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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Vægi 

lokaverkefnisins er 12 ECTS einingar af samtals 180 einingum sem krafist er til þess að 

hægt sé að ljúka námi með tilheyrandi gráðu. Vinnsla verkefnisins fór fram vorið 2017.  

Lokaverkefni ber heitið Samfélagsmiðillinn Snapchat, hefur umtal áhrifavalds á 

Snapchat áhrif á neytendur?  

Leiðbeinandi var Þórarinn Hjálmarsson, auðjúnk við Háskóla Ísland. Ég vil þakka honum 

fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Einnig vil ég þakka því góða fólki sem tóku 

þátt í rannsókninni. Að lokum vill ég þakka systur minni, Ásu Margréti Helgadóttir og 

kærustu minni Unni Sif Hjartardóttir, fyrir alla þeirra aðstoð. 

  



 

4 

 

Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að rannsaka hvort umfjöllun þekktra einstaklinga á 

samfélagsmiðlnum Snapchat hafi áhrif á neytendur. Viðurkennt hefur verið af 

fræðimönnum að til séu áhrifavaldar sem hafi áhrif á neytendur. Með komu 

samfélagsmiðla hefur markaðssetning fyrirtækja breyst á þann veg að þeir nota 

áhrifavalda á samfélagsmiðlum til þess að kynna vöru sína og þjónustu.  

Megindleg rannsókn var lögð fram þar sem notast var við rafrænan spurningalista. 

Spurningalistinn var settur fram á Facebook og notast var við 392 svör þátttakenda við 

rannsóknina. Kannað var álit neytenda á umfjöllun um vöru og þjónustu þekktra 

einstaklinga á Snapchat. Helst var kannað hvort að umfjöllun þekktra einstaklinga myndi 

hafa áhrif á fylgjendur þeirra með þeim hætti að þeir væru líklegri til að kaupa þá vöru og 

þjónustu sem fjallað var um.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að umtal þekktra einstaklinga á 

Snapchat hefur áhrif á fylgjendur þeirra. Þeir sem fylgja þekktum einstaklingum finna fyrir 

áhrifum af ummælum á vöru og þjónustu. Af niðurstöðunum má sjá að ummæli þekktra 

einstaklinga hafði meiri áhrif á þátttakendur heldur en auglýsingar á öðrum miðlum. Það 

gefur til kynna að þátttakendur eru líklegri til þess að kaupa vöru og þjónustu sem fengið 

hefur góð ummæli þekkts einstaklings sem þeir fylgja á Snapchat. 
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1  Inngangur  

Markaðsherferðir fyrirtækja í gengum samfélagsmiðla hafa aukist síðustu ár. 

Upprunalega voru samfélagsmiðlar hannaðir með það í huga að auðvelda samskipti milli 

einstaklinga. Í dag eru fyrirtæki að átta sig á að markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla 

er að skila árangri þar sem neytendur koma sínum skoðunum á framfæri með gangrýni, 

umsögnum eða fyrri reynslu á vöru eða þjónustu. Fyrirtæki nýta samfélagsmiðla bæði sem 

auglýsingaleið og kynningaleið á vöru eða þjónustu. Ritgerð þessi fjallar um umtal á 

samfélagsmiðlinum Snapchat þar sem vara, vörumerki eða þjónusta nær til neytenda. 

Sett var upp rannsóknarspurning í því samhengi: Hefur umfjöllun þekktra einstaklinga á 

Snapchat áhrif á neytendur? 

Höfundur hefur tekið mikið eftir þeirri markaðssetningu sem á sér stað á Snapchat þar 

sem vinir höfundar eru vinsælir á þeim samfélagsmiðli. Þeir fá stundum vörur gefnar frá 

fyrirtækjum í stað verða þeir að auglýsa tiltekna vöru til fylgjendahóps síns. Einnig er 

höfundur að fylgjast með þekktum einstaklingum á Snapchat og finnst gaman að sjá 

hvernig þeir auglýsa vörur, vörumerki og þjónustur. Gott dæmi er þegar Sólrún Diego 

snappari, auglýsti hjá sér ediks blöndu, sem var heimatilbúin, einungis smá edik og meira 

magn af vatni. Í dag hefur Bónus hannað vöru eftir þessari blöndu og er hún komin á 

markað.  

Ritgerðin skiptist í tvo kafla: fræðilegur kafli og rannsóknar kafli. Í fræðilega kaflanum 

verður fjallað um kauphegðun neytenda og áhrifaþætti auk þess verður greint frá 

kaupákvörðunarferli neytenda. Næst er fjallað um áhrifavalda og hvernig þeir koma að 

markaðssetningu. Að lokum er gert grein fyrir því hvað samfélagsmiðlar eru, hvernig 

markaðsseting á samfélagsmiðlum virkar og fjallað ítarlega um samfélagsmiðilinn 

Snapchat. Rannsóknarkaflinn skýrir frá megindlegri rannsókn sem var framkvæmd með 

því markmiði að svara rannsóknarspurningunni. Fjallað er um rannsóknaraðferðina, 

þátttakendur, mælitæki, framkvæmd og úrvinnslu. Í framhaldinu er niðurstöðukafli, 

umræðukafli og endað á að fjalla um takmarkanir rannsóknarinnar og tillögur að frekari 

rannsóknum. 
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2 Kauphegðun neytenda 

Kauphegðun (e. Buying behavior) byggist á þeirri hegðun sem fær fólk til þess að kaupa 

og neyta vöru eða þjónustu. Fyrirtæki sem þekkir vel þarfir og óskir viðskiptavina sinna og 

hvernig viðskiptavinir bregðast við markaðssetningu fyrirtækisins eru líklegri að ná árangri 

en önnur fyrirtæki sem þekkja ekki sína viðskiptavini (Kotler, Wong, Saunders og 

Amstrong, 2006). Fylgst er með kauphegðun neytenda með því að skoða hvernig 

einstaklingar eða hópar kaupa vöru eða þjónustu sem ætlað er að skapa virði eða 

fullnægja þeirra þörfum eða löngunum. Hvort sem það er til eigin neyslu eða heimilsnota. 

Þær þarfir og langanir sem þarf að uppfylla geta verið allt frá grunnþörfum neytandans, 

svefn og heilsu, upp í að vilja kaupa sér stórt húsnæði eða nýjan bíl til þess að uppfylla 

þörf sem er viðurkennd af samfélaginu (Solomon, 2002).  

Kauphegðun neytenda getur verið margvís, en fyrirtæki þurfa að átta sig á hverjir eru 

þeirra viðskiptavinir til þess að skilgreina þarfir þeirra. Hvernig viðskiptavinir þeirra hegða 

sér og hvaða áhrifaþættir ýta undir kaup á vöru eða þjónustu sem fyrirtækið býður uppá. 

Kauphegðun getur einnig myndast af umhverfi neytenda, hvernig líðan þeirra er og hvað 

þeir eru að hugsa hverju sinni. Þeir þættir í umhverfi neytenda sem geta haft áhrif á 

kauphegðun, eru þeir sem hafa áhrif á tilfinningar, háttsemi og hugsanir neytenda. Hér 

má til dæmis nefna auglýsingar, útlit vöru og verð (Isabel og Graeme, 2005).  

Samkvæmt Brierley (2002) hegða neytendur sér ekki alltaf eins og kenningar benda til 

um. Neytendur vilja oftast vöru sem sýnir þeirra persónuleika og lífsstíl í stað þess að 

kaupa einsleitnar vörur sem aðrir neytendur kaupa. Fyrirtæki nota aðallega auglýsingar 

til þess að hafa áhrif á kauphegðun neytenda og fá þá til þess að kaupa sína vöru og 

þjónustu fram yfir samkeppnisaðila. Fyrirtæki reyna oft að beina auglýsingum sínum að 

lífsstíl og gildum neytenda í því skyni að reyna breyta kauphegðun hjá viðkomandi. 
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2.1 Áhrifaþættir 

Það er margt í umhverfi neytandans sem hefur áhrif á hegðun hans. Samfélagið sem 

neytendur búa í hefur óbein áhrif á hegðun neytenda sem leiðir til þess að neytendur kjósi 

sér ákveðnar vörur og vörumerki fram yfir aðrar vörur og önnur vörumerki (Kotler, Wong, 

Saunders og Amstrong, 2006). Mynd 1 sýnir efst kaupandann eða neytandann og þar á 

eftir koma þeir fjórir þætti sem hafa áhrif á kauphegðun neytenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Áhrifaþættir á kauphegðun. Byggt á Kotler o.fl. (2006). Principles of marketing 

Áhrif á kauphegðun neytenda saman stendur af fjórum megin þáttum: Menningalegir, 

félagslegir, sálrænir og persónulegir þættir (Kotler, Wong, Saunders og Amstrong, 2006). 

Fjallað verður um þá þætti ítarlega hér á eftir.  

2.1.1 Menningalegir þættir 

Menningalegir þættir samanstanda af ákveðnum gildum eða hugmyndum samfélagsins 

sem hefur mikil áhrif á kauphegðun neytenda. Skipta má menningalegum þáttum niður í 

þrjá undirhópa, menning, menningakima og stéttir. Menning (e. culture) er samansafn af 

ákveðnum grunngildum, viðhorfi, þörfum og löngunum þeirra einstaklinga sem lifa í 

ákveðnu samfélagi. Einstaklingur lærir ákveðna hegðun út frá samfélaginu, hegðun getur 

einnig myndast í fjölskyldum og á milli kynslóða. Menning hefur mestu áhrifin á 
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kauphegðun neytenda í samfélaginu og því er mikilvægt að markaðsfólk skilji áhrifaþætti 

þess (Peter og Donnelly, 2004; Kotler o.fl., 2006).  

Menningakimi (subculture) er ákveðinn hópur fólks sem hegðar sér á einn eða annan 

hátt öðruvísi en meirihluti samfélagsins. Menningakimar myndast til dæmis út frá 

trúarbrögðum, aldri, kyn og þjóðerni (Kotler o.fl., 2006). 

Stéttir (e. social class) er hugtak sem vísar til lagaskiptingar eftir efnahag fólks eða 

stöðu þeirra innan samfélagsins. Í flestum samfélögum er einhverskonar stéttaskipting, 

þar sem einstaklingar innan ákveðnar stéttar, hafa svipuð viðmið og gildi, þ.a.l. getur 

kauphegðun einstaklinga einnig verið svipuð (Kotler o.fl., 2006). 

2.1.2 Félagslegir þættir 

Félagslegir þættir í umhverfi neytenda veita innsýn í hegðun hans og hafa áhrif á 

kauphegðun. Þeir þættir sem hafa áhrif á kauphegðun neytenda eru viðmiðunarhópar, 

vinir, fjölskylda, félagslegt hlutverk og staða einstaklings (Kotler o.fl., 2006). 

Viðmiðunarhópar (e. reference groups) hafa bein áhrif á hegðum, viðhorf, atferli og 

hvernig einstaklingar meta hluti. Hægt er að skipta viðmiðunarhópum upp í þrjá flokka, 

fyrst er það formlegir viðmiðunarhópar sem geta t.d. verið meðlimir í bifhjólasamtökum. 

Annar flokkurinn eru óformlegir viðmiðunarhópar sem eru t.d. vinir með svipuð áhugamál 

og síðasti flokkurinn eru þekktir einstaklingar þar sem neytendur treysta umfjöllunum og 

athugasemdum þeirra á vörum og þjónustu. Þessir hópar hafa áhrif á lífsstíl einstaklings 

og kauphegðun hans á vörum og vörumerkjum (Kotler o.fl., 2006).  

Fjölskyldan spilar gríðarlega stórt hlutverk í kauphegðun neytenda og hefur hvað 

mestu áhrifin á neytandann. Með uppeldi geta foreldrar haft mikil áhrif á kauphegðun 

barna sinna en þetta getur líka verið öfugt og börnin haft áhrif á kauphegðun foreldra. 

Dæmi er um að markaðsherferðir fyrirtækja hafa verið með því móti að reyna ná til barna 

í gegnum fjölmiðla til þess að hafa áhrif á kauphegðun foreldra (Cotte og Wood, 2004). 

2.1.3 Sálfræðilegir þættir 

Það má skipta sálfræðilegum þáttum niður í nokkra flokka sem hafa áhrif á kauphegðun 

neytenda. Þeir eru hvatning, skynjun, lærdómur, sannfæring og skoðanir. Þessir þættir 

tengjast einstaklingnum sjálfum (Kotler o.fl., 2006).  
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Hvatning (motivation) er ákveðin þörf sem þrýstir neytendum í það að fullnægja 

þörfum sínum, hvort sem það eru líkamlegar eða félagslegar þarfir. Mismunandi gerðir af 

hvatningu hafa verið tengdar við gildi neytandans. Ytri hvatning er tengd við félagslegt og 

hagnýt gildi neytandans meðan innri hvatning er tengd við tilfinningalegt gildi 

neytandans. Ef neytendur eru að leitast eftir viðurkenningu eða forðast refsingu frá 

samfélginu eru þeir líklegri til þess að upplifa ytri hvatningu sem tengist frammistöðu 

vörunnar og fá félagslega viðurkenningu eða persónulegt hrós (Solomon, 2002). 

Neytendur skynja aðstæður á mismunandi hátt. Segjum sem svo að tveir eintaklingar 

séu hvattir áfram af sama hvatanum er ekki öruggt að þeir bregðist eins við, því þeir skynja 

aðstæður á mismunandi hátt (Kotler o.fl., 2006). 

2.1.4 Persónulegir þættir 

Þeir persónulegu þættir sem hafa áhrif á kauphegðun neytenda eru: kyn, aldur, lífsskeið, 

starf, fjárhagsleg staða, persónuleiki, sjálfsímynd og lífsstíll (Kotler o.fl., 2006).  

Aldur og lífsskeið spilar stórt hlutverk þegar kemur að kauphegðun. Þegar einstaklingur 

er ungur þá velur hann til dæmis ákveðnar vörur, vörumerki sem eru í tísku eða ódýran 

skyndibita fyrir mat. Eftir því sem einstaklingur eldist breytist smekkur hans á fatnaði, mat 

og afþreyingu. Því er mikilvægt fyrir markaðsfólk að tala til hvers aldurshóps á 

mismunandi hátt og eins og það telur að sé rétt hverju sinni (Solomon, 2002).  
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3 Kaupákvörðunarferli 

Kaupákvörðunarferlið hjá viðskiptavinum samanstendur af fimm stigbundnum skrefum 

samkvæmt Kotler o.fl. (2006) þar sem fyrsta skrefið hefst í raun löngu áður en kaupin sjálf 

eiga sér stað. Skefin fimm má sjá á mynd 2. 

Mynd 2. Kaupákvörðunarferlið. Byggt á Kotler o.fl. (2006). Principles of marketing 

Skrefin erum fimm eins og mynd 2 sýnir: Uppgötvun á þörf, upplýsingaleit, mat valkosta, 

vörukaup og síðasta skrefið er eftirkaupaáhrif. Neytendur eiga það samt oft til að hlaupa 

yfir nokkur stig í kaupákvörðunarferlinu áður en vörukaup eiga sér stað. Dæmi þegar 

einstaklingur kaupir reglulega aðeins eitt vörumerki af tannbursta, þar uppgötvar 

neytandinn strax þörf og fer beint úr því yfir í vörukaupin sjálf, hann sleppir þar af leiðandi 

upplýsingaleit, mat valkosta og eftirkaupaáhrifum (Kotler o.fl., 2006). 

3.1 Uppgötvun á þörf 

Fyrsta skrefið í kaupákvörðunarferlinu er að neytandinn uppgötvar þörf eða eitthvað 

vandamál. Það eru tveir þættir sem hafa áhrif á þörf neytenda, innri þáttur og ytri þáttur 
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(Solomon, 2002). Dæmi um þetta er þegar neytandi er svangur og finnur fyrir þörfinni að 

borða, vandamálið er hungrið sem er innri þörf. Ytri þörf getur verið utanaðkomandi 

áreiti, t.d. auglýsing eða einhver vara, vörumerki eða þjónusta sem neytandi sér að 

þekktur einstaklingur er að nota, sem fær neytandann til þess að hugsa um að kaupa 

tiltekna vöru, vörumerki eða þjónustu. Á þessu stigi væri gott fyrir markaðsfræðinga að 

finna út hvaða þarfir eða vandmál kom upp hjá neytandanum sem leiddi hann í átt að 

vörukaupunum sjálfum (Kotler o.fl., 2006). 

3.2 Upplýsingaleit 

Annað skrefið í kaupákvörðunarferlinu hjá neytendum er upplýsingaleit. Neytandinn 

leitar sér upplýsinga um vöru, vörumerki eða þjónustu sem honum finnst þörf á að fá. 

Neytendur vita mögulega af vöru, vörumerki eða þjónustunni en búa ekki yfir nægri 

þekkingu til þess að kaupa vöru, vörumerki eða þjónustuna strax. Fyrri reynsla getur haft 

áhrif á neytandann, en ef engin fyrri reynsla er til staðar, er líklegra að neytandinn leiti sér 

frekari upplýsinga. Því meira af upplýsingum sem safnað er, því sterkari er vitund og 

þekking neytandans og löngunin í þá vöru, vörumerki eða þjónustu sem neytandinn 

safnaði sér upplýsingar um (Kotler og Armstrong, 2011).  

Upplýsingaleit skiptist í innri og ytri leit. Innri leitin krefst í raun og veru ekki mikillar 

leitar þar sem hún gerist í huga neytandans. Dæmi er að neytandinn finnur fyrir þorsta í 

miklum hita og hefur reynslu af því að drekka vatn til þess að kæla sig niður, þar af leiðandi 

kaupir hann sér vatn. Ytri leit eru utanaðkomandi upplýsingar sem neytandinn fær til 

dæmis frá fölskyldu, vinum, í gegnum samfélagsmiðla, auglýsingar, umhverfið o.s.frv 

(Solomon, 2002). 

3.3 Mat valkosta 

Þriðja skrefið í kaupákvörðunarferlinu hjá neytendum er mat á valkostum. Neytendur 

klára upplýsingaöflun um tiltekna vöru, vörumerki eða þjónustu, þá kemur að því að vega 

og meta aðra valkosti. Það er misjafnt hvernig neytendur vega og meta valkosti sína. Það 

sem horft er til geta verið eiginleikar, verð, hönnun eða gæði vörunnar. Einnig geta 

auglýsingar og umtal á samfélagsmiðlum minnt á vöru, vörumerki eða þjónustu og þ.a.l. 

verður hún ofarlega í huga neytenda og fær hann til að festa kaup á tiltekna vöru, 

vörumerki eða þjónustu í stað annarra valkosta sem eru sambærilegir. Hér skiptir miklu 
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máli að fyrirtæki þekki sinn markhóp vel til þess að auðvelda neytendum valið (Kotler og 

Armstrong, 2011). 

 Neytendur eru líklegri til þess að leita að ákveðnum eiginleikum og móta með sér 

ímynd um vörumerki. Það er einnig kallað vörumerkjaímynd. Neytandinn þróar með sér 

vörumerkjaímynd byggða á eigin reynslu og skoðun á vörumerkinu. Vörumerkjaímynd 

hefur áhrif á mat neytandans þegar kemur að mati á eiginleikum. Ef tiltekin vara, 

vörumerki eða þjónusta uppfyllir kröfur neytandans þá verður hún fyrir valinu (Kotler o.fl., 

2006). 

3.4 Vörukaup 

Fjórða skrefið í kaupákvörðunarferlinu hjá neytendum eru vörukaupin sjálf. Neytendur 

eru búnir að leita sér upplýsinga um vöruna, meta aðra valkosti og hafa tekið ákvörðun 

um að festa kaup á tiltekna vöru, vörumerki eða þjónustu. Hér vilja fyrirtæki að fjárfest sé 

í vörum, vörumerki eða þjónustu þeirra. Það eru tveir þættir sem geta þó haft áhrif á val 

neytandans. Fyrsti þátturinn er álit annarra á vörunni, vörumerkinu eða þjónustunni. 

Hversu mikil áhrif álit annarra getur haft á val vöru, vörumerki eða þjónustu fer eftir því 

hversu ákveðnir neytendur eru með sitt val. Annar þáttur er óvæntar aðstæður t.d. laun 

neytenda lækka, verðbólga eða samkeppnisaðili gæti lækkað verð sitt á tiltekinni vöru 

eða þjónustu (Kotler og Armstrong, 2011). 

3.5 Eftirkaupaáhrif 

Síðasta skrefið í kaupákvörðunarferlinu hjá neytendum er hegðunin eftir vörukaupin sjálf 

sem er jafnframt það mikilvægasta fyrir fyrirtæki. Neytendur meta kaupin og verða annað 

hvort ánægðir eða óánægðir. Það sem ákvarðar ánægju hjá neytendum eru væntingar á 

vörunni, vörumerkinu eða þjónustunni og raunverulegum afköstum hennar. Ef varan, 

vörumerkið eða þjónustan uppfyllir ekki væntingar neytandans, verður neytandinn 

óánægður. Ef varan, vörumerkið eða þjónustan uppfyllir þær væntingar sem neytandinn 

var að leitast eftir verður neytandinn mjög ánægður. Því stærra bil milli væntingar og 

raunverulegra afkasta því óánægðari verða neytendur með tiltekna vöru, vörumerki eða 

þjónustu. Fyrirtæki mega því ekki lofa afköstum sem vara þeirra, vörumerkið eða þjónusta 

getur ekki staðið undir (Kotler og Armstrong, 2011).  
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4 Áhrifavaldar  

Áhrifavaldar (e. Influencer) eru hversdagslegir neytendur sem eru líklegri en aðrir 

neytendur til þess að afla sér frekari upplýsinga um vörur, vörumerki og þjónustu og hafa 

áhrif á aðra neytendur í kringum sig. Áhrifavaldar geta haft gríðarleg áhrif á markaðinn 

með umtali sínu á vörum, vörumerkjum og þjónustu fyrir fyrirtæki (Booth og Matic, 2011). 

Samstarf fyrirtækja og áhrifavalda í markaðssetningu hefur ávallt verið mjög 

árangursríkt. Auglýsingaherferðir hafa oftar en ekki haft fræga talsmenn fyrir tiltekna 

vöru, vörumerki eða þjónustu, sem eru annað hvort kvikmyndastjörnur, atvinnumenn í 

íþróttum eða tónlistarfólk, til þess að vekja upp vitund um vörumerkið meðal almennings. 

Neytendur eiga það til að líta upp til og treysta frægum talsmönnum fyrirtækja og 

stundum vilja neytendur líkjast þeim sem mest. Þekktir einstaklingar á samfélagsmiðlum 

hafa oft stóran fylgjendahóp í gegnum ýmsa miðla líkt og Snapchat, Instagram og Twitter. 

Þeir geta haft mikill áhrif á fylgjendahópinn sinn og virka í raun svipað eins og talsmenn 

vörumerkja sem var oftast mesti áhrifavaldur fyrirtækja á árum áður (Sammis, Lincoln og 

Pomponi, 2015). 

Sammis, Lincoln og Pomponi (2015) halda því fram að neytendur beri lítið traust í garð 

auglýsinga. Færri en áður smella á auglýsinga borða sem birtist á fréttasíðum eða 

heimasíðum fyrirtækja. Sama er að segja um stuttar auglýsingar sem birtast áður en 

neytendur horfa á myndbönd á Youtube. Neytendur treysta þó vinum sínum og fjölskyldu 

þegar kemur að meðmælum um ákveðna vöru, vörumerki eða þjónustu og neytendur 

treysta gjarnan þekktum einstaklingum á samfélagsmiðlum. Jákvætt umtal í garð vöru, 

vörumerkis eða þjónustu á samfélagsmiðlum getur aukið vörumerkjavirði fyrtækja án 

þess að fyrirtæki þurfi að hafa mikið fyrir því. Mikilvægt er þó fyrir fyrirtæki að fylgjast 

með umtali um þeirra vöru, vörumerki eða þjónustu, svo þau geta gripið inní ef umtalið 

er neikvætt.  

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki ef þau ætla sér að markaðssetja sig í gegnum 

samfélagsmiðla og fara í samstarf við áhrifavalda að gera greiningu á þeim áður en 

samstarfið hefst. Það eru alls ekki allir áhrifvaldar sem koma til með að hjálpa fyrirtækjum 

að auka virði sitt með umfjöllun á samfélagsmiðlum. Mikilvægast er að velja rétta 

áhrifavalda. Fyrirtæki þurfa að hafa í huga fleiri þætti en bara stærð fylgjendahóps 

áhrifavalda. Fyrirtæki þurfa að greina hvaða áhrifavaldar hafa mestu áhrif á markaðinn og 
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hvaða áhrifavaldar hafa mesta verðgildið fyrir fyrirtækið. Hver er meðal heimsóknarfjöldi 

sem árifavaldur fær á mánuði og hversu margir eru fylgjendur hans í heild (Booth og 

Matic, 2011).  

Brown og Heyes (2008) tala um að markaðssetning í gegnum áhrifavalda innifeli ekki í 

sér mútur, hótanir eða slíkt. Það er munur á því að borga fyrir tíma sem áhrifavaldar tala 

um vöru, vörumerki eða þjónustu til fylgjendahóps síns og að borga áhrifavöldum fyrir að 

tala beint frá sjónarmiðum fyrirtækis. Fyrirtæki eiga ekki að neyða áhrifavalda til þess að 

tala vel í garð vöru, vörumerki eða þjónstu fyrirtækis. Ef áhrifavaldar vilja tala vel í garð 

vörur, vörumerki og þjónustu fyritækja, er það jákvætt, fyrirtæki eiga ekki að þurfa borga 

þeim fyrir jákvætt umtal. Ef áhrifavaldar virkilega trúa því að vara, vörumerki eða þjónusta 

sem fyritækið er að markaðssetja virki, þá munu áhrifavaldar mæla með því og auglýsingin 

verður mun skilvirkari og hefur meiri áhrif á aðra neytendur. 
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5 Umtal (e. word of mouth) 

Umtal (e. word of mouth) er það ferli þegar einstaklingur hefur óformleg áhrif á gjörðir 

annarra eða óformleg samskipti milli tveggja eða fleiri einstaklinga, þar sem einstaklingar 

fá ekkert greitt fyrir. Hugtakið umtal merkir í raun þau munnlegu samskipti um vöru, 

vörumerki eða þjónustu á milli miðlara og móttakanda þar sem móttakandinn skynjar 

samræður ekki sem auglýsingu. Umtal hefur stundum verið kallað frí auglýsing en það er 

töluverður munur á auglýsingu og umtali. Auglýsingar eru borguð ópersónuleg kynning á 

vöru, vörumerki eða þjónustu frá fyrirtækjum. Umtal kemur hins vegar frá einstaklingum 

þar sem móttakandinn skynjar ekki að um auglýsingu sé að ræöa og hún sé komin án 

áhrifa frá fyrirtækjum (Nee, 2016).  

Árið 1966 skrifaði Dicther grein um markaðssetingu með umtali. Hann var einn af þeim 

fyrstu sem rannsakaði hvernig markaðssetning með umtali hafði áhrif á neytendur. Hann 

kom með kenningar afhverju einstaklingar ákveða að tala um vöru, vörumerki og þjónustu 

og hins vegar afhverju einstaklingar ákveða að hlusta á aðra sem tala um vöru, vörumerki 

og þjónustu. Það eru fjórar meginástæður fyrir því að einstaklingar tala um vöru, 

vörumerki og þjónustur (Dichter, 1966). 

Vöru afskipti (e. product involvement): Það er þegar einstaklingar hafa þörf til að tjá 

sig og hafa reynslu af vöru, vörumerki eða þjónustu og nefna það í samskiptum við aðra 

einstaklinga. Til dæmis ef einstaklingur kaupir þjónustu á hóteli og þykir þjónustan og 

hótelið afburðar gott, er einstaklingurinn líklegur til þess að nefna það við fjölskyldu og 

vini sem gætu haft þau áhrif að þau hafi meiri hvata til þess að kaupa þessa tilteknu 

þjónustu (Dichter, 1966).  

Sjálfs tenging (e. self involvement): Einstaklingar eiga það til að líða vel ef aðrir 

einstaklingar taka þeirra ráðum. Ef einstaklingur mælir með vöru, vörumerki eða þjónustu 

við annan einstakling, og sá einstaklingur ákveður að festa kaup á þeirri vöru, vörumerki 

eða þjónustu, fær einstaklingurinn sem mælir með tilteknni vöru, vörumerki eða þjónustu 

ákveðna viðurkenningu og líður vel með það að aðrir eintaklingar hlusti á skoðanir sínar. 

Hvatinn er að einstaklingum langar líða vel og gera það með því að segja öðrum 

einstaklingum frá reynslu sinni af vöru, vörumerki eða þjónustu (Dichter, 1966).  

Tenging við aðra (e. other involvement): Einstaklingur sem líkar svo gríðaleg vel við 

vöru, vörumerki eða þjónstu að hann vill að aðrir einstaklingar fái að upplifa það sem hann 
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upplifði. Einstaklingur vill hjálpa öðrum til að taka góða ákvörðun og koma í veg fyrir að 

aðrir einstaklingar taki slæma ákvörðun (Dichter, 1996).  

Skilaboða afskipti (e. message involvment): Umtal sprettur upp þegar vara, vörumerki 

eða þjónusta er kynnt í gegnum auglýsingar og almannatengsl. Einstaklingur hefur þó ekki 

beina upplifun á vöru, vörumerki eða þjónustu (Dichter, 1966).  

Umtal er eitt sterkasta markaðstól sem fyrirtæki nota í markaðssetningu nú til dags og 

er mun fjölbreyttara heldur en hefðbundnar auglýsingar og sölufólk. Samfélagsmiðlar eru 

í raun kjörinn vettvangur fyrir fyrirtæki að markaðssetja sig á með umtali, þar sem 

neytendur geta komið sínum skoðunum á framfæri með gagnrýni, umsögnum og 

einkunnargjöfum. Neytendur treysta meðmælum, skoðunum og reynslu sem aðrir 

neytendur hafa upplifað frekar en beinum auglýsingum frá fyrirtækjum. Þó svo að 

fyrirtæki nái að auglýsa vöru, vörumerki eða þjónstu vel á heimasíðum, útvarpi eða 

sjónvarpi eru neytendur líklegri til þess að treysta öðrum neytendum þó svo að þeir þekki 

þá ekkert. Umtal og samfélagsmiðlar skapa því saman mjög sterkt tækifæri fyrir fyriritæki 

og markaðsfólk til að koma sínum skilaboðum á framfæri (Susan, 2010). 

5.1 Umtal á Netmiðlum (eWOM) 

Umtal á netmiðlum (e. Electronic word-of-mouth) eða (eWOM) er þegar einstaklingar 

segja frá og skiptast á upplýsingum um vöru, vörumerki eða þjónustu á veraldrarvefnum. 

Umtalið (eWOM) hjálpar öðrum einstaklingum í ákvörðunarferli þeirra um hvort þeir eigi 

að festa kaup á tiltekna vöru, vörumerki eða þjónustu. Upplýsingum eru yfirleitt treyst, 

líkt og náinn fjölskyldumeðlimur eða vinur gæfi þær. Umtal á netmiðlum (eWOM) er 

einnig skilgreint sem einhver jákvæð eða neikvæð yfirlýsing, mögulega frá fyrrum 

neytanda eða hugsanlegum neytanda um vöru, vörumerki eða þjónstu frá fyrirtækjum. 

Þar sem þessar yfirlýsingar eru aðgengilegar fyrir fjölda fólks á veraldrarvefnum (Nee, 

2016).  

Umtal getur átt sér stað á mismunandi vettvöngum á internetinu, til eru m.a. vefsíður, 

blogg og samfélagsmiðlar sem fela það í sér að gefa vöru, vörumerki eða þjónustu 

einkunn. Nee (2016) telur að í kaupákvörðunarferli neytenda sé nauðsynslegt að skoða 

vefsíður sem gefa vörum og þjónustum einkunn sem part af þeirra upplýsingaleit og að 

það sé mesti áhrifavaldurinn í vörukaupunum sjálfum.  
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6 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðill er hugbúnaður og þjónusta sem gerir neytendum kleift að hafa samskipti 

sín á milli, deila upplýsingum o.s.frv. sem kom fram á sjónarsviðið árið 1994. Hugtakið 

Web 2.0 spratt fram í kringum 2004 og er seinni útgáfa internetsins á eftir Vef 1.0 (e. Web 

1.0) sem einkenndist af einhliða og óbeinum samskiptum. Vefur 2.0 (e. Web 2.0) gerir 

notendum kleift að hafa samskipti sín á milli og notendur geta sett inn efni á vefsíður, allt 

frá textaskilaboðum, hljóðupptökum, myndbandsupptökum, myndum og fleira sem dreift 

er á internetinu. Einkenni samfélagsmiðla er að notendur þeirra geta tjáð sig frjálst, 

gagnrýnt vörur, vörumerki eða þjónustu, deilt áhugamálum, deilt fyrri reynslu og sögum. 

Að mestu leyti er næstum hægt að gera hvað sem er í gegnum samfélagsmiðla. Margir 

samfélagsmiðlar einkenna Web 2.0 hugbúnaðinn en þar má helst nefna Facebook, 

Google, Twitter og Snapchat (Ryan, 2014).  

Samhæfing er annað einkenni samfélafsmiðla þar sem neytendur haga sér í samræmi 

við hvorn annan. Með komu samfélagsmiðla mun alþjólegt almannarými aldrei verða eins 

og það var (Boyd og Ellison, 2007). 

Útbreiðsla samfélagsmiðla er í raun framhald af vaxandi internet notkun fólks. Fleira 

fólk vafrar um á internetinu nú til dags og má segja að það sé í raun orðinn ávani í daglegu 

lífi einstaklinga. Við erum líffræðilega forrituð til þess að vera félagslegar mannverur og 

leitum af félagslegri þörf í gegnum samfélagsmiðla. Það er m.a. ein af þeim ástæðum þess 

hvers vegna markaðassetning í gegnum samfélagsmiðla er gagnleg, hún nær til mikils 

fjölda neytenda (Ryan, 2014).  

Tenglasíður (e. social networking sites) líkt og Facebook, Linkedin, Goggle+ eru þær 

tenglasíður sem eintaklingar hugsar líkalega fyrst um þegar talað er um samfélagsmiðla. 

Tenglasíður gerir notendum kleift að draga upp persónulega mynd (e. profile) af 

höfundinum. Notendur geta sent vinabeiðnir til annarra einstkalinga víðsvegar um heim 

hvort sem það eru vinir og vandamenn eða ókunnugir. Notendur geta þannig veitt þeim 

aðgang að persónulegum myndum, sent vefpósta og einnig sent skilaboð sín á milli. 

Tenglasíður eru gríðalega vinsælar þar sem fjölmargir notendur eru virkir og notendum 

fjölgar gríðalega hratt. Facebook var stofnað árið 2004 og var opnað fyrir notendur í apríl 

2006. Árið 2014 voru næstum 1.2 billjón virkir notendur á Facebook (Ryan, 2014).  



 

21 

Samfélagmiðlar eru helst notaðir í samskipti milli notenda og fyrir fyrirtæki til þess að 

eiga í samskiptum við neytendur. Fyrirtæki hafa mikla möguleika að markaðssetja sig á 

samfélagsmiðlum, það getur bæðir verið fjárhagslega ódýrt og árangursríkt ef 

markaðssetingningin er gerð rétt. Neytendur stjórna þó í raun ferðinni hvað varðar 

markaðssetingu á samfélagsmiðlum í stað fyrirtækja. Neytendur geta tjáð sig um hvað 

sem er og á hvaða tíma sem er, hvort sem umfjöllunin er neikvæð eða jákvæð (Ryan, 

2015).  

6.1 Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

Markaðssetning á samfélagsmiðlum fer fram í gegnum stafræna miðla líkt og heimasíður 

fyrirtækja, tölvupósta og samskiptaforrit eins og Facebook, Twitter, Instagram og 

Snapchat ásamt fjölda fleiri stafrænna leiða. Fyrirtæki sem markaðssetja sig á 

samfélagsmiðlum eiga ekki að einskorða sig við einn miðil heldur í stað að þekkja sem 

flesta miðla og meta hvað hentar þeim best (Chaffey og Chadwick, 2012).  

Markaðsseting á samfélagsmiðlum gefur gríðarlegt tækifæri fyrir fyrirtæki til þess að 

byggja upp þeirra vöru, vörumerki eða þjónustu. Markaðssetningin gefur einnig 

fyrirtækjum tækifæri að bæta tengsl við viðskiptavini og viðhalda vörumerkjatrausti. 

Þegar neytendur eru í upplýsingaleit að vöru, vörumerki eða þjónustu, hvar leita þeir af 

upplýsingum? Meiri hluti neytenda notast við leitarvélina Goggle. Fyrirtæki vilja vera 

ofarlega á lista hjá Goggle þegar neytendur eru í upplýsingaleit, þar sem fyrirtæki eru þá 

líklegri til að draga að sér mögulega nýja viðskiptavini (Susan, 2010). 

Susan (2010) talar um fimm skref í markaðssetingu í gegnum samfélagsmiðla sem geta 

hjálpað fyrirtækjum að ná árangri. Skrefin fimm eru: Tengsl við viðskiptavini, uppbygging 

vörumerkis, umtal, kynning og markaðsrannsókn.  

Tengsl við viðskiptavini: Helsti ávinningur fyrir fyrirtæki sem markaðssetja sig í 

gegnum samfélagsmiðla er að byggja upp góð tengsl við viðskiptavini. Þar sem þeir geta 

fengið mat frá þeim, hvað má betur fara og hvað fyrirtækið er að gera gott.  

Uppbygging vörumerkis: Samtöl milli vina og fólks á samfélagsmiðlum er góð leið til 

þess að vekja áhuga (e. brand awareness) á tiltekinni vöru, vörumerki eða þjónustu og 

eykur vörumerkjavitund fólks. 
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Umtal: Með umtali (e. world-of-mouth) geta fyrirtæki sem eru að markaðssetja sig í 

gegnum samfélagsmiðla veitt mikilvægar upplýsingar í garð vöru, vörumerki eða þjónustu 

í gegnum þann samfélagsmiðil sem þeir eru að nota til að auglýsa. Mikilvægt er þó fyrir 

fyrirtæki að fylgjast með umtali um vöru, vörumerki eða þjónustu þeirra svo fyrirtækin 

geti gripið inní ef umtal er neikvætt. 

Kynning: Fyrirtæki geta veitt afslætti og tækifæri fyrir viðskiptavini í gegnum 

samfélagsmiðla með því markmiði að láta viðskiptavininn finna fyrir því að hann skipti 

máli. 

Markaðsrannsókn: Fyrirtæki geta notast við verkfæri internetsins til þess að læra 

hvernig þeirra viðskiptavinir haga sér, hverja þarfir og langanir þeirri eru. Einnig geta 

fyrirtæki fylgst með því hvað samkeppnisaðilar eru að gera. Markaðsrannsókn er síðasta 

skrefið af fimm skrefum í markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla (Susan, 2010). Sjá 

mynd 3. 

Mynd 3. Fimm skref í markaðssetingu á samfélagsmiðlum. Byggt á (Susan, 2010). 

Mynd 3 sýnir þau fimm skref í markaðssetningu á samfélagsmiðlum sem geta hjálpað 

fyrirtækjum að ná árangri (Susan, 2010).  

Nokkrar ástæður eru fyrir því afhverju fyrirtæki markaðssetja sig í gegnum 

samfélagsmiðla og ein af megin ástæðum er að vekja vörumerkjavitund neytenda (Susan, 

2010). Samfélagsmiðlar líkt og Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat eru hugsanlega 

fyrsti staðurinn þar sem neytendur sjá vöru, vörumerki eða þjónustu á. Sem dæmi þegar 

neytandi talar um og deilir áfram reynlu sinni af vöru, vörumerki eða þjónustu. Þegar 

fyrirtæki markaðssetur sig í gegnum samfélagsmiðla verður það mannlegra í augum 

neytenda (Depke, 2015). Neytendum finnst oft þægilegra að eiga í samskiptum við 

manneskjur innan fyrirtækis í stað við fyrirtækið sjálft (Susan, 2010). Talsmenn fyrirtækja 

á samfélagsmiðlum geta aukið traust og trúverðugleika í átt að vöru, vörumerki eða 

þjónustu fyrirtækis (Depke, 2015). 
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6.2 Snapchat 

Samfélagsmiðillinn Snapchat er snjallsímaforrit sem var stofnað í september árið 2011 af 

Even Spigel ásamt vinum sínum Bobby Murphy og Reggie Brown Poster. Smáforritið hefur 

yfir 150 milljón notendur um allan heim og óhætt að segja að Snapchat sé á meðal 

vinsælustu samfélagsmiðla á markaðinum í dag. Notendur geta deilt og sent á milli sín tíu 

sekúnda ljósmyndum eða myndböndum með hljóði sem geta innihaldið texta eða 

teikningar. Notendum gefst þá kostur að vista þær ljósmyndir eða myndbönd sem þeir 

taka, áður en þeir senda skilaboðin frá sér. Skilaboð sem send eru með beinum hætti til 

fylgjenda eru kölluð snöpp (e. snap). Hægt er að senda á einn eða fleiri bein skilaboð á 

Snapchat. Með beinum sendingum fyrir samþykkta vini er hvert snapp aðeins sýnilegt í 

hámarki tíu sekúndur, en ef snapp er deilt í söguborðið (e. story) þar sem allir þeir sem 

fylgja viðkomandi sjá sögu, er sagan sýnileg í 24 klukkustundir (Todd, 2016).  

Gallup framkvæmdi samfélagsmiðamælingu Íslendinga í maí 2015 og má sjá 

niðurstöður mælingarinnar í mynd 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Niðurstöður úr könnun Gallup um Samfélagsmiðlanotkun Íslendinga. Nútíminn (2015). 
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Niðurstöður úr samfélagsmiðlamælingu sem Gallup framkvæmdi á Íslendingum í maí 

2015 leiddi í ljós að 46% Íslendinga 18 ára og eldri nota samfélagsmiðilinn Snapchat. Alls 

voru 1757 svarendur en þátttökuhlutfallið var 60%. Samkvæmt niðurstöðu mælingarinnar 

var Snapchat næst vinsælasti samfélagsmiðillinn á eftir Facebook. Líklegt er þó að fjöldi 

notenda á Snapchat hafi fjölgað þar sem könnunin var gerð árið 2015 og Snapchat fer 

vaxandi með hverju ári (Nútíminn, 2015). 

Notendur Snapchat hafa sitt eigið notendanafn, þeir geta deilt notendanafni sínu með 

hverjum sem er sem hefur aðgang á Snapchat. Samþykki notendur vinabeðnir frá öðrum 

einstaklingum, hafa þeir hleypt þeim inná sinn vinalista þar sem aðilar hafa aðgang að 

söguborði notandans. Yfir 150 milljón manna nota Snapchat dagalega, senda snöpp á vini 

og fjölskyldu, skoða söguborðið, sjá atburði víðsvegar um heim og skoða hvað er að gerast 

í lífi annarra notenda. Samkvæmt heimasíðu Snapchat (2017) eru um tíu milljarða snöpp 

spiluð í forritinu á dag og meðaltími sem notendur eyða á Snapchat á dag er að meðal tali 

um 25-30 mínútur.  

Markaðssetning í gengum samfélagsmiðilinn Snapchat hefur aukist í miklum mæli 

síðustu ár þar sem Snapchat fer vaxandi með hverju ári. Fyritæki eru oft með eigin aðgang 

á Snapchat og auglýsa vöru, vörumerki og þjónustu sína í gegnum þann aðgang. Mörg 

fyrirtæki á markaðnum í dag leita þó af þekktum einstaklingum á Snapchat og fá þá til 

þess að auglýsa þeirra vöru, vörumerki eða þjónustu. Þekkti einstaklingurinn verður þá í 

raun talsmaður eða áhrifavaldur fyrirtækisins. Fyrirtæki eru þannig að ná til markhóps 

sem er líklegur að kaupa þá vöru, vörumerki eða þjónustu, því talsmaður þeirra talar beint 

til fylgjenda hóps síns. Þekktir einstaklingar á Snapchat eru margir með mörg þúsund 

fylgjendur á Snapchat aðgangi sínum og ná þar af leiðandi til margra. Fyritæki eru farin að 

átt sig á að þessi markaðsaðferð virkar og senda óspart vörur til þeirra sem eru vinsælastir 

á Snapchat og láta þá auglýsa fyrir sig (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016).
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7  Rannsókn 

Í þessum kafla verður fjallað ítarlega um rannsókn sem höfundur gerði og þær 

rannsóknaraðferðir sem notaðar voru við gagnasöfnun. Greint verður frá þátttakendum 

rannsóknarinnar, þeim mælitækjum sem notuð voru og hvernig framkvæmd og úrvinnsla 

fór fram. Megindleg rannsókn var framkvæmd með markmiði að svara 

rannsóknarspurningu verkefnisins: 

Hefur umfjöllun þekktra einstaklinga á Snapchat áhrif á neytendur ? 

7.1 Rannsóknaraðferð 

Notast var við meginlegt rannsóknarsnið þar sem rafrænn spurningalisti var lagður fram. 

Hann var aðgengilegur á vefsíðunni QuestionPro þar sem rannsakandi dreifði 

spurningalistanum í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Notast var við þægindaúrtak 

(e. convenience sample) og einnig var notast var við rafrænt snjóboltaúrtak þar sem vinir 

rannsakanda deildu áfram könnuninni á sinni persónulegu Facebook síðu. Tekið var fram 

við birtingu spurningalistans og einnig í inngangi að hann væri ætlaður þeim eintaklingum 

sem fylgdu þekktum einstaklingum á samfélagsmiðlinum Snapchat. 

7.2 Mælitæki 

Mælitækið sem notast var við var rafrænn spurningalisti sem hannaður var af höfundi og 

settur uppá á vefsíðu QuestionPro. Spurningalistinn samanstóð af 14 spurningum, 11 

almennar spurningar og þrjár bakgrunnsspurningar sem notaðar voru til þess að skilgreina 

mismunandi hópa þátttakenda. Markmiðið með spurningalistanum var að geta greint 

hvort umfjöllun á vöru, vörumerki eða þjónustu þekktra einstaklinga á Snapchat hafi áhrif 

á neytendur. Í spurningalistanum voru fimm nafnbreytur og níu breytur á hlutfallskvarða. 

Fyrsta spurning var síuspurning en hún hljóðaði svona:  

Ert þú með Snapchat aðgang? 

Svöruðu þátttakendur já birtist þeim könnunin, svöruðu þátttakendur nei birtist þeim 

bakgrunnsspurningar. Þegar þeir sem sem eru ekki með Snapchat aðgang höfðu verið 

síaðir frá, stóðu eftir 392 þátttakendur.  
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Næstu tvær spurningar snérust um hversu oft þátttakendur skoða Snapchat á dag og 

hversu mörgum þekktum einstaklingum þeir eru að fylgja. Fjórða spurningin var lokuð 

spurning um hvort neytendur hafi orðið var/vör við umfjöllun þeirra einstaklinga sem þeir 

fylgjast með á Snapchat á vörum eða þjónustum og gátu neytendur einungis valið já, nei 

eða ekki viss. Næst komu sjö fullyrðingar á hlutfallskvarða þar sem 1 táknaði mjög 

sammála og 5 mjög ósammála. Spurning fimm snérist að því hversu líkleg/ur neytandinn 

er til þess að kaupa vöru eða þjónustu sem þekktur einstaklingur mælir með á Snapchat. 

Spurning sex snérist um hvort þátttakendur geri meiri væntingar til vöru eða þjónustu ef 

þekktur einstaklingur mælir með þeirri vöru og þjónustu á Snapchat aðgangi sínum en 

þátttakendur höfðu ella gert. Spurning sjö og átta snérust um hvort þekkir einstaklingar 

gefi almennt raunsæja mynd af vörum og þjónustu sem þeir fjalla um og hvort 

þátttakendur trúi því að meðmæli þekkts einstaklins á Snapchat um vöru og þjónustu sé 

sönn. Spurning níu snérist um hvort neytendur verði fyrir meiri áhrifum af umfjöllun á 

vöru eða þjónustu í gegnum Snapchat aðgang hjá þekktum einstaklingum en ef varan eða 

þjónustan er auglýst í sjónvarpi eða á öðrum miðli. Spurning 10 og 11 snérust um hvort 

neytendum finnist eðlilegt að þekktir einstakingar tilgreini hvort þeir hafði fengið þóknun 

fyrir umfjöllun á vöru eða þjónustu og hvort neytendur treysti ummælum þeirra, þó 

neytendur viti að þeir hafi fengið þóknun fyrir umfjöllunina. Spurningar 12, 13 og 14 voru 

bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um aldur, kyn og hvað menntunarstig 

þátttakendur hafa lokið. Hægt er að sjá spurninglistann í heild í viðauka 1. 

7.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsóknin var framkvæmd í apríl 2017 og taldi rannsakandi netkönnun vera hentugasta 

leiðin til að ná til sem flestra á stuttum tíma. Notast var við samskiptamiðilinn Facebook 

til þess að dreifa könnuninni. Könnunin var virk frá 15:30 þann 16. apríl til 12:30 þann 21. 

april og bárust á þeim tíma 427 svör. Eftir síuspurninguna stóðu eftir 392 þátttakendur. Í 

inngangi spurningalistans var texti með kynningu á rannsakandanum og rannsókn hans. 

Tekið var fram að könnunin væri nafnlaus og svör væru ekki rakin til einstakra 

þátttakenda, einnig var tekið fram að könnunin væri ætluð þeim sem nota 

samfélagsmiðilinn Snapchat og væru fylgjendur þekktra einstaklinga sem væru ekki 

persónulegir vinir þeirra. Að loknum spurningalistans hófst úrvinnsla gagna. Notast var 

við tölfræðiforritið SPSS og Microsoft Excel við að kanna tíðni svara við hverri spurningu 
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sem síðan var sett fram á skýran hátt með aðstoð skífu- og súlurita. Notast við 

dreifigreiningu (e. analysis of variance) til að kanna mun milli hópa. Notast var við 95% 

öryggismörk. 

7.4 Þátttakendur 

Í þessum undirkafla verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar. Skoðað verður 

kynahlutfall þátttakenda, aldur, og menntun.  

Kynjahlutfall þátttakenda voru nokkuð jöfn en alls svöruðu 387 þátttakendur 

spurningunni um kyn sitt þar sem 52,5% þátttakenda skilgreindu sig sem kona, 47,5% sem 

karl og enginn þátttakandi valdi valmöguleikann annað. 

Alls svöruðu 388 þátttakendur spurningunni „Hver er aldur þinn?“. Aldurskipting 

þátttakenda var frekar ójöfn, þar sem 150 eða 38,7% svarenda eru á bilinu 18-24 ára. 116 

eða 29,9% eru á bilinu 25-34 ára en aðeins 2 eða 0,5% svarenda eru eldri en 64 ára, sjá 

mynd 5.  

 

Mynd 5. Aldursdreifing 

Aldursdreifing svarenda skýrist vegna aldurs höfundar, þar sem hann tilheyrir þeim 

hópi þar sem flestir svarendur voru í, könnunin var birt á persónulegri Facebook síðu 

höfundar. 
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Spurt var um hvaða menntunarstig viðkomandi hafði lokið og alls svöruðu 420 

þátttakendur. Flestir höfðu lokið við framhaldsskóla eða 41,3% svarenda. 30,7% höfðu 

lokið við háskólanám á grunnstigi, 16,5% höfðu lokið grunnskóla og 11,4% höfðu lokið 

háskólanámi á framhaldsstigi, sjá mynd 6. 

Mynd 6. Menntun 

Eins og sjá má á mynd 6 hafa flestir þátttakendur rannsóknarinnar lokið við 

framhaldsskóla. 

 

 

 

  

16,5%

41,3%

30,7%

11,4%

Hvaða menntunarstigi hefur þú lokið?

Grunnskóli Framhaldsskóli

Háskólanám á grunnstigi Háskólanám á framhaldsstigi



 

29 

8 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar greindar með það að markmiði 

að svara rannsóknarspurningunni „Hefur umfjöllun þekktra einstaklinga á Snapchat áhrif 

á neytendur ?“. Einnig verða helstu niðurstöðu sýndar myndrænt bæði með súluritum og 

myndum. Niðurstöður miðast við 392 gild svör.  

8.1 Áhrif ummæla 

Alls reyndust 36,3% þátttakenda mjög sammála eða sammála því að þeir verði fyrir meiri 

áhrifum á vörum eða þjónustu sem auglýst er í gegnum Snapchat hjá þekktum 

einstaklingum frekar en ef varan eða þjónustan er auglýst í sjónvarpi eða á öðrum miðli. 

29,9% þátttakenda svöruðu hvorki né og 33,8% svöruðu annað hvort mjög ósammála eða 

ósammála. Mynd 7. sýnir dreifingu svara á spurningunni „Ég verð fyrir meiri áhrifum af 

umfjöllunum á vöru eða þjónustu í gengum Snapchat hjá þekktum einstaklingum en ef 

varan eða þjónustan er auglýst í sjónvarpi eða á öðrum miðli“. 

Mynd 7. Áhrif á ummælum þekktra einstaklinga á Snapchat 

Í ljós kom að 54,5% þátttakenda svöruðu hvorki né þegar þeir voru spurðir „Hversu 

líkleg/ur ert þú til þess að kaupa vöru/þjónustu sem þekktur einstaklingur mælir með á 

Snapchat“. 21% þátttakenda svöruðu annað hvort mjög sammála eða sammála, 24,5% 

þátttakenda voru ósammála eða mjög ósammála eins og sjá má á mynd 8. 

9,0%

27,3%
29,9%

20,4%

13,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Mjög sammála Sammála Hvorki né Ósammála Mjög ósammála

Ég verð fyrir meiri áhrifum af umfjöllunum á vöru eða 
þjónustu í gegnum Snapchat hjá þekktum einstaklingum 

en ef varan eða þjónustan er auglýst í sjónvarpi eða á 
öðrum miðli



 

30 

 

 

Mynd 8. Kaup á vöru/þjónustu eftir ummæli þekkts einstaklings 

Þegar bornar eru saman með dreifigreiningu spurningarnar „Ég verð fyrir meiri áhrifum 

af umfjöllunum á vöru eða þjónustu í gengum Snapchat hjá þekktum einstaklingum en ef 

varan eða þjónustan er auglýst í sjónvarpi eða á öðrum miðli“ og „Hver er aldur þinn“ 

kemur í ljós að það var munur á milli hópa, F(4, 380) = 4,450, p < 0,05. Þar sem fáir 

svarendur tilheyrðu elstu þremur hópunum voru þeir sameinaðir í einn hóp. Skoðað var 

eftiráprófi (e. post hoc) þar sem notast var við Tukey. Munur er á milli hópana 45 ára og 

eldri (M=3,57, SD=1,126) og yngri en 18 ára (M=2,88, SD=1,166), 18-24 ára (M=2,87, 

SD=1,133) og 25-34 ára (M=2,91, SD=1,223). Reiknað var eta-gildi til að athuga hversu 

mikil áhrif eru á milli hópa. Eta-gildið er 0,0447 eða 4,5% sem segir til um að aldur er að 

hafa meðal áhrif á afstöðu svarenda til spurningarinnar. Breytileikinn í afstöðunni byggist 

í raun á aldri svarenda. Af þessu má leiða líkur að ákveðinn hluti þátttakenda er meira 

sammála því að þeir verði fyrir áhrifum af ummælum þekktra einstaklinga á Snapchat. 

Það eru helst þátttakendur frá aldrinum 34 ára og yngri.  

Þátttakendur voru spurðir hversu mörgum þekktum einstaklingum þeir fylgja á 

Snapchat, 43,7% þátttakenda fylgjast með 1-3 þekktum einstaklingum, 27,5% fylgjast 

með 4-6 þekktum einstaklingum, 12,5% fylgjast með 7-9 þekktum einstaklingum, 9,9% 

fylgjast með fleiri en 13 einstaklingum og einungis 6,4% fylgjast með 10-12 þekktum 
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einstaklingum á Snapchat. Þegar bornar eru saman með dreifigreiningu spurningarnar 

„Hversu líkleg/ur ert þú til þess að kaupa vöru/þjónustu sem þekktur einstaklingur mælir 

með á Snapchat?“ og „Hversu mörgum þekktum einstaklingum fylgist þú með á 

Snapchat?“ má sjá mun á milli hópa, F(4,370) = 6,760, p < 0,05. Skoðað var eftirápróf (e. 

post hoc) þar sem notast var við Tukey. Samkvæmt því var munur á milli þeirra sem 

fylgjast með 1-3 þekktum einstaklingum (M=3,35, SD=0,951) og þeirra sem fylgjast með 

10 eða fleirum þekktum einstaklingum (M=2,71, SD=0,908). Eta-gildið er 0,0681 eða 6,8% 

sem segir til um að það eru meðal áhrif á milli hópa. Af því má leiða líkur að þeir sem fylgja 

fleirum þekktum einstaklingum á Snapcaht eru meira sammála þeirri fullyrðingu, að þeir 

séu líklegri til þess að kaupa vöru eða þjónustu sem þekkti einstaklingurinn fjallar um, 

heldur en þeir sem fylgja færri þekktum einstaklingum. 

8.2 Tíma varið á samskiptamiðlinum Snapchat 

Flestir þátttakenda skoða Snapchat fjórum sinnum eða oftar á dag eða 67,7% og eru það 

helst þátttakendur á aldrinum 18-24 eða 46,18%, af þeim eru 49,2% karlar og 50,8% 

konur. Fæstir skoða Snapchat einu sinni til þrisvar í mánuði eða einungis 1,6% 

þátttakenda. Alls svöruðu 392 þátttakendur þessari spurningu. Mynd 9 sýnir dreifingu 

þátttakenda eftir kynjum hversu oft þátttakendur skoða Snapchat. 

 

Mynd 9. Tíma eytt á Snapchat 
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Bornar voru saman með dreifigreiningu spurningarnar „Ég verð fyrir meiri áhrifum af 

umfjöllunum á vöru eða þjónustu í gengum Snapchat hjá þekktum einstaklingum en ef 

varan eða þjónustan er auglýst í sjónvarpi eða á öðrum miðli” og „Hversu oft skoðar þú 

Snapchat á dag?“. Sameinaðir voru eftirfarandi flokkar: fjórum sinnum til sex sinnum í 

mánuði, einu sinni til þrisvar í viku, einu sinni til þrisvar á mánuði og sjaldnar en einu sinni 

í mánuði, í einn flokk sem ber heitið sex sinnum á viku eða sjaldnar til þess að fá 

nákvæmari lausn. Í ljós kom að munur er á milli hópa þar, F(2, 385) = 11,952, p < 0,05. 

Skoðað var eftirápróf (e. post-hoc) þar sem notast var við Tukey. Munur er á milli þeirra 

sem skoða Snapchat fjórum sinnum eða oftar á dag (M=2,83, SD=1,138) og þeirra sem 

skoða Snapchat einu sinni til þrisvar á dag (M=3,50, SD=1,215) og einnig var munur á þeim 

sem skoða Snapchat fjórum sinnum eða oftar á dag og þeim sem skoða Snapchat sex 

sinnum á viku eða sjaldnar (M=3,23, SD=0,986). Reiknað var eta-gildi til að athuga hversu 

mikil áhrif eru á milli hópa. Eta-gildið er 0,0584 eða 5,8% sem segir okkur að munurinn 

hafi meðal áhrif milli hópa. Þátttakendur sem eyða meiri tíma á Snapchat eru meira 

sammála þeirri fullyrðingu, að þeir verði fyrir meiri áhrifum af vörum og þjónustu í 

gegnum Snapchat hjá þekktum einstaklingum en ef varan eða þjónustan er auglýst í 

sjónvarpi eða á öðrum miðli, heldur en þeir sem minni tíma á Snapchat. 

Þegar bornar eru saman með dreifigreiningu spurningarnar „Hversu líkleg/ur ert þú til 

þess að kaupa vöru/þjónustu sem þekktur einstaklingur mælir með á Snapchat?“ og 

„Hversu oft skoðar þú Snapchat á dag?“ kemur í ljós að það er munur á milli hópa, 

F(6,380)=2,138, p < 0,05. Skoðað var eftirápróf (e. post hoc) þar sem notast var við Tukey. 

Samkvæmt því var munur á milli þeirra sem skoða Snapchat fjórum sinnum eða oftar á 

dag (M=3,06, SD=0,919) og þeirra sem skoða Snapchat einu sinni til þrisvar á dag (M=3,36, 

SD=1,051). Eta-gildið er 0,0169 eða 1,6% sem segir okkur að það eru veik áhrif á milli 

hópa. Niðurstaða dreifigreiningar sýndi að þeir þátttakendur sem skoða Snapchat oftar 

en fjórum sinnum á dag telja sig líklegri til að kaupa vöru eða þjónustu sem þekktur 

einstaklingur fjallar um heldur þeir sem skoða Snapchat sjaldnar en fjórum sinnum á dag.  

Einning voru kaup á vöru eða þjónustu út frá menntun skoðuð. Í ljós kom með 

dreifigreiningu að P-gildið er hærra en 0,05 og því er ekki munur milli hópa. 
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8.3 Trúverðuleiki og væntingar 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir telji þekkta einstaklinga almennt gefa 

raunsæja mynd af vörum eða þjónustu sem hann fjallar um og voru 42,7% þátttakenda 

mjög ósammála eða ósammála. Þá voru 36,5% þátttakenda sem svöruðu hvorki né og 

20,8% þátttakenda svöruðu annað hvort mjög sammála eða sammála. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir trúðu því að meðmæli þekktra einstaklinga 

á Snapchat væru sönn. Flestir voru mjög ósammála eða ósammála eða 37,3% 

þátttakenda. Þá voru 41,9% þátttakenda svöruðu hvorki né og 20,8% þátttakenda 

svöruðu annað hvort mjög sammála eða sammála. Þar af leiðandi gefur það kynna að 

þátttakendur treysta því ekki að umfjöllun þekktra einstaklinga á Snapchat gefi almennt 

raunsæja mynd af vöru og þjónustu. 

Þegar bornar eru saman með dreifigreiningu spurningarnar „Ef þekktur einstaklingur á 

Snapchat mælir með vöru eða þjónustu ertu líklegri til þess að gera meiri væntingar til 

vörunnar eða þjónustunnar en þú hefðir ella gert“ og „Hver er aldur þinn“ kemur í ljós að 

það er marktækur munur á milli hópa, F(4, 381) = 3,287, p < 0,05. Skoðað var eftiráprófi 

(e. post hoc) þar sem notast var við Tukey. Samkvæmt því var munur á milli 45 ára og eldri 

(M=3,42, SD=1,133) og aldursbili frá 18-44 ára (M=2,88, SD=0,963). Reiknað var eta-gildi 

til að athuga hversu mikil áhrif eru á milli hópa. Eta-gildið er 0,0333 eða 3,3% sem segir 

okkur að það eru veik áhrif á milli aldurshópa þegar spurt hvort þátttakendur geri meiri 

væntingar til vöru eða þjónustu ef þekktur einstaklingur mælir tiltekinni vöru eða 

þjónustu en þeir hefðu ella gert.  

8.4 Þóknun 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist eðlilegt að þekktir einstaklingar sem fjalla 

um vöru og þjónustu á Snapchat tilgreini hvort þeir hafi fengið þóknun fyrir umfjöllunina. 

Flestir voru mjög sammála eða sammála eða 73,6%, einungis voru 11,7% mjög ósammála 

eða ósammála. Leiða má líkur af þessu, að þátttakendum finnist eðlilegt að þekktir 

einstaklingar eiga að taka fram að þeir hafi fengið þóknun fyrir umfjöllun á vöru eða 

þjónustu. 

Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir treysti ummælum þekktra einstaklinga á 

Snapchat um vöru eða þjónustu þó þeir viti að að þekktu einstaklingarnir hefðu fengið 

þóknun fyrir umfjöllunina. Einungis 20,2% svarenda voru annað hvort mjög sammála eða 
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sammála. 38,7% voru mjög ósammála eða ósammála, sjá má mynd 10. Þetta sýnir að 

þátttakendur treysta ekki að jafnan ummælum þekktra einstaklinga um vöru eða 

þjónustu hafi þeir vitneskju um einstaklingurinn hafi fengið þóknun fyrir umfjöllunina. 

Mynd 10. Samanburður á þóknun og trausti 

Þegar bornar eru saman með dreifigreiningu spurningar „Ég treysti ummælum þekktra 

einstaklinga á Snapchat um vöru eða þjónustu þó ég viti að þeir hafði fengið þóknun fyrir 

umfjöllunina“ og „Hversu mörgum þekktum einstaklingum fylgist þú með á Snapchat“ 

kemur Í ljós að það er marktækur munur milli hópa. F(4,368) = 4,747, p < 0,05. Skoðað var 

eftirápróf (e. post hoc) þar sem notast var við Tukey. Munur var á milli þeirra sem fylgjast 

með 1-3 þekktum einstaklingum (M=3,49, SD=0,962) og þeirra sem fylgjast með 10-12 

þekktum einstaklingum (M=2,88, SD=0,900). Reiknað var eta-gildi til að athuga hversu 

mikill áhrif eru á milli hópa. Eta-gildið er 0,049 eða 4,9% sem segir okkur að það eru meðal 

áhrif á milli hópa. Þátttakendur sem fylgja 1-3 þekktum einstaklingum á Snapchat eru 

meira ósammála þeirri fullyrðingu um að þeir treysti ummælum þekktra einstaklinga um 

vöru eða þjónustu ef þeir vita að þekkti einstaklingurinn hefur fengið þóknun fyrir 

umfjöllunina, en þeir þátttaekndur sem fylgja fleirum þekktum einstaklingum. 
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9 Umræður 

Markmið verkefnisins var að rannsaka hvort neytendur verða fyrir áhrifum af umfjöllun 

þekktra einstaklinga á vöru, vörumerki eða þjónustu í gegnum samfélagsmiðilinn 

Snapchat og svara rannsóknarspurningunni:  

Hefur umfjöllun þekktra einstaklinga á Snapchat áhrif á neytendur ?  

Í rannsókninni hér að framan voru settar fram tvær spurningar með það markmið að 

svara rannsóknarspurningunni. Þær spurningar sem varpa hvað mestu ljósi á niðurstöður 

rannsóknarspurningarinnar eru annars vegar „Hversu líkleg/ur ert þú til þess að kaupa 

vöru/þjónustu sem þekktur einstaklingur mælir með á Snapchat?“ og hins vegar „Ég verð 

fyrir meiri áhrifum af umfjöllunum á vöru eða þjónustu í gengum Snapchat hjá þekktum 

einstaklingum en ef varan eða þjónustan er auglýst í sjónvarpi eða á öðrum miðli“. 

Niðurstöður þessara spurninga leiddu það í ljós að þátttakendur telja sig verða fyrir meiri 

áhrifum af umfjöllunum þekktra einstaklinga á vöru, vörumerkjum eða þjónstum heldur 

en þeir verða frá öðrum miðli. Niðurstöður eru í samræmi við þær skýringar Sammis, 

Lincoln og Pomponi (2015) að neytendur beri lítið traust í garð auglýsinga og neytendur 

treysta frekar meðmælum þekktra einstaklinga á samfélagsmiðlum. Einnig heldur Susan 

(2010) því fram að neytendur treysti meðmælum, skoðunum og reynslu sem aðrir 

neytendur hafa upplifað frekar en beinum auglýsingum frá fyrirtækjum og er það í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. Þetta gefur til kynna að um sé að ræða 

áhrifaríka leið fyrir fyrirtæki að markaðssetja sig og sínar vörur og þjónustur með umælum 

þekktra einstaklinga í gegnum Snapchat.  

Þó leiddu niðurstöður í ljós að meirihluti þátttakenda var hvorki sammála né ósammála 

þegar spurt var um hvort þeir væru líklegri til þess að kaupa vöru eða þjónustu sem þekktir 

einstaklingar mæla með á Snapchat, þó svo að þeir verði fyrir meiri áhrifum af umfjöllun 

þekktra einstaklinga en þeir verða fyrir frá sjónvarpsauglýsingum eða öðrum miðlum. 

Flestir þátttakendur rannsóknarinnar hefðu orðið varir við umfjöllun þekktra einstaklinga 

og voru þeir líklegri að kaupa vöru eða þjónnustu heldur en svarendur sem höfðu ekki 

orðrið varir við umfjöllun þekktra einstaklinga á Snapchat.  

Samkvæmt rannsókninni eru þeir þátttakendur sem fylgja 10 eða fleirum þekktum 

einstaklingum á Snapchat líklegri til að kaupa þá vöru eða þjónustu sem þekkti 
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einstaklingurinn fjallar um. Af þessu má leiða líkur að því fleiri þekktum einstaklingum 

sem þátttakendur fylgdu því meiri áhrifum verða þeir fyrir og þau áhrif eru líklegri til þess 

að þátttakendurnir kaupi vöru eða þjónustu. 

Þá kom einnig í ljós að þeir þátttakendur sem skoða Snapchat oftar á dag verða fyrir 

meiri áhrifum en þeir sem skoða samfélagsmiðilinn sjaldnar. Þá eru þeir sem skoða 

Snapchat oftar líklegri til þess að kaupa vöruna. Þessi niðurstaða gefur augaleið, að þeir 

sem skoða samfélagsmiðla oftar, eru líklegri til að verða fyrir áhrifum og eru því líklegri til 

að kaupa vöru.  

Áhugavert er að sjá að samkvæmt rannsókninni telja þátttakendur sig almennt vera 

ósammála því að þekktur einstaklingur á Snapchat gefi raunsæja mynd af vöru eða 

þjónustu sem hann fjallar um. Einnig töldu þátttakendur að meðmæli þekktra einstaklinga 

væru ekki sönn og bera þarf af leiðandi ekki traust til ummælanna. Þetta er þvert á 

fræðigrein Sammis, Lincoln og Pomoni (2015) þar sem þeir tala um að neytendur treysta 

gjarnan ummælum þekktra einstaklinga á samfélagsmiðlum um ákveðnar vörur, 

vörumerki eða þjónustur. 

 Það sem kom einnig fram í rannsókninni er að almennt voru þátttakendur sammála 

um að þekktir einstaklingar ættu að tilgreina ef þeir fengu þóknun fyrir ummæli sín á vöru 

eða þjónustu. Hins vegar virðast einstaklingar bera minna traust til ummælanna vitandi 

það að þóknun er fengin fyrir ummælin. Það var þó marktækur munur á milli hópa, þar 

sem þeir sem fylgja fleirum bera frekar traust til ummæla heldur en þeir sem fylgja færri 

þekktum einstaklingum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa það til kynna að tengsl eru á 

milli hversu mikið einstaklingur notar Snapchat og hversu mörgum þekktum 

einstaklingum hann fylgir og því hversu mikil áhrif verða á kauphegðun einstaklings. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má svara rannsóknarspurningunni sem lagt 

var upp með í upphafi ritgerðar á þann veg að samkvæmt fylgjendum þekktra einstaklinga 

á Snapchat hefur umfjöllun þeirra áhrif á kauphegðun þátttakenda. Niðurstöðurnar gefa 

það til kynna að því fleirum sem einstaklingur fylgir á Snapchat því meiri áhrifum verður 

hann fyrir sem á endanum geta leitt til kaupa á þeirri vöru eða þjónustu sem fjallað var 

um. Samkvæmt þessum niðurstöðum ætti markaðsfólk að nýta sér þá leið að auglýsa 

vörur og þjónustu í gegnum þekkta einstaklinga á Snapchat sem hafa fjölda fylgjenda. Sú 

markaðsleið gæti skapað meira virði fyrir fyrirtækið. 
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10  Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Takmarkanir voru í spurningu höfundar „Hversu líkleg/ur ert þú til þess að kaupa 

vöru/þjónustu sem þekktur einstaklingur mælir með á Snapchat?“ þar sem 

svarmöguleikar voru sammála/ósammála. Svarmöguleikarnir gátu leitt þátttakendur til 

misskilnings við spurninguna sjálfa og gat mögulega haft áhrif á niðurstöðu rannsóknar.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru að mestum hluta á aldursbilinu 18-34 ára en 

kynjaskiptingin var nokkuð jöfn. Rannsóknin var send út á Facebook síðu höfundar, þar 

sem aldursbilið er að lang mestu leyti á bilinu 18-34 sem hafði að öllum líkindum áhrif á 

aldursdreifingu rannsóknarinnar. Höfundur telur samt sem áður að umrætt aldursbil gefi 

raunhæfa mynd á það hverjir það eru sem verða mest fyrir áhrifum af umfjöllun um vöru 

eða þjónustu þekktra einstaklinga á Snapchat. Áhugavert væri þó að kanna hvort önnur 

aldursbil mundu hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

Það er ljóst að þátttakendur verða fyrir áhrifum af ummælum þekktra einstaklinga á 

Snapchat og áhugavert væri að komast að hversu hátt verð neytendur væru tilbúnir til 

þess að borga fyrir vöru, vörumerki eða þjónustu sem þekktir einstalingar mæla með á 

sínum Snapchat reikningum. Einnig væri áhugavert að skoða hvernig sala er á ákveðni 

vöru áður en þekktur einstaklingur auglýsir hana fyrir sínum fylgjendahóp og skoða síðan 

aftur sölutölur á sömu vöru eftir að þekktur einstaklingur auglýsir hana. 

Að lokum má svo nefna að það gæti orðið athyglisvert að rannsókn yrði gerð þar sem 

rannsakaðir eru þekktir einstaklingar með ákveðinn fjölda fylgjendahóps á sínum 

Snapchat reikningi. Reynt væri að komast að þeirri niðurstöðu hvort þeir upplifi sjálfa sig 

sem áhrifavalda og hvernig þeir hátta umfjölluninni þannig að hún skili sér sem best til 

neytenda. 
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Viðauki 

 

Spurningakönnun:  

Inngangur 

Kæri viðtakandi  

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni mínu til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands, 

sem fjallar um notkun samfélagsmiðilsins Snapchat sem vettvang fyrir vörur, vörumerki og 

þjónustu.  

Þín þátttaka skiptir miklu máli og þætti mér mjög vænt um ef þú gætir tekið þátt. Könnunin 

er nafnlaus og svör verða ekki rakin til einstakra þátttakanda. 

Könnunin er áætluð þeim sem nota samfélagsmiðilinn Snapchat og eru fylgjendur þekktra 

einstaklinga á Snapchat sem eru ekki persónulegir vinir þeirra. 

Það tekur um það bil 3-5 mínútur að svara könnuninni. 

Með fyrirfram þökk 

Jón Gísli Ström (jgs13@hi.is) 

1. Ertu þú með Snapchat aðgang ? 

- Já 

- Nei – sleppa ákveðnum spurningum, fara beint í spurningu 13 

2. Hversu oft skoðar þú Snapchat 

- Fjórum sinnum eða oftar á dag  

- Einu sinni til þrisvar á dag 

- Fjórum til sex sinnum á viku 

- Einu sinni til þrisvar á viku 

- Einu sinni til þrisvar í mánuði 

- Sjaldnar en einu sinni í mánuð 
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3. Hversu mörgum þekktum eintaklingum fylgist þú með á snapchat ? 

- Ég fylgist með 1-3 þekktum einstaklingum á snapchat 

- Ég fylgist með 4-6 þekktum einstaklingum á snapchat 

- Ég fylgist með 7-9 þekktum einstaklingum á snapchat 

- Ég fylgist með 10-12 þekktum einstaklingum á snapchat 

- Ég fylgist með 13 eða fleiri þekktum einstaklingum á snapchat 

4. Hefur þú orðið var/vör við umfjöllun þessara einstaklinga á vörum eða þjónustu 
á Snapchat aðgangi sínum ? 

- Já 

- Nei 

- Ekki viss 

Hversu ósammála/sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum 

5. Hversu líkleg/ur ert þú til þess að kaupa vöru/þjónustu sem þekktur 
einstaklingur mælir með á snapchat? 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála  

- Mjög Ósammála 

6. Ef þekktur einstaklingur á Snapchat mælir með vöru eða þjónustu ertu líklegri 
til þess að gera meiri væntingar til vörunar eða þjónustunnar en þú hefðir ella 
gert? 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 

- Mjög ósammála 
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7. Ég tel þekkta einstaklinga gefa almennt raunsæja mynd af vörum eða 
þjónustum sem hann fjallar um 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 

- Mjög ósammála 

8. Ég trúi því að meðmæli þekkts einstaklings á Snapchat um vöru og þjónustu sé 
sönn 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 

- Mjög ósammála 

9. Ég verð fyrir meiri áhrifum af vörum eða þjónustu í gegnum Snapchat hjá 
þekktum einstaklingum en ef varan eða þjónustan er auglýst í sjónvarpi eða á 
öðrum miðli ? 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 

- Mjög ósammála 

10. Mér finnst eðlilegt að þekktir einstaklingar sem fjalla um vöru eða þjónustu á 
Snapchat tilgreini hvort þeir hafi fengið þóknun fyrir umfjöllunina ? 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 
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- Mjög ósammála 

11. Ég treysti ummælum þekktra einstaklinga á snapchat um vöru eða þjónustu þó 
ég viti að þeir hafði fengið þóknun fyrir umfjöllunina. 

- Mjög sammála 

- Sammála 

- Hvorki né 

- Ósammála 

- Mjög ósammála 

Bakgrunnspurningar  

12. Hver er aldur þinn? 

- Yngri en 18 ára 

- 18 – 24 ára 

- 25 – 34 ára 

- 35 – 44 ára 

- 45 – 54 ára 

- 55 – 64 ára 

- Eldri en 64 ára 

13. Kyn 

- Karl 

- Kona 

- Annað 

14. Hvaða menntunarstig hefur þú lokið? 

- Grunnskóli 

- Menntaskóli 

- Háskóli á grunnstigi 

- Háskóli á framhaldstigi 


