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Útdráttur 

Boðleiðir til neytenda hafa aldrei verið fleiri og ýmsir miðlar keppast um athygli og 

markaðsfé fyrirtækja. Erfitt getur verið fyrir stjórnendur fyrirtækja að átta sig á hvaða 

miðlar skili mestum árangri en oft er talað um kosti þess að nota óhefðbunda miðla í 

bland við hefðbundna miðla. Auglýsingar í kvikmyndahúsum teljast til óhefðbundinna 

miðla en talsverðum fjárhæðum er eytt í slíkar auglýsingar á ári hverju. Lítið er vitað um 

virkni þeirra en eftirtekt hefur verið algengasti mælikvarðinn á árangur auglýsinga í 

kvikmyndahúsum.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er áhrif skjáauglýsinga í kvikmyndahúsum á sölu í 

sjoppum kvikmyndahúsa. Markmiðið var að kanna hvort Maltesers-skjáauglýsing myndi 

auka sölu á Maltesers í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B en rannsóknin var gerð í 

samstarfi við ónafngreind kvikmyndahús og Sláturfélag Suðurlands. Gögnum var safnað 

með aðstoð rekstrarstjóra kvikmyndahúsanna sem sendi rannsakanda vikulega 

upplýsingar um sölutölur. Auglýsingin var bæði sýnd í kvikmyndahúsi A og 

kvikmyndahúsi B og rannsóknin skiptist í tvö fimm vikna tímabil. Niðurstöður sýna að 

skjáauglýsingar hafa ekki áhrif á sölu í sjoppum kvikmyndahúsa og því má telja að 

auglýsingafé sé betur varið í aðra miðla, sem er í samræmi við fyrri rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á sviðinu.  
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1 Inngangur  

Fyrirtæki keppast við að ná athygli neytenda en boðleiðirnar á milli þeirra hafa aldrei 

verið fleiri. Markaðsstarf verður því flóknara með ári hverju og ýmsir miðlar keppa um 

markaðsfé fyrirtækja (Belch og Belch, 2003). Erfitt getur reynst fyrir stjórnendur 

fyrirtækja að átta sig á hvaða miðlar skili mestum árangri og hvers konar auglýsingar sé 

best að nota. Margir hafa bent á að betra sé að nota fleiri en færri miðla og að hægt sé 

að nota óhefðbundna miðla í bland við hefðbundna miðla (Belch og Belch, 2003; Chang 

og Thorsen, 2004; Naik og Raman, 2003). 

Auglýsingar í kvikmyndahúsum teljast til óhefðbundinna miðla en fyrirtæki hafa 

auglýst vörur sínar og þjónustu á skjáum kvikmyndahúsa í fjölmörg ár (Barksdale, White, 

Smedley og Ladymon, 2009). Kostir þess að auglýsa í kvikmyndahúsum eru meðal 

annars stórir skjáir með hárri upplausn og góð hljóðkerfi (Ewing, Plessis og Foster, 

2001). Margt ungt fólk sækir kvikmyndahús (Theatrical Market Statistics, 2015) en erfitt 

hefur reynst að ná til þess hóps með tilkomu nýrra og fleiri miðla. Því geta auglýsingar í 

kvikmyndahúsum verið kjörinn miðill til að ná til þeirra sem yngri eru (Hassoun, 2016). 

Hingað til hefur eftirtekt verið algengasti mælikvarðinn á árangur auglýsinga í 

kvikmyndahúsum (Baack, Wilson og Till, 2008; Dunnett og Hoek, 1996; Prendergast og 

Wah, 2005; Wilson og Till, 2013) en fáar rannsóknir (Frison, Dekimpe, Croux og Maeyer, 

2014) hafa kannað áhrif slíkra auglýsinga á sölu.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif skjáauglýsinga í kvikmyndahúsum á 

sölu í sjoppum kvikmyndahúsa. Rannsóknin er framkvæmd í samstarfi við kvikmyndahús 

A og B og Sláturfélag Suðurlands (SS) en SS sér um innflutning á Maltesers-súkkulaði og 

lét nýlega hanna nýja skjáauglýsingu fyrir Maltesers (sjá viðauka A). Því var ákveðið að 

kanna hvort Maltesers-skjáauglýsing hefði áhrif á sölu á Maltesers í kvikmyndahúsum. 

Viðfangsefnið er áhugavert að því leyti að slík rannsókn hefur ekki verið gerð hér á landi 

áður. Stjórnendur fyrirtækja nota í auknum mæli aðra miðla en hefðbundna og því er 

áhugavert að skoða hvort auglýsingar í kvikmyndahúsum, sem teljast til óhefðbundinna 

miðla, hafi áhrif á sölu. Kvikmyndahús hafa lengi verið vinsælir auglýsingamiðlar fyrir 

bæði vörur og þjónustu en ekki liggja neinar rannsóknir fyrir um virkni slíkra auglýsinga 
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hér á landi. Einnig er töluverðum fjárhæðum eytt í auglýsingar sem þessar og því geta 

niðurstöður rannsóknarinnar gefið vísbendingu um ávinning þeirrar fjárfestingar. Hér á 

landi liggja ekki fyrir tölur um heildarfjármagn sem sett er í auglýsingar í 

kvikmyndahúsum en í ársskýrslu Fjölmiðlanefndar árið 2015 kom fram að 2,6% af 

birtingafé fimm stærstu birtingahúsanna færu í slíkar auglýsingar en birtingahús hér á 

landi kaupa um helming auglýsinga á markaði eða sem nemur fimm milljörðum króna 

(Fjölmiðlanefnd, 2015).  

Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar höfundur starfaði sem birtingaráðgjafi hjá 

Birtingahúsinu. Birtingaráðgjafar sérhæfa sig í að veita stjórnendum fyrirtækja ráðgjöf 

um hvar þeir eigi að birta auglýsingar sínar, hvenær og í hversu miklu magni. 

Birtingahúsið er faglegt birtingahús þar sem allar birtingar eru ákvarðaðar með töluleg 

markmið í huga og lögð er áhersla á að rök séu færð fyrir hverri birtingu. Erfitt getur 

verið að áætla dekkunar- og tíðnitölur fyrir auglýsingar í kvikmyndahúsum þar sem 

engin slík gögn liggja fyrir. Því fannst höfundi efnið áhugavert þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar geta reynst gagnlegar fyrir stjórnendur fyrirtækja sem nýta sér 

kvikmyndahús sem auglýsingamiðil. Einnig geta niðurstöðurnar nýst þeim 

birtingaráðgjöfum sem ráðleggja stjórnendum fyrirtækja um hvar árangursríkast sé að 

birta auglýsingar.   

Ritgerðin er kaflaskipt og í kafla tvö er fjallað almennt um auglýsingar, hlutverk þeirra 

og hvernig þær geta haft áhrif á sölu. Einnig verður farið yfir áhrif auglýsinga á 

neytendur og lýst því ferli sem á sér stað þegar neytandi verður fyrir áreiti auglýsinga. Í 

þriðja kafla er fjallað um auglýsingar í kvikmyndahúsum og hegðun og viðhorf 

kvikmyndahúsagesta en einnig verða rannsóknir um eftirtekt á slíkum auglýsingum 

skoðaðar. Í kafla fjögur verður fjallað um neytendahegðun, kaupákvörðunarferli, 

skyndikaup og vanabundin kaup. Þessi kafli gefur góða sýn yfir það ferli sem á sér stað 

frá því að neytandi uppgötvar þörf fyrir vöru og þar til að kaupum kemur. Í fimmta kafla 

er aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt og í kafla sex eru niðurstöður kynntar. Í sjöunda 

kafla eru umræður og tillögur gerðar að frekari rannsóknum á þessu sviði. 
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2 Auglýsingar 

Til eru margar leiðir sem stjórnendur fyrirtækja geta nýtt sér til að eiga samskipti við 

viðskiptavini sína. Þessar boðleiðir kallast kynningaráðar (e. communication mix) og eru 

notaðar til að upplýsa, sannfæra og minna neytendur á þær vörur og þjónustu sem 

fyrirtækið selur (Belch og Belch, 2003; Kotler, 1999; Wood, 2010). Fræðimenn eru ekki 

sammála um hvað kynningaráðarnir séu margir en Kotler (1999) telur þá fimm talsins: 

Auglýsingar (e. advertising), söluhvatar (e. sales promotion), almannatengsl (e. public 

relations), persónuleg sölumennska (e. personal selling) og bein markaðssetning (e. 

direct marketing). Með tilkomu nýrra miðla og aukinni tækni má segja að boðleiðir til 

neytenda hafi aldrei verið fleiri. Fyrirtæki fara því nýjar leiðir til að ná til neytenda og 

gagnvirk markaðsfærsla (e. interactive marketing) hefur meðal annars verið notuð. Þar 

hafa neytendur tækifæri á að vera í beinum samskiptum við fyrirtækið og fá svör við 

spurningum sínum jafnóðum (Ivanov, 2012). Samfélagsmiðlar teljast til gagnvirkrar 

markaðsfærslu og fyrirtæki nota þá í auknum mæli til að koma upplýsingum og öðrum 

mikilvægum skilaboðum til viðskiptavina sinna (Jackson og Ahuja, 2016; Singh, Sao, 

Nagare og Dharmarajan, 2016). Þrátt fyrir að fjöldi boðleiða auðveldi stjórnendum 

fyrirtækja að ná til viðskiptavina er á sama tíma mjög erfitt að ná athygli neytenda. 

Þéttleiki auglýsinga (e. clutter) hefur áhrif en með því er átt við magn auglýsinga í 

tilteknum auglýsingamiðli (Ha, 1996) og til að mynda hefur auglýsingahólfum í sjónvarpi 

fjölgað mjög á seinustu árum. Fjöldi miðla hefur einnig áhrif og neytendur hafa lært að 

forðast eða útiloka ýmis skilaboð (Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege og Zhang, 2013). Í 

þessum kafla verður þó aðeins fjallað um auglýsingar og verður farið yfir hlutverk þeirra 

og hvaða áhrif þær hafa bæði á sölu og á neytendur. 

Samkvæmt Bandarísku markaðssamtökunum (American Marketing Association) 

(2016) eru auglýsingar: ,,Keyptar tilkynningar eða skilaboð fyrirtækja, samtaka, 

opinberra stofnana og einstaklinga sem birtast á ákveðnu svæði eða á ákveðnum tíma 

og er ætlað að upplýsa og/eða sannfæra einstaklinga í tilteknum markhópi eða 

áheyrendur um ákveðna vöru, þjónustu eða hugmyndir.“ 
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Auglýsingar þjóna mikilvægum tilgangi fyrir fyrirtæki, þjónustu og vörur. Þær eru 

taldar skipta sköpum þegar kemur að ímynd og vitund fyrirtækja og ekki síður við að 

auka sölu og skapa tekjur fyrir fyrirtæki. Huga þarf þó vel að því hvar eigi að auglýsa og í 

hversu miklu magni (Adams, 2004; Belch og Belch, 2003). Til að hámarka árangur 

auglýsinga er mikilvægt að þær taki mið af ákveðnum fyrirframskilgreindum markhópi 

og séu staðsettar á réttum stöðum miðað við markhópinn (Adams, 2004). Gæði 

auglýsinga snúa því ekki einungis að magni heldur einnig staðsetningum, vali á miðlum 

og hæfilegum fjölda birtinga. Þegar hugað er að þessu má segja að auglýsingar séu 

ákveðin fjárfesting fyrir fyrirtækið, vöruna eða þjónustuna frekar en beinn kostnaður 

(Belch og Belch, 2003; Kotler, 1999). Samsetning miðla er ekki síður mikilvæg og talið er 

að betra sé að nota fleiri miðla en færri. Þetta fer þó eftir þeim markmiðum sem sett eru 

áður en auglýsingaherferðir hefjast hverju sinni (Belch og Belch, 2003). 

Kotler (1999) telur að auglýsingar taki mið af „M-unum“ fimm sem farið verður yfir 

hér á eftir. Þau eru: Markmið (e. mission), skilaboð (e. message), miðill, (e. media), 

peningar (e. money) og mæling (e. measurement). 

2.1 Markmið 

Hlutverk auglýsinga þurfa að liggja fyrir áður en herferð fer af stað og mikilvægt er að 

vita hvert lokamarkmiðið á að vera. Markmið auglýsinga geta verið margvísleg, svo sem 

að byggja upp ímynd, vitund og tryggð eða auka sölu. Því þarf að vera skýrt í upphafi 

hvert markmiðið er og hvort upplýsa eða sannfæra þurfi markhópinn um að hann þurfi á 

vörunni eða þjónustunni að halda eða minna hann á að varan sé til. 

Við hönnun og útlit auglýsingar þarf einnig að hafa í huga hvert markmið 

auglýsingarinnar sé. Huga þarf að því hvort útlit auglýsingarinnar sé til þess gert að vekja 

áhuga á vörunni og löngun í hana sem endi á því að neytandi ákveði að festa kaup á 

henni (Belch og Belch, 2003; Kotler, 1999). Yfirleitt er þó talið að hið endanlega markmið 

með auglýsingum sé að auka tekjur auglýsenda með því að hafa áhrif á hegðun 

neytenda (Friðrik Eysteinsson, 2003; Kotler, 1999).  

2.2 Skilaboð 

 Skilaboð byggja að miklu leyti á fyrirframgefnum gildum fyrirtækisins sem eiga að 

einkenna alla starfsemi þess. Hér skiptir miklu máli að vera frumlegur en samt sem áður 
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heiðarlegur og setja skilaboðin fram á sem skýrastan hátt (Kotler, 1999). Rannsóknir 

hafa sýnt að frumlegheit og nýjungar í auglýsingum auka líkur á eftirtekt og endurheimt 

hjá neytendum (Ang, Lee og Leong, 2007; Baack, Wilson og Till, 2008; Smith og Yang, 

2004). Með endurheimt er átt við hversu auðvelt neytandinn á með að rifja upp 

vörumerki eða auglýsingu (Cline og Kellaris, 2007). Auglýsingar hafa oft mikil áhrif á 

tilfinningar fólks og sum fyrirtæki keppast við að vekja upp tilfinningar eins og ótta eða 

gleði, allt eftir því hvað verið er að auglýsa. Gjarnan hefur verið stílað inn á að vekja 

heilsufarslegan ótta en talið er að slík skilboð missi marks séu þau of ýkt. Það á sama við 

um húmor en hann hefur oft verið notaður með góðum árangri (Belch og Belch, 2003; 

Smith og Taylor, 2004). 

2.3 Miðill   

Miðill vísar til þess hvaða fjölmiðil eigi að nota. Mikilvægt er að skilaboðin sem miðlað er 

í gegnum mismunandi miðla séu þau sömu. Samt sem áður þarf að huga að 

frumlegheitum og geta auglýsingar í sjónvarpi verið öðruvísi en þær sem eru á netinu 

þrátt fyrir að skilaboðin séu þau sömu (Kotler, 1999). Eins og áður sagði er 

miðlasamsetning mikilvæg og oft er talið betra að auglýsa í fleiri miðlum en færri (Belch 

og Belch, 2003; Sethuraman, Tellis og Briesch, 2011). Í upphafi herferða setja fyrirtæki 

oft fram ákveðnar dekkunar- og tíðnitölur sem herferðin á að uppfylla. Talið er að þegar 

efri mörkum dekkunar hafi verið náð sé oft hagstætt að ná í viðbótardekkun í ódýrari og 

minni miðlum. Huga þarf að þessu með tilliti til dekkunar og fyrirframsettra markmiða 

herferða hverju sinni (Belch og Belch, 2003). 

2.4 Peningar   

Hversu miklu á að eyða í auglýsingar? Það er háð mörgum breytum eins og stærð 

fyrirtækis, samkeppni og herferðum. Margir ákveða þá fjárhæð sem eyða skal í 

auglýsingu áður en herferðin hefst á meðan aðrir skoða sölutölur eða hversu mikið 

fyrirtækið eyddi í auglýsingar árið á undan. Enn aðrir skoða hvernig samkeppnisaðilar 

hagar sér og hvað þeir eyði miklu í auglýsingar. Þrátt fyrir að allar þessar aðgerðir séu 

gildar er talið árangursríkast að ákveða fyrirfram þær dekkunar- og tíðnitölur sem 

fyrirtækið vill ná og ákveða auglýsingaféð út frá þeim. Þegar dekkunartölur hafa verið 

settar fram er einnig mun auðveldara fyrir fyrirtæki að áætla þann kostnað sem til þarf 

(Kotler, 1999). 
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2.5 Mæling   

Við upphaf auglýsingagerðar þarf að liggja fyrir hvað eigi að mæla en með mælingum er 

hægt að leggja mat á hversu árangursrík herferðin var fyrir fyrirtækið. Ákvörðun um 

hvað eigi að mæla þarf að taka mið af þeim markmiðum sem sett voru í upphafi. 

Markmiðin geta snúið að huglægum þáttum eins og kaupáformum, eftirtekt eða ímynd 

en þau geta einnig tekið mið af sölu eða markaðshlutdeild (Belch og Belch, 2003). Kotler 

(1999) telur að mörg fyrirtæki leggi of mikla áherslu á að mæla eftirtekt og endurheimt 

þegar þau ættu í raun að mæla hversu líklegt sé að neytandinn muni velja vöruna fram 

yfir vöru samkeppnisaðila. Þetta þarf að mæla eftir að neytandi hefur haft tækifæri á að 

sjá ákveðna auglýsingu svo hægt sé að álykta um virkni hennar.  

Erfitt getur reynst að mæla áhrif auglýsinga á vörumerki en þættir eins og reynsla, 

fyrri kauphegðun, auglýsingar samkeppnisaðila og verð geta haft áhrif. Því þarf að huga 

vel að því hvernig og hvað eigi að mæla. Einnig skiptir máli hvernig vöru er verið að 

auglýsa. Sala á vöru sem er vel þekkt eða hefur verið mikið auglýst tekur ekki eins 

miklum breytingum og ef um nýja vöru er að ræða (Friðrik Eysteinsson, 2003; Jones, 

1998). Besta mæling á árangri auglýsinga er þó talin vera að skoða og greina sölutölur 

(Kotler, 1999) og í rannsókn Ólafs Þórs Gylfasonar (2017) meðal stjórnenda 

markaðsmála á Íslandi kom fram að 77% stjórnenda stærstu auglýsenda á Íslandi nota 

sölutölur sem mælingu á árangri markaðsstarfsins.  

2.6 Áhrif auglýsinga á sölu 

Áhrif auglýsinga á sölu eru oft mæld út frá teygni auglýsinga (e. advertising elasticity).  

Með því hugtaki er átt við þá breytingu sem á sér stað í sölu eða markaðshlutdeild 

fyrirtækis miðað við breytingu á auglýsingakostnaði. Jákvæð teygni er því sú 

prósentuaukning sem á sér stað í sölu eða markaðshlutdeild fyrirtækis miðað við 1% 

aukningu á auglýsingakostnaði (Sethurmann o.fl., 2011). Með því að fylgjast með teygni 

auglýsinga geta stjórnendur fyrirtækja metið hvaða þættir hafi áhrif á sölu og þar af 

leiðandi hversu árangursrík ákveðin auglýsing eða herferð var fyrir fyrirtækið 

(Sethurmann o.fl., 2011). 

Margir þættir hafa áhrif á sölu vörumerkja og þegar tekið er tillit til sölu skiptir meðal 

annars máli í hvaða flokki vörumerkið er. Því má segja að vörumerki bregðist 

mismunandi við auglýsingum; þótt auglýsing auki sölu á ákveðnu vörumerki er ekki víst 
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að sama auglýsing myndi auka sölu á öðru vörumerki í sama flokki (Jones, 1998). Jones 

(1998) taldi að fimm lykilþættir hefðu áhrif á sölu vörumerkja:  

➢ Þróun flokka (e. category development): Vörumerki sem er hluti af litlum 

stækkandi flokki er líklegra til að fá meiri svörun varðandi sölu en vörumerki 

sem er hluti af stærri heild eða vörumerki sem fer minnkandi. 

➢ Vörumerkjaþróun (e. brand development): Vörumerki sem er nýtt á markaði 

er líklegra til að fá meiri viðbrögð og meiri svörun við auglýsingu til styttri tíma 

en stórt og vel þekkt vörumerki í sama flokki.  

➢ Samkeppni (e. competitive context): Samkeppni hefur mikil áhrif á sölu 

vörumerkja. Hér eru margar breytur að verki eins og stærð samkeppni, fjöldi 

vörumerkja í flokknum, neyslumynstur og markaðshlutdeild.   

➢ Árangursrík áætlun (e. strategy effectiveness): Teygni sölu til styttri tíma er að 

miklu leyti háð þeim skilaboðum sem vörumerkið sendir. Skilaboð eins og að 

búið sé að bæta vöruna eða boðið sé upp á meira magn fyrir sama verð og 

áður hafa hvetjandi áhrif á neytendur til styttri tíma. Viðvarandi herferðir sem 

eru gerðar til þess að viðhalda trausti viðskiptavina hafa áhrif til lengri tíma.   

➢ Skilvirk samskipti (e. communication efficiency): Huga þarf vel að því hversu 

skilvirk auglýsingin er. Skilaboðin þurfa að vera vel ígrunduð og auglýsingin 

þarf að koma réttum skilaboðum á framfæri.  

Áhugvert er að skoða þessa þætti út frá sölu á Maltesers-súkkulaði. Maltesers er vel 

þekkt vörumerki sem hefur verið á markaði í langan tíma. Þegar rannsakandi fór í bæði 

kvikmyndahúsin tók hann eftir að samkeppnin á þessum markaði er gríðarleg en hægt 

var að velja úr tugum súkkulaðistykkja og -poka. Ef Maltesers-auglýsingin sjálf er skoðuð 

(sjá viðauka A) má segja að þar sé lítið um hvetjandi skilaboð en Jones (1998) taldi að 

hvetjandi skilaboð, eins og að boðið sé upp á meira magn fyrir sama verð, ættu að hafa 

hvetjandi áhrif á neytendur og þannig hafa áhrif á sölu. Meira verður rætt um 

Maltesers-auglýsinguna síðar í ritgerðinni.  
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Margar rannsóknir hafa kannað áhrif auglýsinga á sölu. Flestar þeirra hafa þó aðeins 

skoðað áhrif auglýsinga í hefðbundnum miðlum eins og sjónvarpi, útvarpi, prentmiðlum 

eða stafrænum miðlum (Danaher og Dagger, 2013; Dijkstra, Buijtels og Van Raaij , 2005; 

Havlena, Cardarelli og De Montigny, 2007; Sethuraman o.fl., 2011). Enn aðrar kanna 

samvirkniáhrif (e. media synergy) á milli tveggja eða fleiri hefðbundinna miðla en 

samvirkniáhrif verða þegar samanlögð áhrif tveggja eða fleiri miðla eru meiri en ef 

aðeins einn miðill er notaður (Naik og Raman, 2003). Samvirkniáhrif hafa fundist á milli 

sjónvarps og útvarps (Naik og Raman, 2003) og einnig milli sjónvarps og vefborða 

(Chang og Thorsen, 2004). 

2.7 Áhrif auglýsinga á neytendur 

Þrátt fyrir að tilgangur og markmið með auglýsingum geti verið margvísleg má segja að 

hið endanlega markmið sé að auka sölu á ákveðnu vörumerki eða þjónustu og auka 

þannig tekjur og hagnað fyrirtækis. Til þess að hámarka virkni auglýsinga er því 

mikilvægt að þekkja atferli neytenda og vita hvað fær þá til að fjárfesta í ákveðinni vöru 

eða þjónustu (Friðrik Eysteinsson, 2003). 

Til eru mörg líkön sem lýsa því ferli sem á sér stað frá því að neytendur sjá ákveðna 

auglýsingu og þar til þeir kaupa vöru eða þjónustu og er AIDA-líkanið eitt þeirra. Það var 

upphaflega notað til að skilgreina þau skref sem sölumaður þarf að fara í gegnum til að 

fá neytendur til að kaupa vöru en í dag er það notað til að lýsa því hvernig neytendur 

bregðast við auglýsingum. Líkanið skiptist í fjögur þrep: Athygli (e. attention), áhuga (e. 

interest), löngun (e. desire) og aðgerð (e. action). Í fyrsta þrepinu er reynt að vekja 

athygli á ákveðinni vöru eða þjónustu. Hér er mikilvægt að varan fangi athygli neytanda 

betur en vara samkeppnisaðila. Hægt er að vekja athygli á marga vegu og til dæmis er 

vel þekkt að leturstærð, litir og góð slagorð hjálpa til við að ná athygli neytenda, svo og 

skýr skilaboð (Ghirvu, 2013). Í næsta þrepi þarf að vekja áhuga á vörunni. Hér metur 

neytandinn vöruna, hversu áhugaverð hún er og ber hana saman við aðrar 

sambærilegar vörur. Þessi tvö fyrstu þrep má einnig skoða út frá M-unum sem Kotler 

setti fram og rætt var um hér að framan. Hann taldi að markmið auglýsinga þyrftu að 

vera skýr og liggja fyrir áður en útlit og hönnun auglýsinga færi fram. Einnig þyrfti að 

vera ljóst hvert hlutverk auglýsingarinnar væri, hvort hún næði að vekja athygli og 

löngun á vörunni sem leiði af sér sölu (Kotler, 1999). Ef neytandi telur vöruna 
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áhugaverða fer hann að langa til þess að eignast hana. Til að löngun vakni hjá neytenda 

er mikilvægt að skilaboð og einkenni auglýsingarinnar eigi vel við vöruna og að neytandi 

upplifi jákvæðar tilfinningar í garð vörunnar. Síðasta þrepið snýr síðan að hegðun eða 

aðgerð neytenda, það er þegar kaupin sjálf fara fram (Ghirvu, 2013; Kotler, 2009). Erfitt 

getur verið fyrir auglýsendur að átta sig á hvað nákvæmlega hefur drífandi áhrif á 

neytendur. Margir neytendur finna fyrir áhuga og löngun til að kaupa vöru en sleppa 

síðasta þrepinu, það er að fjárfesta í sjálfri vörunni. Ferlið frá því að löngun myndast og 

þar til kaupin sjálf fara fram getur tekið langan tíma og því þurfa auglýsendur að reyna 

að átta sig á hvað það er sem getur truflað neytandann á meðan á því stendur (Ghirvu, 

2013). Á mynd 1 er ferlið sett fram á myndrænan hátt. 

 

Mynd 1: AIDA-líkanið. 

Þegar skjáauglýsingin fyrir Maltesers er skoðuð út frá þessum þáttum má velta því 

fyrir sér hvað það er í auglýsingunni sem vekur athygli og áhuga neytandans á vörunni. 

Auglýsingin hefur sterkan rauðan lit sem ætti að vekja athygli og einnig slagorð sem gæti 

vakið áhuga neytandans á vörunni. Slagorðið: ,,Maltesers, súkkulaði á léttan máta“ vísar 

í eiginleika vörunnar og gæti það eitt og sér vakið upp jákvæðar tilfinningar og löngun til 

að fjárfesta í vörunni. Í umræðukafla verður rætt um hvort auglýsingin hafi vakið upp 

athygli, áhuga og löngun neytenda sem ýti undir kaupákvörðun þeirra. 
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3 Auglýsingar í kvikmyndahúsum 

Kostir þess að auglýsa í kvikmyndahúsum eru margir. Hljóðkerfi og myndgæði leika þar 

stórt hlutverk en í kvikmyndahúsum er boðið upp á sýningu auglýsinga í hárri upplausn 

með bestu hljóðgæðum sem völ er á (Ewing o.fl., 2001). Lýsing skiptir einnig miklu máli 

en þegar ljósið í salnum er minnkað eru kvikmyndahúsagestir líklegri til að veita skjánum 

meiri athygli (Philips og Noble, 2007; Prendergast og Wah, 2005).  

Með aukinni notkun snjallsíma hefur hegðun fólks í kvikmyndahúsum breyst. Fólki 

finnst oft ekkert athugavert við að kíkja á símann, senda skilaboð eða jafnvel svara 

símtölum í miðri mynd. Bæði hljóð og lýsing frá síma hefur truflandi áhrif á aðra 

kvikmyndahúsagesti og stjórnendur kvikmyndahúsa hafa reynt að bregðast við því með 

ýmsum hætti, til dæmis með sérstöku eftirliti þar sem starfsfólk kvikmyndahúsa fylgist 

með hegðun gesta og með því að sýna auglýsingar áður en myndin hefst þar sem fólk er 

vinsamlegast beðið um að slökkva á símum. Í öðrum kvikmyndahúsum hefur verið gripið 

til róttækari aðferða eins og að loka fyrir símasamband inni í sýningarsölum (Hassoun, 

2016). Símafyrirtæki hafa einnig tekið þátt í þessu og til eru öpp sem fólk getur sótt en 

við notkun þeirra slekkur síminn á sér á meðan sýningu stendur og þegar kveikt er á 

honum aftur getur eigandinn átt von á glaðningi í formi afsláttarmiða (Katz, 2012). 

Einnig hafa sum kvikmyndahús hvatt auglýsendur til að notfæra sér símanotkun 

kvikmyndahúsagesta. Hægt er að ná í öpp sem leyfa neytendum að tengjast 

auglýsingum sem sýndar eru á skjánum. Fólk getur tekið þátt í leikjum og svarað 

spurningum um auglýsingarnar og ef nægilega mörgum svörum er svarað rétt getur það 

unnið sér inn poppkorn eða afsláttarmiða. Neytendur geta einnig séð í appinu helstu 

upplýsingar um vöruna, hvar hún fæst og skráð sig inn á heimasíðu fyrirtækisins 

(Hassoun, 2016). 

Auglýsingar í kvikmyndahúsum skiptast í skjáauglýsingar og leiknar auglýsingar. Í 

sumum kvikmyndahúsum er boðið upp á „premium-hólf“ en þar birtist síðasta 

auglýsingin áður en sýning kvikmyndar hefst. Í kvikmyndahúsum A og B er boðið upp á 

alla þessa kosti. Skjáauglýsingar eru átta til tíu sekúndur að lengd og sýndar bæði fyrir 

mynd og í hléi. Heildarsýningartími á skjáauglýsingum er frá sex til tíu mínútum. Leiknar 
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auglýsingar koma á eftir skjáauglýsingum; lengd þeirra getur verið mismunandi en þær 

eru sýndar í rúmlega átta mínútur. Í premium-hólfi birtast leiknar auglýsingar en aðeins 

ein auglýsing er sýnd í slíku hólfi. Þær geta verið allt frá 15 upp í 60 sekúndna langar og 

eru síðasta leikna auglýsingin sem sýnd er eftir stiklu og fyrir kvikmynd (Markaðsstjóri 

kvikmyndadeildar, munnleg heimild, 1. september 2016). 

Oft er talið erfitt að ná til yngra fólks með auglýsingum (Ewing o.fl., 2001) en margt 

ungt fólk fer í kvikmyndahús. Árið 2015 voru tæp 40% af kvikmyndahúsagestum í 

Bandaríkjunum yngri en 25 ára (Theatrical Market Statistics, 2015) og í Bretlandi árið 

2015 voru 30% af kvikmyndahúsagestum á aldrinum 15–24 ára (The Statistics Portal, 

2015). Talið er að auðveldara sé að ná til ungs fólks í gegnum auglýsingar í 

kvikmyndahúsum en með öðrum miðlum (Ewing o.fl., 2001). Þetta á sérstaklega við 

þegar myndir eru nýbyrjaðar í sýningu en meðalaldur kvikmyndahúsagesta hækkar eftir 

því sem myndin er búin að vera lengur í sýningu. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

auglýsingar í kvikmyndahúsum fangi athygli fólks betur en auglýsingar í sjónvarpi (Ewing 

o.fl., 2001) og samkvæmt Nielsen (2010) ná auglýsingar sem sýndar eru í mánuð í 

kvikmyndahúsum til jafn margra neytenda og 20 auglýsingar í sjónvarpi á besta tíma (e. 

prime time). Einnig eiga neytendur sem sjá auglýsingar í kvikmyndahúsum auðveldara 

með endurheimt á slíkum auglýsingum en hvað varðar auglýsingar í öðrum miðlum 

(Paul, 2001).  

Sala á sælgæti og gosi er mikilvægur þáttur í tekjuöflun kvikmyndahúsa. Miðaverð er 

að jafnaði frekar stöðugt en hins vegar er verð á sælgæti og öðrum varningi í 

kvikmyndahúsum frekar sveiflukennt. Auðvelt er fyrir kvikmyndahús að hækka slíkar 

vörur til að auka tekjur sínar. Ef stjórnendur kvikmyndahúsa ákveða að hækka miðaverð 

fer aðeins hluti af þeirri aukningu beint til þeirra á meðan framleiðendur kvikmynda fá 

stærsta hlutann. Ef hins vegar er ákveðið að hækka verð á sælgæti eða gosi fer öll sú 

aukning beint til kvikmyndahússins. Mörgum þykir verð á sælgæti vera hátt í 

kvikmyndahúsum en með því að selja sælgæti og annan varning á háu verði geta 

stjórnendur haldið miðaverðinu niðri (Gil og Hartmann, 2007; McKenzie, 2008). 

Gil og Hartmann (2013) báru saman sælgætissölu og aðsókn að kvikmyndahúsum. 

Þeir skoðuðu tekjur kvikmyndahúsa á Spáni og komust að því að þeir sem fara oftar í 

kvikmyndahús eru líklegri til að kaupa sælgæti eða poppkorn en þeir sem fara sjaldan í 
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kvikmyndahús. Einnig virðist skipta máli hvar bíómiðinn er keyptur en þeir sem kaupa 

miðann í gegnum Internetið eða í sjálfsala við kvikmyndahúsin eyða meiri pening í 

sælgæti en þeir sem kaupa miða í afgreiðslu. Ástæðan gæti verið að þeir sem kaupa 

miða á netinu þurfa ekki að bíða í röð eftir miða og hafa því meiri tíma og þolinmæði í 

að bíða í röð eftir sælgæti eða poppkorni. Samsetning hópa hefur einnig áhrif en 

fjölskyldur sem fara saman í bíó eyða meiri pening í sælgæti og annan varning en aðrir 

hópar. Fjöldi kvikmyndaskjáa virðist enn fremur auka sölu á sælgæti og í borgum þar 

sem atvinnuleysi er talið lágt eru tekjur kvikmyndahúsa af sælgætissölu hærri en í 

borgum þar sem atvinnuleysi mælist hátt (Gil og Hartmann, 2013).  

Viðhorf til auglýsinga í kvikmyndahúsum er mjög misjafnt og fræðimenn eru ekki 

sammála um hvort að það eitt og sér hafi áhrif á aðsókn. Samkvæmt rannsókn Barksdale 

o.fl. (2009) vilja 55% kvikmyndagesta frekar horfa á svartan skjá í stað auglýsinga. 

Stanley (1995) heldur því fram að 10–15% kvikmyndagesta vilji ekki sjá auglýsingar í 

kvikmyndahúsum og enn aðrir telja að þrátt fyrir að viðhorf flestra kvikmyndahúsagesta 

í garð auglýsinga sé neikvætt hafi það ekki áhrif á aðsókn (Marchand og Khallaayoune, 

2010). 

3.1 Kvikmyndahús á Íslandi 

Í dag eru 15 kvikmyndahús starfandi hér á landi með alls 40 sýningarsali 

(Kvikmyndamiðstöð Íslands, 2017). Ef skoðaðar eru tölur frá Hagstofunni (2015) sést að 

aðsókn að kvikmyndahúsum hefur á hálfum áratug dregist saman um 16% og hefur nú 

ekki verið minni síðan árið 2005. Á mynd 2 má sjá þróun aðsóknar í kvikmyndahús á 

árunum 2000–2014 en gögn fyrir árið 2015 og 2016 eru ekki fáanleg. Þar má sjá að árið 

2009 var slegið aðsóknarmet en þá fóru 1.722.099 manns í kvikmyndahús og 

meðalgestafjöldi var 5,4 á hvern íbúa. Talið er að þessi aukning geti verið tilkomin vegna 

bankahrunsins sem átti sér stað árið 2008 en kvikmyndahús eru ódýrari kostur en önnur 

sambærileg afþreying og því gætu fleiri hafa sótt þau eftir hrun en fyrir hrun. Einnig voru 

tvær stórmyndir sýndar á árinu 2009 sem drógu að sér marga gesti (Markaðsstjóri 

kvikmyndadeildar, munnleg heimild, 1. september 2016). 
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Mynd 2. Aðsókn í kvikmyndahús á árunum 2000–2014. 

Þar sem gögn frá Hagstofunni um aðsókn í kvikmyndahús fyrir árin 2015 og 2016 

liggja ekki fyrir var ákveðið að skoða neyslukönnun Gallup (2017). Þar má finna 

upplýsingar um neysluþróun og þróun viðhorfa í samfélaginu. Íslendingar, 18 ára og 

eldri, voru spurðir hversu oft þeir færu í bíó og þegar litið er á niðurstöðurnar má sjá að 

aðsóknin hefur verið frekar sveiflukennd frá árinu 2006, sjá mynd 3. Heilt yfir er 

aðsóknin að minnka en ef árið 2016 er skoðað má sjá að fleiri segjast fara í bíó það ár 

heldur en árið á undan. Tæp 6% segjast fara 1–3 sinnum í mánuði í bíó árið 2016 miðað 

við rúm 4% árið á undan. Einnig segjast færri aldrei hafa farið í bíó árið 2016 eða 14,4% 

miðað við 17,3% árið 2015.  
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Mynd 3: Hversu oft ferðu í bíó? Aldur: 18 og eldri, byggt á 18.642 svörum. 

Rannsóknir hafa sýnt að yngra fólk sæki meira í kvikmyndahús en þeir sem eldri eru 

(Theatrical Market Statistics, 2015) og því er áhugavert að skoða hversu oft 18–24 ára 

Íslendingar segjast fara í bíó. Á mynd 4 sést að eins og hjá þeim sem eru 18 ára og eldri 

er aðsóknin sveiflukennd. Samt sem áður segjast mun fleiri á aldrinum 18–24 ára fara 

oft í bíó en þeir sem eru 18 ára og eldri. Einnig sögðust mun fleiri fara oftar í bíó árið 

2016 en 2015 eða rúm 25% (1–3 sinnum í mánuði). Tæp 40% sögðust hafa farið 5–11 

sinnum á ári í bíó árið 2016 sem er töluverð aukning frá árinu áður en þá sögðust tæp 

34% fara 5–11 sinnum á ári í bíó. 

 

Mynd 4 : Hversu oft ferðu í bíó? Aldur: 18–24 ára, byggt á 2.479 svörum. 
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3.2 Kvikmyndahús og eftirtekt 

Fjölmargir fræðimenn hafa rannsakað eftirtekt á auglýsingum en eftirtekt er algengasti 

mælikvarðinn á árangur auglýsinga í kvikmyndahúsum (Baack o.fl., 2008; Dunnett og 

Hoek, 1996; Prendergast og Wah, 2005; Wilson og Till, 2013).  Hægt er að kanna 

eftirtekt á ýmsa vegu, til dæmis með því að spyrja neytendur hvort þeir hafi séð ákveðna 

auglýsingu eða auglýsingu frá ákveðnu fyrirtæki nýlega (Sutherland og Friedman, 2000). 

Tilgangurinn með eftirtektarmælingum er meðal annars til að bera saman vörumerki 

keppinauta og vörumerki fyrirtækis. Einnig er mikilvægt fyrir stjórnendur fyrirtækja að 

vita hvort ákveðin auglýsing hafi náð til markhóps þeirra (McDonald, 2000). Eftirtekt 

hefur einnig áhrif á kaupáform neytenda og neytendur eru líklegri til að kaupa vöru eða 

þjónustu sem þeir kannast við eða hafa heyrt um áður (Keller, 1993; Macdonald og 

Sharp, 2000; Chi, Yeh og Yang, 2009). Þannig getur eftirtekt verið mikilvægur 

áhrifaþáttur hvað varðar sölu og því verður hér farið yfir nokkrar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á eftirtekt kvikmyndahúsagesta. 

Margt getur haft áhrif á eftirtekt neytenda í kvikmyndahúsum. Wilson og Till (2013) 

framkvæmdu bæði eigindlega rannsókn þar sem þeir fylgdust með hegðun neytenda í 

kvikmyndahúsum og megindlega rannsókn þar sem þeir könnuðu eftirtekt á 

auglýsingum eftir að myndinni lauk. Með því að fylgjast með kvikmyndahúsagestum 

áður en myndin byrjaði sáu þeir að fólk sem borðaði sælgæti eða poppkorn á meðan 

auglýsingar voru í gangi horfðu oftar upp á skjáinn en þeir sem voru ekki að borða. Þeir 

fyrrnefndu áttu einnig auðveldara með endurheimt á ákveðnum auglýsingum og skipti 

þá ekki máli hvort rannsakendur hjálpuðu þátttakendum við endurheimt eða ekki. Þeir 

þátttakendur sem sögðust hafa verið í símanum á meðan auglýsingar voru í gangi áttu 

erfiðara með endurheimt en þeir sem voru ekki í símanum. Þessar niðurstöður styðja þó 

ekki niðurstöður þeirra Topolinski, Linder og Freudenberg (2013) en þar kom í ljós að 

þeir sem borðuðu poppkorn eða voru með tyggjó á meðan auglýsingar voru í gangi voru 

ólíklegri til að hafa keypt auglýst vörumerki þegar þeir voru spurðir viku seinna. Þær 

telja að það að tyggja hafi truflandi áhrif á neytendur og valdi því að þeir eigi erfiðara 

með að muna eftir vörumerkinu. 

Wilson og Till (2013) komust einnig að því að konur töluðu meira saman á meðan 

auglýsingar voru í gangi heldur en karlar. Ef tvær konur voru saman í bíó litu þær mun 



 

25 

sjaldnar upp á skjáinn en ef tveir karlar voru saman. Þetta hafði áhrif á endurheimt því 

karlarnir gátu endurheimt mun fleiri auglýsingar og vörumerki en konurnar. Ef 

rannsakendur gáfu vísbendingar um auglýsingu eða vörumerki var munur kynjanna enn 

meiri. Þessar niðurstöður eru þó á skjön við rannsókn Prendergast og Wah (2005) en 

þeir fundu út að konur ættu auðveldara með endurheimt og töldu að ein af ástæðum 

þess væri sú að þær mættu að jafnaði fyrr í salinn en karlar eða áður en að sýning 

auglýsinga hófst.   

Það hversu tímanlega fólk mætir í kvikmyndahús skiptir miklu máli hvað varðar 

eftirtekt (Barksdale o.fl., 2009). Þetta á sérstaklega við eftirtekt á skjáauglýsingum þar 

sem sömu auglýsingarnar birtast oft á skjánum bæði fyrir mynd og í hléi. Því lengri tíma 

sem fólk hefur til að sjá auglýsingar, því líklegra er að það taki eftir þeim. Þar af leiðandi 

verður eftirtekt og endurheimt meiri eftir því sem fólk mætir fyrr í salinn (Barksdale o.fl., 

2009; Wilson og Till, 2013). Þetta á einnig við um aðra miðla en því lengri tíma sem fólk 

hefur til að meðtaka auglýsingar, því betri er endurheimtin (Leigh, Zinkhan og 

Swaminathan, 2006).   

Ekki mæta allir kvikmyndahúsagestir áður en auglýsingar byrja. Margir eru frammi að 

kaupa sér poppkorn og enn aðrir ákveða að fara ekki inn í salinn fyrr en myndin er að 

hefjast. Í sumum löndum eru númeruð sæti og því flýtir fólk sér ekki inn í salinn til að ná 

góðum sætum heldur bíður það frammi eða mætir um leið og kvikmyndin byrjar (Ewing 

o.fl., 2001). Í rannsókn Barksdale o.fl. (2009) kom fram að 54% kvikmyndahúsagesta 

sögðust hafa mætt meira en fimm mínútum áður en myndin byrjaði og 55% sögðust 

hafa séð eitthvað af auglýsingum áður en kvikmyndin byrjaði. Aðrir rannsakendur halda 

því fram að fólk mæti að meðaltali tíu mínútum áður en sýningin byrjar (Arbitron, 2003). 

Í rannsókn Dunnett og Hoek (1996) sem framkvæmd var á Nýja-Sjálandi kom í ljós að 

30% kvikmyndahúsagesta stóðu annaðhvort fyrir utan salinn á meðan auglýsingar voru í 

gangi eða komu inn í salinn rétt áður en kvikmyndin byrjaði. Þessar niðurstöður eru þó á 

skjön við rannsókn Prendergrast og Wah (2005) sem framkvæmd var í Hong Kong en þar 

kom í ljós að 73% kvikmyndahúsagesta höfðu tækifæri á að sjá allar auglýsingarnar sem 

sýndar voru áður en kvikmyndin sjálf byrjaði. Hér gæti þó verið að menningarmunur hafi 

áhrif. 
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Eins og áður sagði hefur eftirtekt verið algengasti mælikvarðinn á árangur auglýsinga 

í kvikmyndahúsum en ekki eru til margar rannsóknir sem kanna áhrif slíkra auglýsinga á 

sölu. Frison o.fl. (2014) könnuðu hins vegar áhrif auglýsinga á auglýsingaskiltum og í 

kvikmyndahúsum á sölu. Þeir fengu sölutölur fyrir 250 vinsælar neytendavörur og í ljós 

kom að auglýsingafé væri betur varið í hefðbundna miðla en í kvikmyndahúsum eða á 

auglýsingaskiltum. Salan var meiri þegar auglýst var í öðrum miðlum en í 

kvikmyndahúsum og samvirkniáhrif voru ekki heldur til staðar. 
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4 Neytendahegðun 

Velgengni fyrirtækja helst í hendur við þekkingu á hegðun neytenda og því er mikilvægt 

að fyrirtæki leggi ríka áherslu á að vera viðskiptavinamiðuð (e. customer-centerd) 

(Kotler, 1979). Neytendahegðun (e. consumer behaviour) er skilgreind sem ákveðið ferli 

sem neytendur fara í gegnum til að uppfylla þarfir sínar og óskir. Hér er átt við þegar 

neytendur afla sér upplýsinga um vöru, festa kaup á henni, nota hana og meta en 

mismunandi er eftir vörum hversu langan tíma ferlið tekur (Belch og Belch, 2003; Peter 

og Olson, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að þau fyrirtæki sem þekkja hegðun viðskiptavina 

sinna og vita hvernig viðskiptavinir bregðast við skilaboðum sem fyrirtækið sendir frá sér 

ná betri árangri en þau sem hafa ekki slíka vitneskju (Kotler og Armstrong, 2006; Wright, 

2006).   

Neytendur sýna oft af sér vanabundna hegðun (e. habitual behaviour) en talið er að 

allt að 45% af hegðun fólks sé endurtekin og eigi sér yfirleitt stað í sömu aðstæðum  

(Neal, Wood og Quinn, 2006; Wood o.fl., 2002). Neytendur virðast kaupa sömu 

vörumerki af vana (Kotler og Armstrong, 2006) og borða jafnvel svipaðan mat á sama 

tíma svo dögum skiptir (Khare og Inman, 2006). Vanabundin kaup eru því algeng og 

rannsókn Neal, Wood, Wu og Kurlander (2011) hefur leitt í ljós að vanabundin hegðun 

eigi sér stað í kvikmyndahúsum þegar kemur að neyslu á poppkorni. Þeir sem borða 

vanalega poppkorn í kvikmyndahúsum virðast gera það þrátt fyrir að þeim sé gefið 

gamalt poppkorn og þó að þeir viðurkenni að poppið bragðist illa. Þetta á ekki við þá 

neytendur sem eru ekki vanir að borða poppkorn í kvikmyndahúsum. Þegar þeir fá 

gamalt poppkorn borða þeir minna þar sem þeim finnst poppið bragaðast illa. Neal o.fl. 

(2011) komust einnig að því að þessi hegðun ætti sér aðeins stað inni í sölum 

kvikmyndahúsa, því þegar þeir endurtóku rannsóknina í kennslustofu kom í ljós að þeir 

sem voru vanir að kaupa sér poppkorn í kvikmyndahúsum hegðuðu sér eins og þeir sem 

sýndu fram á óvanabundna hegðun, það er þeir borðuðu minna af gamla poppkorninu. 

Þetta styður niðurstöður Neal o.fl. (2006) um að vanabundin hegðun eigi sér yfirleitt 

stað í sömu aðstæðum. 
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Neytendur eiga einnig til að gera svokölluð skyndikaup (e. impulse buying) en með 

því er átt við þegar neytandi festir kaup á vöru eða þjónustu án þess að hugsa sig mikið 

um. Neytandi upplifir skyndilega þörf, oft um leið og hann sér ákveðna vöru, sem hann 

verður að uppfylla og lætur undan henni án þess að veita því mikla athygli (Stern, 1962). 

Kaup á Maltesers mætti flokka undir kaup sem krefjast ekki mikillar umhugsunar og þau 

gætu því talist skyndikaup. Talið er að tilhlökkun og ánægja ýti undir skyndikaup en ytra 

umhverfi skiptir ekki síður máli. Staðsetning vörunnar, litur hennar og jafnvel lykt geta 

beint athygli neytenda að vörunni (Beatty og Ferrell, 1998).  

Tilgangurinn með því að kanna hegðun neytenda er meðal annars til að skilgreina 

kaupákvarðanir fólks og kaupákvörðunarferli. Til að fyrirtæki eignist trygga 

langtímaviðskiptavini þurfa þau að skilja þarfir viðskiptavina betur en 

samkeppnisaðilarnir gera. Því er mikilvægt hlutverk markaðsfræðinga að hafa áhrif á 

hegðun neytenda svo að neytendur velji þeirra vöru umfram vöru samkeppnisaðila 

(Belch og Belch, 2003). Þegar neytendur ákveða að festa kaup á vöru eða þjónustu fara 

þeir í gegnum ákveðið kaupákvörðunarferli (e. consumer decision process). Fræðimenn 

hafa þó talað um að þetta ferli sé mismunandi eftir því hver varan er. Ef varan er mjög 

dýr tekur ferlið lengri tíma þar sem ákvörðunin krefst mikillar umhugsunar (e. high 

involvement decision). Fjárhagsleg og persónuleg áhætta gæti verið mikil og því er 

eðlilegt að ferlið taki lengri tíma en þegar ákveðið er að kaupa vöru sem kostar lítið. Ef 

ákvörðunin krefst ekki mikillar umhugsunar (e. low involvement decision) þar sem varan 

kostar lítið getur kaupákvörðunarferlið verið töluvert einfaldara. Áhættan sem fylgir því 

að velja vitlausa vöru er ekki mikil og því eyðir neytandinn ekki miklum tíma í að meta 

vörumerkið og fer því ekki eins djúpt í kaupákvörðunarferlið (Percy og Elliott, 2005).  

Til eru ýmis líkön sem lýsa kaupákvörðunarferlinu. Hér verður farið yfir fimm þrepa 

líkan Kotlers og Kellers sem oft er notað. Eins og áður sagði er kaupákvörðunarferlið 

mismunandi eftir því hver varan er og í sumum tilvikum er þrepum víxlað eða sleppt. 

Samt sem áður gefur ferlið góða sýn á þá þætti sem hafa áhrif á neytendur þegar þeir 

ákveða að festa kaup á vöru eða þjónustu (Peter og Olson, 2008). 

4.1 Þörfin uppgvötuð 

Fyrsta stigið í kaupákvörðunarferlinu snýr að þörf. Neytandinn upplifir þörf sem hann 

leitast eftir að uppfylla. Hún getur kveiknað út frá innri eða ytri hvötum. Innri hvatar eru 
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til dæmis hungur sem veldur því að neytandinn kaupir ákveðna vöru á meðan ytri hvatar 

geta verið auglýsing um vöruna sem veldur hungri og þar af leiðandi fer neytandinn og 

kaupir vöruna. Þetta fyrsta stig er mjög mikilvægt fyrir markaðsaðila því þeir geta haft 

mikil áhrif á neytendur með því að senda þeim rétt skilaboð, til dæmis í formi auglýsinga 

(Kotler og Keller, 2009). 

4.2 Leit upplýsinga 

Á þessu stigi aflar neytandinn sér upplýsinga um vöruna eða þjónustuna. Þetta stig getur 

tekið mislangan tíma. Tegund vöru eða þjónustu hefur áhrif ásamt eðli neytandans. 

Öflun upplýsinga um vöruna fer fyrst fram í huga neytandans þar sem hann athugar 

hvort hann eigi einhverjar minningar tengdar vörunni eða þjónustunni og geti þar af 

leiðandi fengið ákveðnar upplýsingar um viðkomandi vöru. Ef engin þekking er til staðar 

um vöruna aflar neytandinn sér upplýsinga á öðrum stöðum eins og hjá vinum og 

ættingjum eða í gegnum auglýsingar (Kotler og Keller, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að 

það er munur á hvort neytandi leiti sér upplýsinga hjá vinum og ættingjum eða í gegnum 

auglýsingar eftir því hvort um þjónustu eða vöru er að ræða. Ef um er að ræða þjónustu 

er líklegra að neytandinn leiti upplýsinga hjá vinum eða ættingjum en ef um er að ræða 

kaup á vöru notar neytandinn bæði upplýsingar frá vinum eða ættingjum og úr 

auglýsingum (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006).  

4.3 Mat á valmöguleikum  

Hér fer neytandinn að bera saman þær vörur eða þjónustu sem hann telur getað svalað 

þeirri þörf sem myndaðist í byrjun. Margt hefur áhrif á þetta mat, svo sem tegund vöru, 

kostir og gallar hennar ásamt því hversu dýr hún er. Einnig hafa sálrænir þættir áhrif eins 

og hugarástand og tilfinningar (Percy og Elliott, 2005). Talið er að fjórir þættir hafi 

aðallega áhrif á neytendur þegar þeir eru að leggja mat á vöru eða þjónustu (Jobber og 

Fahy, 2009) en þeir eru :  

➢ Tæknilegir þættir eins og eiginleikar vörunnar. 

➢ Efnahagslegir þættir eins og verð og hvers virði varan er í huga neytanda. 

➢ Félagslegir þættir eins og tíska og hefðir. 

➢ Persónulegir þættir eins og sjálfsmynd neytandans, tilfinningar og siðferði. 
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Með því að meta þessa þætti kemst neytandinn að því hvaða vara eða þjónusta kemst 

næst því að uppfylla þær þarfir og langanir sem hann hafði upphaflega.  

4.4 Kaupákvörðunin 

Þegar neytandinn er búinn að leita sér upplýsinga um vöruna og meta hana 

gaumgæfilega tekur hann ákvörðun um hvort hann kaupi vöruna eða ekki. Þrátt fyrir að 

neytandi sé búinn að ákveða að festa kaup á vöru eða þjónustu getur verið að hann taki 

sér langan tíma í að framkvæma kaupin. Það fer eftir eðli vörunnar eða þjónustunnar. 

Neytandi sem ætlar að kaupa vöru sem er dýr eða fjárhagslega áhættusöm tekur lengri 

tíma í að ákveða að festa kaup á vörunni en ef um er að ræða ódýra vöru (Kotler og 

Keller, 2009). 

Neytendavara eins og súkkulaði krefst yfirleitt ekki mikillar umhugsunar en það fer þó 

eftir því hvert vörumerkið er, því súkkulaði getur verið ákveðin lúxusvara sem kostar 

mikið. Telja má að Maltesers flokkist undir vöru sem ekki krefst mikillar umhugsunar. 

Ferlið frá því að neytandi ákveður að kaupa vöruna og þar til hann framkvæmir kaupin 

er því mun styttra en ef hann væri að festa kaup á vöru sem krefst mikillar umhugsunar. 

Þegar um er að ræða vöru eins og Maltesers er mikilvægt að fyrirtæki reyni eftir fremsta 

megni að fá neytendur til að hafa vöruna ofarlega í huga (e. top of mind). Ákvörðun um 

að kaupa vöruna er oft tekin á mjög stuttum tíma og því er mikilvægt að neytandinn hafi 

þá tilteknu vöru sem sem á að selja í huga en ekki vöru samkeppnisaðila. Neytandi getur 

verið staddur í búð og ákveðið að kaupa vöru á sama tíma og hann sér hana og því er 

mikilvægt að varan sem á að selja standi upp úr. Hægt er að stuðla að því með því að 

huga vel að umbúðum og staðsetningu vörunnar í búðinni (Belch og Belch, 2003). 

4.5 Eftirkaupaáhrif  

Síðasta stigið í ferlinu er eftirkaupaáhrif (e. post-purchase evaluation). Þetta skref er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki því hér leggur neytandinn mat á vöruna eða þjónustuna, það er 

hvort varan uppfylli þær þarfir sem neytandinn hafði í upphafi. Ef varan eða þjónustan 

uppfyllir kröfur og þarfir neytandans vekur það jákvætt viðhorf hjá neytenda og hann er 

líklegri til að tala vel um vöruna við aðra og festa kaup á henni aftur síðar meir. Ef 

neytandinn er ekki sáttur með vöruna eða þjónustuna er ólíklegt að hann kaupi vöruna 

aftur og jafnframt að hann mæli með vörunni við aðra neytendur. Það getur haft þau 
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áhrif að aðrir sem höfðu hugsanlega ætlað að festa kaup á vörunni eða þjónustunni 

hætti við (Zeithaml o.fl., 2006). Markaðsfræðingar þurfa að huga vel að þessu og vera 

tilbúnir að bregðast við ef neikvætt umtal um vöruna eða þjónustuna fer af stað. Einnig 

þarf að horfa til þess hvort auglýsingar um vöruna skapi óraunhæfar væntingar meðal 

neytenda (Kotler og Armstrong, 2006). 

Eins og áður sagði er misjafnt hvort neytandi fari í gegnum öll þessi stig, sleppi 

sumum eða víxli þeim. Einnig tekur ferlið mislangan tíma og það fer allt eftir því hvers 

konar vöru eða þjónustu neytandanum hugnast að kaupa. Þessi skref gefa samt sem 

áður góða mynd af kaupákvörðunarferli neytenda og geta hjálpað fyrirtækjum að átta 

sig á hegðun þeirra . 
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5 Aðferð 

Rannsóknin var gerð í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B og var markmið 

rannsóknarinnar að kanna áhrif skjáauglýsinga í kvikmyndahúsum á sölu í sjoppum 

kvikmyndahúsa og því var rannsóknarspurningin: 

Hefur Maltesers-skjáauglýsing í kvikmyndahúsum áhrif á sölu á Maltesers í 

kvikmyndahúsum?  

Rannsóknin er vettvangstilraun (e. field experiment) með endurteknu AB-sniði og 

skiptist í tvö rannsóknartímabil. 

5.1 Þátttakendur og mæling 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir þeir sem höfðu tækifæri á að sjá auglýsinguna. Í 

töflu 1 má sjá fjölda kvikmyndahúsagesta í hverri viku á meðan fyrri hluti 

rannsóknarinnar stóð yfir. Hafa verður í huga að ekki er hægt að reikna með því að allir 

kvikmyndahúsagestir hafi haft tækifæri til að sjá auglýsinguna. Sumir mæta eftir að 

myndin er byrjuð og aðrir eru jafnvel í sjoppunni á meðan auglýsingar eru í gangi. 

Tafla 1: Fjöldi kvikmyndahúsagesta í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, fyrra rannsóknartímabil. 

 Áreiti Kvikmyndahús A Kvikmyndahús B 

Vika 1. (16.–22.september) Ekki auglýst 2.117 8.617 

Vika 2. (23.–29. september) Auglýst 3.062 9.111 

Vika 3. (30. sept. til 6. okt.) Ekki auglýst 2.602 9.566 

Vika 4. (7.–13. október) Auglýst 2.133 7.638 

Vika 5. (14.–20. október) Ekki auglýst 2.795 7.860 

   

Í töflu 2 má sjá fjölda kvikmyndahúsagesta í hverri viku á meðan seinni hluti 

rannsóknarinnar stóð yfir.  
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Tafla 2: Fjöldi kvikmyndahúsagesta í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, seinna rannsóknartímabil. 

 Áreiti Kvikmyndahús A Kvikmyndahús B 

Vika 1. (3.– 9. mars) Ekki auglýst 3.315 6.678 

Vika 2. (10.–16. mars) Auglýst 2.151 6.040 

Vika 3. (17.–23. mars) Ekki auglýst 2.073 5.700 

Vika 4. (24.–30. mars) Auglýst 1.947 6.388 

Vika 5. (31. mars til 6. apríl) Ekki auglýst 1.745 6.951 

 

Upplýsingar um fjölda kvikmyndahúsagesta og sölutölur voru fengnar frá rekstrarstjóra 

kvikmyndahúsanna en hann sendi upplýsingar vikulega til rannsakanda í tölvupósti.  

5.2 Framkvæmd 

Rannsókn þessi er gerð í samstarfi við kvikmyndahús A og B, og Sláturfélag Suðurlands 

(SS) og skiptist í tvö rannsóknartímabil. Fyrra rannsóknartímbilið stóð yfir í fimm vikur, 

eða frá 16. september til 20. október 2016, og seinna tímabilið sömuleiðis eða frá 3. 

mars til 6. apríl 2017. Auglýsingin var sett inn á föstudegi og tekin út eftir seinustu 

sýningu á fimmtudegi viku síðar. Hún var því aðeins inni í eina viku í einu.  

Þann 23. september 2016 (föstudagur) var auglýsingin sett af stað og keyrð í eina 

viku eða til 30. september. Hún var sýnd í öllum sölum, fyrir allar sýningar og í öllum 

hléum á tímabilinu. Hver skjáauglýsing birtist í átta sekúndur. Rannsakandi fór bæði í 

upphafi og við lok tímabils, svo og á meðan á því stóð, í bæði kvikmyndahúsin til að 

fylgjast með því að auglýsingin birtist í þeim vikum sem hún átti að birtast og eins hvort 

hún væri hætt í birtingu þegar svo átti að vera. Rannsakandi fór alls 10 sinnum í 

kvikmyndahús A og 11 sinnum í kvikmyndahús B á tímabilinu og skráði einnig niður allar 

þær skjá- og leiknu auglýsingar sem sýndar voru á fyrra rannsóknartímabili (sjá viðauka 

B) og seinna rannsóknartímabili (sjá viðauka C). Einnig hafði markaðsstjóri 

kvikmyndadeildar samband við rannsakanda í upphafi hvors tímabils og lét vita að 

auglýsingin væri farin af stað. Seinna rannsóknartímabilið byrjaði 3. mars og sama 

fyrirkomulag var haft og á því fyrra; auglýsingin var sett inn á föstudegi og tekin úr 

birtingu viku síðar. Hún var því aðeins inni í eina viku í einu og rannsóknartímabilinu lauk 

7. apríl.    
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Starfsmenn kvikmyndahúsanna voru beðnir um að frysta umhverfið í sjoppunni, það 

er passa að hlutfall Maltesers og annarra sælgætistegunda myndi halda sér í 

sælgætisborðinu. Með því að halda umhverfinu stöðugu eykst áreiðanleiki 

rannsóknarinnar (Merriam, 1995). Einnig var passað upp á að Maltesers myndi ekki vera 

á tilboði á meðan á rannsókninni stóð. Á fyrra rannsóknartímabilinu voru Mentos, 

Snickers, Mars, Gott&Blandað, Siríus súkkulaði, Frutella og sjeik á tilboði. Á því síðara 

voru Prince Polo, Haribo Eldorado, Lionbar, Zoo og Fruxo á tilboði en 3. apríl var 

tilboðunum breytt og var þá Björnar, Lionbar, M&M og Siríus súkkulaði á tilboði. Í 

kvikmyndahúsi A eru alls fimm sælgætisskúffur og aðeins ein þeirra inniheldur 

Maltesers. Í kvikmyndahúsi B eru alls 15 sælgætisskúffur og þar af innihalda átta 

Maltesers. Sælgætisstandar eru við hvern kassa og á sex þeirra má finna Maltesers-

poka. Einnig hangir sælgæti fyrir aftan afgreiðslufólk í Kvikmyndahúsi B, meðal annars 

Maltesers-pokar (sjá viðauka D). 

Til að fá viðmið um sölu á öðru súkkulaði voru líka fengnar sölutölur fyrir M&M en SS 

sér einnig um innflutning á því súkkulaði. M&M er selt í pokum eins og Maltesers og var 

ekkert auglýst á rannsóknartímabilinu.  
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6 Niðurstöður 

Fyrst verður greint frá niðurstöðum frá fyrra rannsóknartímabilinu og í kjölfarið er farið 

yfir niðurstöður frá því síðara. Eins og áður sagði voru sölutölur fengnar frá 

rekstrarstjóra kvikmyndahúsanna og því er um rauntölur að ræða. Af þeim sökum 

verður aðeins notast við lýsandi tölfræði.  

6.1 Fyrra rannsóknartímabili 

Á mynd 5 má sjá fjölda seldra Maltesers-poka í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B 

eftir því hvort auglýst var eða ekki. Þar sést að í þeim vikum sem auglýst var seldust 

færri einingar en þegar ekki var auglýst. Í kvikmyndahúsi A skar þó ein vika sig úr; í viku 

eitt seldust fæstar einingar eða alls 12 pokar en þá var auglýsingin ekki inni. Mesta salan 

varð þegar auglýsingin var ekki inni en þá seldust 33 pokar í kvikmyndahúsi A og 158 

pokar í kvikmyndahúsi B. 

 

Mynd 5. Fjöldi seldra Maltesers-poka í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, fyrra rannsóknartímabil 

Fjölda seldra Maltesers-poka í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B miðað við hvern 

kvikmyndahúsagest má sjá á mynd 6 en ákveðið var að margfalda gildin með 100 því um 

mjög lágar tölur var að ræða. Þar má sjá að í kvikmyndahúsi A voru færri einingar seldar 
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á hvern gest þegar auglýst var fyrir utan viku eitt en þá seldust fæstar einingar á mann 

eða 0,57. Í kvikmyndahúsi B varð ekki mikil breyting á sölu fyrstu fjórar vikurnar en þó 

seldust fæstar einingar á hvern gest þegar auglýst var (vika tvö). Flestar einingar á mann 

voru seldar í seinustu vikunni en þá var auglýsingin ekki í birtingu. Þá seldist 1,18 eining 

á hvern kvikmyndahúsagest í kvikmyndahúsi A og 2,01 einingar á hvern gest í 

kvikmyndahúsi B. 

 

Mynd 6: Fjöldi seldra Maltesers-poka á hvern kvikmyndahúsagest í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, 
fyrra rannsóknartímabil 

Á mynd 7 má sjá sölu á M&M-pokum eftir því hvort Maltesers-auglýsingin var í 

birtingu eða ekki. Ákveðið var að skoða þá sölu til að kanna hvort svipað mynstur ætti 

sér stað og hvað varðar sölu á Maltesers. Þar má sjá að í viku þrjú, þegar Maltesers-

auglýsingin var ekki í birtingu, seldust flestir pokar af M&M í kvikmyndahúsi B. Salan var 

svipuð og á Maltesers en minni í þeim vikum þegar Maltesers-auglýsingin var ekki í 

birtingu. Í kvikmyndahúsi A var salan mjög svipuð allar vikurnar.  
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Mynd 7. Fjöldi seldra M&M-poka í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, fyrra rannsóknartímabil 

Á mynd 8 má sjá fjölda seldra M&M-poka miðað við hvern kvikmyndahúsagest í 

kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B. Í kvikmyndahúsi A var ekki sama mynstur í sölu á 

M&M og í sölu á Maltesers en flestir M&M-pokar á hvern gest voru seldir í viku fjögur 

eða 0,66 pokar á mann. Í kvikmyndahúsi B má sjá svipað mynstur og á sölu á Maltesers 

en mesta salan á hvern gest var í seinustu vikunni eða 1,77 poki á mann. Minnsta salan 

var í viku tvö eða 0,97 poki á mann. Það sama átti sér stað í sölu á Maltesers.  

 

Mynd 8. Fjöldi seldra M&M-poka á hvern kvikmyndahúsagest í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, 
fyrra rannsóknartímabil 
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6.2 Seinna rannsóknartímabil 

Á mynd 9 má sjá fjölda seldra Maltesers-poka í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B. 

Þar sést að mesta salan varð í viku eitt þegar auglýsingin var ekki í birtingu en þá seldust 

36 pokar í kvikmyndahúsi A og 101 poki í kvikmyndahúsi B. Í kvikmyndahúsi A seldust 24 

pokar í viku tvö en þá var auglýsingin inni. Aftur á móti varð lítil breyting á sölunni 

síðustu þrjár vikurnar. Í kvikmyndahúsi B má sjá að sveifla varð á sölunni í viku þrjú 

þegar auglýsingin var ekki í birtingu, en þá voru fæstir pokar seldir eða alls 65 pokar. 

 

Mynd 9. Fjöldi seldra Maltesers-poka í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, seinna rannsóknartímabil 

Á mynd 10 má sjá fjölda seldra Maltesers-poka miðað hvern kvikmyndahúsagest 

(margfaldað með 100) bæði í kvikmyndahúsi A og B. Þar kemur í ljós að í kvikmyndahúsi 

A var mesta salan í viku tvö þegar auglýsingin var inni en lítil breyting átti sér stað á sölu 

í viku fjögur og fimm. Í kvikmyndahúsi B var jafnmikil sala í viku eitt og viku tvö en þá 

seldist 1,51 poki á hvern gest. Hins vegar voru næstflestir pokar seldir í viku fjögur en þá 

var auglýsingin í birtingu. Salan minnkaði enn fremur í vikum þrjú og fimm þegar 

auglýsingin var ekki í birtingu.  



 

39 

 

Mynd 10. Fjöldi seldra Maltesers-poka fyrir hvern kvikmyndahúsagest í kvikmyndahúsi A og 
kvikmyndahúsi B, seinna rannsóknartímabil 

Á mynd 11 má sjá fjölda seldra M&M-poka í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B. 

Þar sést að flestir pokar voru seldir í síðustu vikunni eða 79 pokar í kvikmyndahúsi A og 

284 pokar í kvikmyndahúsi B en það er öfugt við söluna á Maltesers þar sem hún var 

mest í viku eitt. Hafa ber í huga að síðustu þrjá dagana í seinustu vikunni var M&M sett 

inn í tilboð með poppkorni og gosi. Þessa þrjá daga seldust 58 pokar af M&M í 

kvikmyndahúsi A og 143 pokar í kvikmyndahúsi B en samtals voru 79 pokar seldir í 

seinustu vikunni í kvikmyndahúsi A og 284 pokar í kvikmyndahhúsi B. Í kvikmyndahúsi B 

seldust færri M&M-pokar þegar Maltesers-auglýsingin var í birtingu og er það sama 

mynstur og í sölu á Maltesers. 
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Mynd 11.  Fjöldi seldra M&M-poka í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, seinna rannsóknartímabil 

Á mynd 12 má sjá fjölda seldra M&M-poka miðað við hvern kvikmyndahúsagest í 

kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B. Mesta salan á hvern gest var í seinustu vikunni 

þegar tilboðið var í gildi en þá seldust 4,53 einingar á hvern gest í kvikmyndahúsi B og 

4,09 einingar í kvikmyndahúsi B. 

Ef tilboðið er tekið til hliðar var mesta salan á hvern gest í kvikmyndahúsi B í viku þrjú 

eða 2,19 eining, en í þeirri viku seldust fæstar einingar af Maltesers á hvern gest í 

kvikmyndahúsi B. Í viku fimm voru flestar einingar af M&M seldar í kvikmyndahúsi A, ef 

tilboðið er tekið til hliðar, á hvern gest eða 1,20 eining.  

 

 

Mynd 12.  Fjöldi seldra M&M-poka fyrir hvern kvikmyndahúsagest í kvikmyndahúsi A og kvikmyndahúsi B, 
seinna rannsóknartímabil
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7  Umræða 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hvort skjáauglýsingar í kvikmyndahúsum 

hefðu áhrif á sölu og meginmarkmið hennar var að kanna hvort Maltesers-skjáauglýsing 

myndi auka sölu á Maltesers í sjoppum kvikmyndahúsa. Rannsóknin skiptist í tvö tímabil.  

Niðurstöðurnar sýna að engar vísbendingar eru um að auglýsingin hafi haft áhrif á 

sölu, hvorki á fyrra né seinna rannsóknartímabilinu. Ef fyrra rannsóknartímabilið er 

skoðað má sjá að í kvikmyndahúsi A jókst salan lítillega á hvern gest þegar ekki var 

auglýst en það átti þó ekki við í fyrstu vikunni því þá var salan minnst. Í kvikmyndahúsi B 

var salan á hvern gest meiri í fyrstu vikunni þegar ekki var auglýst en í viku tvö en aftur á 

móti stóð salan í stað milli viku þrjú og fjögur. Mesta salan var í seinustu vikunni, bæði 

hvað varðar kvikmyndahús A og B. Áhugavert er að skoða þessar niðurstöður út frá sölu 

á M&M en salan á M&M fyrir hvern gest minnkaði í báðum kvikmyndahúsum í viku tvö 

þegar Maltesers-auglýsingin var inni. Því má velta fyrir sér hvort kvikmyndahúsagestir 

hafi heilt yfir keypt minna af súkkulaði í þeim vikum þegar Maltesers-auglýsingin var 

inni.  

Ef seinna rannsóknartímabilið er skoðað út frá sölu á hvern gest má sjá að í 

kvikmyndahúsi B stóð salan í stað milli viku eitt og tvö. Minnsta salan á hvern gest var í 

viku þrjú þegar ekki var auglýst og það sama átti við í kvikmyndahúsi A. Þar var meiri 

sala á hvern gest í viku eitt, þegar ekki var auglýst, en í viku fjögur þegar auglýst var. 

Ástæðan fyrir því að flestir pokar voru seldir í viku eitt gæti verið að vika eitt var fyrsta 

vikan í mars og útborgun launa getur hafa haft áhrif á sölu. Þó var ekki að sjá sama 

mynstur á fyrra rannsóknartímabilinu. Áhugavert er að skoða sölu á M&M í þessu 

samhengi en hún var mest í seinustu vikunni þegar M&M var á tilboði og greinilegt er að 

tilboð hefur áhrif á sölu.  

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar á viðfangsefni ritgerðarinnar en miðað við 

þessar niðurstöður má telja að auglýsingafé sé betur veitt í aðra miðla og styður það 

niðurstöður Frison o.fl. (2014). Þar sem meirihluti stjórnenda stærstu auglýsenda á 

Íslandi nota sölutölur sem mælingu á árangri markaðsstarfsins (Ólafur Þór Gylfason, 

2017) mætti álykta að árangursríkari leið væri að bjóða reglulega upp á tilboð í sjoppum 
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kvikmyndahúsa í stað þess að setja fjármagn í hönnunar- og birtingakostnað á 

skjáauglýsingum. Salan á M&M var mest þegar það var á tilboði; í vikunni fyrir tilboð var 

hún hálfur poki á hvern gest í kvikmyndahúsi A en fór í fjóran og hálfan poka á hvern 

gest í vikunni á eftir þegar tilboðið var í gangi. Vörumerkið M&M var ekkert auglýst á 

rannsóknartímabilinu, hvorki í kvikmyndahúsum né öðrum miðlum. 

Líklega sáu ekki allir kvikmyndahúsagestir auglýsinguna en rannsakandi tók eftir að 

fleiri mættu fyrr í salinn ef um var að ræða mynd sem var nýlega byrjuð í sýningu. 

Rannsakandi leit inn í alla sali og tók eftir að í stærri sölum voru mun fleiri gestir mættir 

þegar skjáauglýsingar voru í gangi. Í flestöll skiptin sem rannsakandi settist inn í lítinn sal 

voru mjög fáir mættir þegar skjáauglýsingar voru í gangi og í nokkur skipti var enginn 

mættur þegar myndin sjálf byrjaði. Rannsakandi settist inn í stærsta sal kvikmyndahúss 

A þegar íslensk kvikmynd var nýlega byrjuð í sýningu og tók eftir að salurinn var nánast 

fullur þegar skjáauglýsingarnar voru enn í gangi. Rannsakandi tók einnig sérstaklega eftir 

því að mjög margir voru í snjallsímum á meðan auglýsingarnar voru í gangi en litu upp 

um leið og leiknu auglýsingarnar byrjuðu. Á sama tíma og leiknu auglýsingarnar byrja 

minnkar ljósið í salnum og hljóð og mynd fangar athygli kvikmyndahúsagestanna en 

rannsóknir hafa sýnt að lýsing skiptir miklu máli þegar ná á athygli neytenda í 

kvikmyndahúsum (Philips og Nobel, 2007; Prendergast og Wah, 2005).  

Staðsetning vöru hefur áhrif á kauphegðun neytenda (Beatty og Ferrell, 1998; Belch 

og Belch, 2003) og skiptir þá máli að varan sé vel aðgreinanleg frá vörum 

samkeppnisaðila. Þegar rannsakandi fór í kvikmyndahúsin tók hann eftir að í 

kvikmyndahúsi B innihélt aðeins ein skúffa af fimm sjáanlega poka af Maltesers. Þetta 

getur skýrt hvers vegna salan er minni í kvikmyndahúsi A á hvern gest miðað við 

kvikmyndahús B. Í kvikmyndahúsi B er Maltesers sýnilegt á fleiri stöðum og auðvelt er 

fyrir gesti sem bíða í röð eftir afgreiðslu að taka eftir vörunni. 

Ef auglýsingin sjálf er skoðuð út frá AIDA-líkani Kotlers (1999) má velta því fyrir sér 

hversu vel hún nái að fanga athygli neytenda og hvort möguleiki sé á að vörur 

samkeppnisaðila fái meiri athygli en Maltesers. Í þeim vikum sem Maltesers-auglýsingin 

var inni voru að meðaltali 40 aðrar skjáauglýsingar og 22 leiknar auglýsingar sýndar, þar 

af voru að meðaltali átta aðrar sælgætisauglýsingar. Í sumum af þessum auglýsingum 

var tekið fram að varan fengist í sjoppunni en það gæti virkað sem hvatning fyrir gesti til 
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að fara og kaupa vöruna. Jones (1998) hefur til dæmis talað um að auglýsingar sem ýta 

undir hvatningu með ýmsum skilaboðum geti aukið sölu á vöru til styttri tíma. Engin 

hvatning var í skjáauglýsingu Maltesers og áhugavert væri að sjá hvort sala á Maltesers 

myndi aukast ef skilaboð um að varan fengist í sjoppunni væru í auglýsingunni. Til að 

fanga athygli neytenda er mikilvægt að auglýsingin hafi ákveðna þætti fram yfir 

auglýsingar samkeppnisaðila. Bent hefur verið á að sterkir litir og gott slagorð nái frekar 

til neytenda en auglýsingar sem hafa daufa liti og slagorð sem hafa litla tengingu við 

vöruna (Ghirvu, 2013). Maltesers-skjáauglýsingin hefur sterkan rauðan lit sem ætti að ná 

athygli kvikmyndahúsagesta og einnig er á henni slagorð: ,,Maltesers, súkkulaði á léttan 

máta“ og er þar vísað til eiginleika Maltesers.  

7.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar um áhrif skjáauglýsinga á 

sölu þar sem tímabilið var stutt og eins hafði rannsakandi aðeins aðgang að sölutölum 

tveggja vörumerkja. Því væri áhugavert að endurtaka rannsóknina og skoða fleiri 

vörumerki og áhrif skjáauglýsinga á sölu yfir lengra tímabil. Miðlasamsetning er einnig 

mikilvæg en talið er að betra sé að auglýsa í fleiri miðlum en færri (Belch og Belch, 

2003). Því gæti verið áhugavert að skoða hvort samvirkniáhrif væru á milli auglýsinga í 

kvikmyndahúsum og öðrum miðlum en flestar rannsóknir hafa aðeins kannað slík áhrif á 

milli hefðbundinna miðla (Danaher og Dagger, 2013; Dijkstra, Buijtels og Van Raaij, 

2005; Sethuraman o.fl., 2011). Þar sem eftirtekt hefur verið algengasti mælikvarðinn á 

árangur auglýsinga í kvikmyndahúsum (Baack o.fl., 2008; Dunnett og Hoek, 1996; 

Prendergast og Wah, 2005; Wilson og Till, 2013) væri áhugavert að kanna eftirtekt gesta 

í kvikmyndahúsum A og B. Neytendur eru líklegri til að kaupa vörur sem þeir hafa heyrt 

um áður eða kannast við (Keller, 1993; Macdonald og Sharp, 2000; Chi, Yeh og Yang, 

2009) og því getur eftirtekt verið mikilvægur áhrifaþáttur á sölu. Einnig væri áhugavert 

að kanna hvort leiknar auglýsingar hafi meiri áhrif á sölu en skjáauglýsingar þar sem 

hljóð og lýsing skiptir miklu máli þegar fanga á athygli neytenda (Philips og Nobel, 2007). 

Fjölskyldur eru líklegri til að kaupa meira sælgæti í sjoppum kvikmyndahúsa (Gil og 

Hartmann, 2013) og því væri fróðlegt að kanna hvort skjáauglýsingar sem sýndar eru 

þegar fjölskyldumyndir eru í sýningu hafi meiri áhrif á sölu en þegar sömu 

skjáauglýsingar eru sýndar þegar aðrar myndir eru í sýningu. 
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Þar sem notkun snjallsíma í kvikmyndahúsum er nokkuð algeng (Hassoun, 2016) væri 

áhugavert að framleiða app sem leyfir gestum íslenskra kvikmyndahúsa að taka þátt í 

leikjum sem tengjast þeim auglýsingum sem sýndar eru fyrir kvikmynd og í hléi. 

Áhugavert væri að sjá hvort slík leið myndi auka eftirtekt neytenda og skila sér í aukinni 

sölu á þeim vörum sem auglýstar væru.  

Sýnt hefur verið fram á að vanabundin hegðun eigi sér stað innan kvikmyndahúsa 

(Neal o.fl., 2011) og rannsakandi tók eftir að flestallir sem komu inn í salinn voru með 

poppkorn og gos við hönd. Athyglisvert væri að kanna hvort neytendur tengi Maltesers 

við það að fara í kvikmyndahús eða hvort þeir tengi aðra tegund af súkkulaði við slíka 

afþreyingu. Kaup á Maltesers mætti einnig flokka sem skyndikaup og því væri gaman að 

vita hvað það er sem drífur neytandann áfram í að kaupa Maltesers í sjoppum 

kvikmyndahúsa, hvort það séu ytri áhrif eins og auglýsingar eða innri áhrif á borð við 

hungur eða skyndilega löngun (Kotler og Keller, 2009). 

Þó að niðurstöðurnar sýni að skjáauglýsingar hafi ekki áhrif á sölu er aðeins hægt að 

draga ályktanir um áhrif þeirra á sölu í sjoppum kvikmyndahúsa. Auglýsingar gegna 

mikilvægu hlutverki þegar kemur að ímynd vörumerkja, viðhalda vitund og stuðningi við 

aðrar leiðir í kynningarstarfi (Belch og Belch, 2003). Þrátt fyrir að Maltesers-auglýsingin 

hafi ekki haft áhrif á sölu gæti hún hafa haft önnur áhrif á neytendur, svo sem aukið 

vitund um vörumerkið eða ímyndaráhrif. Sölutölur eru þó taldar vera besta mælingin á 

árangri auglýsinga (Kotler, 1999) og því er mikilvægt að rannsaka viðfangsefnið enn 

betur.  
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Viðauki A – Maltesers-skjáauglýsing 
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Viðauki B – Fyrra rannsóknartímabil 

Vika 1 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Knorr 

Laugar Spa 

Einkamál 

Sonax 

Icelandair 

Lindin- Bílaþvottur 

Ms-Hleðsla 

Rauði Krossinn 

Pedigree 

Íslandsbakni 

Emmessís-Daimtoppur 

Raudi Krossinn 

Cheerios 

Bíónammi-low carb próteinstykki 

MS-hleðsla 

Mutti- Pastasósa 

Emmesís-sjeik 

Landsbankinn 

Hagkaup 

Maarud 

Nói Sírius- Pralín súkkulaði 

Arion banki 

Daim 

Floridana 

 

Penninn 

Nýherji 

Malaco- gott og blandat 

Flugfélag Íslands 

Landsbankinn 

Húsasmiðjan 

World Class 

Emmessís- 

Volkswagen 

Maltesers 

Nicorette 

N1 

RIFF 

Smáralind 

Serrano 

Wow air 

Oreo 

Nóa Kropp 

Arion 

F&F 

Lenovo 

SS 

Pop Secret 

Sjóvá 

Ellingsen 

Skoda Fabia 

Mitsubishi 

SOS- Barnaþorpin 

Ms - Góðostur 

Landsbankinn- Aukakrónur 

Floridana 

Haribo 

Pepsi Max 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

Vika 2 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Nói Siríus- Pralín 

Arion banki 

Daim 

Floridana 

Penninn 

Nýherji 

Malaco- gott og blandat 

Flugfélag Íslands 

Landsbankinn 

Húsasmiðjan 

World Class 

Emmessís- Prófaðu í hléinu sjeik 

Volkswagen 

Maltesers 

Nicorette 

N1 

RIFF 

Smáralind 

Serrano 

 

Wow air 

MS-hleðsla 

Mutti- Pastasósa 

Emmesís-sjeik 

Landsbankinn 

Hagkaup 

Maarud 

Rauði Krossinn 

Pedigree 

Íslandsbakni 

Emmessís-Daimtoppur 

Raudi Krossinn 

Cheerios 

Hollt Bíónammi-low carb próteinstykki 

Knorr 

Laugar Spa 

Einkamál 

Sonax 

Icelandair 

Lindin- Bílaþvottur 

Ms-Hleðsla 

Oreo 

Nóa Kropp 

Arion 

F&F 

Lenovo 

SS 

Pop Secret 

Sjóvá 

Ellingsen 

Skoda Fabia 

Mitsubishi 

SOS- Barnaþorpin 

Ms - Góðostur 

Landsbankinn- Aukakrónur 

Floridana 

Haribo 

Pepsi Max 
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Vika 3 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Maarud 

Icelandair 

Laugar Spa 

Rauði krossinn 

Emmessís- Toppur 

Pedigree 

Íslandsbanki 

Rauði krossinn 

Cheerios 

Knorr 

Hollt bíónammi- Low carb 

Arion banki 

Sonax 

Ms- Hleðsla 

Daim 

Floridana 

Penninn 

Flugfélag Íslands 

 

Nýherji 

Húsasmiðjan 

World Class 

Malaco-Nammi 

Nicorette 

Emmessís- Sjeik prufaðu í hléi 

N1 

Smáralind 

Serrano 

Wow air 

Landsbankinn 

Mutti 

Ms- Hleðsla 

Ms- Mjólk 

Nói -56% súkkulaði 

Volkswagen Polo 

Samtök Iðnaðarins 

Landsbankinn- 2f1 

Emmessís- Sjeik 

Hagkaup 

Oreo 

Nóa Kropp 

Arion 

F&F 

Lenovo 

SS 

Pop Secret 

Sjóvá 

Ellingsen 

Skoda Fabia 

Mitsubishi 

SOS- Barnaþorpin 

Ms - Góðostur 

Landsbankinn- Aukakrónur 

Floridana 

Haribo 

Pepsi Max 
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Vika 4 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Nói Siríus- Pralín 

Arion banki 

Daim 

Floridana 

Penninn 

Nýherji 

Malaco- gott og blandat 

Flugfélag Íslands 

Landsbankinn 

Húsasmiðjan 

World Class 

Emmessís- Prófaðu í hléinu sjeik 

Volkswagen 

Maltesers 

Nicorette 

N1 

RIFF 

Smáralind 

Serrano 

Wow air 

MS-hleðsla 

Mutti- Pastasósa 

Ms-Hleðsla 

Emmesís-sjeik 

Landsbankinn 

Hagkaup 

Maarud 

Rauði Krossinn 

Pedigree 

Íslandsbakni 

Emmessís-Daimtoppur 

Raudi Krossinn 

Cheerios 

Hollt Bíónammi-low carb próteinstykki 

Knorr 

Laugar Spa 

Einkamál 

Sonax 

Icelandair 

Lindin- Bílaþvottur 

 

Oreo 

Nóa Kropp 

Arion 

F&F 

Lenovo 

SS 

Pop Secret 

Sjóvá 

Ellingsen 

Skoda Fabia 

Mitsubishi 

SOS- Barnaþorpin 

Ms - Góðostur 

Landsbankinn- Aukakrónur 

Floridana 

Haribo 

Pepsi Max 
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Vika 5 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Maarud 

Icelandair 

Laugar Spa 

Rauði krossinn 

Emmessís- Toppur 

Pedigree 

Íslandsbanki 

Rauði krossinn 

Cheerios 

Knorr 

Hollt bíónammi- Low carb 

Arion banki 

Sonax 

Ms- Hleðsla 

Daim 

Floridana 

Penninn 

Flugfélag Íslands 

 

Nýherji 

Húsasmiðjan 

World Class 

Malaco-Nammi 

Nicorette 

Emmessís- Sjeik prufaðu í hléi 

N1 

Smáralind 

Serrano 

Wow air 

Landsbankinn 

Mutti 

Ms- Hleðsla 

Ms- Mjólk 

Nói -56% súkkulaði 

Volkswagen Polo 

Samtök Iðnaðarins 

Landsbankinn- 2f1 

Emmessís- Sjeik 

Hagkaup 

Oreo 

Nóa Kropp 

Arion 

F&F 

Lenovo 

SS 

Pop Secret 

Sjóvá 

Ellingsen 

Skoda Fabia 

Mitsubishi 

SOS- Barnaþorpin 

Ms - Góðostur 

Landsbankinn- Aukakrónur 

Floridana 

Haribo 

Pepsi Max 
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Viðauki C – Seinna rannsóknartímabil 

Vika 1 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Húsasmiðjan 

Selected 

Hagkaup 

Pro and Oats 

Floridana 

Skyr.is 

Kvikmyndahús A og B 

Arion 

Emmessís 

Landsbankinn 

Dunkin Donuts 

Einkamál 

Wow air 

Lindin- Bílaþvottastöð 

Íslandsbanki 

Knorr 

Rauði Krossinn 

Tópas 

Pedigree 

Emmessís 

Fazer 

 

Icelandair 

Landsbankinn 

Lays 

Wow air 

Arion 

Mutti 

N1 

Daim 

Penninn 

Lays 

Krispy Kreme 

Rauði Krossinn 

Whales of Iceland 

Gosh 

Grandiosa 

Tópas 

Malaco 

Flugfélag Íslands 

World Class 

Kjörís 

Elko 

Euro Shopper energy drink 

Reykjavíkurborg 

Þrenna 

10 11 

Milka 

Arion 

Mutti 

Vodafone 

Penninn 

Háskólinn Bifröst 

Prótein stykki-one 

F&F 

Nói Siríus 

BMW 

Nýherji 

SS 

Hagkaup 

Honey Nut Cheerios 

VW Passat gte 

Skoda 

Skyr.is 

Landsbankinn 

Mountain Dew 

Doritos 

Floridana 
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Vika 2 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Grandiosa 

Nýherji 

Kvikmyndahús A og B 

Malaco 

Flugfélag Íslands 

Húsasmiðjan 

Hagkaup 

Advania 

Fitness sport 

Floridana 

Skyr.is 

Kvikmyndahús A og B 

Arion banki 

Emmessís 

Landsbankinn 

Nói Síríus (páskaegg) 

Einkamál 

World Class 

Íslandsbanki 

Doritos 

Knorr 

Rauði krossinn 

Leikfélagið Verðandi 

 

Emmessís 

Extra tyggjó 

Maarud 

Icelandair 

Landsbankinn 

Lays 

Wow air 

Arion banki 

Mutti 

N1 

Daim 

Skoda Fabia 

Lays 

Krispy  kreme 

Rauði krossinn 

Pepsi 

Lindin bílaþvottastöð 

Maltesers 

Vodafone 

 

Kjörís 

Elko 

Euro Shopper energy drink 

Reykjavíkurborg 

Þrenna 

10 11 

Milka 

Arion 

Mutti 

Vodafone 

Penninn 

Háskólinn Bifröst 

Prótein stykki-one 

F&F 

Nói Siríus- Páskaegg 

BMW 

Nýherji 

SS 

Hagkaup 

Honey Nut Cheerios 

VW Passat gte 

Skoda 

Skyr.is 

Landsbankinn 

Mountain Dew 

Doritos 

Floridana 
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Vika 3 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Knorr 

Rauði Krossinn 

Public House 

Emmessís 

Maarud 

Icelandair 

Landsbankinn 

Icelandair 

Lays 

Wow air 

Arion 

Mutti 

Nói Siríus 

N1 

Daim 

Skoda Fabia 

Lays 

Krispy Kreme 

Rauði Krossinn 

Doritios 

 

Pepsi 

Lindin Bílaþvottastöð 

Grandiosa 

Nýherji 

Kvikmyndahús A 

Malaco 

Iclandair 

Penninn 

Húsasmiðjan 

Hagkaup 

Advania 

Pro and Oats 

Floridana 

Skyr.is 

Freyju draumur 

Emmessís 

Landsbankinn 

Nói Siríus 

Einkamál 

World Class 

Vodafone 

 

Elko 

Olw snakk 

Síminn 

Milka 

Bens 

Arion 

Mutti 

Penninn 

Háskólinn Bifröst 

One-prótein 

F&F 

N1 

Nói Siríus-páskaegg 

Nissan 

Nýherji 

SS 

Hagkaup 

Honey nut cheerios 

Skoda 

Icelandair 

Skyr.is 

Landsbankinn 

Mountain Dew 

Doritos 

Floridana 
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Vika 4 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

Einkamál 

World Class 

Doritos 

Knorr 

Arion 

Rauði krossinn 

Vodafone 

Maltesers 

Emmessís 

Maarud 

Icelandair 

Landsbankinn 

Lays 

Wow air 

Mutti 

Nói Siríus- Páskaegg 

N1 

Daim 

Skoda Fabia 

Lays 

Krispy Kreme 

Rauði Krossinn 

 

Pepsi 

Lindin Bílaþvottastöð 

Grandiosa 

Nýherji 

Kvikmyndahús A og B 

Malaco 

Icelandair 

Penninn 

Húsasmiðjan 

Hagkaup 

Advania 

Fitness sport 

Floridana 

Skyr.is 

Freyju draumur 

Emmessís 

Landsbankinn 

Nói Siríus 

BKI 

Grill 66 

Vodafone red 

Milka 

Askja 

Arion 

Mutti 

Penninn 

Síminn 

Fitness sport 

F&F 

N1 

Nói Siríus 

BMW 

Nýherji 

SS 

Hagkaup 

Honey Nut cheerios 

Skoda 

Skyr.is 

Landsbankinn 

Mountain Dew 

Doritos 

Floridana 
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Vika 5 

Skjáauglýsingar Skjáauglýsingar Leiknar auglýsingar 

N1 

Daim 

Skoda Fabia 

Lays 

Krispy Kreme 

Rauði Krossinn 

Pepsi 

Lindin- Bílaþvottastöð 

Grandiosa 

Nýherji 

Kvikmyndahús A og B 

Malaco 

Icleandair 

Penninn 

Húsasmiðjan 

Hagkaup 

 

Advania 

Pro and oats 

Floridana 

Skyr.is 

Kvikmyndahús A og B 

Freyju draumur 

Emmessís 

Landsbankinn 

Nói Siríus 

Einkamál 

World class 

Doritos 

Knorr 

Arion 

Rauði krossinn 

Vodafone 

Emmessís 

Frazen 

BKI 

Grill 66 

Vodafone red 

Milka 

Askja 

Arion 

Mutti 

Penninn 

Síminn 

Fitness sport 

F&F 

N1 

Nói Siríus 

BMW 

Nýherji 

SS 

Hagkaup 

Honey Nut cheerios 

Skoda 

Skyr.is 

Landsbankinn 

Mountain Dew 

Doritos 

Floridana 
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Viðauki D – Sælgætisskúffur og -hillur 

Mynd: Sælgætisskúffa í kvikmyndahúsi B 

 

 

Mynd: Sælgætisstandur í kvikmyndahúsi B 
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Mynd: Sælgætisskúffa í kvikmyndahúsi A 

 

 

Mynd: Sælgætisstandur í kvikmyndahúsi A 

 

Mynd: Sælgætisveggur í kvikmyndahúsi A 

 


