúverðugleika sem getur leitt yfir í að fylgjendur hætta að fylgjast með 

bloggaranum/snapparanum (Armelini og Villanueva, 2011; Ballantine og Yeung, 2015). 

Það sem þarf þó að hafa í huga við blogg er að færslurnar eru aðeins hannaðar út frá 

sjónarhorni bloggarana og skoðanna þeirra, og þarf þess vegna að vega og meta hvaða 

upplýsingar eru áreiðanlegar (Armelini og Villanueva, 2011), en sama gildir fyrir 

Snapchat. 

Colliander og Erlandsson (2015) framkvæmdu rannsókn í Svíþjóð þar sem 

tilgangurinn var að finna út hver viðbrögð fylgjenda væru þegar þeir kæmust af því að 

bloggarar væru að fá greitt fyrir að birta góða umfjöllun um ákveðin vörumerki. 

Niðurstaðan var sú að þegar fylgjendur komust að því að bloggarinn væri að reyna 

sannfæra þá gegn greiðslu myndaðist reiði og neikvæð umfjöllun gagnvart 

bloggaranum. Bloggarinn missti fylgjendur þar sem traustið á milli hans og fylgjendanna 

var horfið. Það sem kom hins vegar á óvart var að bloggarinn var sá eini sem fékk að 

gjalda fyrir þessa opinberun en ekki fyrirtækið sem greiddi fyrir umfjöllunina og stóð 

vörumerkið eftir algjörlega óskaddað. Rannsóknin sýnir fram á það að 

bloggarar/snapparar verða að hugsa um þau áhrif sem vöruinnsetning gæti haft í för 

með sér, áður en þau samþykkja þessar vörukynningar. 
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6 Aðferð 

Þessi rannsókn gekk út á að finna hvert álit þekktra bloggara/snappara væri á 

vöruinnsetningum og duldum auglýsingum. Neytendur eru farnir að verða meðvitaðri 

um vöruinnsetningar vegna aukinnar umfjöllunnar í samfélaginu í dag. Ef 

vöruinnsetningar eru ekki vel merktar eða flokkast sem duldar auglýsingar þá eru líkur á 

slæmum viðbrögðum neytenda ásamt sekt. Rannsóknarspurningin sem unnið var eftir 

er eftirfarandi: 

Hvert er viðhorf þekktra bloggara og snappara þegar kemur að vöruinnsetningum og 

duldum auglýsingum í færslum og myndböndum? 

Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn en þegar verið er 

að nota slíka aðferð þarf að vera meðvitund um að það sé engin ein rétt útkoma heldur 

er aðeins verið að öðlast dýpri skilning á málefninu (Ritchie, Lewis, Nicholls og Ormston, 

2013). Gagna er aflað um hvernig einstaklingar túlka aðstæður og umhverfið sitt en með 

þeim hætti eru notuð gögn eins og þátttökuathuganir, rýnihópar og viðtöl. Þegar verið 

er að framkvæma slíka rannsókn þarf að gæta að algeru hlutleysi og leggja sínar eigin 

skoðanir til hliðar (Merriam og Tisdell, 2015). Til að dýpka skilninginn enn frekar var 

notað verkfæri innan eigindlegra aðferða sem kallast fyrirbærafræði (e. 

phenomenology). 

Fyrirbærafræði hefur lengi verið til staðar en á sér aðallega rætur til 

aldamótanna 1900 þegar heimspekingurinn Edmund Husserl (1859-1938) hóf að móta 

hugtakið. Þessi fræði byggjast upp á því að geta séð heiminn með sínum eigin augum 

þar sem upplifun á tilveruna mótast út frá sinni eigin sýn og reynslu. Verið er að leitast 

eftir sjónarhorni fyrstu persónu þar sem rannsakandinn setur sig í spor þátttakendanna 

(Björn Þorsteinsson, 2008; Sigríður Halldórsdóttir 2003). 

Fyrirbærafræði skiptist í þrjá hluta en það fyrsta er lýsing (e. description) sem 

gengur út á að afla gögnum um upplifun þátttakenda með viðtölum. Við gerð þessarar 

rannsóknar voru tekin hálfopin viðtöl þar sem viðtölin voru tekin upp á síma 

rannsakanda og síðar skrifuð upp. Í þessum hluta þarf að gæta þess að alhæfa ekkert og 

leggja sínar persónulegar skoðanir til hliðar. Annar hluti er samþætting (e. reduction) en 

hann gengur út á að rannsakandinn þarf að finna út þá þætti sem teljast mikilvægastir 

en það er gert m.a. með því að skoða viðtölin ítarlega nokkrum sinnum með 
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rannsóknarspurninguna í huga. Niðurstaðan úr þessari skoðun skilar af sér einhverjum 

þemum og er þá hægt að byrja túlka gögnin. Þriðji hlutinn er túlkunin (e. interpretation) 

en eru þá hlutarnir endurskoðaðir þar sem fundið er út hvernig þessi þemu tengjast 

innbyrðis, helsta merking skilgreind og fundnar niðurstöður. Í þessum hluta er reynt að 

túlka þá upplifun sem þátttakendur lýstu með því að endurupplifa reynslu þeirra 

(Lanigan, 1988). 

6.1 Þátttakendur 

Rannsakandinn sendi nokkrum einstaklingum skilaboð þar sem efni rannsóknarinnar var 

útskýrt og óskað eftir viðtali. Rætt var við fimm þekkta bloggara/snappara sem öll hafa 

byggt upp góðan fylgjendahóp og eru talin geta haft áhrif á hegðun einstaklinga. Allir 

einstaklingarnir samþykktu að koma fram undir nafni þó boðið hafi verið upp á 

nafnleynd. 

Fyrsti þátttakandinn í rannsókninni heitir Katrín Edda Þorsteinsdóttir og er 27 

ára. Katrín er þekktust hér á landi fyrir að hafa tekið þátt í módelfitness og verið virkur 

snappari en er þó búsett í Þýskalandi þar sem hún starfar hjá fyrirtækinu Bosch. Katrín 

stofnaði Snapchat aðganginn sinn, undir nafninu katrinedda1, fljótlega eftir að forritið 

kom á markaðinn með það í huga að fíflast og skemmta sér með vinum sínum. Það 

breyttist aftur á móti þegar hún fór í sjálfboðsstarf til Afríku fljótlega eftir námið sitt eða 

í desember 2014. Byrjaði þá umtal á samfélagsmiðlum þar sem fólk var hvatt til þess að 

fylgjast með Katrínu vegna þess hversu einstakt og áhugavert efni hún væri með 

snappinu sínu. Fylgjendahópurinn fór ört stækkandi og þegar rannsóknin var gerð var 

hún með í kringum 10.000 fylgjendur sem skoða Snapchat sögur hennar daglega en 

u.þ.b. 15.000 fylgjendur í heild. 

Annar þátttakandinn í rannsókninni heitir Snorri Björnsson og er 22 ára 

ljósmyndari sem heldur uppi Snapchat aðganginum snorribjorns. Snapchat ferillinn hans 

byrjaði þegar hann var staddur á CrossFit leikunum í Los Angeles sumarið 2015. Þar vakti 

hann athygli fyrir skemmtilegar snap-sögur sem leiddi til þess að fyrirtækið Nova hafði 

samband við hann og bað hann um að sýna lokadaginn af leikunum á Nova snappinu. Út 

frá Nova snappinu tók umtal Netsins við sem varð til þess að á aðeins skömmum tíma 

var hann kominn með 3-4.000 fylgjendur á sinn eigin aðgang. Það var þó aðeins 
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byrjunin, en þegar rannsóknin fór fram var hann kominn með rúmlega 25.000 fylgjendur 

og er einn af vinsælustu snöppurum landsins. 

Þriðji þátttakandinn í rannsókninni heitir Helena Reynisdóttir og er 22 ára 

förðunarfræðingur og listamaður. Hún er búsett í Svíþjóð þar sem hún er í listnámi en 

mun útskrifast úr skólanum vorið 2017. Helena heldur uppi Snapchat aðganginum 

helenareynisart ásamt því að sjá um bloggsíðuna helenareynis.com. Hún útskrifaðist 

sem förðunarfræðingur úr Reykjavík Makeup school í september 2014 en var þá búin að 

vera með nokkrar listasýningar í gangi síðan 2011. Eftir útskrift tók hún þá ákvörðun að 

opna fyrsta förðunarsnappið hér á landi, en þar sýndi hún farðanir sínar skref fyrir skref. 

Förðunarsnappið hennar varð gífulega vinsælt en bar þó þann galla að myndböndin 

hurfu eftir 24 tíma. Leiddi það til þess að hún opnaði einnig Youtube stöð til þess að 

fylgjendurnir gætu horft á myndböndin hennar eins oft og þeir vildu, hvenær sem er. Út 

frá þessum vinsældum ákvað hún að stofna bloggsíðuna sína, en þar fjallar hún um sín 

helstu áhugamál eins og tísku, förðun og list. Snapchat fylgjendahópur Helenu er á bilinu 

10-15.000 manns. 

Fjórði þátttakandinn í rannsókninni heitir Lína Birgitta Camilla Sigurðardóttir og 

er 25 ára einkaþjálfari og lífsstílsbloggari. Þegar hún var rúmlega tvítug stofnaði hún 

fataverslun og var þá með bloggsíðu til hliðar til að vekja athygli á vörum versluninnar. 

Með tímanum ákvað hún að loka fataversluninni en halda þó áfram að blogga. Fór hún 

þá að skrifa færslur um önnur fyrirtæki og vörur þeirra. Þessi gífulegi áhugi hennar á 

tísku, heilsu og lífstíl varð til þess að árið 2013 fór hún á fullt í blogginu og stofnaði 

síðuna linethefine.com og fékk þannig titilinn lífsstílsbloggari. Út frá blogginu ákvað hún 

að stofna Snapchat aðganginn linethefine, sem hefur u.þ.b. 8.500-9.000 fylgjendur. 

Fimmti og síðasti þátttakandinn í rannsókninni heitir Aron Már Ólafsson og er 23 

ára snappari sem gengur undir nafninu aronmola. Hann stofnaði Snapchat aðganginn 

sinn sumarið 2015 einungis með það í huga að sjá hversu langt hann gæti komist á 

þessum miðli. Aron stundar nám í Listaháskóla Íslands og telur Snapchat vera bestu 

leiðina í dag til að koma sér á framfæri. Hann er meðal þekktustu snappara Íslands og er 

fylgjendahópur hans í kringum 30.000 manns. 

http://linethefine.com/
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6.2  Gagnaöflun og framkvæmd 

Við gagnaöflun voru tekin hálfopin viðtöl sem voru framkvæmd í september og október 

árið 2016. Gerður var viðtalsrammi sem fylgt var eftir á meðan á viðtölunum stóð. 

Viðtalsramminn innihélt 23 spurningar sem þjónuðu þeim tilgangi að gefa skýra mynd af 

viðhorfi þátttakenda. Tekin voru hálfopin viðtöl til þess að gefa rannsakandanum 

svigrúm til þess að spyrja nánar út í efnið og afla þannig nákvæmari gagna (Ritchi o.fl., 

2013). Viðtalsrammann má sjá í viðauka, en viðtölin 5 voru á bilinu 30-90 mínútur að 

lengd. Viðtölin voru tekin upp á síma rannsakandans, með leyfi hvers þátttakanda. 

Viðtölin fóru fram í gegnum tölvu, þrjú af þeim í gegnum tölvuforritið Skype en tvö 

þeirra í gegnum myndsamtal á Facebook. Á meðan á viðtölunum stóð voru allir 

einstaklingar staðsettir inni á heimilum sínum með einni undantekningu þar sem einn 

þátttakandi var staðsettur á vinnustað sínum. 

Við framkvæmd var rannsakandinn meðvitaður um að sýna öllum þátttakendum 

virðingu ásamt því að vera hlutlaus og opinn fyrir öllum sjónarhornum á viðfangsefninu. 

6.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Markmiðið var að draga saman heildarupplifun, viðhorf og reynslu þátttakenda ásamt 

því að finna út hvað væri sameiginlegt og frábrugðið. 

Rannsakandinn hóf úrvinnslu gagna fljótlega eftir hvert viðtal með því að rita þau 

upp eftir hljóðupptöku og skrá sínar athugasemdir og hugmyndir. Viðtölin voru síðan 

prentuð út og lesin yfir nokkrum sinnum. Næsta skref var að finna út þemu og var það 

gert með mismunandi lituðum pennum. Til að gera vinnuna ítarlegri ákvað 

rannsakandinn að klippa viðtölin niður og sameina þá liti sem voru eins. Þannig endaði 

rannsakandinn með 5 þemu og 2 undirþemu. Þau þemu sem voru valin eru talin 

mikilvæg og einkennandi þegar kemur að upplifun og reynslu þátttakenda. Hægt er að 

sjá þemun og undirþemu á mynd 4. 
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Mynd 4: Þemu rannsóknarinnar 

Áhersla var lögð á að gera grein fyrir upplifun þátttakenda með tillit til þeirra þema sem 

komu í ljós. Notaðar voru tilvitnanir úr viðtölunum til þess að auka trúverðugleika ásamt 

því að gefa skýra mynd af upplifun, viðhorf og reynslu þeirra.  

Ekki er þó hægt að alhæfa niðurstöður úr rannsókninni þar sem notast var við 

lítinn hóp af þátttakendum og skoðanir og upplifanir eru mismunandi, enda var það ekki 

markmiðið í sjálfu sér. Þátttakendurnir eru einnig allir töluvert ungir og er reynsla þeirra 

þess vegna ekki mikil. 
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7 Niðurstöður 

Þessi kafli fjallar um helstu niðurstöður rannsóknarinnar sem byggjast upp á þeim 5 

meginþemum sem greind voru; fylgjendur, birtingarmynd, þóknun, vöruinnsetningar og 

duldar auglýsingar og afleiðingar og framtíðin. 

7.1 Fylgjendur 

Þátttakendurnir voru allir sammála um að fylgjendurnir skipta miklu máli og að með 

auknum vinsældum hafi tækifærin farið að birtast. Aftur á móti voru allir 

þátttakendurnir gáttaðir á hraða miðlanna þar sem áður en þau vissu af voru þau orðin 

umtalaðir einstaklingar hér á landi. Helena sagði frá því að þegar hún byrjaði 

förðunarsnap sitt fóru fleiri þúsund manns að fylgjast með henni og fjöldi fyrirspurna 

beið hennar, eða eins og hún orðaði þetta: „Það hreinlega sprakk allt. Þetta er bara ... ég 

held að málið sé að vera svona snappari ... að maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því 

hvað þetta nær langt skiluru, hvað þetta nær til margra.“ Helena lýsti einnig sinni 

upplifun á eftirfarandi hátt: 

... Ég er náttúrulega búin að búa í Svíþjóð í 9 mánuði og einhvern veginn ... 
maður sér bara tölur af einstaklingum sem hafa séð ... eitthvað þúsund 
manns og talan hækkar. Maður gerir sér ekki grein fyrir því að það eru 
manneskjur sem eru að horfa á mann ... en þegar ég kom aftur til Íslands þá 
fattaði ég ... þegar maður er búinn að vera lengi í burtu frá þessu, að þegar 
ég kem þá þekkja mann allir skiluru ... og ég geri mér þá kannski grein fyrir 
því að 10.000 manns sem horfa á hvað þú ert að gera, að það er ógeðslega 
mikið! 

 

Umtal getur borist gríðarlega hratt um netheiminn, líkt og Snorri talar um: 

... Ég var bara með venjulegt Snapchat og var út í Asíu og sýndi svo vinum 
mínum og var að sýna frá nokkrum löndum sem ég var að koma við á og 
svona ... og hérna ... var að búa til story og svo endaði Asíureisan mín í 
Bandaríkjunum á heimsleikunum í crossfit og þá hérna ... þá var mér boðið 
að taka yfir Nova snappinu og sýna frá lokadegi leikana. Þá var ég bara 
heyrðu það eru 30.000 manns að horfa og nú þarftu að nota allt sem þú 
kannt úr ljósmyndun og videogerð til að gera þetta eins vel og mögulega 
hægt er ... síðan bara tók internetið við sko ... það var aldrei neitt svona ég 
... hafði ... ekki hugmynd um að þetta gæti orðið ... borið eitthvað svona í 
kjölfarið. 

 

Hinir þátttakendurnir ræddu um svipaðar aðstæður, líkt og þegar Aron lýsti hraðri 

aukningu vinsælda sinna: „Þegar maður sér að reviews er komið upp í 2000 þá er maður 
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bara okay! En svo allt í einu var það 12.000 og þá var maður bara holy shit en svo allt í 

einu 30.000 og þá er maður bara vóó!“ 

7.1.1 Áhrif  

Þátttakendurnir voru flestir á sömu skoðun þegar þau voru spurð út í vitneskju gagnvart 

þeim áhrifum sem þau hafa á fylgjendur. Ekkert af þeim gerði sér fulla grein fyrir hversu 

stór hópur væri í raun og veru að fylgjast með þeim. Katrín ræddi um það hversu 

auðvelt það er fyrir hana að gleyma sér á Snapchat vegna þess að hún er búsett erlendis: 

„En svo er þetta bara svona 12.1K, þú sérð ekkert ... og svo fer ég til Íslands og þá er 

bara manneskja á bakvið hverja tölu“. Einnig talaði Katrín um hversu merkilegt það væri 

að uppáhalds Quest bar súkkulaðið hennar, sem hún setti í My Story hjá sér, sé oft 

uppselt á Íslandi: 

Jáa ég fékk líka oft mynd af Quest bar sem er seldur á Íslandi sem ég borða 
... og það er eitt Quest bar sem ég borða helst og það er Cookie Dough og 
ég fékk ógeðslega oft mynd af öllum Quest rekkanum og þá var allt Quest 
bar Cookie Dough búið. Þú veist af öllu nammilandi var alltaf mitt súkkulaði 
búið. Ekki smarties þar sem að Krispie súkkulaðið er í meira uppáhaldi 
heldur en smarties ... 

 

Flest nefndu það hversu auðvelt það sé að gleyma sér á rafrænum miðlum þar sem í 

upphafi hafi þetta verið fíflagangur og skemmtilegheit en sé nú búið að breytast í 

eitthvað sem getur haft áhrif á líf einstaklinga. Eins og Aron lýsti sinni upplifun: 

Eins og með vini mína þegar ég spyr sástu snappið mitt í dag og þau 
eru bara neii og þá er ég bara okay ... það er enginn að horfa en svo 
lítur maður á tölurnar og bara já 30K ... tala á blaði en svo fór ég að 
pæla í því þegar ég var á Justin Bieber tónleikunum og þar voru ekki 
30.000 manns þarna inni og þá pældi ég í því smá ... og fékk 
tilfinningu fyrir u.þ.b. 19.000 manns og bara shiiiiiit þetta er mikið ... 
maður skilur ekki hvaða áhrif maður hefur fyrr en ég tók eftir 
grenjandi stelpum!! Ég meina fuck einhver skálaklipptur gæi í 
Vesturbænum er að hafa áhrif á einhverja píur sem ég veit ekki einu 
sinni hverjar þær eru! Ekki einu sinni kærastan mín fer að gráta eftir 
að hafa ekki séð mig í 3 mánuði! Þetta er svo mikið bullshit að maður 
skilur þetta ekki!!! En ég á mjög loyal friends og traustan hóp 
fylgjenda. Fólk áttar sig ekkert á því hvað t.d. 2.000 fylgjendur er 
mikið!! Það er fuck mikið! Ógeðslega mikið! 2.000 manns er kannski 
jafn mikið og þeir sem hlusta á fm957 á milli 2 og 3 það er kannski 
ekkert mikil hlustun en þegar þú ert með 2.000 manns á Snapchat þá 
er áþreifanleikinn mun meiri! Þú veist það eru 2.000 einstaklingar 
búnir að horfa á það sem þú ert að gera og guð má vita hversu margir 
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af þessum 2.000 einstaklingum líta á þig sem annað hvort 
átrúnaðargoð eða fyrirmynd. 

 

Þegar hegðun einstaklinga er farin að hafa áhrif á aðra þá þarf að endurskoða hvort 

þessi áhrif séu góð eða slæm, þar á meðal þurfa þeir einstaklingar sem eru áhrifavaldar 

að hugsa sig um hvað sé siðferðislega rétt að gera með slík völd. Lína er ein af þeim sem 

gerði sér fulla grein fyrir þeim áhrifum sem þau hafa og nefnir einmitt ýkt dæmi: „Áhrifin 

sem maður hefur eru rosaleg ... maður gæti liggum við selt plastpoka ...“ aftur á móti 

nefnir hún einnig að ef maður er ekki samkvæmur sjálfum sér þá muni maður sjálfur 

finna fyrir því seinna meir. 

7.1.2 Viðbrögð fylgjenda 

Þekktir einstaklingar þurfa að upplifa ýmsar umfjallanir og áreiti og er það eitthvað sem 

þátttakendurnir hafa allir upplifað. Þessir einstaklingar eru yfirleitt ákveðnar fyrirmyndir 

annarra og væru náttúrulega ekkert án fylgjenda. Það sem fylgir yfirleitt þessu hlutverki 

er að vera dæmdur af öðrum og reynir þá oft á hvernig einstaklingarnir bregðast við 

slíkum umfjöllunum. Flestir þátttakendurnir töluðu um að fá jákvæð viðbrögð frá 

fylgjendum en að aftur á móti fylgdi alltaf eitthvað neikvætt, eins og Aron segir: 

Jááá maður fær alltaf einhver neikvæð viðbrögð, en það er bara part of the 
game! Ef þú ætlar að vera í þessum bransa ... allt publicity er gott publicity! 
Fólk heldur alltaf að þetta sé svo slæm umfjöllun en maður er bara neiii 
þetta er góð umfjöllun. Eins og ef það kemur eitthver skandall þá er verið 
tala um þig. 

 

Þátttakendurnir voru þó sammála um að það væri einungis ánægjulegt að fá viðbrögð 

frá fylgjendum og heyra þeirra skoðanir. Aftur á móti, eins og hjá flestum þekktum 

einstaklingum, gæti það stundum orðið of mikið. Helena átti ekki von á hversu mikið 

áreiti myndi fylgja samfélagsmiðlum en tekur þó vel á móti því: „Þú skilur ekki hvað 

maður fær sent á hverjum einasta degi! [hlær] þetta er svakalegt! En ég svara eiginlega 

öllum sko [hlær] alltaf“. Lína tekur undir það með Helenu en upplifir einnig viðbrögð 

fylgjenda á almannafæri: 

Jááá ég fæ eiginlega alltaf góð viðhorf ... sérstaklega líka út frá snappinu ... 
þá finnst fólki eins og það þekkir mig og líka því ég er opin á Snapchattinu 
mínu þannig að það eru ógeðslega margir sem segja bara hæ og ég segi 
náttúrulega bara hæ á móti sko ... æjj fattaru mig? Eins og um daginn var 
ég í Hagkaup og þá sagði gella hæ við mig og ég bara hææ og hún bara guð 
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ég sagði bara hæ við þig mér líður bara eins og ég þekki þig og ég bara 
guuuð skiptir ekki máli.  

 

Enginn af þátttakendunum var búinn að upplifa einhver slæm viðbrögð eða áreiti en 

nefndu þó að athyglin gæti stundum verið erfið, sérstaklega ef þau ættu slæman dag. 

Það kæmi stundum tilfelli í lífi þeirra þar sem þau væru til í næði en þættu þó alltaf 

gaman að fá viðbrögð frá fylgjendum. Einnig voru þau sammála um að það fylgir alltaf 

einhver gagnrýni þegar einstaklingar eru orðnir opinberir aðilar en hingað til hefur það 

haft lítil áhrif á þau. 

7.2 Birtingarmynd 

Flest allir þátttakendur voru sammála um að birtingarmynd þeirra til fylgjenda væri að 

mestu leyti þau sjálf. Snorri var þó eini viðmælandinn sem sagði að þetta væri meira 

leikið heldur en raunveruleikinn, en passar sig þó að vera samkvæmur sjálfum sér. 

Neiii planið er eins og einn Youtube bloggari sem heitir Casey Neistat ... 
mjög góður leikstjóri, hann talaði alltaf um að planið hefur aldrei verið að 
sýna frá sínu eigin lífi heldur meira að búa til afþreyingu. Ég hef alveg verið 
að gera eitthvað fyndið story skiluruuu ... tveimur dögum eftir að afi minn 
lést eða eitthvað svoleiðis skiluru ... þannig það er ekkert plan að sýna frá 
því ... hérna eitthvað slæmum eða erfiður momentum í mínu lífi heldur 
meira að búa bara til skemmtilegt project og koma því út. Ekkert að láta 
fólk halda að lífið mitt sé æðislegt eða ógeðslega gaman eða eitthvað 
þannig heldur bara ... vera bara að sýna frá og koma því út ... ég er alltaf að 
segja eitthverja sögu. Ég er rosa lítið í því að gera eitthvað spontaneous og 
henda inn einhverju gríni ... allt sem ég geri tekur yfirleitt upphaf og enda ... 
þannig að þá myndi ég ekkert segja að ég væri að ritskoða mig endilega, 
heldur bara að structura og plana. 

 

Hinir þátttakendurnir töluðu um að reyna að sýna sanna mynd af lífi sínu en að 

fínpússun væri alltaf aðeins til staðar. Þau vildu öll vera samkvæm sjálfum sér þar sem 

þau teldu það árangursríkustu leiðina til velgengni. Helena lýsir sinni velgengni þannig: 

Ég held að eina ástæðan fyrir að ég varð vinsæl á Snapchat ... þar sem 
Snapchat er persónulegasti miðilinn ... er af því að þú veist ég allavega ... ég 
er bara ég á Snapchat en auðvitað sýnir maður ekkert alltaf ef maður er á 
bömmer eða þannig skilurur, maður sýnir auðvitað bestu hliðarnar á sér en 
ég reyni að hafa þetta eins persónulegt og ég get án þess að það sé samt of 
perfect skiluru. 
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Flestir þátttakendurnir voru sammála um að  þeir væru að reyna halda í ákveðna ímynd 

og væri þess vegna ákveðin pressa sett á þá. Helena talaði um að hún sjálf setti á sig 

mikla pressu til þess að mæta væntingum fylgjenda. Bæði Katrín og Lína töluðu um að 

pressan ykist eftir því sem vinsældirnar yxu en hafa þó alltaf reynt að vera þær sjálfar: 

Stundum þarf ég að bíta í varirnar á mér því mig langar svo að pósta 
eitthverju sem mér finnst asnalegt í fréttunum eða einhver manneskja er 
að gera eitthvað asnalegt en svo bara æjj systir þessara manneskja er 
örugglega hérna eða dóttir hans ... og bara ég get ekki talað um svona hluti 
... þó þetta sé svona heimskulegt ... en ég fæ alltaf frá öllum bara vá hvað 
þetta er svo fínt og hvað þú ert svo ekta og gleymdu því að ég sé að fara 
nota filter líka ... (Katrín) 

 

Aron var ekki alveg með jafn miklar áhyggjur af ímynd sinni þó hann hafi verið það í 

byrjun: „Mér er orðið bara frekar sama um ... ég var rosalega að ritskoða mig fyrst en 

svo hefur maður bara meira og meira ... eftir því sem að ... bara fuck it og ekkert vera að 

pæla í því sem maður er að gera, stór partur af þessu er ég en oft er þetta bara ég að 

fíflast.“ 

7.3 Þóknun 

Skiptar skoðanir voru á meðal þátttakendanna þegar umræðan um þóknun þeirra fyrir 

vöruinnsetningar kom upp. Sumir vildu meina það að ef þeir fengju vöru senda frá 

fyrirtækjum þá væri það ekki greiðsla vegna þess að þar væri ekkert fé í spilinu. Eins og 

Helena segir: „ég hef ekki fengið borgað hingað til nema í vörum og það er ekki að fá 

borgað“. Helena nefndi það einnig að hún væri alveg hætt að kynna vörur fyrir fyrirtæki 

nema ef peningagreiðsla væri í boði. 

Snorri var með svipaðar skoðanir en hann talaði um að hann vildi ekki taka við 

greiðslum frá fyrirtækjum en það væri alveg möguleiki á því í framtíðinni: 

 
Ég bara uuu ... finnst það bara svolítið cheesy að segja ... reyna að þvinga 
eitthverju upp á fólk og planið hefur aldrei verið að gera þetta fyrir 
auglýsingar eða neitt svoleiðis ... en það eru endalaust beiðnir um að 
auglýsa hitt og þetta og allt svoleiðis en þá hef ég alltaf sagt bara ég er ekki 
að fara auglýsa neitt directly til neins ... uuu ... til hérna fólksins sem ég er 
með þarna inni en aftur á móti ef þið viljið gefa mér þetta og ég nota þetta 
og þetta sést óvart í snappinu þá er ykkur bara guð velkomið að gera það ... 

 



 

33 

Það sem aðgreindi aftur á móti Katrínu og Helenu frá hinum þátttakendunum var að 

þær búa erlendis sem leiðir mögulega til þess að þær eru ekki að fá jafn mikla þóknun og 

hinir. Eins og Katrín segir: 

Miklu minna því ég bý úti! Þegar ég var á Íslandi ... guð minn góður  ... ég 
var á Íslandi i 2 vikur og hvaaa ... þú veist í lok ferðarinnar var þetta bara, 
Katrín ef þú byggir hérna þá fengiru allt frítt. Við fórum sko í ferð út á land 
með vinkonu minni eða semsagt vinkona mín, kærasti hennar, litla barnið 
þeirra og kærastinn minn ... og við fórum á Slakka þarna dýradótið  ... og já 
ég var búin að segja á snap að við værum að fara hingað og þangað og 
skoða eitthverja fossa og fara svo á Slakka og svo var ég bara að labba inn á 
Slakka og þá var stelpan bara, jæja eruði komin, ég er búin að vera fylgjast 
með ykkur. Gjöriði svo vel ... og bauð okkur öllum 5 og ég bara eitthvað vó 
geðveikt ... 

 

Lína og Aron ræddu mjög opinskátt um sínar þóknanir og töldu það vera alveg sjálfsagt 

að fá greitt frá fyrirtækjum ef kynning á vöru ætti að fara fram á bloggi/snappi þeirra. 

Annað kæmi ekki til greina eins og Aron nefnir: „Þú verður að átta þig á því að ég er með 

meira áhorf á dag inn á mínu snappi heldur en öll áskrift Símans!“ Lína var á sömu 

skoðun og Aron, áhorfið væri það mikið ásamt því að vinnan í kringum 

færslurnar/myndböndin væri það mikil að þetta er orðin full vinna: 

Þetta lookar oft fyrir að vera geðveikt easy en þú veist málið er það að 
maður vill yfirleitt ná flottum myndum og segjum að þetta sé outfit 
myndartaka. Ég fer í myndartöku með ljósmyndara eða einhver reddar mér 
að taka myndir og þú þarft að fara ... ert búin að vera versla vöruna eða 
ferð í fyrirtæki skiluru og ert að velja eitthverja flík sem þér langar í ... og 
svo þarftu að laga myndirnar, búa til færsluna, skrifa færsluna ... og 
ritskoða allt eða fara yfir allt þannig að þetta tekur alveg drullu langan tíma 
... eða miiikinn tima en þetta er skemmtilegt fattaru. 

 

7.4 Vöruinnsetningar og duldar auglýsingar 

Þátttakendurnir voru með gjörólíkar skoðanir þegar spurt var út í vöruinnsetningar og 

duldar auglýsingar. Umræða um slíkt hefur verið að aukast í samfélaginu í dag sem hefur 

leitt til þess að flestir fylgjendur eru orðnir ósáttir við vöruinnsetningar og duldar 

auglýsingar hjá bloggurum/snöppurum. Aftur á móti voru þátttakendurnir ekki allir 

sammála um að slíkar skoðanir ættu endilega rétt á sér. Líkt og Snorri segir hér: 

Ég held samt að það eigi ekki rétt á sér, útaf þú opnar Snapchat og þú horfir 
á story og þú ræður hvort þú sért með mig þarna inni og þú ræður hvort þú 
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horfir á storyið uuu ég er ekki að rukka þig fyrir neitt og það búast allir við 
því að maður gerir allt frítt en ég þarf líka að lifa og er að eyða tíma í þetta 
... og þetta er tímafrekt og tekur tíma frá hugsunum þannig af hverju mætti 
ég ekki gera þetta í boði Hámarks ... eða Nóa Siríus eða Toyota þess vegna 
... ef að ... ef að þetta er ekki að trufla þig ... ég bað engan um að koma 
þarna inn ... þið addið á eigin ábyrgð og þig opnið á eigin ábyrgð þannig 
mér finnst ekkert að því að maður sé að gera þetta í nafni einhvers ... en ef 
maður er að fela þetta og reyna covera þetta eitthvað þá er það annað mál 
... en ég meina við hverju býst maður samt ... maður horfir á Youtube video 
og á maður þá að vera reiður yfir því að Youtube aðilinn sé að reyna græða 
pening á því að gera þetta? Ég get skilið sumt en aftur á móti þá verður 
maður að pæla í því, að er maður ekki bara ábyrgur fyrir því hvaða skoðanir 
maður hlustar á og hverja ekki ... 

 

Aftur á móti er Snorri frekar tengdur vörumerkinu Hámark, vegna þess hvernig það 

birtist í myndböndum hans, og þegar umræðan færðist yfir í það hvort Snorri notaði 

vöruinnsetningar og duldar auglýsingar á sínum Snapchat aðgangi segir hann: 

Jááá auglýsi og ekki auglýsi ... ég hef aldrei nefnt eitthvað verð á þessu eða 
hvar þetta fæst eða hversu mikið prótein er í þessu ... þetta er meira bara 
ég heyri í Ívari og hann kemur með kassa til mín og ég níðist eitthvað á 
honum og svo er ég bara komin með kassa. Ég er aldrei að koma Hámarki 
fyrir í snöppin eða drekka þetta í miðju snappi eða sýna frá fernunum eða 
neitt svoleiðis ... meira bara grínið sem fylgir því að Ívar komi með þetta til 
mín ... ég útskýri þetta alltaf bara fyrir áhorfendum þannig mér fannst ég 
aldrei vera með product placement inn í þessu. 

 

Skýrar leiðbeiningar eru varðandi vöruinnsetningar og duldar auglýsingar og er þar talað 

um að þó að varan sé gjöf teljist það sem greiðsla og ber þá skylda að tilkynna 

neytandanum það, líkt og Snorri gerir þegar hann sýnir frá því þegar hann tekur á móti 

Ívari og vörunni. Aron var einnig með sterkar skoðanir á málinu en viðurkennir að hafa 

birt vörumerki í myndböndum sínum: 

Ég finn hvað ég hef mikið vald þegar ég er komin með svona mikið af 
fylgjendum og þá verð ég að fara vel með það ... ég hugsa bara ef ég ætla 
að halda áfram að halda traustinu við þig sem áhorfenda þá verð ég að vera 
traustverðugur líka ... ég er ógeðslega góður í að koma inn auglýsingum án 
þess að þú ert að fatta það ... þetta eru það sem fyrirtækin eru alveg að spá 
í, eins og fyrst þegar fyrirtæki voru að bjóða mér föt til að vera í 
myndböndunum mínum þá var ég bara geðveikt en núna er ég bara neii ef 
þú vilt að ég sé í fötunum þá vil ég allavega fá borgað fyrir það því þá verð 
ég að gangandi auglýsingu ... ég hef alveg sjálfur tekið þátt í þessari lest en 
á meðan aðrir eru bara ruthless og eru að gera þetta daginn út og daginn 
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inn og það eru bara þú veist ... kannski finnst þeim þetta cool eða þá 
kannski átta þau sig ekkert á þessu dæmi og þurfa þessa vitundavakningu! 

 

Aron var þó eini viðmælandinn sem talaði um að hann vildi merkja myndböndin 

sín, ef um auglýsingu væri að ræða, til þess að fylgjandinn hefði val um það hvort 

hann horfði eða sleppti því: 

Ég vil að story byrji bara með snap sem stendur „þetta story verður í boði, 
nafn fyrirtækisins“ ... og svo þegar það er búið þá kemur bara annar gluggi 
sem lokar því og þá held ég áfram að vera ég ... þá er þessi auglýsing búin! 
Þá er ég búin að gera samning við fólkið sem er að horfa eða semsagt þá 
getur fólkið sleppt því að horfa á þessa auglýsingu og lokað snappinu núna 
eða horft á hana og séð hvað aðilinn er að bjóða upp á eða hvað hann 
hefur að segja um þetta fyrirtæki ... í stað þess að ég sjálfur, sem ég, sé 
ómeðvitað að segja þér að Nike er ógeðslega gott vörumerki og búið að 
gera góða hluti í heiminum og ég fíla ógeðslega mikið hvað þeir eru að gera 
og svo er ég að flexa Nike og blablabla ... það þarf ... þá er líka komin 
einhver fyrirmynd og þá er hægt að segja bara hey þú ert ekki að fara eftir 
einhverri fyrirmynd sem búið er að setja ... 

 

Samfélagsmiðlar eru stór vettvangur og þess vegna er aðeins hægt að vonast eftir að 

einstaklingar gera það sem þeir telja rétt, líkt og Lína vildi meina. Hennar álit var þannig 

að hún myndi aldrei leggja orðspor sitt í húfi fyrir vöru sem henni líkar ekki við. Það er 

þó aðeins auðveldara að fylgjast með bloggurum en snöppurum varðandi ólöglegra 

kynningar og eru flestir bloggarar farnir að merkja færslur sínar ef verið er að kynna 

vörumerki gegn þóknun. Lína nefnir einmitt hvernig færslurnar fóru að breytast eftir að 

umfjöllunin í samfélaginu varð meiri: „Maður skrifar þá yfirleitt við færsluna að þetta var 

gjöf frá fyrirtækinu“. 

Helena tók undir með Línu: „Ég sko vissi það ekki fyrr en allt þetta mál kom upp 

eitthvern tíman ... hvaaa í Kastljósinu. Þá fóru allir bloggarar að tala um hvað það þyrfti 

að setja svona inn en ég vissi ekkert af því ... núna skrifa ég „þessi færsla er ekki kostuð“ 

eða að maður fékk vöruna að gjöf“. 

Flestir þátttakendurnir tóku undir það að eftir að umfjöllun varðandi 

vöruinnsetningar og duldar auglýsingar fór af stað varð vitund fylgjenda meiri og var það 

ákveðin vitundarvakning fyrir bloggara/snappara. Nú séu flestir farnir að hugsa sig 

tvisvar um þegar tilboð berast varðandi vörukynningar. 
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7.5 Afleiðingar og framtíðin 

Við gerð bloggs þarf að vera nákvæmni og gætni til staðar til þess að forðast eða minnka 

líkurnar á slæmum afleiðingum, sem færslan gæti haft í för með sér í framtíðinni. 

Snapchat er aftur á móti ennþá töluvert nýtt forrit og eru þess vegna áhrif þess ekki 

komið alveg í ljós. Flestir þátttakendurnir voru hins vegar lítið búnir að hugsa út í þær 

afleiðingar sem birtingar gætu haft, en getur það verið samtengt því að ekkert af þeim 

hefur upplifað slæmar afleiðingar. Katrín talar um sína upplifun af slíku, sem var þó væg: 

Ég tók líka svona fyllerístal síðasta sumar og vaknaði daginn eftir og bara 
kíkti á símann og sá að ég var búin að setja svona 20 video í story og það 
voru 4.000 búnir að sjá það! Ég var líka að segja svo hræðilega hluti ... ég 
var bara geðveikt full alveg bara ... eins og t.d. já mér finnst bara allt í lagi 
að vera full og ég ætla sko ekki að eyða þessu á morgun því það er allt í lagi 
að vera fullur. Ég bara eyða ... eyða ... gleymdu þessu. 

 

Sumir þátttakendurnir vildu meina það að blogg/Snapchat væru ekkert ólíkt öðrum 

miðlum, en flest allt það efni sem færi á Netið hefði afleiðingar. 

... þetta er bara eins og með allt annað ... það eru örugglega alltaf 
eitthverjar afleiðingar með eitthverjum birtingum en það er þá ekkert bara 
útaf Snapchat ... ég ... ég ... fólk líka verður að átta sig á því að maður er 22 
ára og er ekki að ala upp 3 börn og ég má alveg vera á B5 um helgar ... ég er 
alls ekki að stressa mig á því að mamma sjái að ég sé að djamma því það er 
ekkert að því að vera djamma 22 ára og bara ... (Snorri) 

 

Þátttakendurnir voru ósammála varðandi hvar ábyrgðin lægi og hvort þau ættu að þurfa 

að taka afleiðingunum. Lína talar um að vera alltaf trú sjálfri sér og bera ábyrgð á sinni 

hegðun:  

Útaf málið er það að um leið og þú ferð að skrifa um eitthvað eða tala um 
einhverja vöru sem þú fílar ekki sjálfur þá held ég að það myndi alltaf sjást á 
þér þegar þú ert að segja frá vörunni og plús líka að því að ... fólkið sem er 
að horfa á snap eða hvort sem það er að lesa bloggið ... það nátturulega ... 
hvað á maður að segja ... trúir því sem ég er að segja og fer út í búð og 
kaupir hluti og vöruna ... fattaru ... mér finnst það skipta öllu máli ... ef þú 
ert t.d. að ljúga innan gæsalöppum eða segja frá vöru sem þú fílar ekki 
sjálfur þá muntu bara finna fyrir því seinna meir ... 

 

Þátttakendurnir voru allir sammála um að hafa myndað sér ákveðið persónulegt 

vörumerki í gegnum þessa miðla og ætla sér að nýta það í framtíðinni. Aron talar um að 

fara með velgengi sína lengra en hann segir: „Ég er spenntur yfir því hvað Snapchat 
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hefur að bjóða í framtíðinni ... ég hef líka þetta vision fyrir erlendan markað.“ Lína er 

sammála þessu og ætlar sér að nýta þessa frægð og fara lengra: „Stefnan mín er að 

þetta verði aðal atvinnan mín það sem eftir er ... þetta er það sem að margir gera og er 

hægt að fá fullt af pening út úr þessu.“ Ekki má telja ólíklegt að þeim takist að notfæra 

sér þessa miðla til framtíðar þar sem rafræn notkun afþreyingarefnis eykst með hverri 

kynslóð. 

Katrín, Helena og Snorri eru aftur á móti einbeittari í að ná lengra á þeim 

sviðum sem þau hafa áhuga á: 

mmm ég er núna í listnámi og það er í rauninni það sem mig langar að gera 
en ... maður getur ekki mikið lifað á því að vera listamaður en ef manni 
gengur vel í öllu þessu hinu ... samfélagsmiðladæmi ... þá væri alveg gaman 
að geta lifað á því líka og listamanna í bland. (Helena) 
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8 Umræður 

Blogg er vettvangur sem flestallir kannast við og hafa einhverntíma nýtt sér, annaðhvort 

sem höfundur eða lesandi. Snapchat er aftur á móti nokkuð nýr vettvangur sem hefur 

náð gífulegum vinsældum á stuttum tíma. Með vaxandi vinsældum bloggs og Snapchat 

hafa vinsældir og völd einstakra einstaklinga einnig vaxið (Hempel og Lashinsky, 2014; 

Solomon og Previte, 2012). Fyrirtæki fóru að taka eftir sívaxandi vinsældum á þessum 

miðlum og hafa þess vegna verið að nota þá til þess að kynna vörumerki sín. Það sem 

hefur þó vakið athygli í samfélaginu er aðferðin sem fyrirtækin hafa verið að nota við 

slíkar vörukynningar, en það er að greiða einstaklingum ákveðna þóknun til þess að birta 

vörumerkin í færslum/myndböndum sínum (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016; Kiran og 

Kishore, 2013; Margrét Dagbjört Flygenring Pétursdóttir, 2015). Það er erfitt að neita því 

að duldar auglýsingar og vöruinnsetningar eru algengar kynningaraðferðir hérlendis og 

þar sem samfélagsmiðlar eru stór vettvangur er erfitt að fylgjast með öllum bloggurum 

og snöppurum. Það helsta sem hægt er að vonast eftir er að einstaklingar gera það sem 

þeir telja rétt. 

Markmið rannsóknarinnar var að leita eftir svari við rannsóknarspurningunni 

sem lögð var fram í byrjun: „Hvert er viðhorf þekktra bloggara og snappara þegar kemur 

að vöruinnsetningum og duldum auglýsingum í færslum og myndböndum?“ 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðhorf flestra bloggara/snappara 

gagnvart vöruinnsetningum og duldum auglýsingum, er að breytast vegna aukinnar 

umfjöllunar í samfélaginu. Flestir eru farnir að átta sig betur á þeim áhrifum og 

afleiðingum sem vöruinnsetningar hafa á fylgjendur en aftur á móti eru nokkrir sem sjá 

ekkert vandamál vera til staðar. Vitundarvakning hér á landi verður sífellt meiri og er 

þess vegna að verða erfiðara fyrir fyrirtæki að fá bloggara/snappara sem er reiðubúnir 

að setja ímynd sína í hættu fyrir einhverja vöru (Guðrún Ansnes, 2015; Hulda 

Hólmkelsdóttir, 2016). Upplifun þátttakendanna er aftur á móti mismunandi þegar 

kemur að vöruinnsetningum og duldum auglýsingum. Þeir þátttakendur sem halda úti 

bloggsíðum töluðu meira um strangari reglur á þeim vettvangi, en flestar færslur eru 

orðnar merktar, þ.e. hvort um sé að ræða kostaða færslu eða ekki. Þeir þátttakendur 

sem halda úti Snapchat aðgangi töluðu um að engar ákveðnar reglur væru um slíkar 

vörukynningar og að þetta væri á þeirra eigin ábyrgð. Samkvæmt íslenskum lögum getur 
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aftur á móti fylgt sekt ef það kemur ekki nógu skýrt fram fyrir fylgjendur að um 

auglýsingu sé að ræða (Fjölmiðlanefnd, 2015). 

Allir þátttakendurnir voru sammála því að hraði samfélagsmiðla er töluvert meiri 

en þeir áttu von á, en innan skamms voru þau öll búin að mynda góðan fylgjendahóp. 

Áhrif þeirra á fylgjendur fór þá sömuleiðis að aukast en það er í samræmi við þær 

niðurstöður sem Chiang og Hsieh (2011) fengu varðandi kauphegðun einstaklinga. Þar 

kom í ljós að einstaklingar nálgast upplýsingar um vörur eða þjónustu í gegnum 

samfélagsmiðla, í upplýsingum líkt þeim sem þátttakendurnir veita fylgjendum sínum. 

Vegna þessa fóru fyrirtækin að nálgast þau með ýmsum tilboðum í von um að ímynd og 

áhrif þeirra myndi smitast yfir á vörumerkið og þannig auka athygli og sölu á vörunni. 

Þetta er í samræmi við grein eftir Choi og Rifon (2007) þar sem þeir tala einmitt um það 

þegar fyrirtæki leita til talsmanna sem þeir telja geta haft góð áhrif á vörumerkin. 

Þátttakendurnir voru einnig sammála um að þau áttuðu sig ekki á því hversu 

áhrifamikil þau væru í upphafi. Þeim fannst alveg sjálfsagt að þiggja einhverja þóknun 

fyrir stutta vörukynningu því frá þeirra sjónarhorni var það skaðlaust. Þegar 

þátttakendurnir fóru að taka eftir viðbrögðum fylgjenda, bæði í gegnum 

samfélagsmiðlana og daglegu lífi, fóru þau að átta sig á þeim áhrifum sem þau hafa. Þá 

kom einnig í ljós að þóknun frá fyrirtækjum var töluvert lægri en ætti að vera miða við 

fjöldann sem einstaklingarnir ná til, eða s.s. peningagreiðsla frá fyrirtækjum ætti að vera 

hærri. Miðað við Bejaoui o.fl. (2012) er mikilvægt fyrir fyrirtæki að greiða talsmanninum 

þá þóknun sem hann á skilið, þar sem áhrif hans á almenning getur verið mikil. Solomon 

og Previte (2012) tala einnig um mikilvægi þekktra talsmanna og nefna að einstaklingar 

leita eftir upplýsingum frá fyrirmyndum til að fá visst samþykki frá samfélaginu. 

Erfitt getur verið að koma í veg fyrir táldrægar vöruinnsetningar og duldar 

auglýsingar en er þó lykillinn að reyna að framkvæma slíkar vörukynningar á eins 

löghlýðinn hátt og hægt er, t.d. með því að gera fylgjendanum fyrirfram viðvart ef um 

auglýsingu er að ræða. Flestir þátttakendurnir voru sammála því að kynningar á 

vörumerkjum mættu vera betur merktar í færslum/myndböndum, bæði til að koma í 

veg fyrir að þau missi traust fylgjandans og til að gefa honum fyrirvara um að um 

auglýsingu sé að ræða. Aftur á móti töldu tveir þátttakendur ekkert vandamál vera til 

staðar. Þau sáu ekki tilganginn í því að merkja færslur/myndbönd sérstaklega, hvort sem 
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að varan hefði verið gjöf eða ekki, þar sem þau myndu hvort eð er aldrei birta skoðun 

sem væri ekki samkvæmt þeirra bestu vitund. Þessir þátttakendur vildu meina að 

fylgjendahópur sinn gæti án efa treyst þeirra áliti þar sem þau myndu aldrei fjalla um 

vöru ef þeim líkaði ekki vel við hana sjálfum, burtséð frá allri þóknun. Þeirra viðhorf 

gagnvart því að ljúga að fylgjendum sínum var að það myndi einungis koma í bakið á 

þeim sjálfum. Líkt og kom fram hjá Colliander og Erlandsson (2015), einstaklingurinn 

sem birtir blekkinguna er sá sem þarf að taka afleiðingunum. Sem sagt, ábyrgðin liggur 

hjá bloggaranum/snapparanum og er það hans að taka afleiðingunum sem gætu komið í 

kjölfar vörukynningar hans. 

Fyrirtæki á Íslandi ættu mögulega að kynna sér miðlana blogg og Snapchat betur, 

t.d. með því að athuga hvernig hentugast er að nýta miðlana til vörukynningar og reyna 

að nálgast fylgjendur með áhrifaríkum og löglegum hætti. Erfitt getur verið að segja við 

yngri kynslóðina að ábyrgðin liggi hjá þeim þar sem hugur og vitund þeirra hefur ekki 

náð þeim þroska að gera greinarmun á duldum auglýsingum og raunverulegum 

skoðunum fyrirmynda þeirra. Næsta skref í stöðunni er að benda fólki á hvar ábyrgð 

þeirra liggur, þær afleiðingar sem Netið getur haft og leiðbeina þeim að taka 

siðferðislega rétta ákvörðun fyrir framtíðina. 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir fyrirtæki, bloggara/snappara og foreldra, að 

því leyti að fá einstaklinga til þess að hugsa sig um hvar ábyrgðin liggur og hversu mikil 

áhrif samfélagsmiðlar eins og blogg og Snapchat hafa. Auðvelt getur verið að skella 

ábyrgðinni á bloggara/snappara, en eins og rannsóknin gengur út á er hægt að sjá þeirra 

hlið á málunum, þ.e.a.s. þeirra upplifun, reynslu, freistingar og vitneskju. 

8.1 Tillögur að frekari rannsóknum 

Þar sem umfjöllun um vöruinnsetningar og duldar auglýsingar er að aukast telur 

rannsakandinn það mikilvægt að athuga viðhorf þeirra bloggara/snappara sem eru að 

birta vörumerki í færslum/myndböndum. Flestar rannsóknir hingað til hafa skoðað 

viðhorf neytenda en fáar sem engar þeirra hafa skoðað hlið fyrirtækja. Þykir 

rannsakandanum það áhugavert að skoða viðhorf fyrirtækja ásamt því að skoða betur 

hvar ábyrgðin liggur gagnvart vöruinnsetningum og duldum auglýsingum. Spurning er 

hvort neytendur bera ekki einnig ábyrgð á því hverju og hverjum þeir taka mark á þegar 
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kemur að auglýsingum eða hvort fyrirtæki bera ekki ábyrgð með því að greiða 

einstaklingum fyrir ólöglega vörukynningu.   
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Viðauki 

Viðtalsrammi 

1. Nafn 

2. Aldur 

3. Starfsheiti/menntun 

4. Af hverju valdirðu Snapchat/blog? 

5. Hvenær byrjaðirðu á þessum miðlum? 

6. Hver var tilgangurinn eða markmið þitt með þessum miðlum? 

7. Hvenær fórstu fyrst að taka eftir auknum vinsældum? 

8. Með auknum vinsældum, varð einhver breyting á myndböndunum/færslunum?  

Ertu sama manneskjan í daglegu lífi og á snappinu/blogginu? 

 

Fylgjendur 

9. Hvert er viðhorfið þitt til fylgjenda?  

10. Ertu að upplifa mikið áreiti frá fylgjendum? 

11. Hvernig viðbrögð ertu að fá frá fylgjendum? Myndirðu telja þig frekar vera að fá 

jákvæð viðbrögð heldur en neikvæð? 

12. Hefurðu íhugað þau áhrif sem þú hefur á fylgjendur? 

 

Fyrirtækin 

13. Eftir því sem fylgjendahópurinn fór stækkandi fórstu að finna fyrir auknum áhuga 

fyrirtækja? 

14. Hefur þú einhverntíma gert myndband/færslu með það í huga að birta ákveðið 

vörumerki eða þjónustu? 

15. Ertu að fá fyrirspurnir frá fyrirtækjum um að birta vörur í 

myndbandinu/færslunni? 

16. Hver eru þín viðbrögð þegar slíkar fyrirspurnir berast? 

17. Hefur þú tekið við greiðslu, hvort sem það er í gjöf eða fé, gegn því að birta 

vöruna í myndbandinu/færslunni? 

18. Myndirðu birta vöru í myndbandinu/færslunni þó að þér persónulega líkaði ekki 

við vöruna? 

19. Hefurðu hugsað út í þær afleiðingar sem slíkar birtingar (duldar auglýsingar og 

vöruinnsetningar) gætu borið með sér? 
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20. Hver eru þín viðhorf gagnvart duldum auglýsingum og vöruinnsetningum? 

 

Framtíðin 

21. Leggurðu mikið í að viðhalda orðspori þínu? 

22. Myndirðu telja sjálfan þig vera orðin/n persónulegt vörumerki? 

23. Hver eru framtíðarmarkmið þín/hvert stefniru í lífinu? 

 

 

 


