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Abstract 

The main objective of this thesis is to discuss different marketing strategies and 

how businesses use social media for marketing. Marketing is thoroughly defined 

as well as the marketing mix and promotional mix in the context of integrated 

marketing communications. The beginning of the Internet is summarized and 

how it has developed till present day, in connection to social media, social media 

types and how individuals and companies have, and can benefit from them. 

The thesis is based on a quantitative research that took place in April 2017. Three 

interviews were taken with owners of five companies that use social media 

marketing for their businesses. Respondents were chosen by purposive sampling 

based on their personal experience of the subject. The interviews were based on 

a semi structured interview framework prepared by the author. 

The main conclusion revealed that social media marketing is extremely 

important for companies and even preferable to the use of print- and broadcast 

media. The success of companies is measured on how well the participants have 

been able to personalize their businesses and thereby create both brand loyalty 

and image in the eyes of consumers. 

Keywords: Business administration, marketing studies, marketing, social media, 

integrated marketing communications, advertising.  



iv 

 

Þakkarorð 

Fyrst vil ég þakka leiðbeinandanum mínum Fjólu Björk Karlsdóttur fyrir 

gagnlega og góða leiðsögn á meðan ritgerðarsmíðin stóð yfir. Einnig vil ég senda 

þakkir til kennara við Viðskiptadeild Háskólans á Akureyri fyrir góða kennslu 

sem ég mun búa að alla ævi. 

Eiginmaður minn, Bjarki Áskelsson, á miklar þakkir skildar fyrir allt sem hann 

hefur lagt á sig síðastliðin þrjú ár á meðan á námi mínu stóð. Án hans væri ég 

ekki hér og þessi ritgerð væri ekki orðin að veruleika. „Þetta er bara tímabil“ eru 

orð sem hafa bergmálað í höfðinu á mér síðastliðnar vikur og mánuði og hér er 

ég loksins stödd, að skrifa þakkarorð í mína eigin lokaritgerð. Takk, elsku Bjarki 

minn, fyrir allt. Börnin okkar þrjú, Amelía Rán, Aron Rafael og Anton Rökkvi, 

fá sérstakar þakkir fyrir einstaka þolinmæði og dugnað á þessum þremur árum, 

sem hafa verið þrekraun okkar allra í að læra. Þolinmæði er dyggð. 

Vinir mínir og fjölskylda fá einnig miklar þakkir fyrir stuðning á námsferli 

mínum, ég mun ekki tíunda neinn hér upp, en þið vitið hver þið eruð. 

Gylfi Þorkelsson fær sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og góð ráð varðandi notkun 

á íslenskri tungu í gegnum árin. 

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum, þeim Maríu Markó, Heiðdísi 

Austfjörð og Magnúsi Má fyrir að gefa sér tíma til að aðstoða mig við þessa 

rannsókn 

 

Selfossi, 24. apríl 2017 

Ingibjörg Blaka Hreggviðsdóttir 

  



v 

 

Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að fjalla um markaðssetningu og notkun fyrirtækja 

á samfélagsmiðlum í markaðssetningarskyni. Farið er ítarlega í markaðssetningu 

og hún skilgreind ásamt því að fjalla um sölu- og kynningarráða í samhengi við 

samþætt markaðssamskipti (e. intergrated marketing communications – IMC). 

Einnig er stiklað á stóru um upphaf Internetsins og hvernig sú þróun hefur verið 

allt til dagsins í dag samhliða því að fjalla um samfélagsmiðla, tegundir 

samfélagsmiðla og hvernig einstaklingar og fyrirtæki hafa og geta nýtt sér þá. 

Rannsóknin byggist á megindlegri rannsókn sem fór fram í apríl 2017 þegar 

tekin voru þrjú viðtöl við eigendur fimm fyrirtækja sem nota 

samfélagsmiðlamarkaðssetningu fyrir sín fyrirtæki. Viðmælendur voru valdir 

með tilgangsúrtaki út frá persónulegri reynslu þeirra af viðfangsefninu. Í 

viðtölum var stuðst við hálfstaðlaðan viðtalsramma sem unninn var af höfundi. 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að samfélagsmiðlamarkaðssetning er afar 

mikilvæg fyrir fyrirtæki og jafnvel svo mikilvæg að þau kjósi frekar að 

markaðssetja sig á samfélagsmiðlum en á prent- og ljósvakamiðlum. Árangur 

fyrirtækja mælist af því hversu vel viðmælendur hafa náð að persónugera 

fyrirtæki sín og skapa þar með ákveðna vörumerkjatryggð og ímynd í augum 

neytenda. 

Lykilorð: Viðskiptafræði, markaðsfræði, markaðssetning, samfélagsmiðlar, 

samþætt markaðssamskipti, auglýsingar. 
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Inngangur 

Samfélagsmiðlar er ekki gamalt hugtak en þrátt fyrir það er augljóst að með 

tilkomu þeirra hefur markaðsumhverfið gjörbreyst. Samfélagsmiðlar hafa átt 

stóran þátt í að minnka heiminn, ef svo má að orði komast, þar sem öll samskipti 

geta nú farið fram á rauntíma. Upphaflega voru samfélagsmiðlar hugsaðir sem 

vettvangur fyrir einstaklinga til að hafa samskipti á miðlum á borð við Facebook, 

Instagram og Snapchat. Samfélagsmiðlar hafa verið að ryðja sér til rúms í 

markaðsumhverfi síðastliðin ár og nú virðist sem fjöldinn allur af fyrirtækjum 

nýti sér samfélagsmiðla í markaðssetningarskyni. 

Höfundur hefur haft áhuga á markaðssetningu til fjölda ára og síðastliðin ár hefur 

sá áhugi beinst að samfélagsmiðlum og hvernig fyrirtæki eru að nýta sér þá til 

markaðssetningar. Þannig kviknaði sú hugmynd höfundar að rannsaka notkun 

samfélagsmiðlamarkaðssetningar og svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

▪ Hverjir eru lykilþættir árangurs fyrirtækja af notkun 

samfélagsmiðlamarkaðssetningar? 

Svo hægt sé að svara rannsóknarspurningunni þarf einnig að svara eftirfarandi 

undirspurningum: 

▪ Hvaða virði felst í samfélagsmiðlamarkaðssetningu fyrir 

fyrirtæki? 

▪ Hafa samfélagsmiðlar breytt til frambúðar leiðum fyrirtækja í  

markaðssetningu, ef svo er, hvernig? 

▪ Er einhver einn samfélagsmiðill sem ber af öðrum og hentar betur 

til markaðssetningar fyrirtækja? 
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1. Markaðssetning 

Er markmið markaðssetningar að skapa þarfir eða er markmiðið að uppfylla þær 

þarfir sem fólk hefur fyrir? Ef markaðssetning skapar þarfir hjá almennum 

borgurum er ljóst að hún spilar töluvert stærra hlutverk í mótun samfélagsins 

heldur en ef hún beinist einungis að þörfum.  

American Marketing Association (AMA) skilgreinir markaðssetningu sem þær 

athafnir, stofnanir og ferla sem skapa, miðla, dreifa og skiptast á hlutum eða 

gjörðum sem hafa virði fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, hluthafa og sam-

félagið í heild (About AMA, e.d.). 

Philip Kotler, einn þekktasti sérfræðingurinn í markaðsfræðum, segir að 

markaðssetning sé ekki listin að finna snjallar leiðir til að losa þig við það sem 

þú býrð til heldur sú list að búa til raunverulegt virði fyrir viðskiptavini (Kotler, 

e.d.). 

Báðar skilgreiningarnar fjalla um að skapa virði en skilgreining AMA fjallar um 

virði fyrir samfélagið í heild í því samhengi að samfélagið sé hagsmunaaðili 

markaðssetningar. Viðskiptavinurinn eða neytandinn er þó aðalpersónan í 

báðum skilgreiningum þar sem áhersla er lögð á að hann hagnist af 

markaðsstarfinu. Að því sögðu mætti velta fyrir sér hvort þessi áhersla á að láta 

neytandann hagnast hafi verið upphaf þess að hlutverk markaðsstarfs sé að búa 

til þarfir.  

Til að fyrirtæki lifi á samkeppnismarkaði verða þau að markaðssetja starfsemi 

sína á árangursríkan hátt til að búa til eftirspurn eftir þeirri vöru og/eða þjónustu 

sem þau bjóða uppá (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2012, bls. 5). 

Árangursrík markaðssetning er eins og sagan endalausa. Jay Conrad Levinson 

komst skemmtilega að orði þegar hann sagði að markaðssetning sé ekki einhver 

einn viðburður, heldur ferli. Það er ákveðið upphaf og miðja en það er í raun 

enginn endir og þess vegna er þetta ferlið endalausa. Það er hægt að breyta og 

bæta, gera ferlið fullkomnara eða jafnvel setja það alveg í bið en maður hættir 

því aldrei (Levinson, 2007, bls. 3-4). 
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1.1. Samval söluráðanna 

Það er nauðsynlegt að skilja og þekkja markaðinn sem og neytendur til að ná 

hagnaði til lengri tíma og því er mikilvægt að nýta öll þau verkfæri sem gefast 

til að ná slíkum markmiðum. Samval söluráðanna (e. marketing mix) eru meðal 

þeirra verkfæra sem er gott að nýta sér. Þeirra hlutverk er að miðla, skapa og 

auka virði til neytenda með því að bjóða vörur á ákveðnu verði, á ákveðnum 

stað, með ákveðnum leiðum og kynningum og um leið að búa til þekkingu um 

vöruna og/eða þjónustuna hjá neytendum og skapa áhuga og þörf (Belch og 

Belch, 2012, bls. 8). Árið 1960 setti E. Jerome McCarthy fram þá kenningu að 

nauðsynlegt væri að styðjast við fjóra söluráða (e. 4 P‘s) sem eru vara, verð, 

vettvangur og vegsauki. Árið 1981 bættu Booms og Bitner við þremur nýjum 

söluráðum (e. extended marketing mix) sem eru fólk, ferlar og áþreifanlegar 

vísbendingar. Tilgangi söluráðanna mætti líkja við það þegar baka eigi köku, allt 

hráefni þarf að vera til staðar til að fá sem besta útkomu þar sem magn hvers 

hráefnis fyrir sig er mælt eftir þörfum. Því getur hlutfallið sem fyrirtæki leggja á 

söluráðana sjö (e. 7P‘s) verið misjafnt, allt eftir því hvað hentar hverju sinni 

(Goi, 2009, bls. 1-3). 

 

Mynd 1: Samval söluráðanna 

Samval 
söluráðanna

Vara

Verð

Vettvangur

VegsaukiFólk

Ferlar

Áþreifanlegar 
vísbendingar
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1.1.1. Vara 

Vara (e. product) er ekki einungis vara, heldur getur einnig verið um að ræða 

þjónustu eða samsetningu af hvoru tveggja sem fyrirtæki bjóða uppá í þeim 

tilgangi að ná til markhópsins (Kotler og Armstrong, 2006, bls. 50). Fyrirtæki 

verða til því þau hafa einhverja vöru, þjónustu eða hugmynd að bjóða neytendum 

og þá yfirleitt í skiptum fyrir peninga (Belch og Belch, 2012, bls. 60). Þjónusta, 

gæði, hönnun, vörumerki og umbúðir eru meðal þeirra eiginleika sem eru hluti 

af vörunni sjálfri (Kotler o.fl., 2012, bls. 31). 

1.1.2. Verð 

Verð (e. price) er það sem neytandi þarf að láta af hendi í skiptum fyrir vöru 

og/eða þjónustu. Verð fer eftir markaðnum og því verði samkeppnisaðilar bjóða 

uppá (Kotler og Armstrong, 2006, bls. 50). Að öllu jöfnu er um að ræða skipti á 

peningum og vörum eða þjónustu en í augum viðskiptavinarins leggur hann líka 

til tíma sinn, hugsun og fyrirhöfn (Belch og Belch, 2012, bls. 61). Verð mótast 

einnig af þáttum eins og listaverði, afsláttarverði, hlunnindum, greiðslutíma og 

lánskjörum (Kotler o.fl., 2012, bls. 31). 

Verð er eini söluráðurinn sem skapar tekjur á meðan hinir auka kostnað. Verð 

vöru og/eða þjónustu er jafnvel sá þáttur sem auðveldast er að breyta. Útliti vöru 

og kynningu til dæmis tekur tíma að breyta. Ákvörðun um verðlag er oft á tíðum 

flókin og erfið og því miður eru margir markaðsmenn (e. marketers) sem 

vanrækja áætlanir sínar um verðlag og þau áhrif sem hún gæti haft á markaðinn 

og einnig á almenning. Markaðsmenn verða að taka tillit til margra þátta og hafa 

mikla yfirsýn þegar kemur að ákvörðunum um verð. Taka þarf tillit til 

fyrirtækisins, viðskiptavina, samkeppni og markaðsumhverfis. Verð verður því 

að vera í samræmi við stefnu markaðssetningar fyrirtækisins, markhóp vörunnar 

og staðfærslu vörumerkisins (e. brand positioning) (Kotler o.fl., 2012, bls. 649). 

1.1.3. Vettvangur 

Vettvangur (e. place) snýst um að finna réttar boðleiðir og staðsetningu fyrir 

vöruna og/eða þjónustuna (Kotler og Armstrong, 2006, bls. 50). Þjónustusvæði, 

staðsetning, birgðir og samgöngur eru meðal þeirra þátta sem taka þarf tillit til 

þegar velja á vettvang fyrir vöru og/eða þjónustu (Kotler o.fl, 2012, bls. 31). 
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Staðsetning getur verið allt frá staðsetningu innan verslunar til  staðsetningar á 

Internetinu og þá á hvaða heimasíðum eða samfélagsmiðlum best sé að auglýsa. 

Vefsíður og samfélagsmiðlar eru eins ólíkir og þeir eru margir og hafa því 

mismunandi þjónustugildi og ná til mismunandi markhópa 

1.1.4. Vegsauki 

Auglýsingar, sölukynningar, almannatengsl og bein markaðssetning eru meðal 

þess sem eru vegsauki (e. promotion) vöru og/eða þjónustu. Vegsauki eru þær 

leiðir sem hvað hentugastar þykja til að nálgast viðskiptavinina (Kotler og 

Armstrong, 2006, bls. 50). Samfélagsmiðlar gætu einnig talist til vegsauka þar 

sem neytendur hafa vald til að ákveða hvaða fyrirtækum eða vörumerkjum þeir 

kjósa að fylgja.  

Vegsauki hefur einnig verið skilgreindur sem samhæfing allra aðgerða sem 

seljendur geta gripið til í þeim tilgangi að selja vörur og þjónustu eða til að kynna 

hugmyndir (Belch og Belch, 2012, bls. 18). 

1.1.5. Fólk 

Fólk (e. people) eru allir sem koma að fyrirtækinu á einn eða annan hátt. Það er 

til dæmis starfsfólk, neytendur og viðskiptavinir (Belch og Belch, 2012, bls. 31). 

Markaðsmenn þurfa að huga að væntri hegðun viðskiptavina, sem dæmi, þá 

hefur fjöldi, manngerð og hegðun fólks áhrif á ánægju viðskiptavina þegar þeir 

fara út að borða á veitingastað (Rafiq og Ahmed, 1995, bls. 7). 

1.1.6. Ferlar 

Ferlar (e. process) í markaðssetningu eru meðal annars þjónustuteikningar (e. 

service blueprint), sjálfsafgreiðsla og þjónusta í gegnum netið (Belch og Belch, 

2012, bls. 31). Allar þær verklagsreglur, kerfi og flæði starfsmanna þar sem vara 

og/eða þjónusta er keypt er meðal annars unnin í ferlum. Því er nauðsynlegt að 

tryggja að viðskiptavinir skilji ferlana, sama hvort um ræði sjálfsafgreiðslu eða 

fulla þjónustu þar sem viðskiptavinir bíða í röð eftir afgreiðslu (Rafiq og Ahmed, 

1995, bls. 7). 

1.1.7. Áþreifanlegar vísbendingar 

Þegar talað er um áþreifnalegar vísbendingar (e. physical evidence) er átt við það 

umhverfi þar sem varan og/eða þjónustan er afhent. Viðskiptavinir nýta sér 



6 

 

einnig oft á tíðum áþreifanlegar vísbendingar til að meta gæði þjónustunnar. Því 

minna sem er af óáþreifanlegri þjónustu, því meiri þörf er á því að gera hana 

áþreifanlegri (Rafiq og Ahmed, 1995, bls. 7). 

Áþreifanlegar vísbendingar geta líka verið hljóð sem viðskiptavinurinn heyrir, 

svo sem tónlist og þess háttar, eða lykt, bragð og allt það sem hann nær að snerta 

(Belch og Belch, 2012, bls. 31). 

1.2. Kynningarráðar 

Einu af fjórum fyrstu söluráðunum, vegsauka, má skipta niður í blöndu af sex 

kynningarráðum (e. promotional mix): auglýsingar, beina markaðssetningu, 

gagnvirka markaðssetningu, söluhvata, almannatengsl og persónulega sölu 

(Belch og Belch, 2012, bls. 18).  

 

Mynd 2: Kynningarráðar 

Samskipti fyrirtækja við markaði einkenndust lengi vel nær eingöngu af notkun 

fjöldamiðla (e. mass media). Fjöldamiðlar, sem eru algerlega einhliða 

samskiptaform, eru til dæmis sjónvarp, útvarp, tímarit og dagblöð. Margir hugsa 

um auglýsingar þegar þeir heyra orðið „markaðssetning“ enda var það í fjölda 

mörg ár þannig að fyrirtæki notuðustu eingöngu við fjöldamiðla. Tilgangurinn 

var að ná til sem flestra og því var stuðst við miðla sem höfðuðu til stærsta hluta 

markaðarins. En markaðssetning snýst ekki eingöngu um auglýsingar. Í mörg 

Kynningarráðar

Auglýsingar

Bein 
markaðssetning

Gagnvirk 
markaðssetning

Söluhvatar

Almannatengsl

Persónuleg sala
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horn er að líta og huga þarf að ýmsum þáttum því markaðurinn er í sífelldri 

endurmótun og í dag hefur markaðssetning aldrei verið eins mikilvæg. Hér áður 

fyrr treystu fyrirtæki auglýsingastofum til að auglýsa fyrir sig og til að sjá um öll 

markaðssamskipti en í dag dugar það ekki til (Belch og Belch, 2012, bls. 7-11). 

 

Mynd 3: Eldra viðhorf til markaðssamskipta 

Eins og mynd þrjú sýnir þá var viðhorf til markaðssamskipta sú að hver og einn 

miðill ynni sjálfstætt til að koma vörunni og/eða þjónustunni á framfæri. En til 

að hámarksárangur náist þarf að samþætta markaðssamskipti með notkun fleiri 

kynningarráða en auglýsinga. Miklar tækniframfarir hafa átt sér stað síðastliðin 

ár og áratugi og því er markaðsumhverfi mjög frábrugðið því sem áður þekktist 

og fyrirtæki eru í óða önn að aðlagast þeim breytingum og færa sig nær 

samþættum markaðssamskiptum (Belch og Belch, 2012, bls. 7-9).  

Samþætt markaðssamskipti (e. intergrated marketing communication – IMC) 

tengja saman mismunandi kynningarráða og aðrar markaðsaðgerðir í þeim 

tilgangi að koma skilaboðum fyrirtækja til neytenda. Núverandi skilgreining 

samþættra markaðssamskipta samkvæmt Don Schultz (2004, bls. 8) er sú að þau 

séu úthugsuð viðskiptaaðferð sem er notuð til að áætla, þróa, framkvæma og 

meta samstillta, mælanlega og sannfærandi viðskiptaáætlun fyrir neytendur, 

viðskiptavini, launþega, samstarfsaðila og aðra viðeigandi ytri og innri 

markhópa. Markmiðið er að skila bæði fjárhagslegum skammtímahagnaði og 

byggja upp langtímavirði vöru fyrir hluthafa (Belch og Belch, 2012, bls. 9, 558). 



8 

 

 

Mynd 4: Samþætt markaðssamskipti 

Það sem Schultz á við er að öll markaðssamskipti séu samræmd, líkt og mynd 

fjögur sýnir, og virka sem ein heild, eða ein rödd. Markaðssamskiptin eru öll 

tengd saman með samræmdum skilaboðum í gegnum allar boðleiðir sem byggja 

upp ímynd fyrirtækisins og að lokum sterkt vörumerki (Belch og Belch, 2012, 

bls. 9, 558).  

Mangold og Faulds (2009, bls. 358) gera athugasemdir við að samfélagsmiðlar 

séu ekki hluti af kynningarráðunum, og þar af leiðandi hluti af samþættum 

markaðssamskiptum, í ljósi þess að þeir skipa orðið stóran sess í 

markaðssetningu fyrirtækja, og hvetja því fyrirtæki til að eiga þar gagnvirk 

samskipti við viðskiptavini sína. 

1.2.1. Auglýsingar 

Auglýsingar (e. advertising) hafa alltaf snúist um að hafa áhrif á neytendur, fá 

þá til að gera hluti sem auglýsendurnir vilja og er ein birtingarmynd 

markaðsstarfs fyrirtækja, félagasamtaka og stofnanna. Hvort sem það er að velja 

ákveðið vörumerki, nota afsláttarmiða eða fara inn á heimasíðu þá er máttur 

auglýsinga í raun mjög magnað fyrirbæri. Kotler skilgreindi auglýsingar sem 

allar þær ópersónulegu framsetningar og kynningar á vörum eða þjónusta sem 

greiddar eru af tilgreindum bakhjarli (Kotler, 2000, bls. 578; Ryan, 2014, bls. 2). 

Svo lengi sem elstu menn muna hefur fólk reynt að hafa áhrif hvert á annað með 

öllum þeim ráðum og miðlum sem voru fyrir hendi hverju sinni. Umtal (e. word 

of mouth) var fyrsti „miðillinn“ sem var notaður enda gott aðgengi að þeim 
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miðli. Allt frá tímum Forngrikkja hafa fundist vísbendingar um auglýsingar 

ristar á veggi hella, í kringum aldamótin 1600 litu prentaðir miðlar, sem 

innihéldu auglýsingar, dagsins ljós. Á 17. öld voru auglýsingar, sem fljótlega 

urðu vinsælar um allan heim, nær daglega í dagblöðum á Englandi. Við upphaf 

20. aldar varð ljóst að viðsnúningur yrði á auglýsingum með tilkomu útvarpsins. 

Sjónvarpið fylgdi þar svo fast á eftir sem umturnaði heimi auglýsinga enn eina 

ferðina og í lok aldar kom enn eitt markaðsaflið til sögunnar, Internetið. Með 

tilkomu þess fæddist tækniöldin sem við lifum á núna (Ryan, 2014, bls. 3). 

Tæknilegar framfarir í gegnum aldanna rás hafa leitt auglýsingar á þann stað sem 

þær eru á núna og hafa gjörbreytt vinnuaðferðum fyrirtækja í samskiptum við 

viðskiptavini sína. Þó virðist vera sem gamlar hefðir gleymist seint þar sem 

þessar nýju leiðir, sem leystu gömlu aðferðirnar af hólmi, leiti alltaf í uppruna 

sinn, því umtal er enn í fullu fjöri á stafrænu öldinni (Ryan, 2014, bls. 4). 

Nútíma neytandi er orðinn svo læs á auglýsingar að hann ber á kennsl á þær undir 

eins í þeim miðlum sem hann er vanur að nota, svo sem útvarpi, dagblöðum og 

sjónvarpi. Lesandinn aðgreinir auglýsingar frá öðru efni á sömu blaðsíðu á 

aðeins örfáum sekúndum (Goddard, 2002, bls. 5). 

Prentmiðlar 

Prentmiðlum (e. print media) er yfirleitt skipt niður í tvo flokka, annars vegar 

dagblöð og hins vegar tímarit, en báðir draga þeir að sér lesendur af mörgum 

ástæðum. Prentmiðlar eru sérstaklega áhrifaríkir til að koma skilaboðum til 

markhópa. Dagblöð eða tímarit eru aðgengileg flestum neytendum, sem þeir lesa 

sér til skemmtunar og dægradvalar ásamt því að upplýsa sjálfan sig um atvik 

líðandi stundar í samfélaginu (Fill, 2005, bls. 558). 

Dagblöð eru talinn vera sá miðill sem nær til fjöldans á meðan tímarit eru 

skilgreind sem markhópamiðill (e. target media). Ástæða þess er sú að dagblöð 

hafa að öllu jöfnu fjölbreyttari umfjöllunarefni á meðan tímaritin eru sérhæfðari 

og því er auðveldara að ná til fjölda fólks með auglýsingum í dagblöðum en til 

einstakra markhópa með tímaritum. Dagblöð hafa afar stuttan líftíma því 

dagblað er orðið úrelt næsta útgáfudag og eins eru gæði prentunar afar 

takmörkuð. Tímarit koma skilaboðum sínum á framfæri til þröngs markhóps og 

prentun er oft á tíðum í miklum gæðum, því verið er að höfða til ákveðins 
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markhóps þar sem slík gæði eru mikils metin. Líftími tímarita er lengri en 

dagblaða og mikið er um að tímarit séu keypt í áskrift sem gefur vísbendingu um 

að þau séu lesin oftar en einu sinni af sama aðilanum eða fleiri persónum (Fill, 

2005, bls. 558-560). 

Ljósvakamiðlar 

Ljósvakamiðlum (e. broadcasting media) er líkt og prentmiðlum skipt niður í tvo 

flokka, sjónvarp og útvarp. Þessir miðlar eru notaðir af auglýsendum því í all 

flestum tilfellum er hægt að ná til mjög margra með tiltölulega litlum kostnaði. 

Flest fólk notar sjónvarp sér til skemmtunar á meðan útvarp er sá miðill sem nær 

til flests fólks utan heimilisins. Auglýsendur geta stuðst við sjónræna og 

hljóðræna þætti í skilaboðum sínum á ljósvakamiðlum og geta útskýrt og sýnt 

þá kosti sem tiltekin vara veitir neytendum. Í sjónvarpi er stuðst við sjónræna og 

hljóðræna hætti ásamt hreyfingu á meðan útvarp notar eingöngu hljóðræna þætti 

til að koma skilaboðum til neytenda en báðir miðlarnir hafa þann möguleika að 

höfða til tilfinninga neytenda í skilaboðum sínum (Belch og Belch, 200, bls. 338-

343, 362-367). 

Útvarp hefur lengi verið vanmetin auglýsingamiðill. Útvarpsauglýsingar eru 

ekki kostnaðarsamar og hægt er að koma skilaboðum til neytenda á tiltölulega 

stuttum tíma eftir að hugmynd að auglýsingu kemur upp. Gott dæmi er að á fyrsta 

snjódegi eftir að notkun nagladekkja er leyfð má heyra auglýsingar um 

dekkjaskipti í útvarpinu. Útvarpsauglýsingar virkja ímyndunarafl neytenda og 

skilja þar af leiðandi meira eftir sig en auglýsingar á öðrum miðlum, sem gerir 

útvarpið að einstaklega góðum auglýsingakosti en hins vegar þarf mikla tíðni til 

að ná mikilli dekkun (Fill, 2005, bls. 555-563). 

Sjónvarp býr yfir þeim möguleika að nýta samspil hreyfinga, hljóðs og myndar 

sem hefur mikil áhrif á neytendur. Sjónvarp hefur þá kosti að ná til mikils fjölda 

og fyrrnefnt samspil gerir það að verkum að sjónvarp er áhrifaríkasti 

auglýsingamiðillinn og jafnframt sá dýrasti (Arens, 2006, bls. 512). 

Auglýsingar tóku stakkaskiptum með tilkomu sjónvarpsins og umbreyttust á 

einungis nokkrum áratugum og fjöldinn allur af sundurleitum gerðum 

auglýsinga með mjög ólíkum einkennum urðu til. Langar og dýrar 

sjónvarpsauglýsingar sem einna helst minna á stytta útgáfu af sápuóperu eiga 
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fátt sameiginlegt með einföldum sprettigluggum Internetsins en samt sem áður 

eiga auglýsingar enn þann dag í dag að ná yfir allt sviðið (Cook, 2001, bls. 9). 

Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru allir þeir gagnvirku miðlar sem finna má 

í samfélaginu í dag. Þeir miðlar sem teljast þar með eru til dæmis Facebook, 

Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter og YouTube svo eitthvað sé nefnt 

(Kaplan og Haenlein, 2010, bls.61). Rabb (2009, bls. 27) komst fimlega að orði 

þegar hann sagði að markaðssetning með notkun samfélagsmiðla væri það 

viðskiptatæki sem ekki væri hægt að hunsa. 

Undanfarið hefur verið mikil umræða í samfélaginu um markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum. Mikið hefur verið rætt um duldar auglýsingar og þá sér í lagi 

á Snapchat. Neytendastofa gaf út leiðbeiningar um auðþekkjanlegar auglýsingar 

árið 2005. Tilgangur leiðbeininganna var að gæta hagsmuna neytenda sem og að 

vernda traust þeirra aðila sem auglýsa á samfélagsmiðlum (Neytendastofa, e.d.).  

1.2.2. Bein markaðssetning á tækniöld 

Bein markaðssetning (e. direct marketing) er mun meira en eingöngu markpóstur 

eða vörulistar. Hún felur í sér margs konar starfsemi, þar á meðal stjórnun 

gagnasafna, beinnar sölu, símasölu, svörun markpósta á Internetinu og á 

prentmiðlum. Sem dæmi nota fyrirtæki á borð við Tupperware beina 

markaðssetningu með því að reiða sig á beina sölu af hendi sölufulltrúa sinna. 

Þetta er leið fyrirtækja til að hafa milliliðalaus samskipti við sinn markhóp í þeim 

tilgangi að skapa væn viðbrögð (Belch og Belch, 2012, bls 20-22).  

Í augum margra fyrirtækja spilar bein markaðssetning lykilhlutverk í 

samþættingu markaðssamskipta og þess vegna hefur sá miðill oft verið notaður 

til að rannsaka neytendur og er því afar verðmætt markaðstæki. Bein markaðs-

setning styðst oft við hina kynningarráðana og sameinar þar með ólíka miðla og 

aðferðir til að ná fram mismunandi áherslum á ólíka markhópa (Belch og Belch, 

2012, bls. 470-473). 

1.2.3. Gagnvirk markaðssetning á tækniöld 

Gagnvirk markaðssetning (e. interactive marketing) hefur undanfarna áratugi 

verið að breytast. Þessar breytingar hafa jafnvel verið þær öflugustu og 
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byltingarkenndustu í sögu markaðssetningar og eru knúnar áfram vegna framfara 

og þróunar á tækni. Þessi þróun hefur leitt til mikils vaxtar samskipta í gegnum 

gagnvirka miðla (e. interactive media), þá einkum á Internetinu. Gagnvirkir 

miðlar bjóða upp á tvíhliða samskipti þar sem viðtakendur, það er neytendur, 

geta tekið þátt í samskiptunum ólíkt hefðbundnum leiðum í markaðssetningu 

eins og auglýsingum í sjónvarpi eða á prenti (Belch og Belch, 2012, bls. 22-24).  

Með tilkomu Internetsins gjörbreyttist heimurinn sem við lifum í og í raun hefur 

engin uppfinning haft eins mikil áhrif á mannkynið í heild sinni síðan gufuvélin 

var fundin upp. Með ótrúlegum hraða hefur netið sett mark sitt á sífellt fleiri 

þætti lífs okkar, til dæmis hvernig við stundum viðskipti. Það hefur einnig gefið 

notendum tækifæri til að komast á auðveldlega og tafarlaust að endalausri 

uppsprettu upplýsinga ásamt því að bjóða upp á alþjóðleg og ódýr samskipti. 

Netið er alls staðar. Það leyfir samskipti alla daga og allan sólarhringinn með 

lágmarkskostnaði fyrir einstaklinga sem og fyrirtæki til að setja upp vefsíður (e. 

websites) eða til að nýta á annan hátt til að skiptast á vörum og þjónustu, 

peningum og upplýsingum (Kotler o.fl., 2012, bls. 142). 

1.2.4. Söluhvatar 

Söluhvatar (e. sales promotion) hafa oft verið skilgreindir sem bein hvatning til 

að ná sölu (Belch og Belch, 2012, bls. 516). Söluhvati er sá kynningarráður sem 

veitir aukna  hvatningu til sölu. Söluhvatar eru að öllu jöfnu flokkaðir niður í tvo 

flokka, það er neytendamiðaða og sölumiðaða (Belch og Belch, 2012, bls. 24). 

Neytendamiðaðir (e. consumer-oriented) söluhvatar beina athygli að neytendum 

og bjóða þeim hin ýmsu kjör sem auka gildi vörunnar og/eða þjónustunnar og 

hvetja til kaupa. Slíkur hvati getur verið afsláttarmiðar, félagsgjald í verslanir 

sem veita afslætti, eins og til dæmis Costco hérlendis, eða endurgreiðsla í formi 

punkta líkt og hjá bönkum og olíufélögum. Þessi verkfæri eru ætluð til að ýta 

undir kaup neytenda og auka þar með oft á tíðum skammtímaveltu fyrirtækja 

(Belch og Belch, 2012, bls. 24). 

Sölumiðaðir (e. trade-oriented) söluhvatar beina sjónum sínum að heildsölum, 

dreifingaraðilum og smásölum. Kynningar, hlunnindi, tilboð og sölukeppni eru 

meðal þeirra hvata sem notaðir eru til að hvetja söluaðila til að selja og kynna 

vörur fyrirtækisins (Belch og Belch, 2012, bls. 24). 
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Mörg fyrirtæki hafa tekið upp á því undanfarin ár að nota söluhvata í stað 

auglýsinga í sínu markaðsstarfi og ein ástæða þess er að vörumerkjatryggð (e. 

brand loyalty) fer hnignandi. Önnur ástæða breytinganna er að smásalar eru 

sífellt að stækka og eflast og fara fram á meiri stuðning frá heildsöluaðilum 

(Belch og Belch, 2012, bls. 24). 

1.2.5. Almannatengsl 

Almannatengsl (e. public relations) eru skilgreind sem ákveðin stjórnun sem 

leggur mat á viðhorf almennings, kemur auga á stefnur og starfshætti fyrirtækja 

og framkvæmir áætlanir til að ávinna sér virðingu almennings. Þessi skilgreining 

felur í sér að almannatengsl snúast ekki eingöngu um að selja vörur eða þjónustu 

heldur er einn megin þáttur þeirra að koma á og viðhalda jákvæðri ímynd 

fyrirtækisins (Belch og Belch, 2012, bls. 26). 

„Láttu gott af þér leiða, og talaðu svo um það“, er meginregla almannatengsla. Í 

raun þýðir þetta að fyrirtæki sem kjósa að vera í kastljósinu þurfa að leggja vinnu 

í að standa upp úr og vera sýnilegri en önnur, til að mynda með því að vera 

samfélagslega ábyrg eða að styrkja góð málefni. Almannatengsl snúast um að 

koma upplýsingum og sjónarmiðum fyrirtækja til almennings á þann hátt að 

hann skilji og styðji þau og slíkt hljómar betur og áreiðanlegra en auglýsing með 

sömu skilaboðum (Solomon, Marshall og Stuart, 2009, bls. 447-448). 

Almannatengla mætti kalla tjáningarstarfsmenn því þeirra starf snýst um 

sérhæfingu í samskiptum með það markmið að göfga fyrirtæki, setja fram, útbúa 

rök og grípa til hæfilegra herbragða til að ná settum markmiðum einstaklinga 

eða fyrirtækja (L‘Etang, 2004, bls. 3).  

Fyrirtæki eru í auknum mæli að nýta sér skipulögð almannatengsl til 

ímyndarsköpunar og algengt er að innan fyrirtækja starfi jafnvel sérstakar deildir 

sem vinna að beinum hætti að almannatengslum. Þessa auknu áherslu á 

almannatengsl innan fyrirtækja má rekja til skýrari markmiða um ímynd, 

samræmingu áhersluatriða, nákvæmara vali á leiðum í upplýsingamiðlun og hve 

vel almenningur er upplýstur er grundvallarskilyrði árangurs (Karl Friðriksson, 

1999, bls. 25). 

Þau fyrirtæki sem nota almannatengsl á réttan hátt geta viðhaldið góðu orðspori 

og jafnvel hindrað neikvætt umtal (Solomon, o.fl., 2009, bls. 448). 
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1.2.6. Persónuleg sala 

Persónuleg sala (e. personal selling) er eins og nafnið gefur til kynna „maður á 

mann“ söluaðferð þar sem sölumaður aðstoðar og reynir að sannfæra tilvonandi 

kaupendur um að kaupa vörur og/eða þjónustu af fyrirtækinu. Samskiptin milli 

seljanda og neytanda geta farið fram í eigin persónu eða í gegnum fjarskiptatæki, 

svo sem síma. Persónuleg sala er mjög ólík auglýsingum og getur oft verið 

árangursríkari en beinar auglýsingar eða kynningar því seljandi getur lagt mat á 

viðbrögð neytandans og brugðist við í samræmi við þau. Kostur persónulegrar 

sölu er sá að hægt er að sníða skilaboð eftir aðstæðum og þörfum hvers neytanda. 

Persónuleg sala er hins vegar dýr og hentar ekki öllu kynningarstarfi (Belch og 

Belch, 2012, bls. 26).  
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2. Veraldarvefurinn 

Árið 1962 skrifaði J.C.R. Licklider röð minnisblaða sem er ein fyrsta skráða 

lýsingin á félagslegum samskiptum í gegnum netið. Licklider sá fyrir sér að 

tölvur hvaðanæva að úr heiminum væru tengdar saman þar sem gögn og forrit 

væru aðgengilega öllum, frá hvaða tölvu sem er, óháð staðsetningu. Sýn hans er 

mjög í anda Internetsins eins og það er í dag. Upphaf Internetsins var ARPANET 

sem var þróað af bandaríska varnarmálaráðuneytinu og ráðgjöfum sem höfðu 

áhuga á að koma upp fjarskiptaneti sem gæti lifað af kjarnorkuárás. Markmiðið 

var að útbúa tölvunet, sem mætti líkja við köngulóarvef, sem myndi virka þó að 

skemmdir yrðu á einstaka tölvum og að tölvumiðstöðvar um heim allan væru 

tengdar í fjarneti og ef tengin slitnaði á einum stað þá myndu boðin hreinlega 

fara aðra leið á áfangastað. ARPANET eins og það þekktist fyrst óx og 

umbreyttist í Internetið eins og við þekkjum það í dag (Leiner o.fl., 2009, bls. 

23-24; Seitel, 2014, bls. 215). 

Eðlisfræðingurinn Tim Berners-Lee þróaði veraldarvefinn (e. world wide web) 

árið 1989, en hann er byltingarkenndur hluti af Internetinu. Veraldarvefurinn er 

safn milljóna tölva sem hafa aðgang að Internetinu og eiga það sameiginlegt að 

innihalda upplýsingar í sama sniði, eða HTML (e. hypertext markup language) 

sem sameinar margmiðlum, grafík, hljóð og myndbönd (Seitel, 2014, bls. 215). 

Hugtakið Vefur 1.0 (e. web 1.0) vísar almennt til fyrsta áratugar veraldarvefsins 

sem endaði þegar netbólan sprakk (Belch og Belch, 2012, bls. 495). Upphaflega 

voru samskipti á vefnum 1.0 einstefnumiðlun (e. one way) eða í einskonar 

fyrirlestrarformi þar sem viðtakandi gat einungis notið efnisins en ekki haft 

samskipti og því mætti líkja honum við risastóra upplýsingatöflu (Kaplan og 

Haenlein, 2010, bls. 60; Williams, Crittenden, Keo og McCarty, 2012, bls. 128). 
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Mynd 5: Munur á Vef 1.0 og Vef 2.0 

Þegar netbólan sprakk haustið 2001 markaði það ákveðin tímamót fyrir 

Internetið og margir töldu veraldarvefinn ofmetinn. Hugtakið Vefur 2.0 (e. web 

2.0) fæddist á umræðufundi MediaLive International og Tim O‘Reilly. O‘Reilly 

og veffrumkvöðullinn Dale Dougherty vöktu athygli á því að netbólan væri ekki 

nærri sprungin og að netið væri mikilvægara en áður þar sem nýjar vefsíður og 

forrit kæmu reglulega upp á yfirborðið (O‘Reilly, 2009, bls. 17) 

Vefur 2.0 er seinni útgáfa Internetsins og er sú útgáfa sem við þekkjum og notum 

í dag. Umhverfi vefsins 2.0 er gagnvirkt og gefur notendum kost á að samþætta 

mismunandi miðla. Vefur 2.0 er einnig góður vettvangur fyrir samskipti og þar 

eiga notendur bæði frumkvæði að upplýsingagjöf og eru viðtakendur þeirra. Nýi 

vefurinn hefur mörg einkenni og eitt þeirra eru samfélagsmiðlar á borð við 

Facebook, Google, Twitter og YouTube (Kaplan og Haenlein, 2010, bls. 60; 

Williams o.fl., 2012, bls. 128). 

Með tilkomu Vefs 2.0 hefur skapast vettvangur til sköpunar og allskyns tækifæra 

sem ekki voru til staðar fyrir aðeins áratug síðan. Sem dæmi eyða netnotendur 

yfir 700 milljarða mínútna á mánuði á Facebook og á hverri mínútu er hlaðið inn 

samtals 24 klukkustunda efni á YouTube. Með netnotendum sem hlaupa á 
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milljörðum og búa til trilljónir sambanda í gegnum samfélagsmiðla dag hvern þá 

hefur Vefur 2.0 hefur skapað upphaf að rafrænni útgáfu af umtali (e. word of 

mouth) (Williams o.fl., 2012, bls. 128). 

Netnotendur eru margir og til dæmis töldust 98,2% Íslendinga vera netnotendur 

árið 2014, en ekkert annað Evrópuland er með jafn hátt hlutfall af reglulegum 

netnotendum (Hagstofa Íslands, 2015, bls.1). 

2.1. Snjallsímar 

Nú á dögum er stór hluti fólks með snjallsímann (e. smartphone) við höndina 

hvar sem það er og er því óhjákvæmilega alltaf tengt samfélagsmiðlum. Það sem 

gerir snjallsíma frábrugðinn hefðbundnum farsíma er að í farsímum er einungis 

hægt að senda smáskilaboð, hringja og taka á móti símtölum. Snjallsími er hins 

vegar meira í líkingu við tölvu og í honum er hægt að senda tölvupósta, vafra 

um á netinu, vinna í skjölum og nota smáforrit (Cassavoy, 2017). 

Í maí 2016 voru 86,7% Íslendinga snjallsímaeigendur og er það 10% aukning á 

16 mánuðum. Flestir snjallsímaeigendur eru á aldrinum 18-49 ára en 96% þeirra 

eiga snjallsíma en einungis 74% einstaklinga á aldrinum 50-67 ára. Önnur 

áhugaverð staðreynd er að 100% námsmanna eiga snjallsíma (MMR, 2016). 

Með auknum hraða í samfélaginu virðist fólk þurfa að fjölvinna (e. multitasking) 

daglega, oft á dag og nánast stanslaust. Nemendur, ungir sem aldnir, eru orðin 

vanir því að vera stanslaust að sinna mörgun verkefnum í einu og 

samfélagsmiðlar virðast vera staðalbúnaður nemenda í kennslu, samhliða því að 

hlusta á kennarann koma efni sínu áleiðis til nemenda. Þessir einstaklingar, sem 

þekkja lítið annað en að vera með símann við hönd og skoða hina ýmsu 

samfélagsmiðla samhliða því að eiga í samræðum við annað fólk, hafa fengið 

viðnefnið „stafrænir frumbyggjar“ (e. digital natives) sem er lýsandi nafn fyrir 

þróun samtímans (Tuten og Solomon, 2014, bls. ix). 

2.2. Stafræn markaðssetning 

Vel mótuð stefna í stafrænni markaðssetningu (e. digital marketing) veitir 

tækifæri til að taka upplýstar og vel ígrundaðar ákvarðanir um þátttöku á þeim 

vettvangi og tryggir að athyglin beinist að þeim miðlum sem henta best og eru 

viðeigandi fyrir rekstur fyrirtækisins. Slík stefna er fyrsta skrefið í að skilja 
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þennan síbreytilega, stafræna markað og hvernig hann getur haft áhrif á rekstur 

fyrirtækisins, vörumerki þess, viðskiptavini og framtíðarsýn (Ryan, 2014, bls. 

21). 

Nú á dögum er í raun nauðsynlegt að hugsa kynningarherferðir út frá stafrænni 

markaðssetningu og hafa þær sem einskonar kjarna herferðarinnar og að aðrar 

birtingar og skilaboð komi frá öðrum miðlum þar sem hægt er að ná meiri dýpt. 

Þannig gefst fyrirtækjum kostur á að segja sína sögu á gagnvirkan, skemmtilegan 

og áhugaverðan hátt og það auðveldar fyrirtækjum að koma flóknari skilaboðum 

áleiðis til neytenda. Áhugaverðar og skemmtilegar herferðir eru oft gæddar lífi 

á netmiðlum með aðstoð neytenda þar sem þeir verða einskonar þátttakendur í 

herferðinni þegar þeir deila henni áfram á samfélagsmiðlum á borð við 

bloggsíður, Facebook eða Youtube. Tvö markmið eru með stafrænni 

markaðssetningu; að einblína á beina svörun og uppbygging vörumerkis 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009, bls. 41-43). 

Stafræn markaðssetning samanstendur af notkun markaðssetningartækja á 

netinu sem gera fyrirtækjum auðveldara með að eiga í samskiptum við 

neytendur. Nokkrar tegundir af þessum tækjum eru meðal annars heimasíða (e. 

website), almannatengsl á netinu (e. online public relations), samfélagsmiðlar (e. 

social media) og stjórnun viðskiptatengsla (e. customer relationship 

management – CRM) (Ryan, 2014, bls. 35-36). 

2.3. Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar er regnhlífarhugtak um hugbúnað sem byggir á Internetinu og 

þjónustu sem gerir neytendum kleift að tengjast í gegnum Internetið og skiptast 

á skoðunum, ræða málin, eiga samskipti og taka þátt í hverskyns formi af 

félagslegum samskiptum (Ryan, 2014, bls. 151). Kaplan og Haenlein (2010, bls. 

61) skilgreina samfélagsmiðla sem samansafn ólíkra samfélaga á 

veraldarvefnum sem eru byggð upp á veftækni 2.0 og hugmyndafræðinni um 

gagnvirka miðla. Slíka gagnvirkni töldu þeir vera ákveðin stökkpall fyrir þróun 

samfélagsmiðla.  

Samskipti geta nú átt sér stað í rauntíma, þökk sé nútímatækni. Tæknin gefur 

fyrirtækjum tækifæri á að komast í betri snertingu við neytendur með litlum 

tilkostnaði og aukinni skilvirkni heldur en næðist með hefðbundnari 
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samskiptaleiðum. Fyrirtæki geta átt í samskiptum við sína viðskiptavini, 

viðskiptavinir geta átt í samskiptum hver við annan og samfélagsmiðlar hvetja 

einnig viðskiptavini til að eiga í samskiptum við fyrirtæki af fyrra bragði 

(Mangold og Faulds, 2009, bls. 358-359; Kaplan og Haenlein, 2010, bls. 67; 

Ryan, 2014, bls. 151). 

Facebook 

Facebook er samfélagsmiðill sem gefur fólki vald til að deila allskyns efni og 

auðveldar þar með fólki að tengjast hvert öðru og opnar um leið heiminn með 

aðstoða tækninnar. Fólk notar Facebook til að viðhalda sambandi við fjölskyldu 

og vini, til að uppgötva hvað er um að vera í heiminum og til að láta skoðanir 

sínar í ljós um málefni sem skiptir það máli (Facebook, e.d.). 

Aðgangur að Facebook hefur alla tíð verið án endurgjalds og það eina sem þarf 

að hafa til að skrá sig, annað en aðgang að Interneti, er gildur tölvupóstur 

(Phillips, 2007). Þú einfaldlega skráir þig og byrjar að safna vinum á vinalistann. 

Notendur stilla svo hverjir mega sjá það sem þeir deila og á þann hátt gefst þeim 

kostur á að tjá sig á þann hátt sem þeim hentar. Á miðlinum er hægt að skrifa 

stöðuuppfærslur, deila myndum og myndböndum, skrifa ummæli við 

stöðuuppfærslur, myndir og myndbönd ásamt því að geta sett „like“ eða önnur 

viðbrögð sem eru túlkuð með tjáknum (e. emoji). Hver notandi hefur sinn vegg 

eða tímalínu þar sem allar hans athafnir á miðlinum sjást og þar geta samþykktir 

vinir hans skrifað ummæli eða sett tjákn. 

 

Mynd 6: Valmöguleiki tjákna á Facebook 

Facebook var stofnað í febrúar árið 2004 af Mark Zuckerberg sem var þá 

einungis tvítugur að aldri og stundaði nám við Harvard University. Upphaflegt 

nafn var The Facebook og vefsíðan fór fyrst af stað innan veggja skóla 

Zuckerberg og á innan við sólarhring voru 1200 nemendur búnir að skrá sig inn 
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og stofna sinn aðgang. Í ágúst 2005 breyttist svo nafn miðilsins í Facebook, eins 

og hann heitir enn (Phillips, 2007). 

Í desember 2004 voru notendur orðnir milljón talsins, ári síðar voru þeir orðnir 

6 milljónir og í janúar 2009 voru meira en 175 milljónir virkra notenda. Til að 

setja fjölda notenda í samhengi þá eru notendur Facebook fleiri en tvöfaldur 

íbúafjöldi Þýskalands (Facebook, e.d.; Kaplan og Haenlein, 2010, bls. 59). Nú, 

rúmlega tólf árum seinna, eru notendur Facebook orðnir 1,86 milljarður 

(Facebook, e.d.). 

Snapchat 

Snapchat er samskiptaforrit fyrir snjallsíma sem gefur notendum kleift að deila 

myndum og myndböndum eða „snöppum“ til fylgjenda sinna sem þeir hafa 

samþykkt inn á sinn vinalista. Því hafa notendur fullt vald yfir því hverjir eru 

þeirra fylgjendur og eins hverjum þeir sjálfir vilja fylgja. Hvert „snapp“ varir 

aldrei lengur en 10 sekúndur. Fólk bregður oft á það ráð að taka skjáskot (e. 

screenshot) af áhugaverðum snöppum, fyndnum eða nytsamlegum. Einnig er 

valmöguleiki að fá að horfa aftur á snappið, en slík aðgerð er einungis leyfð einu 

sinni á sólarhring. Sá möguleiki er líka gefinn að setja snöpp inn á „my story“, 

en þá gefst öllum fylgjendum notandans kostur á að sjá efnið eins oft og þeir 

vilja í 24 klukkustundir. 

Snapchat kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 2011 í vöruþróunartíma í Stanford 

University. Evan Spiegel, stofnandi og hugmyndasmiður forritsins, fékk miður 

góðar viðtökur við kynningu á smáforritinu og töldu samnemendur hans og 

kennari að slíkt smáforrit myndi ekki njóta vinsælda og yrði það jafnvel notað 

til óviðeigandi athafna á borð við kynlífsskilaboð (e. sexting). Allt kom fyrir ekki 

og nú er þetta smáforrit notað um það bil þrjátíu milljón sinnum dag hvern af 

yfir hundrað milljón notendunum allsstaðar að úr heiminum. Því má með sanni 

segja að Snapchat sé einn af vinsælustu samfélagsmiðlum sem til eru í dag 

(Colao, 2012). 

Instagram 

Instagram var fundið upp af Kevin Systrom og Mike Krieger árið 2010 vegna 

sameiginlegrar ástríðu þeirra af því að taka myndir. Nafnið er dregið frá orðinu 

„instant“, eða „skyndi“ á íslensku, og orðinu „telegrams“ eða „símskeyti“. 
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Systrom og Krieger fannst fólk taka þessum „instant“ þætti í lífinu sem of 

sjálfsögðum hlut, þar sem allt þarf að gerast í flýti og myndirnar sem fólk var að 

taka minntu þá á gömlu símskeytin og því fannst þeim tilvalið að smella þessum 

tveimur þáttum saman og endaði það sem Instagram (Instagram, e.d.a., e.d.b.; 

Desreumaux, 2014).  

Instagram er skemmtilegt og hnittið forrit og gefur notendum tækifæri til að deila 

lífinu með vinum og vandamönnum með myndum og myndböndum. Það eina 

sem þarf er að smella af mynd, velja viðeigandi síu (e. filter) og senda inn á 

forritið. Hugsjón Systrom og Krieger er að tengja heiminn saman með myndum. 

Sú hugsjón hefur gengið eftir þar sem notendur Instagram eru meira en 500 

milljónir sem síðan deila yfir 95 milljónum mynda og myndbanda dag hvern. 

Eftir einungis tvo mánuði á markaði hafði forritið náð milljón notendum. 

Smáforritinu mætti líkja við sjónræna frásögn og í raun eru notendur þess, sem 

eru meðal annars frægir einstaklingar, fréttastofur, unglingar og tónlistarfólk, að 

segja ákveðna sögu með myndunum og myndböndunum sem þeir setja inn 

(Instagram, e.d.a., e.d.b.; Desreumaux, 2014). 

2.3.1. Samfélagsmiðlar og einstaklingar 

Notkun samfélagsmiðla meðal einstaklinga hér á landi er mikil. 81,7% netnot-

enda nota samfélagsmiðla samkvæmt könnun Hagstofu Íslands frá árinu 2013 

en það er töluverð fjölgun notenda því árið 2011 mældist hlutfallið 75,6%. Ef 

skoða á tölur út frá heildarmannfjölda en ekki netnotenda, er staðreyndin sú að 

79% Íslendinga á aldrinum 16-74 ára eru samfélagsmiðlanotendur og næst á eftir 

koma Norðmenn með 68%. Í ljósi þess hversu margir nota samfélagsmiðla þá 

mætti leiða hugann að því hvað það sé sem laði notendur að, því raunin er sú að 

samfélagsmiðlar nota stærri hluta af netinu en klám hefur til dæmis gert hingað 

til. Hvort það sé hræðsla notenda að missa af einhverju (e. fear of missing out – 

FOMO) sem hvetur notendur til að eyða slíkum tíma á samfélagsmiðlum í að 

útbúa, uppfæra og nostra við mismunandi verk er ekki gott að segja (Hagstofa 

Íslands, 2014, bls. 6; Ryan, 2015, bls. xiv). 

Íslenskt samfélag gengur nú miklu hraðara en það gerði fyrir nokkrum áratugum. 

Það sem hægt er að gera á morgun þarf helst að vera búið í gær og því verður 

alltaf minni og minni tími fyrir mannleg samskipti eins og áður var. Þörfin hjá 
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einstaklingum til að eiga samskipti við annað fólk er þó enn til staðar og því eru 

samskiptamiðlar leið fólksins til að viðhalda þeim, en þó ekki augliti til auglitis. 

Notkun samfélagsmiðla væri hægt að setja í samhengi við þarfapíramída 

Maslows því flest allir hafa þörf fyrir að tilheyra hópi þar sem áhugamálin eru 

svipuð en slíkt styrkir sjálfsmyndina. Miðlar á borð við Facebook og Twitter 

veita notendum gjarnan öryggi á þann hátt að þeim finnst þeir tilheyra hópi og 

séu að deila efni með öðrum og geti með þeim hætti haft áhrif (Putnam, 2000, 

bls. 376). 

 

Mynd 7: Samfélagsmiðlamæling Gallup 2016 

Eins og mynd sjö sýnir fram á eru samfélagsmiðlar mikið notaðir af Íslendingum 

og þá einna helst af yngri kynslóðinni. Samkvæmt samfélagsmiðlamælingu sem 

Gallup gerði í maí 2016 nota rúmlega níu af hverjum tíu Íslendingum, 18 ára og 

eldri, Facebook, tæplega sex af hverjum tíu nota Snapchat og fjórir af hverjum 

tíu nota Instagram (Facebook, 2016). Hafa ber í huga að mælingarnar ná aðeins 

til einstaklinga 18 ára og eldri og því mætti áætla að notkun einstakra miðla gæti 

verið ögn meiri en niðurstöður Gallup gefa til kynna þar sem aldurstakmark 

sumra miðlanna fer niður í þrettán ára aldur. 
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2.3.2. Samfélagsmiðlar og fyrirtæki 

Með tilkomu samfélagsmiðla eru fyrirtæki mun berskjaldaðri en áður og allar 

þeirra aðgerðir og loforð eru statt og stöðugt undir smásjá. Á netinu hafa 

neytendur, núverandi og tilvonandi, hærri og sterkari rödd hvað varðar gæði á 

vörum og þjónustu fyrirtækja og auðveldara er fyrir þá að bera saman verð og 

gæði á skömmum tíma. Þau fyrirtæki sem ekki nýta sér samfélagsmiðla til 

markaðssetningar þurfa þó að hafa í huga að neytendur geta upplifað neikvæða 

og jákvæða ímynd af tilteknu fyrirtæki eða vörumerki í gegnum aðra neytendur 

sem láta skoðun sína í ljós á samfélagsmiðlum. Hér er átt við mynd, myndband 

eða stöðuuppfærslu frá viðskiptavini sem litar ímynd fyrirtækisins í augum 

tilvonandi viðskiptavina. Með því að vera félagslega virk gefst fyrirtækjum sá 

kostur að stýra neikvæðum upplifunum og samtölum í þá átt sem hentar hverju 

sinni og einnig að ná beint til neytenda í stað þess að bíða eftir að þeir hafi 

samband við sig. Upplifun viðskiptavinarins er hinn eini sanni gjaldmiðill sem 

skiptir máli þegar kemur að samkeppni og því nauðsynlegt að reyna eftir bestu 

getu að fara fram úr þeim væntingum sem viðskiptavinir hafa til fyrirtækisins til 

að bæta sem mest viðhorf þeirra (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján 

Már Hauksson, 2009, bls. 17-19;  Ryan 2015, bls. 3-5). 

Fjöldinn allur er til af samfélagsmiðlum og það getur reynst fyrirtækjum erfitt 

að taka ákvörðun um hvaða miðil eða miðla skuli velja til að nálgast 

viðskiptavini sína. En það þarf ekki að vera þannig. Nauðsynlegt er að skilja 

vörumerkið (e. brand), markmiðin, skilgreina markhópinn og átta sig á því 

hvenær hann er oftast tengdur (e. online) og hvað það er sem dregur hann að. 

Þessir þættir hjálpa fyrirtækjum að finna hvaða miðill hentar markmiðum og 

vörumerki þeirra best, og markhópnum sem þau einblína á (Ryan,  2015, bls. 4). 

Það er afar mikilvægt að vera vakandi fyrir þróun og nýrri tækni á 

samfélagsmiðlum. Fyrirtæki verða að búa til ákveðna ímynd og viðveru, svipað 

eins og að búa til einstakling með skoðanir og áhugamál, á samfélagsmiðlum en 

það krefst mikillar umhugsunar og skipulags. Því er nauðsynlegt að hafa 

starfsmann í vinnu við að fylgjast með slíkri þróun og vera með puttann á 

púlsinum, úthýsa verkefninu til auglýsingastofu sem sérhæfir sig í samfélags-

miðlum, eða hvort tveggja. Nú á dögum er staðan sú að nauðsynlegt getur verið 

að hafa markaða stefnu hvað varðar samfélagsmiðla, því félagsleg virkni (e. 
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social) er grundvallaratriði. Gott er að hafa í huga að stefna fyrir samfélagsmiðla 

er sambærileg stefnu í stafrænum samskiptum, lykilatriðið er að ná til rétta 

markhópsins (Ryan, 2015, bls. 2-5). 

Til að notkun samfélagsmiðla skili fyrirtæki og vörumerki árangri er nauðsynlegt 

að skilgreina hvaða ávinning miðlarnir eigi að ná og hvaða markmiðum er verið 

að sækjast eftir með notkun samfélagsmiðla. Á notkun miðlanna að auka 

sýnileika og gera neytendur meðvitaðri um vörur eða þjónustu fyrirtækis, auka 

heimsóknir á heimasíðu fyrirtækisins eða að auka sölutölur? Á miðillinn að auka 

traust meðal markhóps eða útbúa vettvang fyrir aukna þjónustu við 

viðskiptavini? Sama hver nálgunin er þá er nauðsynlegt að hafa góðan skilning 

á mikilvægi þess að hafa þessa félagslegu hugsun (e. social thinking) þegar 

kemur að viðskiptum (Ryan, 2015, bls. 4). 

Það eru nokkrar mismunandi ástæður fyrir því að fyrirtæki kjósa að nota 

samfélagsmiðla til markaðssetningar, en megin ástæða þess er að auka 

vörumerkjavitund (e. brand awareness) (Dapke, 2015. bls. 1). 

Með notkun samfélagsmiðla hafa fyrirtæki betra tækifæri til að haga sér eins og 

einstaklingar og verða þannig mannlegri í augum viðskiptavina, sem þeim líkar 

oftast vel, því þeim finnst betra að eiga viðskipti við einstaklinga en fyrirtæki. 

Að hafa ákveðin talsmann fyrirtækja á samfélagsmiðlum getur aukið 

trúverðugleika og traust gagnvart vörumerkinu (Dapke, 2015, bls. 5-6). Slíkt er 

þó ekki hægt að alhæfa þar sem talsmenn fyrirtækja geta komið sér í ýmsar 

aðstæður sem geta komið fyrirtækinu illa. Gott dæmi er þegar Jared Fogle, 

fyrrum talsmaður Subway til fimmtan ára, var sakaður um barnaníð (Petersons, 

2015) eða þegar Oscar Pistorius, sem var á samningi við 

stoðtækjaframleiðandann Össur, var ákærður fyrir morð á kærustu sinni 

(Viðskiptablaðið, 2014). Aðrir kostir við markaðssetningu á samfélagsmiðlum 

eru meðal annars skilvirkari leitarvélar, lægri kostnaður við markaðssetningu, 

aukin vörumerkjatryggð og ánægjulegri reynsla viðskiptavina af vörumerkinu 

(Dapke, 2015, bls. 5-6). 

Í rannsókn Alkhoms og Alnsour (2013, bls. 115) kom í ljós að samfélagsmiðlar 

hafa áhrif á gæði sambands milli neytanda og fyrirtækis. Þessi niðurstaða sýnir 
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að notkun samfélagsmiðla gæti verið dýrmæt fyrir fyrirtæki, til að efla tengsl 

neytandans við fyrirtækið og samfélagsmiðla þess.  

Í rannsókn sem gerð var árið 2013 fyrir Hagstofu Íslands (2014) voru fyrirtæki í 

fyrsta skipti spurð um notkun samfélagsmiðla til markaðssetningar. Skilgreining 

á þeim fyrirtækjum sem notuðu samfélagsmiðla var sú að þau ættu 

notendaaðgang, notendaleyfi eða reikninga. Spurt var um notkun þeirra á 

samskiptavefjum á borð við Facebook og LinkedIn, blogg, Twitter og síður í 

líkingu við Youtube. Kom þá í ljós að 59% fyrirtækja hérlendis nota samfélags-

miðla og er það hæsta hlutfall einstakra landa innan Evrópu. Þegar spurt var um 

notkun fyrirtækja á samfélagsmiðlum nýttu 30% nettengdra fyrirtækja þá til að 

sjá skoðanir viðskiptavina og 8% fyrirtækja til að fá viðskiptavini sem 

þátttakendur í þróun á vöru og þjónustu, sem telst afar lágt hlutfall í samanburði 

við önnur Evrópulönd. Til dæmis nota 24% fyrirtækja í Hollandi samfélagsmiðla 

til að hvetja viðskiptavini til að taka þátt í vöruþróun. Samfélagsmiðlar eru einnig 

notaðir til að ráða starfsfólk og 19% íslenskra fyrirtækja nýta sér þá í þeim 

tilgangi (Hagstofa Íslands, 2014, bls.5-6). 

Á Ímark deginum 2017 voru kynntar niðurstöður rannsóknar meðal íslenskra 

markaðsstjóra hjá 400 stærstu auglýsendum landsins árið 2016 og þar kom í ljós 

60% markaðsstjóra telja samfélagsmiðla mikilvægasta fyrir árangur af 

markaðsstarfi fyrir sín fyrirtæki og vefmiðlar voru taldir áhrifamesti miðillinn í 

54% tilfella. Birtingar á samfélagsmiðlum jukust um 51% árið 2016 og það er 

sá hluti sem hefur aukist mest í netbirtingum. Einnig er því spáð að 20% aukning 

verði á birtingum á samfélagsmiðlum að meðaltali á ári til ársins 2019 

(Hvítahúsið, 2017). 
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3. Rannsóknaraðferð 

Fjallað verður um framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendur rannsóknar, úrtak 

og aðgengi, framkvæmd og úrvinnslu ganga. Stuðst var við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir sem byggjast á viðtölum við eigendur fyrirtækja sem nota 

samfélagsmiðla til markaðssetningar. 

3.1. Tilgangur rannsóknar 

Markmið verkefnisins er að skoða hverjir eru lykilþættir í árangri fyrirtækja af 

notkun samfélagsmiðla til markaðssetningar. Með rannsókninni er ætlunin að 

varpa betur ljósi á ástæður þess að fyrirtæki kjósi að nýta sér samfélagsmiðla í 

markaðssetningu og leitast verður eftir að komast að því hvaða virði slík 

markaðssetning hefur fyrir fyrirtæki. Einnig verður kannað hvort umhverfi til 

markaðssetningar hafi breyst mikið með tilkomu samfélagsmiðla og ef svo er 

hvernig breytingar hafa haft áhrif á umhverfi markaðssetningar og hvort það sé 

einhver einn miðill sé talinn öðrum æðri og henti betur til markaðssetningar. 

3.2. Öflun gagna og rannsóknaraðferðir 

Höfundur gerði eigindlega rannsókn og notaðist við viðtöl. Markmið eigindlegra 

aðferða er að öðlast djúpan skilning á viðfangsefninu og reynt er eftir fremsta 

megni að greina orsakir tiltekinna aðstæðna. Greining á niðurstöðum gagna 

byggist á túlkun rannsakanda (Hennink, Hutter og Bailey, 2013, bls. 16). 

Þegar skoða á reynslu, skynjun, viðhorf, þekkingu eða væntingar fólks henta 

viðtöl vel til gagnaöflunar. Þar sem viðtöl eru veigamikill þáttur í hversdagsleika 

fólks og eru ein helsta tjáskiptaleið þess má með sanni segja að viðtal sem 

rannsóknaraðferð sé félagsleg athöfn milli rannsakanda og viðmælanda, þar sem  

um er að ræða flókið samspil hugsana, skynjana, hegðunar og tilfinninga. Sú 

ákvörðun að nota viðtöl til gagnöflunar byggist fyrst og fremst á því að viðtöl 

séu öflugasta leiðin til að fá svör við þeim rannsóknarspurningum sem hafa verið 

lagðar fram (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Kostur viðtala er að þau geta gefið 

afar lýsandi rannsóknargögn og hægt er að fylgjast með líkamstjáningu 

viðmælenda. Ókostir viðtala eru hinsvegar þeir að aðferðin er heldur tímafrek í 

framkvæmd og úrvinnslu og einnig byggist viðtalið á getu rannsakandans að ná 
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góðu sambandi við viðmælendur (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013, bls. 67). 

Höfundur hafði um þónokkurt skeið fylgst með fjöldanum öllum af fyrirtækjum 

á samfélagsmiðlum í þeim tilgangi að finna álitlega viðmælendur. Gæði 

rannsóknarinnar veltur á úrtakinu og valinu á því og besta úrtakið er valið með 

hliðsjón af markmiðum og tilgangi rannsóknar. Viðmælendur voru valdir með 

tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) út frá persónulegri reynslu á 

viðfangsefninu til að samræmi væri milli úrtaks og tilgangs með rannsóknarinnar 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129-130). 

Með rannsókn á reynsluheimi fólks er reynt eftir fremsta megni að skilja reynslu 

viðmælanda út frá þeirra eigin sjónarhóli. Viðtöl eru misjöfn frá einum 

viðmælanda til annars og innihald er því ekki nákvæmlega það sama og þennan 

breytileika má rekja til þess að rannsakandi og þátttakendur skapa 

rannsóknargögnin með samtali sínu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

Umræðuefni viðtalanna var fyrirfram ákveðið af höfundi og um var að ræða 

hálfstaðlaðan (e. semi structured) viðtalsramma þar sem ákveðinn rammi var 

settur varðandi umræðuefnið (Kvale, 1996, bls. 217-218). Viðtalsrammann má 

sjá í viðauka I. Með notkun viðtalsramma, en ekki fast mótaðs spurningalista, er 

gefið leyfi til að fara út fyrir hann. Með því gefst höfundi tækifæri til að spyrja 

afleiddra spurninga út frá svörum viðmælenda, sem hefðu ef til vill annars ekki 

komið til tals (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145-146).  

Höfundur hafði samband við viðmælendur, gaf þeim upplýsingar um 

rannsóknarefnið og útskýrði um leið tilgang rannsóknarinnar. Viðtölin voru 

tekin í apríl 2017 og voru tekin upp á síma að fengnu leyfi viðmælenda og voru 

að þeim loknum afrituð.  

Þar sem höfundur rannsóknarinnar tekur viðtölin, mótar spurningar til 

viðmælanda, greinir gögnin og túlkar þau, verður ekki hjá því komist að áhrif 

hans séu til staðar. Erfitt er fyrir höfund að draga sig í hlé og skilja sig frá 

rannsókninni þar sem hann er hluti af henni. Viðhorf og reynsla fylgja honum 

og að sjálfsögðu reynir höfundur ávallt að vera eins heiðarlegur og óháður eins 

og kostur er. Höfundur er upplýstur um áhrif nærveru sinnar og vinnur með hana 

af ábyrgð og skynsemi (Bogdan og Biklen, 2006, bls. 39). 
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Úrvinnsla gagna gekk vel. Svör einstakra viðmælanda voru sambærileg á meðan 

önnur voru frábrugðin hvert öðru milli viðmælanda. Viðtölin voru afar gagnleg 

og svör fengust við þeim spurningum sem höfundur leitaði eftir. 

3.2.1. Viðmælendur rannsóknar 

Viðmælendur sem voru valdir reka allir fyrirtæki af einhverju tagi en hvorki kyn 

né aldur skiptu máli þegar valið var. Fyrsti viðmælandi var María Marko, eigandi 

hönnunarverslunarinnar Kastalans á Selfossi. Kastalinn er hönnunarverslun sem 

átti upprunalega að vera hönnunarstúdíó með þeim möguleika að versla íslenska 

hönnun. 

Heiðdís Austfjörð kom einnig í viðtal en hún er eigandi snyrtivöruverslunarinnar 

Haustfjörð sem heldur úti netversluninni haustfjord.is. 

Þriðji og síðasti viðmælandinn var Magnús Már Haraldsson, einn eigenda Kaffi 

Krúsar, Yellow og Tryggvaskála á Selfossi. 
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4. Greining viðtala 

Eftir að viðtöl fóru fram voru þau afrituð og byrjað að leitast eftir ákveðnum 

skyldleika eða sambærilegum svörum viðmælenda. Eftir að búið var að para 

sambærileg svör og sjá hvar áherslur voru mismunandi hófst greining niðurstaða 

sem fléttaðar voru saman við þau fræði sem hafa verið kynnt hér að framan. 

4.1. Notkun, stefna og væntur árangur 

Allir viðmælendur nota Facebook og Instagram til að koma fyrirtækjum sínum 

á framfæri. Kastalinn er á Snapchat og sömuleiðis Haustfjörð.is ásamt því að 

notast við YouTube. Viðmælendur sögðu í flestum tilfellum að ástæða þess að 

þeir eru inná samfélagsmiðlum með fyrirtæki sín sé að þeir ná til mikils fjölda 

og henti þeirra markhópi best og Heiðdís sagði: „Minn hópur er ekki að lesa 

fréttablaðið eða Moggann“. Þessi ummæli viðmælenda má segja að séu á rökum 

reistar ef horft er til samfélagsmiðlamælingar Gallup árið 2016, og gerð eru skil 

í kafla 2.3.1. Þar kemur meðal annars fram að rúmlega níu af hverjum tíu 

Íslendingu sem eru átján ára og eldri nota Facebook, tæplega sex af hverjum tíu 

nota Snapchat og fjórir af hverjum tíu nota Instagram. Það er því engin tilviljum 

að fyrirtæki velji þessa miðla til að koma fyrirtækum sínum á framfæri. 

Einnig var nefnt að miðlarnir eru ókeypis og eru að auki góðir til að skapa ímynd. 

Heiðdís benti á að Íslendingar eru mjög „aktívir“ á samfélagsmiðlum og þá 

sérstaklega á Snapchat og því sé nauðsynlegt að vera með á samfélagsmiðlum 

þar sem allar upplýsingarnar komast mjög fljótt til skila. Hún hafði orð á því að 

Snapchat er miklu stærra hér á landi en annars staðar og sagði einnig: 

„Íslendingar bara fíla þetta að maður sé að tala við þá beint og þeir 

fá að tala við mann og spyrja mann og svo fá þeir svar frá mér og 

svo er maður líka farinn að kynnast þessum stelpum“. 

Viðmælendur styðjast mikið við persónulega sölu, sem getur oft á tíðum verið 

mjög árangursrík. Kostur persónulegrar sölu er að seljandi getur sniðið skilaboð 

sín eftir aðstæðum og þörfum hvers viðtakanda. Þessar vangaveltur hjá Heiðdísi 

má heimfæra á hugsjónir Dapke, sem fjallað var um í kafla 2.3.2, en hann telur 

að þau fyrirtæki sem haga sér í anda einstaklinga á samfélagsmiðlum verði oft 

mannlegri í augum viðskiptavinanna þar sem þeim líkar betur við að eiga 



30 

 

viðskipti við einstakling frekar en fyrirtæki. Með þessu er Heiðdís að skapa sér 

ákveðinn trúverðugleika og gerir fyrirtækið um leið mannlegra í augum sinna 

fylgjenda og viðskiptavina. 

Kotler og félagar sögðu að til að fyrirtæki lifi á samkeppnismarkaði verði það að 

markaðssetja starfsemi sína á árangursríkan hátt til að búa til eftirspurn. Bæði 

Heiðdís og María gerðu það strax frá upphafi og voru báðar komnar af stað á 

Facebook áður en verslanir þeirra opnuðu, þó hvor af sinni ástæðu. María notaði 

Facebook til að gera fólk forvitið og vekja athygli á opnun búðarinnar rétt áður 

en hún opnaði haustið 2015. Heiðsdís byrjaði hins vegar að skapa nafnið 

Haustfjörð á árunum 2008-2010 þegar hún hafði nýlokið námi í förðun í London 

og vildi hasla sér völl hér á landi. Hér er verið að horfa á lýsandi dæmi um 

gagnvirka markaðssetningu, Internetið er notað til að dreifa út boðskapnum og 

gera fólki kleift að eiga samskipti og forvitnast með aðstoð Internetsins.  

Heiðdís leggur mikinn metnað í að sýna frá vörum Haustfjörð.is og notkun 

þeirra. Það að hennar fyrirtæki sé eingöngu netverslun gerir það að verkum að 

oft eru viðskipavinir óvissir hvernig nota eigi ákveðnar vörur og því sé Snapchat 

kjörinn vettvangur fyrir slíka kennslu, ásamt YouTube myndböndum sem deilt 

er á Facebook- og heimasíðu Haustfjörð.is. Sá árangur sem Heiðdís sækist eftir 

með notkun samfélagsmiðla er að ná að gera notkun snyrti- og förðunarvara 

frekar „idiot proof“ og kenna stelpum og konum á öllum aldri að nota 

förðunarvörur. Hér kemur Heiðdís aftur að koma inn á þennan mannlega þátt að 

skapa vörumerkinu einhvern talsmann og auka þar með trúverðugleika og skapa 

tengsl við fylgjendur. 

Sá árangur sem María sækist eftir með notkun sinna miðla um þessar mundir er 

að fá fleira fólk inn í búðina, með vitundarvakningu um að búðin sé staðsett á 

Selfossi og það í „öfuga átt“ miðað við hringveginn. Hún vill að fólk þekki útlit 

búðarinnar ásamt staðsetningunni og hefur því notað frasann „Beint á móti 

hótelinu“, því hótelið er eitt af fyrstu kennileitum sem sjást þegar komið er inn 

á Selfoss yfir Ölfusárbrú. 
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Mynd 8: Kastalinn - Beint á móti hótelinu 

Eins og mynd átta sýnir er búðin afar litrík og vekur strax athygli fyrir sinn græna 

lit og gluggaskraut. María einbeitir sér því mikið að söluráðnum vettvangi þar 

sem hún vill að fólk viti hvar búðina sé að finna. Hún telur líka mikinn kost að 

geta ráðið því hvaða markhópur sér efnið sem hún setur frá sér, að hægt sé að 

afmarka hverjir sjá það sem þú ert að sýna og vera því sýnilegri þeim sem hafa 

virkilegan áhuga. Þessi ummæli Maríu má beintengja við beina markaðssetningu 

á tækniöld, þar sem markpóstur af ýmsu tagi er mikið til farinn að færast yfir á 

veraldarvefinn. 

Í flestum tilfellum voru viðmælendur ekki með fastmótaða stefnu né 

birtingarplan varðandi notkun samfélagsmiðlanna. Viðmælendur báru allir við 

skipulagsleysi en voru hins vegar ánægðir með framgang mála á þeim miðlum 

sem þeir nota. Eitthvað sem Magnús Már nefndi „taktík“ varðandi notkun og 

heildarútlit mætti þó flokka sem ákveðna stefnu. Þegar Magnús Már var inntur 

eftir frekari útskýringu á þessari taktík sagði hann: „Taktíkin hjá mér er bara að 

birta ekki fimm sinnum í röð matarmynd heldur hef ég kannski matarmynd, 

húsið eða þú veist… ég læt svona rúlla soldið sko… ég er með svona reglur á 

því til dæmis.“ 
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Mynd 9: Yfirlit af Instagram síðu Tryggvaskála 

Eins og mynd níu sýnir er þetta „taktíkin“ sem Magnús Már á við. Þarna eru sex 

ólíkar myndir sem spila sitt hlutverk í markaðssetningu staðarins. Magnús Már 

vinnur mikið með að skapa ímynd fyrir staðina sína þrjá og reynir að vekja 

athygli með fallegum og stundum óvenjulegum myndum. Magnús Már nýtir sér 

því almannatengsl mikið, því einn helsti þáttur almannatengsla er einmitt að 

koma á og viðhalda jákvæðri ímynd fyrirtækja. Takist vel til með notkun 

almannatengsla er hægt að viðhalda góðu orðspori og jafnvel koma í veg fyrir 

neikvætt umtal eins og kom fram í kafla 1.2.5. 

María og Magnús Már höfðu bæði orð á því að þau reyni að stíla inn á viðburði 

á dagatalinu sem og í þjóðfélaginu. Þá er átt við daga á borð við bolludag, 

sjómannadag, hönnunarmars, bleiku slaufuna í október og þess háttar tyllidaga. 

Magnús Már segir það vera lið í að vera virkur og að skapa ímynd. Nauðsynlegt 

sé að fólk hafi gaman af því sem verið er að gera, til dæmis með þátttöku á svona 

dögum, blása lífi í staðina og vera ekki sífellt að gera það sama. 

Tilgangur með notkun samfélagsmiðla er nokkuð misjafn eins og hefur komið 

fram en viðmælendur eiga það þó sameiginlegt að standa ein að stjórnun þeirra. 

Þó að Heiðdís sjái ein um að stjórna miðlunum er hún þó með nokkrar stelpur á 

sínum snærum sem aðstoða hana við framleiðslu á kennslumyndböndum sem 

hún svo deilir inn á sínar síður eftir hentisemi. Einnig fær hún af og til 

gestasnappara sem eru inni á Haustfjörð.is Snappinu og sýna sínar uppáhalds 

vörur og jafnvel farðanir og þess háttar. María lét reyna á slíkt í mars í tengslum 
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við Hönnunarmars og þá voru íslenskir hönnuðir sem eru með vörur sínar í 

Kastalanum með Snappið og sýndu þar sína vöru og framleiðslu. Slík yfirtaka 

vakti mikla athygli og var mjög góð og jákvæð og höfundur tekur undir slíkt, því 

nauðsynlegt er að stíga stundum út fyrir rammann og fá meiri fjölbreytni. 

 

Mynd 10: Stöðuuppfærsla á Facebook síðu Kastalans 

Eins og mynd tíu sýnir er María einnig óhrædd við að breyta út af vananum og 

þennan daginn bauð hún Snapchat fylgjendum sínum, núverandi og tilvonandi, 

upp á óvenjulegt Snapchat story uppi á fjöllum vegna veðurs. María hafði orð á 

því að hún væri enn að finna þessa fínu línu um hvað hún megi sýna mikið frá 

sínu persónulega lífi inni á Snapchat, hversu mikið fólk nennir að horfa á og 

fylgjast með utan vinnunnar í Kastalanum og veltir þeirri spurningu fyrir sér 

hvort það sé ófagmannlegt að sýna frá lífi sínu utan vinnunnar. Þar kemur sýn 

Heiðdísar skemmtilega til sögunnar þar sem hún heillast mikið af því hversu 

persónuleg hún getur leyft sér að vera á Snapchat og eins og hún sagði: 

„mér finnst líka gaman eins og ég segi að hafa þetta persónulegt 

þannig að ég býð soldið uppá sjálfa mig þarna . . .  ég tala um allan 

andskotann þarna inni sko hvort sem ég er mikið að fara í ræktina og 

sýna frá, sýna ræktarföt og… peppa fólk bara í vellíðan og núið og 

allt þetta af því að ég er í rauninni að misnota vald mitt þar“.  

Aftur erum við komin að vangaveltum Dapke, um það hversu persónulegir 

miðlar mega vera til að þjóna sínum neytendum. Erfitt er þó að alhæfa að öllum 

þyki betra að hafa fyrirtæki með ákveðin persónu einkenni eða jafnvel hafa 

talsmann á bak við þau. Eitt er þó víst að ef svo er er nauðsynlegt að hafa í huga 

að allt sem sá talsmaður segir, gerir eða skrifar getur hæglega snúist í höndum 

hans og skaðað ímynd fyrirtækisins, líkt og kom fyrir hjá Össur og Subway fyrir 

ekki svo löngu síðan. 



34 

 

4.2. Uppbygging með samfélagsmiðlum 

Viðmælendur voru allir á sama máli um að leikir á samfélagsmiðlum verða að 

vera einfaldir og ekki of truflandi. Viðmælendur völdu einfalda leiki, oft á tíðum 

vegna reynslu sinnar af leikjum annara fyrirtækja, og Heiðdís sagði: „Ég er kúnni 

annarsstaðar og ég er fylgjandi annarsstaðar að þá svona ef það er eitthvað sem 

pirrar mig að þá veit ég að ég nota það ekki sjálf.“ 

María nefnir einnig að betra sé að nota Facebookleiki heldur en að setja inn 

tilboð á Facebook því þegar leikir eru í gangi þá eru fylgjendur að gera eitthvað 

við upplýsingarnar, hvort sem það er að kommenta undir mynd, smella á like 

eða að deila henni, en þá er einhver virkni hjá fylgjendum sem eykur frekar 

sýnileika en ef um tilboð er að ræða sem enginn gerir í raun neitt við inni á 

samfélagsmiðlunum. Vegna umræðu um leiki á samfélagsmiðlum sagði María: 

„Það má ekki vera of flókið af því fólk er einhvern veginn, það er 

komið á samfélagsmiðla og það er þú veist, það eru sekúndur eða 

brot úr sekúndum sem annað hvort tikka eða ekki. Það er svo 

rosalega mikið af upplýsingum og fólk getur valið svo svakalega 

hvar það eyðir sínum sekúndum“. 

Leikir verða einnig að vera áhugaverðir og sniðugir eins og Magnús Már sagði:  

„svo hefur maður verið með svona leiki líka sem geta virkað mjög vel… svona 

deilileikir og þú veist ef maður er með eitthvað sniðugt í því þá getur það alveg 

virkað mjög vel sko.“  

Leikir á samfélagsmiðlum byggjast allir upp á gagnvirkri markaðssetningu, þar 

er skilaboðum komið til neytenda í gegnum Internetið, en þeir byggjast þó að 

miklu leyti á beinni markaðssetningu þar sem slíkir leikir eru nánast aðeins 

sýnilegir þeim sem eru fylgjendur fyrirtækjanna á samfélagsmiðlum. Þó ná 

margir leikir mikilli dreifingu á samfélagsmiðlum með því að laða að fleiri 

fylgjendur. 

Heiðdís býður fylgjendum sínum af og til afsláttarkóða sem veitir tiltekna 

aflsáttarprósentu í netverslun Haustfjörð.is en slíkur kóði skilar mestum 

ávinningi inni á Snapchat, frekar en til dæmis á Instagram. Þeir leikir sem virka 
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vel á Instagram eru svokallaðir „hashtag leikir“ og slíkur leikur var í gangi fyrir 

jólin 2015 með hashtaginu #haustfjordjol 

 

Mynd 11: Hashtag jólaleikur Haustfjörð.is 

Eins og mynd ellefu sýnir þá er sett inn mynd á Instagram og leikreglur útskýrað 

ýtarlega og allir þeir sem vilja gátu tekið þátt. Heiðdís kýs frekar svona leiki 

heldur en leiki á Facebook þar sem notendur þurfa jafnvel að kommenta undir 

myndina, setja like og deila henni og sagði: 

„Og þú veist…. hvort eð er eru þúsund eða nokkur þúsund manns 

eru að like-a eina mynd þá kemur hún upp í newsfeed hjá svo 

mörgum að hún deilist ósjálfrátt og maður græðir alltaf á því en að 

deila að þá er fólk frekar farið að block-a mann af því það nennir 

ekki að sjá þetta.“ 

Afsláttarkóðar er eitt form söluhvata og eru neytendamiðaðir því slíkir kóðar 

hvetja neytendur til kaupa. Afsláttarkóðar á Snapchat flokkast sem bein 

markaðssetning þar sem fylgjendur á Snapchat er sá markhópur sem á að fá 

skilaboðin. Þó er mikið um að slík skilaboð komist til annara  utan þess markhóps 

með umtali sem er eitt elsta form auglýsinga eins og fram kom í kafla  1.2.1. 

Heiðdís og Magnús Már koma hvorugt sínum miðlum markvisst á framfæri öðru 

vísi en á nafnspjöldum sínum og með leikjum, eins og fram hefur komið. María 
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er hins vegar mjög virk í að minna á sig inni á sínum miðlum og bendir stundum 

á inni á Facebook að á Snapchat sé eitthvað skemmtilegt um að vera. 

4.3. Gallar samfélagsmiðla 

Svör viðmælanda voru afar ólík þegar spurt var um galla varðandi notkun 

samfélagsmiðla til markaðssetningar. María benti á hversu tímafrekir þessir 

miðlar eru en þá helst í ljósi þess að hún hafi ekki verið meðvituð um tímann 

sem fer í viðhald miðlanna og vegna þess hafi sá tími sem hún hefur í að hanna 

orðið að nánast engu, núna sé hún því meiri búðarkona en hönnuður. Að sögn 

Heiðdísar er það þetta mikla upplýsingaflæði sem getur truflað og nefnir hún þá 

sérstaklega Snapchat í þeim efnum. Snapparar eru jafnvel að setja svo mikið efni 

inn í story að fylgjendur ná aldrei að fylgjast almennilega með og ná jafnvel ekki 

sjá það sem er að gerast í dag því það er enn fast í story sem átti sér stað fyrir 

nærri sólarhring síðan. Magnús Már bendir á að of mikil auglýsing og áreiti geti 

haft öfug áhrif og sagði: 

„Margir tala um það að afhverju birtiði ekki á hverjum degi rétti 

dagsins eða eitthvað en þú veist… fólk verður þreytt á því held ég 

eða þú veist, þú færð leið á því. Og það er náttúrulega galli þú veist… 

þú getur jafnvel bara… of mikil auglýsing og áreiti getur valdið því 

að þú veist… það getur haft öfug áhrif. Það er allavegana mitt mat“. 

4.4. Samnýting miðla eða hver í sínu horni? 

María og Magnús Már reyna eftir fremsta megni að samnýta efni sitt á milli 

þeirra samfélagsmiðla sem þau nota en María kveðst þó vera ögn frjálslegri og 

persónulegri á Snapchat. Þó kemur einstaka sinnum fyrir að hún leyfi sér að segja 

persónulega frá á Facebook og þegar slíkt gerist þá uppskeri það mikla athygli. 
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Mynd 12: Pönnukökur í Kastalanum 

Mynd tólf sýnir Instagram mynd sem María deildi einnig á Facebooksíðu 

Kastalans af pönnukökum sem Fríða, nágranni Kastalans af efri hæðinni, færði 

henni einn daginn niður í búð þegar barnabörnin hennar kíktu niður til að leika 

við Hnetu, hund Maríu sem er með henni í búðinni.  

Heiðdís deilir mismunandi efni á sína miðla. Á Facebook nýtir hún oft myndir 

frá fyrirtækjum þeirra merkja sem hún selur ásamt því að setja inn YouTube 

myndbönd. Á Instagram hefur hún þann hátt á að hafa alltaf þrjár myndir saman 

og eitthvað þema í þessum þremur myndum, því inná Instagram komi þær alltaf 

þrjár saman í láréttri röð. 
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Mynd 13: Yfirlit af Instagram síðu Haustfjörð.is 

Eins og mynd þrettán sýnir þá eru efstu þrjár myndirnar af Milani vörum fyrir 

varir og neðri þrjár myndirnar sýna Peek-a-boo gerviaugnhár og þarna sjást vel 

þessi þemu sem Heiðdís á við. Á Snapchat segist hún hins vegar vera, eins og 

fyrr hefur komið fram, meira á persónlegu nótunum og setji oft einungis skjáskot 

(e. screenshot) af tölvunni með þeim vörum sem hún er að taka upp og er með 

þeim hætti að koma skilaboðum afar hratt til fylgjenda sinna. 

Samnýting efnis á milli miðla er eitt form af samþættum markaðssamskiptum. 

Með því að senda svipaðar myndir eða efni inn á ólíka miðla og koma efninu á 

ólíkan hátt til fylgjenda er verið að styðjast við ýmsa þætti söluráðanna sem og 

kynningarráðanna. Svo dæmi sé tekið að þegar Heiðdís sýnir inni á Snapchat 

skjáskot af nýjum vörum og útskýrir þær svo fyrir fylgjendum er hún að nota 

almannatengsl til að koma skilaboðum áfram til fylgjenda sinna, almannatengsl 

eru að sjálfsögðu hluti af þessu þar sem Heiðdís er að koma vörum sínum á 

framfæri ásamt því að viðhalda þeirri ímynd sem fyrirtæki hennar hefur nú þegar. 

Hún snertir alla fleti söluráðanna þegar hún er að kynna vöruna. Hún gefur upp 

verð vörunnar, útskýrir hvaða leiðir má fara til að kaupa vöruna og er því komin 

inn á vegsauka og ferla. Með því að kynna vörurnar inni á Snapchat hefur hún 

valið þann vettvang sem er ákjósanlegastur til slíkra athafna. Hún kemur einnig 

inn á flesta þætti kynningarráðanna, því með notkun Snapchat er hún að notast 

við beina markaðssetningu því einungis fylgjendur hennar sjá skilaboðin og að 

kynna vörur á Snapchat flokkast einnig sem gagnvirk markaðssetning. Heiðdís 
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er sjálf að kynna vörurnar og því er salan orðin persónuleg og að sjálfsögðu er 

innslag hennar auglýsing. 

4.5. Árangursmæling 

Viðmælendur voru spurðir hvort fylgst væri með hvort væntum árangri þeirra af 

notkun samfélagsmiðla væri náð með einhvers konar mælingum. Viðmælendur 

sögðust fylgjast með því að einhverju ráði en enginn þeirra var með kerfi á því 

hvernig fylgjast eigi með hvort árangri sé náð. María segist fylgjast vel með 

heimsóknum í netversluninni og eins er hún að telja hversu margir koma inn í 

búðina sjálfa. Hún segist vilja fylgjast betur með og vanti því forrit sem auðveldi 

henni þá vinnu og í lokin sagði hún: „Ég er meðvituð um að þetta skipti máli en 

er ekki eins Excel skjöluð og ég ætti eða gæti verið.“ 

Magnús Már sagðist fylgjast með tölulegum upplýsingum inni á Facebooksíðum 

fyrirtækja sinna og sækja þangað staðreyndir en hefur ekki gert mikið af því 

undanfarið ár. Heiðdís segist til dæmis hafa einstaklega gaman af því að fylgjast 

með þegar Guðrún Veiga, sem er landsfrægur snappari, segir frá varalit eða 

einhverjum vörum frá Haustfjörð.is sem henta öllum, því þær seljist nánast án 

undantekningar upp.  

Samkvæmt orðum Levinson úr kafla eitt er árangursrík markaðssetning sagan 

endalausa. Það að viðmælendur séu meðvitaðir um að markvissar árangurs-

mælingar fara ekki fram eru þó vísbendingar um að þeir viti að þarna sé tækifæri 

til að breyta og bæta ferlið. Levinson benti einnig á það að ferlið hefur engan 

endi en miðja þess er hin endalausa hringiða breytinga, bætinga og fullkomunar 

á ferli markaðssetningarinnar. Setja má markaðssetningu á pásu en vinnan hættir 

aldrei. 

4.6. Aðrir miðlar 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir notuðu samfélagsmiðla frekar en miðla á 

borð við dagblöð, tímarit og útvarpsauglýsingar og svörin stóðu ekki á sér. 

Heiðdís segist eingöngu vera á samfélagsmiðlum því þar sé hennar markhópur. 

Hún hefur einstaka sinnum keypt auglýsingar á Facebook en kýs frekar að 

auglýsa sig á þann hátt að senda stelpum vörur og sjá hvernig þeim líki við 
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vörurnar. Ástæða þess að hún kýs samfélagsmiðla frekar er hversu dýrar 

auglýsingar í dagblöðum og útvarpi eru. 

Magnús Már og María hafa bæði stuðst við bæjarblöðin á Selfossi þegar svo 

liggur við og María hefur einnig keypt auglýsingu í Útvarpi Suðurlands sem 

einnig er á svæðinu. Magnús Már hefur einstaka sinnum keypt auglýsingu í 

tímaritum. 

Viðmælendur eru meðvitaðir um hvar þeirra markhópur er og gera sér grein fyrir 

að auglýsingar í prent- og ljósvakamiðlum skila sér líklega ekki jafn vel til 

neytenda eins og með notkun samfélagsmiðla. Eins og fram hefur komið er 

mikill fjöldi Íslendinga á samfélagsmiðlum og því er ekkert óeðlilegt að 

viðmælendur leitist við að nota þá í markaðssetningarskyni fremur en aðra miðla. 

4.7. Samtal við fylgjendur 

Viðmælendur eru allir með skýra stefnu í að svara þeim skilaboðum sem þeim 

berast í gegnum samfélagsmiðla. María segir ekki annað koma til greina en að 

svara og komst vel að orði þegar hún sagði: „Ef þetta eru ekki samræður þá getur 

fólk alveg eins bara horft á sjónvarpið. Þetta eru náttúrulega samskiptamiðlar og 

mér finnst að það eigi að nýta þá þannig.“ María segir einnig að stærri hluti af 

vinnudegi hennar fari í að svara fyrirspurnum á samfélagsmiðlun heldur en að 

afgreiða í búðinni. 

Heiðdís reynir eftir bestu getu að svara öllum en þó komi fyrir að hún verði að 

benda fylgjendum sínum á að senda sér frekar tölvupóst með spurningar á borð 

við „hvar er sendingin mín“ eða ef fyrirspurnin er það löng að erfitt sé að svara 

henni á til dæmis Snapchat. Heiðdís segist ávallt reyna að sýna fólki að hún sé 

þarna og þakki fyrir sig þegar það koma lítil og sæt skilaboð. Hún sagði einnig: 

„Mér þykir alltaf vænt um að fá skilaboð sem eru einhver svona jákvæð og ég 

þakka oft fyrir bara að fólk gefi mér tíma að senda manni“. 

Magnús Már segist hafa náð að vera mjög duglegur að svara og að svara þá sem 

fyrst. Ástæða þess er að þarna eru líka viðskipti, fólk er jafnvel að panta borð og 

er með ýmsar spurningar. Magnús Már sagði einnig: „Þetta er eitthvað sem þarf 

að sinna líka alveg eins og hverju öðru og við reynum að hafa það mjög virkt að 

svara sem fyrst.“ 
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Svörun til viðskiptavina er liður í persónulegri sölu og gagnvirkri markaðs-

setningu. Samfélagsmiðlar eru hluti af hugtakinu Vefur 2.0 sem snýst um 

gagnvirk samskipti og því er eðlilegast að nýta þá þannig. 

4.8. Framtíðin 

Þegar horft er til framtíðar hvað varðar notkun samfélagsmiðla óskar María eftir 

frekari samskiptum í gegnum miðlana og stækkandi fylgjendahóp. Magnús Már 

ætlar að halda sínum miðlum lifandi áfram, halda áfram að taka myndir og sýna, 

til dæmis þegar það koma nýir réttar. Hann bendir einnig á að það sé full vinna 

að halda úti svona miðlum og krefjist mikils tíma og að hann sé oft með símann 

á lofti að taka myndir af því sem fangar augað hverju sinni. 

Þegar óskað var eftir svari við því hverju mætti breyta eða bæta varðandi 

núverandi notkun benti María aftur á að samskiptin fari í báðar áttir. Magnús 

Már hefur ákveðnar hugmyndir og segir að alltaf þurfi að finna eitthvað nýtt og 

sniðugt, eitthvað sem skemmtir fólki. Hann segir frá því að á tímabili hafi hann 

verið með fróðleiksmola um ýmis hráefni á Facebooksíðu Kaffi Krúsar sem hafi 

vakið mikla athygli og skemmt fólki. Slíkt er eitthvað sem hann myndi vilja gera 

meira af, jafnvel þó það sé ótengt veitingastöðunum þá geri það síðurnar 

skemmtilegri. Hann nefnir til dæmis uppskrift að hinum fullkomna 

hamborgarhrygg og einhverju sem tengist ákveðnum tímabilum eins og til 

dæmis páskunum. Hann vill hafa síðurnar skemmtilegar og lifandi. 

Aftur er komið inn á orð Levinson um söguna endalausu. Viðmælendur gera sér 

grein fyrir að markaðssetning er hringiða sem aldrei stoppar og eru opnir fyrir 

breytingum. 

4.9. Ráðleggingar til nýliða 

Viðmælendur voru beðnir um ráðleggingar til þeirra sem hyggjast nota 

samfélagsmiðla í markaðssetningarskyni og svörin stóðu ekki á sér, og voru öll 

í sama anda. María ítrekar nauðsyn þess að halda einhverjum stöðugleika við 

notkun miðlanna og að miðað við þann hraða sem við lifum í núna þá sé 

nauðsynlegt að fylgjast vel með til að halda í við þennan mikla hraða. 

Magnús Már var stuttorður en hnitmiðaður: „Vera fjölbreyttur og ekki of ákafur 

í byrjun“ og Heiðdís segir tæpitungulaust „vertu pirrandi, vertu allsstaðar“ en 
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bætir þó við að nauðsynlegt sé að gæta þess að vera samt ekki pirrandi en gott 

sé að minna á sig. Heiðdís sagði svo að lokum: „Bara vera allstaðar og vera 

virkur, vera samkvæmur sjálfum sér og ekki þykjast neitt“.  
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5. Umræður og tillögur 

Eftir að hafa yfirfarið þau gögn sem safnað var saman og unnið úr gefst tækifæri 

til að koma á framfæri ýmsum vangaveltum og umræðum sem kviknuðu við 

vinnslu rannsóknarinnar.  

Það er ljóst, eins og Mangold og Faulds (2009, bls. 58) vekja athygli á, að 

samfélagsmiðlar eru ekki hluti af kynningarráðunum og þar af leiðandi 

samþættum markaðssamskiptum. Þrátt fyrir að samfélagsmiðla megi tengja við 

kynningarráðana væri augljóslega ávinningur af því að bæta þeim við sem sjötta 

kynningarráðinum þar sem þeim eru ekki gerð nægjanlega góð skil ef einungis 

á að heimfæra þá yfir á aðra kynningarráða. Á meðan þeir spila svona stórt 

hlutverk í markaðssetningu fjölda fyrirtækja og miðað við hversu ört þeir vaxa 

liggur beinast við að fjölga kynningarráðunum í takt við framfarir og vöxt 

samfélagsmiðlanna. 

Áhugavert var að sjá að niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendur höfðu 

að einhverju leyti ákveðin markmið og stefnu með notkun sinna miðla þrátt fyrir 

að hafa öll neitað því. Það liggur í augum uppi þegar rýnt er í viðtalsgögn og í 

ljós kom að allir viðmælendur höfðu sína skoðun á því hvað má og hvað má 

ekki. Þessi ósýnilega stefna eða markmið gegna lykilhlutverki sem ákveðið 

regluverk um notkun hvers miðils fyrir sig og segir meðal annars til um hvaða 

tilgangi ólíkir samfélagsmiðlar þjóna.  

Það var einnig eftirtektarvert að viðmælendur voru allir á sama máli hvað varðar 

leiki á samfélagsmiðlum. Fyrir ekki svo löngu síðan virtist nánast ólíft inni á 

Facebook vegna deili-leikja og þurfti að hafa sig allan við að hætta að vera 

fylgjandi ýmissa fyrirtækja því slíkir leikir voru að drekkja öllu öðru sem hefði 

annars sést á fréttaveitunum. Viðmælendur rannsóknarinnar voru þó á því að 

slíkir leikir væru á undanhaldi, í það minnsta hjá þeim sjálfum, og því ber að 

fagna. Viðmælendur sögðust einnig stýra leikjum sínum eftir eigin reynslu og 

reyna eftir bestu getu að hafa leiki einfalda og skemmtilega. Þessi ummæli gefa 

þær vonir að Facebook sé ekki að líða undir loka, í það minnsta ekki strax. 

Í ljósi niðurstaðna sem fram komu á Ímark deginum 2017 er ekkert undarlegt við 

það hversu mörg fyrirtæki leiti til samfélagsmiðla til að staðsetja sig á markaði. 

Það er hins vegar áhugavert að velta fyrir sér hvað það er sem veldur þessari 
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miklu aukningu ár frá ári og hvort þessa aukningu megi tengja við FOMO, the 

fear of missing out, eða „hræðsluna við að missa af“. Sú kenning snýst um, eins 

og áður hefur komið fram, hræðslu netnotenda af því að missa af einhverju sem 

á sér stað á samfélagsmiðlum. Sú staðreynd að samfélagsmiðlar noti orðið stærri 

hluta af Internetinu en klám, mætti telja góða þróun en verst er að athyglin hafi 

í raun ekki færst neitt af tölvu- eða símaskjánum. Nútímafólk eyðir, ef svo má 

að orði komast, óeðlilega miklum tíma límt við tölvu- eða símaskjáinn. Þetta má 

óhikað tengja við þá hræðslu neytenda að missa af einhverju gullnu tækifæri eða 

fréttum, hvort sem það er afsláttarkóði í netverslun eða fréttir af opinberum 

einstaklingum sem gætu mögulega kollvarpað alheiminum á einu augabragði. 

Því vaknar sú spurning hvort neytendur og eigendur fyrirtækja séu fastir í 

einhverskonar hringiðu sem mun á endanum springa? 

Einnig er forvitnilegt hvort ekki séu til leiðir eða aðferðir fyrir lítil og 

miðlungsstór fyrirtæki til að halda utan um mælingar, því viðmælendur í 

rannsókninni notuðu ekki aðrar mælingar en þær sem bjóðast inni á samfélags-

miðlunum sjálfum. Er vandamálið að aðferðirnar eru til en fyrirtækin kunni ekki 

að nota þær, eða viti jafnvel yfir höfuð ekki að þær séu til, eða vantar þá einungis 

einhverja lágmarkskunnáttu til að gera markvissar mælingar? 

Ástæða er einnig til að benda á að nauðsynlegt er fyrir þá sem halda úti 

samfélagsmiðlum fyrir sín fyrirtæki að skoða eigin texta, myndir og 

Snapchatstory með gagnrýnum huga til að athuga hvort það sé í lagi með bæði 

hljóð og mynd. Það væri einungis gæðaprófun á því markaðsefni sem fyrirtækin 

eru að senda frá sér og getur skipt sköpum þegar unnið er markvisst að 

uppbyggingu ákveðinnar ímyndar. 

Einnig þurfa eigendur fyrirtækja og allir þeir sem ætla sér að nýta samfél-

agsmiðla sem markaðssetningartæki að átta sig á því að ekkert er ókeypis. Borið 

hefur við að samfélagsmiðlar séu kallaðir ókeypis markaðssetning. Þegar það er 

gert gleymist oft að einhver þarf að sjá um miðlana. Það þarf að eyða ómældum 

tíma í uppfærslu þeirra og að svara viðskiptavinum svo eitthvað sé nefnt. Þennan 

tíma þarf að taka með í reikninginn, því enginn er launalaus við að sjá um 

markaðssetningu og þar liggur því kostnaðurinn við viðhald samfélagsmiðla til  

markaðssetningar. 
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6. Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka hvernig fyrirtæki eru að nota 

samfélagsmiðla í markaðssetningarskyni og svara rannsóknarspurningunni: 

▪ Hverjir eru lykilþættir árangurs fyrirtækja af notkun 

samfélagsmiðlamarkaðssetningar? 

Til að hægt sé að svara þeirri spurningu voru settar fram eftirfarandi 

undirspurningar: 

▪ Hvaða virði felst í samfélagsmiðlamarkaðssetningu fyrir fyrirtæki? 

▪ Hafa samfélagsmiðlar breytt til frambúðar leiðum fyrirtækja í 

markaðssetningu, ef svo er, hvernig? 

▪ Er einhver einn samfélagsmiðill sem ber af öðrum og hentar betur til 

markaðssetningar fyrirtækja? 

Undirspurningum verður svarað hverri fyrir sig og að lokum verður 

aðalspurningunni svarað. 

 

Hvaða virði felst í samfélagsmiðlamarkaðssetningu fyrir fyrirtæki? 

Samfélagsmiðlar er mikilvægt og öflugt markaðssetningartæki í augum viðmæl-

enda og gagnvirk samskipti við neytendur spila þar stórt hlutverk. Mikil áhersla 

er lögð á samskipti við neytendur og þá nauðsyn að einbeita sér að samskiptum 

við neytendur og gefa sér góðan tíma til að sinna þeim og gera það vel. 

Viðmælendur voru í flestum tilfellum áhugasamir um að eiga í auknum sam-

skiptum við neytendur, hvort sem samskiptin færu fram á á samfélagsmiðlum 

eða í fyrirtækjum þeirra. Augljóst var að viðmælendur voru meðvitaður um að 

árangursríkt samband við neytendur fælist í að nota samfélagsmiðla á jákvæðan 

og uppbyggilegan hátt og með þeim hætti hefðu fyrirtækin þann möguleika að 

kynna sig á mannlegri nótum. Slíkt hefur reynst vel og svo virðist sem neytendur 

sækist í þennan mannlega þátt í gegnum samfélagsmiðla. Þessi niðurstaða kemur 

heim og saman við hugsjón Dapke (2015, bls. 5-6) um að þau fyrirtæki sem haga 

sér meira í anda einstaklinga og verða þar með mannlegri í augum viðskiptavina 

verði ákjósanlegri kostur þar sem neytendum finnst betra að eiga í samskiptum 
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við einstaklinga frekar en fyrirtæki og slíkt ýtir undir traust og trúverðugleika 

gagnvart vörumerki fyrirtækisins.  

Viðmælendur voru einnig á því máli að fyrir tilstilli annara fylgjenda, fari 

fylgjenda hópur þeirra stækkandi. Gott umtal núverandi fylgjenda getur virkað 

eins og gárur sem myndast þegar steini er kastað í vatn. 

Mikil áhersla er á að nýta ólíka miðla á ólíkan hátt, allt eftir því hvað hentar 

hverjum miðli og markhópi fyrir sig. Nauðsynlegt er að fullnýta öll þau tækifæri 

sem hver miðill hefur upp á að bjóða og því er notkun miðlanna ólík. Mikið 

tækifæri felst í að geta átt í gagnvirkum samskiptum við neytendur á rauntíma 

og því eru samfélagsmiðlar öflugt þjónustutæki við neytendur. Mikill kostur er 

að geta klæðskerasniðið skilaboð fyrirtækjanna eftir markhópi og 

samfélagsmiðli og einnig til að geta miðlað margþættu markaðsefni. 

En rök viðmælenda fyrir að velja frekar samfélagsmiðla til markaðssetningar var 

hversu mikið auglýsingar í öðrum miðlum kosta og einnig að þær 

markaðssetningaraðgerðir sem þeir þegar nota væru að virka. Það má því með 

sanni segja að samfélagsmiðlar hafa breytt leiðum fyrirtækja til að staðsetja sig 

á markaði. Sú staðreynd kemur einnig heim og saman við niðurstöður sem birtar 

voru á Ímark deginum 2017 þegar í ljós kom að 60% markaðsstjóra á Íslandi 

teldu samfélagsmiðla vera mikilvægastan fyrir árangur síns fyrirtækis (Hvíta 

húsið, 2017). 

Samfélagsmiðlar eru vettvangur þar sem neytendur hafa sterka rödd og geta 

komið skilaboðum sínum áleiðis án hindrana og því er nauðsynlegt fyrir 

fyrirtæki að vera virk á sínum miðlum til að geta tekið þátt í samtölum við 

neytendur og eins að stýra samtölum sem geta skaðað ímynd fyrirtækisins í rétta 

átt og forðast þar með slæmt umtal. 

 

Hafa samfélagsmiðlar breytt til frambúðar leiðum fyrirtækja í 

markaðssetningu, ef svo er, hvernig? 

Viðmælendur voru allir á sama máli um að auðvelt sé að fá neytendur til að taka 

þátt í leikjum á samfélagsmiðlum, sem má í raun segja að sé dulin 
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markaðssetning, þar sem neytendur eru oft á tíðum að dreifa miðlum fyrirtækj-

anna áfram og auka þar sem sýnileika þeirra. Kostnaður vegna auglýsinga á 

prent- og ljósvakamiðlum spilar einnig stórt hlutverk í ákvörðunum viðmælenda 

um hvar og hvernig ákjósanlegast sé að staðsetja vörur og/eða þjónustu á 

markaði. Slíkur kostnaður hvetur því fyrirtæki og eigendur til að leita annarra 

leiða og samfélagsmiðlar virðast vera sú leið sem gefur kost á fjölbreyttum 

aðferðum í markaðssetningu. 

 

Er einhver einn samfélagsmiðill sem bera af öðrum og hentar betur til 

markaðssetningar fyrirtækja? 

Viðmælendur nýttu sér allir samfélagsmiðlana Facebook og Instagram fyrir sín 

fyrirtæki og einhverjir notuðu einnig Snapchat og Youtube. Hvort það gefi góða 

mynd af möguleikum fyrirtæka almennt að nýta sér þesa miðla til 

markaðssetningar er ekki gott að segja. Ekki er hægt að alhæfa um að einstakir 

miðlar beri af og henti betur til markaðssetningar því fyrirtæki og markmið þeirra 

eru eins ólík og þau eru mörg. 

 

Hverjir eru lykilþættir árangurs fyrirtækja af notkun 

samfélagsmiðlamarkaðssetningar? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að lykilþættir í árangri fyrirtækja við 

notkun samfélagsmiðlamarkaðssetningar eru: 

▪ Að skipa ákveðinn starfsmann sem umsjónaraðila miðlanna. Með því er 

hægt að gæta samræmis á því efni sem fyrirtækið lætur frá sér sem og að 

tryggja vönduð og fagleg vinnubrögð. 

▪ Nota fleiri en einn miðil. Samfélagsmiðlar eru ólíkir og hafa allir sína 

kosti og galla og henta því mis vel fyrir ákveðna markhópa og fyrirtæki. 

▪ Vönduð vinnubrögð og persónuleikasköpun. Ef staðið er vel að verki 

geta fyrirtæki staðsett sig í huga neytenda og um leið skapað ákveðna 

ímynd.  
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▪ Að vera virkur á þeim miðlum sem halda á úti, en gæta þess þó að ofgera 

ekki fylgjendum því hætta er á því að verða þreytandi. 

▪ Bjóða upp á fjölbreytt efni. Neytendur hafa áhuga á persónulegu efni og 

finnst einnig mjög áhugavert að fá dýpri innsýn inn í 

fyrirtækjamenninguna og fá að skyggnast „á bak við tjöldin“. 

▪ Að nýta samfélagsmiðla á þann hátt sem þeim er ætlað, sem sagt að eiga 

í gagnvirkum samskiptum við neytendur. 

Samfélagsmiðlar eru í raun ekki gömul tækni og eru í sífelldri þróun og eiga 

eflaust eftir að spila stærra hlutverk í samskiptum neytenda og fyrirtækja þegar 

fram líða stundir. Því er nauðsynlegt að fyrirtæki taki þátt í þeirri þróun og fylgi 

sveigjanlegri stefnu til að dragast ekki aftur úr. 

Þegar helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman kemur í ljós að með 

notkun samfélagsmiðla hefur viðmælendum tekist að persónugera fyrirtæki sín. 

Með slíkri persónugervingu hafa þau náð að auðgað þau lífi, gert þau 

skemmtilegri og áhugaverðari með birtingu mynda, myndbanda og persónulegra 

textum og slíkar aðgerðir hafa gert þeim kleift að skapa ákveðna ímynd í hugum 

neytenda frekar en ef um hefðbundna markaðssetningu væri um að ræða. En 

hvað er annars hefðbundin markaðssetning nú á tímum? 
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Viðaukar 

Viðauki I – Viðtalsrammi 

Hluti 1 – Upplýsingar um viðmælanda 

1. Geturðu sagt mér aðeins frá þér og fyrirtæki þínu  

 

Hluti 2 – Staðan í dag 

2. Af hverju ákváðuð þið að nota samfélagsmiðla? 

a. Hvenær byrjuðuð þið fyrst að nota samfélagsmiðla 

b. Hvaða samfélagsmiðla eruð þið að nota? 

3. Af hverju voru þessir miðlar valdir? 

4. Hversu margir starfsmenn sjá um/vinna að samfélagsmiðlum 

fyrirtækisins og hversu mikill tími fer í það? 

5. Hversu marga fylgjendur eruð þið með á þessum miðlum, t.d. út frá 

áhorfi, like-um o.þ.h.? 

6. Hvernig byggðuð þið upp fylgjendahópinn? 

7. Hvernig eruð þið að koma samfélagsmiðlunum á framfæri? 

8. Hvaða árangri eruð þið að sækjast eftir með notkun samfélagsmiðla? 

9. Finnið þið fyrir að þið náið þeim árangri? 

a. Ef svo er, hvernig? 

 

Hluti 3 – Notkun miðlanna 

10. Er fyrir fram ákveðin markmið eða stefna með notkun hvers miðils? 

11. Eruð þið með birtingarplan fyrir miðlana?  

a. Hvenær eru settar inn stöðuuppfærslur, nýjar myndir á Facebook 

og Instagram, nýtt innslag inná Snapchat? 
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b. Er einhver ákveðin dagskrá fram í tímann? Jafnvel út frá 

viðburðum í þjóðfélaginu, hönnunarmars, bleika slaufan, blái 

naglinn, páskar, jól o.þ.h.? 

12. Eru einhverjar aðferðir sem þið notið frekar en aðrar? 

a. Tilboð/afslættir 

b. Afsláttar kóða í netverslun 

c. Screenshot (Snapcat) 

d. Leikir 

e. Yfirtöku aðgangs af öðrum (Snapchat) 

f. Gengur það á milli starfsmanna 

g. Sýna á bak við tjöldin 

h. Spurt & Svarað – Q&A 

i. Aðrar leiðir 

13. Hverja telur þú vera kosti og galla með notkun samfélagsmiðla til 

markaðssetningar? 

14. Notið þið frekar samfélagsmiðla til markaðssetningar frekar en þessa 

gömlu góðu (útvarp, dagblöð o.þ.h.)? 

15. Eruð þið að svara skilaboðum (og snöppum) sem fylgjendur senda til 

baka? 

16. Er einhver stefna eða reglur, boð og bönn í kringum svörun? 

17. Eruð þið að nota sama efni á sömu miðlana? T.d. að nota Snapchat-story 

á Facebook, eða sömu myndir og upplýsingar á Facebook og Instagram? 

18. Eruð þið að vísa fólki á aðra miðla frá ykkur til frekari 

upplýsingaöflunar? 

 

Hluti 4 – Mælingar og skráningar 

19. Eruð þið að mæla árangur af samfélagsmiðlanotkun? 

a. Ef svo er, hvernig? 
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b. Er haldin skrá utan um þessar mælingar til að skoða hvað virkar 

og virkar ekki, jafnvel út frá árstíðum o.þ.h.? 

 

Hluti 5 – Framtíðin 

20. Hvernig sjáið þið framtíðina fyrir ykkur á þessum samfélagsmiðlum? 

21. Er eitthvað sem þið mynduð vilja breyta eða bæta? 

22. Ef þú værir að ráðleggja einhverjum varðandi markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum. Hvert væri þitt ráð? Er eitthvað annað sem þú vilt 

koma á framfæri? 
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Viðauki II – Viðtal – María Marko í Kastalanum 

Höfundur er merktur sem „B“ og viðmælandi sem „M“. 

B: Sæl  María geturðu sagt mér aðeins frá þér og þínu fyrirtæki? 

M: Já ég heiti María Markó og er hönnuður. Útskrifaðist úr Listaháskólanum í 

vöruhönnun. Fór svo til Gautaborgar í mastersnám í meiri vöruhönnun sem féll 

undir barnamenningarhönnun. Og svo flutti ég heim og þá var náttúrulega 

rosalega lítið af hérna… atvinnu… já…  

B: Lausum störfum þá? 

M: Já  einmitt störfum í hönnun, þannig að maður varð einhvern veginn að skapa 

sér starf. 

B: Einmitt 

M: Ég flutti hingað á Selfoss fyrir tveimur árum og… já, var bara að leita mér 

að vinnustofu og svo einhvern veginn… af því ég var búin að reyna að vinna 

heima í eitt ár að þá var hausinn einhvern veginn ekki alveg nógu fókuseraður. 

Þannig að ég ákvað að já ok, núna ætla ég að finna mér vinnustofu og þá með 

einhverju svona söluhorni. Og svo einhvern veginn endaði það í að ég fann 

ekkert nógu lítið. Þannig að þetta varð einhvern veginn bara verslun með 

hönnunarhorni. Og þannig byrjaði Kastalinn. Ég opnaði í nóvember 2015 og er 

með mikið af íslenskri hönnun og langaði náttúrulega að þú veist að ýta undir 

það að vera með hönnun frá íslenskum hönnuðum og þá fólki sem er í svipuðum 

sporum og ég og eru að reyna að skapa sér eitthvað svið. Svo fór þetta út í að 

versla meira inn líka 

B: Einmitt, sem er líka bara frábært. En segðu mér eitt, af hverju ákvaðst 

þú að nota samfélagsmiðla til að gera fyrirtækið sýnilegra? 

M: Kannski fyrst og fremst af því það er ódýrasta leiðin til að vera sýnileg og 

miðað við markaðinn þá nær maður til náttúrulega ótrúlega margra í gegnum 

þessa miðla. 

B: Já einmitt. En hvenær byrjaðir þú fyrst að nota samfélagsmiðla? 

M: Bara um leið og við opnuðum… en nei reyndar áður en við opnuðum. 
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B: Já, ég man einmitt eftir því að það var svona verið að hype-a þetta aðeins 

upp og gera fólk forvitið og það var alveg að virka. Það var mjög flott. 

M: Og það var einmitt tips frá henni Fjólu 

B og M: Hlæja 

B: Hvaða samfélagsmiðla eruð þið að nota? 

M: Facebook kom náttúrulega fyrst. Svo kom  Instagram og mér fannst einhvern 

veginn… ég veit það ekki, kannski er ég ekki nógu grimm á Instagram eða 

eitthvað. Ég átti svolítið erfitt með að einhvern veginn að ná almennilegum 

fylgjendafjölda án þess að vera í einhverju svona, eða á einhverjum svona 

bókstaflegum veiðum. 

B: Já, einmitt 

M: Að like-a og adda einhverjum bara manneskjum til þess að vera sýnileg, af 

því það eru einhvern veginn svona veiðarnar á Instagram. Og mér fannst það 

svo… mér fannst það svo… eitthvað dónalegt, að vera, þú veist… ópersónulegt 

eitthvað 

B: Kannski bara ekki þinn stíll? 

M: Nei.. og hérna… já þannig að mér fannst ég einhvern veginn dragast svolítið 

aftur úr þannig að það kom svolítið mikil lægð í það á Instagram. Og hérna… en 

svo hef ég alltaf tekið svona soldið stökk og sérstaklega núna. Já eða ég veit 

ekki… Það byrjaði kannski með því þegar ég fór að nota Later. Að þá getur 

maður bara skipulagt þú veist heilan mánuð og ýtt bara á copy/paste og…. 

B: Og stjórnað þessu svolítið? 

M: Já, eða þú veist, þá þarf maður ekki að pæla í þessu á hverjum degi, hvað á 

ég að setja inn og hvað á ég að setja inn. Þá er maður bara með eitt skipulag og 

setur það inn og svo bara… já.. 

B: Og þið eruð líka með Snapchat? 

M: Já, það… það tók mig soldin tíma að venjast því… eins og örugglega með 

marga. En einhvern veginn sem opinber... þú veist sem Kastalinn en ekki sem ég 

þá er þetta mjög erfið lína.  

B: Já 
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M: Hvað má ég segja mikið, hvað má ég sýna mikið. Þú veist er ég… þú veist 

nennir fólk kannski ekkert að pæla í þú veist að ég sé að gera hitt og þetta. Vill 

það bara sjá vörurnar eða er ógeðslega leiðinlegt að sjá bara vörurnar? Svo er 

maður náttúrulega að lesa allskonar blogg hvað virkar á svona og svona. 

B: Einmitt 

M: Og svo voru svo margir að segja eins og þú veist Nova Snappið 

B: Já 

M: Já það er þú veist… já ekki vörurnar bara einhver svona… að sýna frá 

einhverju skemmtilegu. En svo eru aðrir, eins og vinkonur mínar bara og fólkið 

í kringum mig, þá er það þú veist… já, ég fer í þessa búð til að kaupa mér 

nákvæmlega þessa peysu sem ég sá á Snappinu. Þú veist  og ég veit að það koma 

inn nýjar vörur á miðvikudögum og þá fer ég, þú veist, kíki á Snappið á 

miðvikudögum til að athuga. Þú veist, það er fólk sem er að nota þetta rosalega 

markvisst og svo ekki og ég einhvern veginn er pínulítið að reyna ennþá að finna 

hvar…. 

B: Að fikra þig áfram 

M: Já hvar er það sem mitt og minn hópur vill sjá. 

B: Einmitt. Ertu þá feimin við að vera að sýna mikið af þér persónulega 

eða…? 

M: Nei… 

B: Eða viltu frekar að Kastala Snappið snúist frekar bara um vörurnar hér, 

þína hönnun og það sem tengist Kastalanum? 

M: Það er kannski meira það að ég veit ekki hvort það sé ófagmannlegt. 

B: Já einmitt. 

M: Þú veist, að ég sé að sýna eitthvað… fjölskyldan eitthvað eða hvað ég er að 

bralla í lífinu. Það er nú soldið af hundasnöppum og þau eru soldið hlutlaus og 

þau eru alltaf, eða hún allavegana (bendir á hundinn Hnetu sem liggur á fanginu 

á henni) og hann var það (eldri hundur hennar) mikið með mér í búðinni. Þannig 

að það er nú allt í lagi að snappa þau, þau eru allavegana á svæðinu. Held að 
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þetta sé meir það að er þetta eitthvað sem fólk nennir að horfa á eða vill það bara 

sjá vörur? Eða er það hundleitt á að skoða bara vörur og vill fá manneskjur?  

B: Já, þetta er soldið þunn lína 

M: Já svo sér maður eins og Guðrún Veiga sem er örugglega einn af vinsælustu 

snöppurum, svona kvennsnöppurum… að þá hérna… þú veist hún talar ekki um 

neitt. 

B: Nei, nákvæmlega 

M: Og hérna… það er flest bara svona hálf… já, rosalega hvunndagslegt. En það 

er bara þú veist ég held það sé bara orðaforðinn sem fólk er einhvern veginn að 

ná í. Það er einhvern veginn… það er mjög spes og maður er svona hvað… þú 

veist að reyna einhvern veginn að setja þú veist, að pin point-a hvað er það sem 

fólk sækist mest í og… 

B: Já 

M: En ég veit það ekki, kannski er þetta bara svona eins og hvað er uppáhalds 

liturinn þinn.  

B: Já. 

M: Kannski er það bara allur skalinn en ég meina einhvern veginn, það eru toppar 

einhversstaðar og hvaða topp….  

B: Hvað er það sem grípur? 

M: Já 

B: En af hverju valdirðu þessa miðla sem þú ert að nota? 

M: Það er bara held ég eins og … já… þetta er ókeypis miðlar sem að hérna 

mjög margir eru að nota.  

B: Já einmitt, nákvæmlega. Nú veit ég að þú ert eini starfsmaðurinn hér er 

það ekki, fyrir utan Hnetu? 

M: Jú svona…  

B: Eða að öllu jöfnu er það ekki? 

M: Jú, en svo náttúrlega kom hún Hulda inn með Leynibúðina bara á 

laugardaginn. 
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B: Einmitt, þannig að það fer kannski eitthvað að breytast? 

M: Já, en hingað til hef ég verið eini starfsmaðurinn. 

B: Ert þú þá sú eina sem hefur til dæmis verið að sjá um snöppin og 

samfélagsmiðlana? 

M:  Já þangað til núna í mars. Þá tók ég svona hönnunarmars.. 

B: Já alveg rétt. 

M: Og hérna… og var svona að reyna að pressa á þá íslensku hönnuði sem eru 

með vörur í búðinni að vera með Snappið og sjá svona á bak við tjöldin.  

B: Einmitt. 

M: Og ég er búin að fá mjög mikið feedback á það að fólki hafi fundist það 

rosalega skemmtilegt. Og það höfðu allir… eða langflestir… eða „allir“ komið 

með einhverjar svona upplýsingar þar sem að fólki hafi fundist mjög 

áhugaverðar. Bara já, mér datt ekki í hug að þessi kona væri með átta manneskjur 

í vinnu hjá sér eða að næsta væri með þú veist að gera línurnar þarna, munstrið 

(bendir á vöru í hillunni) með blýanti og reglustiku, þú veist, hverja einustu rönd 

í keramikinu þarna. Og svona sko.. að hérna.. að þetta hafi verið mjög áhugavert. 

B: Já mér fannst þetta mjög áhugavert og virkilega skemmtilegt. 

M: Já, það er gaman að heyra. 

B: Hversu marga fylgjendur eruð þið með á þessum miðlum, t.d. út frá 

áhorfi, like-um á Facebooksíðunni o.þ.h.? Ertu að fylgjast með eða… 

M: Já og þetta er alveg, þú veist, maður veit alveg að þetta er auglýsing og það 

hljómar svo shallow en þetta skiptir máli þegar maður er, þú veist, þegar maður 

er að reyna að koma sér áfram. Ég er ekkert með neitt sérstaklega marga á Snap, 

það eru svona 200 sem að… eða ég veit ekkert hvað það eru margir á Snappinu 

en daglegt áhorf er svona 200. Og  þetta líka að fá nýtt fólk inn var náttúrulega 

liður í að, þú veist að þau myndu þá segja sínum frá því að ég væri með Snap og 

auglýsa það í gegnum það. Og það gekk alveg svona stundum. Þangað til að ein 

sem var með alveg svakalega marga á Snap, hún sagði „jááá hvað ertu með 

marga fylgjendur?“ Og ég alveg „ummm bara soldið fáa“. Og hún alveg „já, vilt 

þú ekki bara koma á mitt Snap?“ Og ég náttúrulega bara „jááááá“. Þú veist, 
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auðvita! Og þá var ég alveg bara „OK, næsti hringur verður kannski tekinn í hina 

áttina“ 

B: Þetta virkar náttúrulega í báðar áttir.   

M: Já og það á náttúrulega alveg… og hún var með alveg sko hrúgu af 

fylgjendum og alveg virkilega mikið meira en ég. Og það skilaði sér alveg. Og 

það var mjög gaman.. 

B: Þannig að það er svona liður í að byggja upp fylgjendafjölda? 

M: Já 

B: En hefurðu verið að gera eitthvað sérstakt til þess að byggja hann upp? 

Annað en bara svona að láta Snappið hendast á milli manna í mars og 

svoleiðis? 

M: Sko, ég reyni þú veist að skrifa það… ég reyni sem sagt að hafa, þú veist ég 

set á Facebook skoðaðu okkur á Instagram og Snap eða.. þú veist, þegar ég set á 

Instagram þá er vefverslunin hérna og Snappið er hérna og set vefverslunina og 

Instagramið á Snap. Þú veist bara svona… en þá er maður reyndar náttúrulega 

svolítið fastur í sínum hópi sko… 

B: En það hlýtur samt að trekkja eitthvað að? 

M: Jááá…. Og þetta svona tikkar en kannski soldið hægt en já maður verður 

einhvern veginn (hlær)… ég er alltaf að leita að einhverjum leiðum til að troða 

mér einhversstaðar að. 

B: Ein spurningin hérna var hvernig eruð þið að koma samfélagsmiðlunum 

á framfæri en það kom svolítið fram hjá þér áðan. Þú ert svona sjálf að nota 

þína síður. 

M: Já ég líka notað eins og svona Facebook leiki. Þú veist, þeir hérna… bústa 

oft mjög mikið og… að fá fólk til að, en ég er reyndar ekkert mjög góð í því en 

það virkar mjög oft að hérna… þú veist þegar ég einhvern veginn næ að gera 

það, þú veist að spyrja fólk einhverra spurninga. Og svakalega þú veist ef maður 

er með… þú veist, það má ekki vera of flókið af því fólk er einhvern veginn, það 

er komið á samfélagsmiðla og það er þú veist, það eru sekúndur eða brot úr 

sekúndum sem annað hvort tikka eða ekki. Það er svo rosalega mikið af 
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upplýsingum og fólk getur valið svo svakalega hvar það eyðir sínum sekúndum 

sko… og hérna, tveir valmöguleikar… aldrei giska á eitthvað eða að segja hvað 

fólki finnst en ef það er spurning stelpu eða stráka herbergi eða hvíti eða svarti 

vasinn að þá finnst fólki rosalega gaman að segja sína skoðun á því. Og stundum 

svona að tagga einhverja vini eða ef maður er að spyrja einhverra spurninga eins 

og mynduð þið hafa áhuga á svona. 

B: sem sagt eitthvað fljótlega? 

M: já, einmitt eitthvað auðvelt og fljótlega. 

B: Já, það virkar sko. En hvaða árangri ertu að sækjast eftir með notkun 

samfélagsmiðla? 

M: Bæði soldið sko…. undanfarið soldið mikið svona vitundarvakning bara að 

við séum hér og náttúrlega af því við erum á Selfossi og við erum ekki á 

Laugarveginum eða Kringlunni eða einhversstaðar þar sem er mjög aðgengilegt 

eða svona þar sem fólk getur bara rekist á… 

B: Já, svona droppað inn? 

M: Þá já, við erum á Selfossi. Og að fólk þekki til dæmis útlitið og eins og þú 

séð að þá er málað grænt og þarna yfir gluggunum og svona (bendir út um 

gluggann á búðinni) 

B: Já, svona að standa aðeins út. 

M: Það að við erum í öfuga átt líka og að láta fólk vita að við erum á móti 

hótelinu þú veist en bara ekki á Selfossi. Áður en ég flutti hingað þá hafði ég þú 

veist, þrisvar sinnum keyrt þessa götu skilurðu. Það keyra náttúrulega bara allir 

í gegnum bæinn. Þannig að það er soldið sem ég er að keyra á núna og vil ná 

fram fyrir sumarið að fólk kannski… kannist við útlitið og viti hvar… 

B: og taki þessa hægri beygju í staðin fyrir að…. 

M: Já, akkúrat. En náttúrulega, þú veist, heildarmyndin er að fá fleiri inn í búðina 

og að versla. Því þetta rúllar náttúrulega ekki nema að fólk versli. 

B: Nei, einmitt. En þú ert líka með vefverslun, ertu að ná að… ég hef 

stundum séð á Snappinu að þú ert svona að taka mynd af einhverjum hlut 

og lætur vita að hann megi finna í vefverslun Kastalans. Finnurðu mun 
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þegar þú setur svoleiðis á Snap, Instagram eða Facebook? Að fólk fer og 

kannski kaupir vöruna eða er meira komið og spurt um hana? 

M: Neeee… eða jú. Maður sér oft svona… 

B: Bylgjur einhverjar? 

M: Já. En svo er það líka að ég set oft sko, á sama tíma, ef ég er að segja frá 

einhverri vöru þá reyni ég að, þú veist, að tækla hana á Snapchat, Instagram og 

Facebook og sko… 

B: Fara allan skalann? 

M: Já svona þríhyrningurinn (gerir þríhyrning með fingrunum út í loftið) á sama 

tíma. Til þess að það verði einhvern veginn meira úr þessu. Bara eins og 

auglýsingar virka, að þá verðurðu að sjá eitthvað aftur og aftur. Þá ertu búin að 

sjá þetta hér og þar. Það er fyrirtæki, til dæmis sem að mér finnst vera með mjög 

ómerkilega vöru og hérna… en ég held að þau eyði örugglega sko 50% af 

innkomunni eða eitthvað í auglýsingar. Og það eru… og núna eru mjög margir 

með þessa vöru og nota þessa vöru og ég held það sé bara auglýsingar sko. Og 

ég er ekki að tala um eins og  Omaggio vasann eða eitthvað svona (hlær) 

B: Já, það er nefnilega málið.  

M: Já og að máttur auglýsinganna er svo miklu sterkari heldur en maður gerði 

sér grein fyrir og kannski heldur en fólk gerir sér grein fyrir, þú veist þegar það 

er að horfa á sjónvarpið eða að vafra á Facebook og annarsstaðar. 

B: Já, það er nefnilega málið að ef maður er alltaf að rekast á sömu vörun 

að þá kannski… hey, kannski langar mig í hana eða… 

M: Já, eða þetta er eitthvað sniðugt… og meira að segja inní búðinni að það sem 

er til mikið af að það rúllar miklu hraðar heldur en ef ég er að reyna að vera með 

einhverja sæta útstillingu og eina og eina vöru sem að passa vel saman og það 

er… þú veist, sætt einhversstaðar útí glugga en ef þú ert með röð af einhverju að 

þá er það komið í hausinn á fólki að þetta er einhver eftirsótt vara, hún er 

framleidd og hún er eftirsótt og þetta er eitthvað sniðugt.  

B: Einmitt, ég er algjörlega sammála þér. Það er líka oft þannig að maður 

er kannski oft feiminn við að taka það sem lítið er af.. 
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M: já, svona er þetta eitthvað skrítið… þetta er svona af hverju var síðasta kakan 

eftir, af hverju var þessi sneið eftir. Er þetta eitthvað gallað? 

B: En finnurðu fyrir því að þú ert að ná þessum árangri sem þú ert að 

sækjast eftir? Ertu að fá fleira fólk inn í búðina og er þetta að aukast? Þetta 

er náttúrulega frekar ný búð þannig að.. 

M: Já, hérna… já. Það er nefnilega bara nýlega samt sem að ég er farin að finna 

það að fólk segir það að ég sá þetta á Snappinu eða heyrðu ertu með þetta þarna 

sem ég sá á Snappinu. Það var ekkert svo mikið áður en einhvern veginn nýlega 

er ég farin að heyra meira að fólk nefni það. En mér finnst ekki endilega að 

tölurnar séu að skríða eitthvað einhvern veginn nógu hratt upp á Facebook, til 

dæmis like-in og svona en svo hef ég líka tekið eftir því að…. af því maður 

skoppar svolítið fram og til baka, að síður sem eru kannski með kannski 20.000 

like og ég sem er með 4000 að við erum kannski að fá jafn mikið eða sem sagt 

fylgjendur sko, að við erum kannski að fá jafn mörg like á stöðuuppfærslur 

B: Já það er nefnilega málið að fylgjendamagnið á síðunni er ekki endilega 

allt, þetta er alltaf spurning um það hversu mikið þú ert að þekja, hversu 

margir eru að sjá. Kannski hefur einhver smellt á like af því það hefur verið 

leikur en svo spáirðu ekkert meira í því og skoðar ekkert meir… 

M: Og það er, þú veist það er bara hlutir sem að… eða þú veist fylgjendur sem… 

æ, ég ætla ekki að segja sem skipta engu máli en það segir alls ekki og gefur ekki 

endanlega mynd af því hversu mikið fólk hefur áhuga. 

B: það er kannski virknin á síðunni, með þeim sem eru að skoða og eru að 

taka þátt, kommenta og setja like. Það er ekki nóg bara að ýta… 

M: Og það er einmitt það sem er svo skemmtilegt við sko Snapchat að maður 

veit nákvæmlega að fólk er mjög grimmt, eða sko allavegana ég, á hvað ég nenni 

að horfa á og hvað ekki. Ég veit alveg sko.. svo telur maður alltaf hvað eru mörg 

áhorf á fyrsta og síðasta og hlutfallið þar á milli. Hversu margir duttu út þar á 

leiðinni. Það eru náttúrulega sumir sem opnuðu bara áður en maður var búinn að 

klára sko en þetta hlutfall segir náttúrulega alveg svakalega mikið. Þá er maður 

í alvöru hversu margir eru að fylgjast með og vilja sjá það sem maður er að gera. 

Snapchat finnst mér svo æðislegt í því að hérna… 



67 

 

B: Maður nær náttúrulega að fylgjast svo vel með. 

M: Já og hverjir eru í alvöru og ekki bara hverjir eru með mig á Snap. Þú veist, 

maður sér ekki einu sinni þá tölu. Maður sér bara hverjir,  og ekki bara hverjir 

kíktu bara óvart á fyrsta, heldur hverjir eru í alvöru og hafa áhuga á því sem 

maður er að segja. 

B: Einmitt. Það er það þægilega við Snapchat að maður geta svona aðeins 

spæjað sko fylgjendurna þó maður sjái ekki kannski viðbrögðin þeirra en 

einmitt eins og þú segir að þau nenni að horfa alveg út í enda að þá er þetta 

eitthvað sem að er að trekkja.  

M: Já.  

B: En ertu með einhverja fyrir fram ákveðin markmið eða stefna með 

notkun hvers miðils? Þú talaðir um að þú værir að nota Later til að stilla 

Instagram og það er náttúrulega mjög sniðugt að skipuleggja sig svona. 

M: Já, ég var soldið með það og svo náttúrulega er það líka á Facebook að þar 

er hægt að gera svoleiðis. Ég var í… sko.. stundum eru þetta litlu einföldu 

hlutirnir. Ég var með rosalega leiðinlegan síma sem var rosalega hægur og núna 

er ég komin með annan síma sem er mun þægilegri og núna er ég miklu fljótari 

að setja inná Instagram. Svo er eitt, ef ég má blaðra… er það ekki allt í lagi? 

B: Jú bara eins og þú vilt. 

M: Mig langaði svo að sjá, af því ég elska samanburðar til raunir, að mig langaði 

svo að sjá, eða fannst alltaf að þeir sem eru með hérna, hvað heitir þetta… með 

einn ákveðinn hlut eða eina ákveðna hönnun að þá er miklu auðveldara að 

nálgast sinn markhóp því hérna… hvað heitir það.. svona… (hún sýnir 

handahreyfingar sem gefa til kynna hvað hún meinar) 

B: Eru að meina hérna… já ég veit hvað þú ert að meina. 

M: Já svona… (reynir að lýsa þessu með handahreyfingum) 

B: Ertu að meina einn ákveðinn hóp þá? 

M: Já eða sko, ef ég er að gera hettupeysur og ekki bara hettupeysur… heldur 

hettupeysur með köngulóarmunstri, og ekki bara köngulóarmunstri heldur með 

svörtu ekkju munstri skilurðu?  
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B: Sem sagt búin að afmarka þig svolítið? 

M: Já einmitt. Og því afmarkaðra sem það er því stærri hóp nær maður út í þrátt 

fyrir að vera með hérna… 

B: Já, þennan litla hlut.  

M: Já og það, þú veist og þá getur maður gert hann bara alveg rosalega vel. Og 

það finnst mér svolítið erfitt stundum hérna… og svo er ég bara bíddu hvernig 

byrjaði spurningin?  

M og B: Hlægja 

M: En hérna já, af því ég er með svo allskonar. Ég er með Skinboss sem mér 

finnst æði, svo er ég með postulín sem mér finnst æði og svo er ég með skart og 

svo er ég með svona og hinsegin. Mér finnst það allt æði en það er svo erfitt að 

vera með markhóp fyrir alla en samt einhvern veginn ohh ég er á Selfossi og mig 

langar að þú veist að allir geti komið. 

B: Erfitt að fá alla til að fylgjast með af því þetta er svo breytt svið. 

M: Já ég meina þeir sem hafa áhuga á Skinboss hafa kannski engann áhuga á 

þessu, þessu, þessu (bendir á ýmsar vörur) skilurðu. Og það er svo erfitt. Þannig 

að mig langaði til að tjékka hvernig hundurinn minn, hvernig honum myndi 

ganga eða henni. 

B: Já ég sá einmitt að þú bjóst til Instagram.  

M: Já og ég er með 700 og eitthvað followers á Kastalanum og ég er búin að 

vera með hann í rúmt ár. Hneta, þú veist… ég er búin að vera með hana í… þegar 

ég var búin að vera með Instagramið hennar í ég man ekki, kannski tvo, þrjá 

mánuði að þá er hún komin með 1000 fylgjendur. 

B: Já vá. 

M: Hún er hundur, hún er Boston Terrier, hún er þú veist á Íslandi, og hún er 

hvolpur og lítil og sæt og það einhvern veginn narrow-aði þetta svo mikið niður 

að þá bara allir, ég held bara þúsund af 1040 eða eitthvað, að það eru aðrir Boston 

Terrier-ar sem eru að fylgja. Af því að það er áhugamálið. 

B: Já dregur það saman. 
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M: Já. Og þetta er pínu… ég veit ekki alveg stundum hvernig ég á að kynna allt. 

Það er bara rosalega… 

B: Tricky? 

M: Já 

B: Þetta er náttúrulega ótrúlega mikið en þetta er allt samt svo ótrúlega 

fallegt og áhugavert en erfitt kannski að miðla því áfram. 

M: Já, við hvern á ég að tala. Hver er manneskjan sem ég á að vera að tala við. 

Af því að maður er að reyna að tala við svo marga. Þannig að það er erfitt 

einhvern veginn, finnst mér… en ég veit ekki, kannski er einhver voða snilldar 

lausn á þessu öllu saman og þú mátt segja mér ef þú kannt hana. 

B: Já ég skal leggja höfðuð í bleyti. Við vorum svona aðeins búnar að tala 

um sem sagt birtingarplan og að þú værir að nota Later og svo varstu með 

hönnunarmars en ertu til dæmis… ertu að spá í hey já það að í október er 

bleika slaufan og þá ætla ég bara að sýna bleiku vörurnar mínar eða ertu 

svona að pæla í svoleiðis. Ertu að skissa upp eitthvað með mánaðarplanið 

að þennan dag langar mig að sýna þessar vörur og þennan þessar eða er 

þetta bara svona eftir því hvort það er rigning eða ekki, eftir hentisemi? 

M: Nei, ég hef reynt að gera það. Ég bjó til sérstaka Facebook síðu fyrir Blue Q 

vörurnar og sem hefur reyndar fengið afskaplega lítið fylgi. Ég veit ekki alveg 

af hverju það er en kannski af því að ég er ekki búin að bústa það neitt og ekki 

haft neina leiki. En þá einmitt tók ég og gerði Facebook sketchual fyrir fram og 

þá þarf maður ekki að gera neitt, það bara poppar inn. Annað en á Instagram þá 

þarf maður alltaf aðeins að gera. Og þá tók ég einmitt dagatalið og hér er 

sjómannadagur, hér eru páskar, hér er þetta og hér er konudagur og gerði mjög 

svo útpælt. Og jú jú, ég hef alveg reynt að fara svona eftir því hvað er að gerast 

í samfélaginu og dagatalinu. 

B: Ertu að nota einhverjar aðferðir frekar en aðrar? Eða finnst þér 

einhverjar og þá er ég að tala um tilboð, afslætti, afsláttar kóða, screenshot 

leiki á Snapchat, sýna á bak við tjöldin en þú ert nú búin að gera það. En 

finnst þér eitthvað svona eitthvað eitt virka betur en annað á til dæmis 

Snappinu, Insta eða Facebook? 
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M: Sko ég hef ekki haft neina svona Snapchat leiki og ég eignlega bara kann þá 

eiginlega ekki. Æ, ég veit eiginlega ekki alveg hvað er að tikka frekar en annað. 

B: Þú talaðir um Facebook leikina áðan, að þeir hafa svona aðeins verið að 

ýta undir þannig að þeir hafa nú eitthvað verið að virka og gefa? 

M: Já. Það er alltaf, jú, það hefur verið hérna… ég hef eiginlega aðallega verið 

með stafrófslímmiðana og jú jú það kemur alltaf svona einhver aukning í 

kaupum á því en ekki þegar ég gef tilboð. Ekki mikið sko. En það er kannski af 

því það eru einmitt… ég kannski set á Facebook að það er tilboð og þá eru ekkert 

jafn margir að sjá það eins og þegar það er like-leikur og það eru allir að gera 

eitthvað við upplýsingarnar. 

B: Þá dreifist þetta svo.  

M: já og það gæti verið eðlilegt að það virki þannig. 

B: En hvað heldur þú að sé kostir og gallar við að nota samfélagsmiðla til 

að markaðssetja sig? 

M: Kostirnir eru náttúrlega að maður hefur kost á því að ná til rosalega margar. 

Eins og Facebook er núna að þá er hægt að velja nákvæmlega hverjir sjá 

auglýsinguna. Þú getur valið nákvæmlega aldurinn, staðsetningu, kyn og 

áhugamál og allt. Þú getur narrow-að þig alveg rosa mikið niður í við hvern viltu 

tala. Og það er náttúrulega alveg frábært og svo náttúrulega að vera sýnilegur 

þeim sem þú vilt sýna og þeim sem virkilega hafa áhuga. Þegar maður er að 

auglýsa í útvarpi eða sjónvarpi þá veit maður ekkert hver er að fylgjast með. En 

eitt varðandi það, sem mér fannst mjög skemmtilega að þá er maður með svona 

teljara á vefversluninni og ég fylgist soldið með honum sérstaklega þegar ég er 

að setja eitthvað svona í gang. Og hérna, ég hef nú ekki svo mikið verið að 

fylgjast með teljaranum á Facebook en ég held að það sé svoleiðis. En á 

vefversluninni að þá hérna setti kona á Skreytum Hús grúbbuna… 

B: Svarta kertastjakann? 

M: Já, sástu það? 

B: Já 

M og B: Hlægja 
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M: Og það var einmitt þetta, svört eða bleik kerti? Og það bara sprengdi allt. Það 

voru bara þvílíkar umræður… 

B: Já ég fylgdist grannt með þeim. 

M og B: hlæja 

M: Það var ótrúlega fyndið og það er þetta að mitt er rétt eða þitt og ekki bara 

einhver skoðun heldur hvað er réttast og það eina rétta af þessu tveimur. Og það 

bara alveg skaust upp heimsóknarstrikið á síðunni og svo opnaði einhver ný 

vefsíða sem bauð mér svona haus og það toppaði upp líka og svo fékk ég svona 

kynningu í DV. Og það var nánast nákvæmlega jafn margar heimsóknir á síðuna, 

auglýsing sem kostaði 33 þúsund plús vask eða eitthvað og kona að setja svona 

eða svona á Skreytum Hús. Og það var svo magnað að sjá þetta bókstaflega þarna 

svart á hvítu hvað svona algjörlega ókeypis eitthvað, spurning á einni Facebook 

grúbbu væri að skila jafn miklu og eitthvað sem maður er að borga fyrir. 

B: já, svona kostuð auglýsing. 

M: Já. En svo náttúrulega er þetta kannski ekki sami markhópur og kannski 

annað fólk sem að sér þetta á netin og á pappír kannski og svo aftur á móti grúbba 

á Facebook. En þú veist, já… mér fannst þetta ansi magnað hvað þetta var…. 

B: Hvað þetta gerði mikið? 

M: Já 

B: En myndirðu segja að það væri einhverjir svona gallar við þetta? 

M: Hvað eru aðrir búnir að segja? 

B: Á ég að segja þér, þú ert sú fyrsta sem ég tek viðtal við. Þannig að það er 

enginn annar, þú ert að setja línurnar. 

M: Gallarnir hmmm… 

B: Finnst þér þetta tímafrekt eða erfitt að ákveða… það getur verið þannig, 

það þarf ekki endilega að vera eitthvað að þú sért að henda einhverju út og  

það koma engin viðbrögð eða þannig. Eða kannski eru bara engir gallar? 

M: Jú, markaðsparturinn af þessu öllu er alveg rosalega tímafrekur og miklu, 

miklu tímafrekari en ég bjóst við. Og hérna, en ég myndi ekki segja að það væri 

galli. Það er bara tímafrekt, eða þú veist, þannig bara er það. En kannski er galli 
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að ég hafi ekki verið meðvitaðri um það. Og það er eitthvað sem mér finnst 

svolítið leiðinlegt að ég er að eyða miklu meiri tíma í það en til dæmis að hanna. 

Núna er ég allt í einu orðin verslunar… eða búðarkona en ekki hönnuður og er 

búin að eyða öllum tímanum í að stúdera það og vera svo allt í einu bara eitthvað 

já, ég hefði átt að vera markaðsfræðingur. 

B: Þú skellir þér bara í nám. 

M: Já ætli það ekki á endanum. Maður er náttúrlega bara stöðugt að… það er 

ekki bara Facebook, Instagram og Snapchattið heldur líka að endalaust vera að 

lesa greinar. Ég er bara endalaust að lesa markaðsfræðigreinar og einhverjar 

svona tips and tricks og það fer heilmikill tími í það. 

B: Já svona rannsóknarvinna? 

M: Já. Ég meina það er, þú veist ef þú ert með tíu markaðsfræðinga eða tíu 

hönnuði að þá ertu alltaf að fara að selja meira með tíu markaðsfræðingum. Þeir 

selja bara loft en hönnuðir sem sitja inní einhverjum skúr að það verður aldrei 

neitt úr því. 

B: Þetta þarf svolítið að tvinnast saman. 

M: Já, Mér finnst einhvern veginn það hafi bara jafnvel vantað svakalega í 

náminu, en svo aftur á móti á maður ekki að kunna allt. Það er fólk sem er lært í 

þessum fræðum svo sem. 

B: Já en það væri aftur á móti sniðugt að hafa einhver grunn. Einhvern 

veginn þarf maður að koma sér á framfæri.  

M: Já og sérstaklega á svona eða í þessu starfi.. eða kannski er það í öllum 

störfum, ég veit það ekki. 

B: Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt og þarf alltaf að vera að læra 

eitthvað nýtt. 

M: Já. 

B: En þið eruð að mér heyrist frekar að nýta ykkur samfélagsmiðla frekar 

en auglýsingar í blöðum og þannig, eða hvernig er það? 

M: Já, við erum meira kannski, eða við höfum kannski meira verið að auglýsa á 

svæðinu þegar ég er með svona kostaðar auglýsingar 
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B: Þá Dagskráin? 

M: Já, Dagskráin og Útvarp Suðurland. 

B: Já einmitt. Ert þú að svara skilaboðum, kommentum og því sem 

fylgjendur eru að senda þér á Snappinu, eða kommentum undir Instagram 

myndum eða á Facebook? Ertu að gefa þér tíma í að svara? 

M: Já ég reyni það alveg hiklaust. Þetta eru samfélagsmiðlar og þetta kallar á 

samskipti. Fólk sem hefur mig á Snappinu sínu, til hvers er það að hafa mig ef 

ég er ekki að tala við þau líka… svona… 

B: Tvíhliða. 

M: Já, ef þetta eru ekki samræður þá getur fólk alveg eins bara horft á sjónvarpið. 

Þetta eru náttúrulega samskiptamiðlar og mér finnst að það eigi að nýta þá 

þannig. 

B: Ertu með einhver stefna eða reglur varðandi svörun? Eins og til dæmis 

margir snapparar tala um, ég reyni að svara persónuleg, margir setja hjarta 

með þegar þeir svara og margir segja aldrei bara takk fyrir heldur segja 

eitthvað meira. Ertu með einhverja svoleiðis stefnu? 

M: Ekki einhverja ákveðna stefnu nei. En líka alveg ef ég er að skoða hjá 

einhverjum sem ég þekki ekki og ég sé eitthvað sem er spennandi að þá reyni ég 

að hafa líka… að spjalla fyrir fram. Sem er hægt á Snapchat, en ekki á Facebook 

og Instagram… eða jú, stundum á Instagram ef ég sé einhverjar virkilega flottar 

myndir þá stundum spjalla ég fyrir fram og kommenta á það. En það er ekki 

eitthvað svona sem að… ég las einhversstaðar að einhver X mikil prósenta af 

Instagram rútínunni ætti að vera að kommenta á myndir, sem ég hef ekki gefið 

mér. En hérna… já, kannski þyrfti ég að skrifa það inní rútínuna. Að taka frá 

tíma til að kommenta og like-a. Og þetta er vinna sem að ég pældi ekki í fyrir 

fram svo mikið, en þetta er vinna til dæmis vinna sem ég vinn svolítið heima. 

Og ég var einmitt í einhverri Gallup könnun og þar var „vinnurðu mikið heima 

hjá þér?“ Og ég alveg neiiii… aldrei. Af því ég var bara búin að ákveða það að 

ég ætlaði ekki og ég var búin að leigja hérna til þess að vinna hérna og ekki 

heima. En svo bara já, nei, bíddu nú við. Þetta er náttúrulega vinna og þetta er 

það sem að lætur fólk vita af versluninni. Þetta er miklu meiri partur af vinnunni 
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en að afgreiða á kassanum. Það er miklu meiri tími sem fer í þetta allt. Þetta er 

bara mjög stór partur og þar af leiðandi vinn ég töluvert heima af því þetta er 

alltaf í símanum. 

B: Einmitt. En ertu að nota sama efni á sömu miðlana? 

M: Já 

B: Þú ertu að samnýta og svona? 

M: Já. Og ég reyni að nota og kynna það sama á öllum… nema ég er miklu meira 

persónuleg á Snappinu. Ég er eiginlega aldrei neitt voða persónuleg á Instagram 

og það kemur fyrir örsjaldan á Facebook. En svo þegar ég hef gert það að þá 

hefur það vakið mjög mikið… hún Fríða hérna, sem býr fyrir ofan mig, hún gaf 

mér pönnukökur um daginn. Barnabörnin hennar komu niður að hitta Hnetu og 

voru að leika við hana og hún kom með pönnukökur handa mér. Ég stillti þeim 

eitthvað upp á bakka og setti kaffi við hliðina á og það var þvílík dreifing, ekki 

það að fólk sé að share-a, en fólk var að like-a og greinilega skoða myndina. Þú 

veist, þetta var náttúrulega bara eitthvað persónulegt og ég að þakka Fríðu. 

B: Já einmitt. Að það sé einhver manneskja á bak við miðilinn. 

M: Já 

B: Fólk er svolítið hrifið af því að það sé einhver þarna innst inni sem það 

er að tala við. 

M: Já og það hefur verið kannski svolítið lengi og þá áður en þessi 

samfélagsmiðlar komu að þú veist fyrirtæki voru bara… einmitt, allt svona voða 

professional og að allt verði að vera svona… 

B: Allt voða corporate. 

M: Já og það var einhvern veginn alltaf stíllinn á öllu. Mér finnst alltaf að ef 

maður er að gefa eitthvað af sér að þá skilar það einhvern veginn einhverju meira 

til baka. Að það sé einhver manneskja en ekki bara tölva. En svo er þetta aftur 

með þetta á Snappinu, maður veit ekki hversu mikið fólk vill sjá. Hversu mikið 

maður má fara langt í að segja frá sjálfum sér. Það er þarna lína og ég held að 

hún sé hlykkjótt. Ég held að hún sé alls ekki alltaf eins. 
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B: Já einmitt. Ég hef tekið eftir því að þú setur stundum eitthvað á Snap og 

segir svo að þér þætti gaman ef fólk myndi senda þér myndir, til dæmis að 

ef þið eigið hunda þá megiði endilega senda mér hundamyndir. Er það að 

virka, er fólk að senda, eða er það misjafnt? 

M: Já, það eru alltaf einhverjir sem senda til baka. Já, já og meira að segja þegar 

ég fór á fjöll einhvern tíma að þá voru einhverjir sem sendu mér jeppa myndir 

og það var mjög gaman. 

B: Já, það er gaman að fá eitthvað svona feedback til baka. 

M: Já og ég er einmitt með eins og til dæmis þessar (bendir á kertaluktir). Ég var 

að pæla hvort ég ætti að gera þær grænar eins og húsið, hvítar eða að hafa þær 

bara svona gráar. Og svo var svo mikið af fólki sem sagði hvítt og ég er alveg 

sammála því en svo núna er ég alveg með samviskubit yfir að vera ekki búin að 

spreyja þær, því ég ætla að hafa þær hvítar, mig langar að hafa þær hvítar og það 

voru flestir sem kusu að hafa þær hvítar. Þú veist, þetta passaði nú allt saman. 

Það voru ekkert flestir sem sögðu röndóttar og ég bara fuck núna verð ég að gera 

þær röndóttar. En þú veist... en ég bara þarf að drífa í þessu og sýna fólki að ég 

hafi verið að sinna því sem það var að svara. Þetta er alveg, þú veist… þetta eru 

ekki bara tölur á Snap. 

B: Maður er náttúrulega að gefa svolítið af sér. 

M: Já 

B: Það er nefnilega málið. Hérna er spurning um hvort þú sért að vísa fólki 

á aðra miðla. Þú komst inná það áðan að þú setur inn kannski á Facebook 

„kíktu á Snapstory-ið í dag, þar er svo lítið skemmtilegt í gangi“. Ég hef 

tekið eftir því. Þannig að þú ert svolítið að nota þennan þríhyrning 

[Facebook, Insta og Snapchat] og ert að vísa fólki inná miðlana. En ertu að 

mæla árangurinn af notkun samfélagsmiðlanna? Á einhvers lags hátt, 

annað en að telja hversu margir sjá og mæla hlutfallið milli upphafs story 

og enda story á Snapchat? 

M: Já. Það kemur náttúrulega soldið í bylgjum hvað ég hef tíma fyrir en jújú, að 

mæla ef ég set eitthvað Instagram eða Facebook að sjá hvað það er að gera á 

netversluninni. Ég hef svo sem ekki… ég er að telja hversu margir koma inn í 
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búðina en ég hef ekki einhvern veginn náð að, þú veist, að tengja það saman líka. 

En ef það væri til eitthvað ógeðslega auðvelt forrit þá myndi ég pottþétt gera 

það. Að hérna setti ég svona auglýsingu og svona komu margir inn og þú veist, 

kannski ætti maður að gera það meira einhvern veginn og það væri kannski 

ógeðslega auðvelt í Excel, ég er bara ekki komin þangað. En ég er með, eða sko 

jú jú, þegar ég er mjög aktív, eða þú veist… organiseruð kannski að þá reyni ég 

að fylgjast með hvað er það að gera varðandi heimsóknir og svona. Og maður 

sér líka alveg glöggt sko af því það poppar alltaf upp hverjir eru mest skoðuðu 

hlutirnir í þessari viku, eða í dag eða undanfarið. Og þá er það að maður tengir 

mjög oft við að, já, ég ætla að auglýsa bara þessi glös núna og þá poppa þau upp 

og ef ég ætla að auglýsa kertastjakann þarna að þá tikkar hann upp og 

stafrófslímmiðarnir og svona skilurðu. Þannig að jú, maður er svona meðvitaður 

um að þetta er að skipta máli, en kannski… ég er kannski ekki jafn Excel-skjöluð 

og ég ætti að vera eða gæti verið. 

B: Já einmitt. En hvernig sérðu framtíðina fyrir þér á þessum 

samfélagsmiðlum? 

M: Ummm… Ég veit ekki, bara að stækka fylgjendahópinn og já. Ég vonast 

alltaf eftir meiri samskiptum sko, að fólk komment meiri og að ég tali meira við 

fólk og að fólk tali til baka. Og hérna…. Já ég sé líka að þegar ég er dugleg að 

gera á hverjum degi, sem að ég hélt að virkaði hálfpartinn veginn öfugt. Ég hélt 

einhvern veginn að, æ er fólk ekki orðið þreytt á að sjá endalaust? Af því mér 

finnst ég frekar un-follow-a ef að ég sé oft eitthvað. Er fólk ekki þreytt á þessu 

bara? En það er samt eiginlega meira að virka og það er alltaf að tikka inn einn 

og einn fylgjandi og fleiri like þegar maður gerir stöðugt. 

B: Er það ekki líka út af fjölbreyttu vöruúrvali sem að þú hefur kost á því 

að vera að… 

M: Gera alltaf? 

B: Já. Sýna eitthvað ólíkt. Í staðin fyrir að þú værir alltaf að sýna bara 

Skinboss eða bara með Day New eða bara með, þú veist…  

M: Já 
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B: Að þú værir alltaf að henda alltaf inn því sama og sama… það kannski 

er að gefa. 

M: Já ég veit það ekki. Ég meina Hneta, hún virðist alveg, og hún er nú bara eins 

sko og samt einhvern veginn tikkar það alltaf. Og sko… já…  

B: Hneta verður bara að verða PR fulltrúi. 

M: Ég veit það. Stundum hef ég sett „Hérna er ég í búðinni minni og hér er 

linkur“ en hún er alþjóðleg stjarna. En ég spurði einhvern tímann, því hún var 

alltaf bara sofandi hérna, og ég var alveg æ, þetta dýr er alltaf sofandi ætti ég að 

halda henni eða reka hana… og það alveg þaut upp action-ið á Facebook. Og 

allir alveg ráða. Já, þetta var ráða eða reka, var spurningin. Allir alveg ráða, 

ráða… þannig að jú jú… 

B: Hneta er að gefa. 

M: Já hún tikkar alveg. 

B: Er eitthvað sem þið mynduð vilja breyta eða bæta með þessari notkun, 

annað en að… þú hefur nefnt að þú viljir auka við fylgjendur og fá fleira 

fólk inn í búð. Er það svona aðal markmiðið? 

M: Nei… og svo bara þetta með samskiptin. Að þetta sé meira í báðar áttir. Og 

það kannski er meira ef maður er meira persónulegur skilurðu. 

B: En það er alltaf þessi lína. 

M: Já og þetta sem maður hefur lesið. Að sumir segja vertu persónulegur og aðrir 

segja sýndu vöruna því það er það sem selur vöruna. Ohhh…. 

B: Já, þetta er ógeðslega erfitt, ég get alveg ímyndað mér það. Ég er sem 

betur fer… eða „betur fer“ ekki í þessum sporum… en ef þú værir að 

ráðleggja einhverjum varðandi markaðssetningu á samfélagsmiðlum. 

Hvaða ráð myndir þú gefa, hver væri þitt besta ráð? 

M: Ég veit það ekki.. kannski aðallega bara að nota þá og að halda einhverju 

consistency. Mér finnst svo lítið að ef maður snappar ekki í einhverja nokkra 

daga að þá dettur maður svolítið niður í áhorfi. Og hérna… já það kom mér á 

óvart til dæmis þegar ég var að setja þetta (bendir á búðina) hversu margir voru 

ekki með Snapchat og höfðu ekki prufað það og spurðu hvernig loggar maður 
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sig inn. Og ég alveg bara hva… bjóst við að fólk væri með þetta en já… bara að 

mæta á svæðið og nýta sér það. Við lifum í heimi sem er sífellt hraðari og maður 

verður bara að fylgjast með og maður verður að halda í. Það þýðir ekkert bara 

að auglýsa sig í Morgunblaðinu, maður einhvernveginn verður að fylgja. 

B: Já vera með á nótunum? 

M: Já 

B: En er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

M: Ummm… 

B: Kannski bara að kíkja í Kastalann 

M: Já. Ég veit það ekki. Ekkert eitthvað sérstakt sem mér dettur í hug. En kannski 

bara að hörmungar selja vel, þegar eitthvað klikkar. Þá er það mjög vinsælt 

B: Já… hvernig þá? 

M: Til dæmis þegar mig langaði að mála og það var að koma afmælið, þegar við 

vorum að verða eins árs, mig minnir það. Það bara alveg að koma vetur og ég 

þurfti bara að drífa í því að mála. Þetta var now or never fannst mér og kærastinn 

minn var eitthvað upptekinn þangað til klukkan eitthvað og við ætluðum bara að 

drífa í að mála. Af því að næsta dag myndi koma rigning eða hvort að spáin sagði 

að rigningin byrjar eftir sjö tíma… og við alveg bara „já þetta á alveg að  reddast“ 

af því að málningin á alveg að þorna á fimm tímum skilurðu... þetta var eitthvað 

svona. Við byrjum að mála og þá var byrjað að koma myrkur  

B: Já veistu ég man eftir því. Ég keyrði hérna fram hjá. 

M: Er það? 

B: Já… vá ég er bara eins og stalker. 

M og B: Hlæja  

M: Hann var svo bara hérna (bendir út) með bílinn og með kastara á vegginn og 

við byrjuðum að mála alveg eins og brjálæðingar og þegar við byrjuðum að mála 

þá komu fyrstu droparnir. Og við bara fuck… en við drifum í þessu og kannski 

reddast þetta en svo bara byrjar dempa. Og ónei… miðað við hvað þetta var 

slæmt að… svo rennan hérna niður við húsinu eða sko þessi er alveg ágæt (bendir 

á aðra rennu) en þessi (bendir á hina rennuna) er eitthvað stífluð þannig að vatnið 
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lekur bara utan um hana og þarf af leiðandi taumar bara niður vegginn sem 

skolaði málningunni niður og það voru svona taumar niður vegginn og út alla 

stéttina. Ég meina, þetta er ekki einhver stutt stétt, þetta er breið gangstétt og 

alveg yfir bílastæðið og alla leið niður í ræsið og þetta er löng leið fyrir málningu 

og þetta var sko græn málning en ekki bara hvít eða eitthvað… og þú veist svo 

bara taumaði hérna niður og ég bara eitthvað „sjáið það sem gerðist“… þetta 

var… hverju við vorum að klúðra og þá bara… ég held ég hafi aldrei fengið jafn 

marga fylgjendur inná Snapchat í einu… 

B: Ókey. 

M: Ég alveg svona… hverju get ég klúðrað næst? 

B: Nákvæmlega… þið verðið að fara að einbeita ykkur að næstu 

hamfarasögu. 

M: Já. Það eru þessar öfgar í tilfinningu… sem er náttúrulega… ég meina hveiti 

er ekkert spennandi og beina línan er bara bein. Það er ekkert áhugavert við þetta 

venjulega. En þegar eitthvað gerist og eðlilega eru það fréttir þegar eitthvað 

gerist. Það er bara eðlilegt og líka náttúrulega að við gátum hlegið að þessu. Ég 

hefði örugglega aldrei sett þetta inn ef ég væri bara grenjandi heima. 

B: Nákvæmlega. 

M: Já þetta var ferlegt vesen og við með kúst að setja þetta út í… og svo komu 

hérna inn strákar eitthvað, „vissirðu að málningin er að leka af húsinu þínu?“ 

M og B: hlæja 

 M: Þetta var agalegt… og það er enn taumar því það hefur ekki enn verið nógu 

þurrt í nógu langan tíma og þetta var alveg svona þriggja daga rigning eða tímabil 

þannig að það var ekkert hægt að laga þetta heillengi. 

B: Þetta er bara fín markaðssetning. 

M: Já, einmitt. 

B:  En þá er viðtalinu bara lokið og takk kærlega fyrir spjallið. 
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Viðauki III – Viðtal – Heiðdís á Haustfjörð.is 

Höfundur er merktur sem „B“ og viðmælandi sem „H“. 

B: Sæl Heiðdís og takk kærlega fyrir að nenna að standa í þessu brasi. 

H: Ekkert mál, ég er í frí bara og þetta er ekkert mál. 

B: Frábært. Viltu ekki bara byrja á að segja mér aðeins frá þér og þínu 

fyrirtæki? 

H: Ok. Uuu… er eitthvað sérstakt sem þú vilt vita, eða bara hvernig þetta 

byrjaði? 

B: Já, kannski bara það. Og þín menntun og svoleiðis. 

H: Já, ég sem sagt læri förðun 2007-2008 úti í Englandi í London. Lærði þar í 

heilt ár og ég titla mig sem förðunarmeistara hérna á Íslandi þó þetta sé ekki 

löggild iðngreind að þá er þetta ekki titill sem er til. En ég í rauninni geri það til 

að skera mig úr þeim sem eru förðunarfræðingar af því það er svona 8-12 vikna 

nám á meðan ég fór í eins árs nám. Ég lærði eiginlega inní öll svið förðunar, 

leikhúsförðun, kvikmyndaförðun, hárkollugerð, gerviskeggjagerð, 

karakterhönnun… uuummm… special effects og prosthetics, sem er svona 

aukahlutir eins og grímur og eitthvað svoleiðis og hérna… bara hrikalega gaman 

en flyt svo bara aftur heim til Akureyrar og það skildi það nú enginn af hverju 

ég var ekki áfram í London. Nema hvað ég bara er bara frekar heimakær þannig 

að mig langaði bara að vera heima og láta gott af mér leiða þar og er voða mikil 

talsmanneskja fólks útá landi um bara að þau þurfi þjónustu hvar sem er 

B: Einmitt. 

H: Og það gekk bara ótrúlega vel og ég var bara ótrúlega dugleg að vinna mig 

upp og dugleg að auglýsa mig og ég komst inní leikhúsið og var mikið í Hofi á 

Akureyri og svona… sem sýndi sig náttúrulega bara að það þarf þú veist fólk 

allsstaðar skilurðu?  

B: Einmitt. 

H: Fyrir leikhús og tónleika og allt svoleiðis. Svo ákveð ég eftir að ég læri 

förðunina að læra hárið líka sem ég ætlaði aldrei að gera (lagði mikla áherslu á 

aldrei), en einhvern veginn tókst mér að klára það. Fjögurra ára nám hérna á 
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Íslandi, heima á Akureyri bara og það hefur samt alltaf bara verið meira auka þó 

að þú veist ég gæti… þú veist það er meira hægt að vinna við það á Íslandi heldur 

en förðun þannig séð. En svo bara vildi ég alltaf gera eitthvað meira sjálf og… 

2014 var ég búin að vera að pæla í því svolítið lengi að mig langi… mig er búið 

að langa svo lengi að opna búð og bjóða uppá snyrtivörur sem að fást ekki á 

Íslandi og ódýrar… af því að mér fannst bara vanta pínu meira úrval, þú veist 

það er alveg ágætis úrval en það er kannski bara Hagkaup sem var þá bara með 

rosa ódýrt og svona allt svona frekar basic bara eins og Maybelline og L'oreal 

sem eru alveg bara frábærar snyrtivörur og svo bara… miklu… dýrari 

snyrtivörur og dýrari merki og mér fannst vantar eitthvað þarna á milli bæði hvað 

varðar verð og bara liti. Þú veist, litaúrvalið í augnskuggum, varalitum og 

svoleiðis. Og ég var búin að nota merki sem heitir Sleek soldið lengi sem ég 

keypti þegar ég var að læra útí London og athuga bara, þú veist læt mér detta það 

í hug að bara opna sem sagt… eða bróðir minn stingur uppá því í rauninni að 

opna fyrst netverslun, gá hvernig það virkar og hvort ég opni svo búð. Og ég sem 

sagt heyri bara í þeim þarna úti og tjékka á þessu hvernig ég… hvort þetta sé 

hægt og náttúrulega var ekki með neitt í höndunum þannig að „já ef þú getur 

sýnt okkur að þú ætlir að vera með netverslun, eða hvernig þú ætlar að setja hana 

upp eða hvað að þá getum við séð með framhaldið“. Þá lét ég bara hann fyrir 

mig uuu lúkk af síðu sem ég gaf þeim svo aðgang að og þeim leist vel á það og 

þá bara byrjaði þetta að rúlla. Og það er í apríl… 17 apríl 2014 sem ég sem sagt 

opna Haustfjörð.is og þá bara með eitt merki og þá er ég komið með þú veist 

augnskugga sem er alveg þú veist appelsínugulir og rauðir og bleikir og allt 

svoleiðis og… varaliti sem eru brúnir og bláir og fjólubláir og eitthvað svona… 

en allt á svo viðráðanlegu verði og það gekk bara vel strax af því ég var líka búin 

að þú veist að búa til smá uuu… nafn úr Haustfjörð nafninu.. þú veist ég bjó til 

Facebook síðu 2008-9-10 og er mjög dugleg að pósta bara inn myndum af 

förðunum sem ég var að gera og öll verkefni sem ég tók að mér og er bara 

einhvern veginn alltaf að minna á mig, þannig að þar er ég komin með nokkur 

hundruð eða þúsund manns… followers sem að vita þá hver ég er og hvern þau 

eru að versla við þegar ég opna og svo bara fer þetta allt að rúlla einhvern veginn 

og mér dettur í hug hvort ég eigi ekki að hafa augnhár og þá byrja ég á því… og 

svo bara já kannski einhverja bursta og ég bæti bara svona hægt og hægt meira 
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við úrvalið og svo fara að opna fleiri snyrtivöruverslanir svona netverslanir og 

þetta er eiginlega 2014 er eiginlega árið sem að allt brjálast í snyrtivörum. Þá er 

Snapchat að koma sterkt inn og YouTube er að verða miklu meira og þar er svo 

mikil auglýsing af merkjum að maður er alltaf svona „já þetta væri sniðugt… og 

þetta væri sniðugt“ og grípur svona inní en með mig er alltaf mitt markmið að 

vera með mikið og fjölbreytt úrval á viðráðanlegu verði. Ég einhvern veginn… 

þú veist, það er ótrúlega mikið af flottum merkjum en þau bara yrðu alltaf svo 

dýr á Íslandi að maður… ég bara vil ekki skoða þau ég vil frekar að þú getir 

keypt þér tvo-þrjá varaliti fyrir 5000 kall heldur en bara einn. Það er eiginlega 

oftast svona mitt markmið.  

B: Einmitt. 

H: Það er eiginlega fáránlegt að það séu að verða þrjú ár síðan og ég er komin 

með einhver tólf merki núna.  

B: Það er náttúrulega bara frábært og það er búið að vaxa mjög mikið á 

stuttum tíma. 

H: Já, það er búið að gera það og einhvern veginn hef ég aldrei … þú veist, af 

því þetta gengur svo vel og af því ég næ að sinna öllu landinu að þá held ég að 

ég sé ekkert að fara að opna búð, ekki á Akureyri allavegana. Það er bara ekki… 

ég held að það væri bara eitthvað sem myndi bara ekki virka nema á föstudögum 

eða laugardögum þú veist. 

B: Já, einmitt. En þú sagðir mér að þú hafir byrjað að skapa Haustfjörð 

nafnið 2008 á Facebook en af hverju ákvaðstu svo að nota samfélagsmiðla 

til að markaðssetja og auglýsa Haustfjörð? 

H: Ég sá það bara að þeir hentuðu mínu markhóp best. Þetta er svona… þetta er 

mjög breiður aldur en kannski svona… en samt alveg frá fermingarstelpum og 

uppí alveg… ég á alveg fullorðna kúnna sko en af því að ég á einmitt svo mikil 

litaúrval og svona miklar tískur og eitthvað svona sem er vinsælt núna að þá er 

þetta oftast frá svona fermingarstelpum og upp í kannski fertugt… svona helst… 

og jafnvel er stærsti hópurinn ennþá yngri í kringum tvítugt sko… en hérna… 

og ég ákvað bara af því það voru allir… þú veist.. fyrst gat ég farið að nota bara 

YouTube vídjó og Instagram myndir sem voru til nú þegar hjá merkinu og svo 

byrjuðu Íslendingar að vera þú veist meira aktívir og þá ákvað ég bara já ég ætla 
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að nota þetta bara frekar af því þetta er svo instant. Þú veist… þú sérð að það er 

ný vara… þú getur séð hana núna og þú getur keypt hana núna þú veist… ég hef 

fengið oft boð um að selja eða kaupa auglýsingar í Fréttablaðinu en minn hópur 

er ekki að lesa Fréttablaðið eða Moggann eða eitthvað svoleiðis en jújú, það eru 

alveg krakkar sem renna í gegnum þetta en þarna er þetta svo instant. Ég kem 

skilaboðunum til skila núna og sérstaklega með Snapchat. Snapchat er miklu 

stærra á Íslandi heldur en á mörgun öðrum stöðum og ég held að það sé líka bara 

af því þetta sé svo lítið samfélag að þú rekst bara á manninn útí búð… Ég var í 

bakaríi í Vestmannaeyjum áðan og það var beðið um að taka mynd af mér (hlær) 

B: Já var það? 

H: Já… þetta er alveg… þetta er svo… Íslendingar bara fíla þetta að maður sé 

að tala við þá beint og þeir fá að tala við mann og spyrja mann og þeir fá svar frá 

mér og svo er maður líka farinn að kynnast þessum stelpum… þær eru orðnar 

vinkonur manns og þær segja bara „Heiðdís var að senda mér þetta“ og það 

einhvern veginn bara.. .mér finnst það … mér finnst allt svo persónulegt svo 

skemmtilegt. Ég er hrifnust af því hvað varðar Snapchat en svo bara eins og með 

Instagram og Facebook er ég meira svona bara að sýna myndir af því sem hefur 

verið vinsælt og eitthvað.. þannig að já, en svo einmitt eins og núna um daginn 

þú veist bloggin eru svona pínu… krakkar eru ekkert endilega að nenna að lesa 

blogg. Ekki langar færslur þannig að ég er búin að díla við nokkrar stelpur að 

gera vídjó fyrir mig… YouTube vídjó sem ég get þá bara látið ganga af því ég 

sjálf hef ekkert endilega tíma til að vera að búa svoleiðis til. Fólk er soldið mikið 

í því að horfa og hlusta. 

B: Já nákvæmlega… og þú ert að nota Facebook, Snap, Instagram og 

Youtube? 

H: Já 

B: Og svo ertu með vefverslun? 

H: Já 

B: Ókey. 

H: Þannig að þetta er allt online. 
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B: Já. Og þú valdir þessa miðla af því að þetta er svona instant og er eitthvað 

sem kemur strax? 

H: Já, eiginlega sko … og svo einmitt af því að þú veist bróðir minn stingur uppá 

að af hverju prófarðu ekki netverslun og ef það virkar ekki þá bara veistu það. 

Og svo virkar það það vel að… líka af því ég er með netverslun þú getur ekki 

komið þú veist ef þú segir „hæ get ég komið og skoðað varaliti hjá þér“ Nei því 

miður af því ég er ekki með verslun og ef ég myndi bjóða þér að koma þá eru 

bara allar söluvörur oní kössum og skúffum og svo sérðu ekkert af því að skoða 

hjá mér þannig að þá líka að senda stelpum þetta til þess að sýna þetta á Snapchat 

og sýna hvernig þú ert að nota þetta að það er svo miklu meiri auglýsing heldur 

en bara myndir eða eitthvað svoleiðis… eða að segja bara „þetta var að koma“ 

að þá fæ ég þær til að sýna vöruna og ég geri það náttúrulega sjálf líka og það 

eru allt instant upplýsingar til kúnnans. 

B: Já akkúrat. Eru margir starfsmenn sem eru sjá um miðlana eða ert þú 

bara ein að sjá um að setja efnið inná þá? Þú talaðir um að þú værir með 

stelpur að taka upp en þú ert að stjórna hvað fer inn? 

H: Já. Þú veist, ég er með þetta allt saman.. Facebook, Instagram og Snapchat en 

stundum er ég að fá stelpur til þess að taka yfir Snappið mitt og vera bara inná 

mínum aðgangi með vörur frá mér og ef þær eru að gera YouTube vídjó þá segja 

eða taka þær það fram að þú veist… „þetta er tekið í samstarfi við Haustfjörð.is“ 

og svo deili ég því bara áfram þannig að… já ég er svona mest að nota þrjár en 

ég er alveg með… þær eru að nota alveg rosalega mikið en svo er ég alveg með 

miklu fleiri sem að ég er samt þú veist að senda vörur, fá ráðleggingar og álit og 

líka einmitt ef ég fæ eitthvað nýtt sem ég hef ekki prófað sjálf þá vil ég alveg 

endilega að fleiri prófi það svo ég fái feedback þú veist… fá sem flestum svo ég 

viti hvað ég get sagt af því mér finnst ekkert trúverðugt við það að taka upp nýja 

vöru sem að ég hef aldrei snert og segja að hún sé frábær og þá finnst mér rosa 

gott að geta sagt „þessi prófaði og hún fílar hana“ „og þessi prófaði og er líka 

sammála“ þannig að ég treysti því skilurðu. 

B: Já einmitt… en hversu marga fylgjendur ertu með á þessum miðlum eða 

hversu mikið áhorf er í gegnum Snapchat og svoleiðis? 

H: Sko ég er með mest áhorf á Snapchat í svona 5-6000 manns 
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B: Vó! 

H: Það er líka bara af því að maður er með.. þetta er líka soldið hérna… inní 

kassa eins og þú veist… ég er kannski með þrjá stráka og það eru ekki allir sem 

nenna að horfa á make up skilurðu 

B: Mhmm… 

H: Ég næ bara til X margra, sumar stelpur nenna ekkert að horfa á Snapp. Þannig 

að þeir sem hafa brennandi áhuga á make up-i, þeir nenna að horfa á. Og svo 

stundum náttúrulega… mér finnst líka gaman eins og ég segi að hafa þetta 

persónulegt þannig að ég býð soldið uppá sjálfa mig þarna og þeir sem fíla mig 

ekki nenna alveg ekki að horfa… en svo er bara að þeir sem hafa gaman af því 

að þú veist ég er bara… ég tala um allan andskotann þarna inni sko hvort sem ég 

er mikið að fara í ræktina og sýna frá, sýna ræktarföt og… peppa fólk bara í 

vellíðan og núið og allt þetta af því að ég er í rauninni að misnota (sýnir 

gæsalappir með höndunum) vald mitt þar… að koma… af því ég veit að þessi 

hópur sem ég er að horfa á mig eru konur og stelpur… og ég veit að við erum 

rosa mjúkar, allar og mér finnst rosa gott að geta komið því að… og svo finnst 

mér stundum að ég… og þá einblíni ég kannski á það í einn sólarhring en svo 

kannski sýni ég nýjar vörur daginn eftir. Þetta er ekki svona „ey vertu ánægð 

með og hér var að koma nýr varalitur“ 

B: Nei einmitt. 

H: Ég kann ekki alveg á þann pakkann sko… en mér finnst rosa gott að geta 

einhvern veginn…  leitt gott af mér plús það að vera að selja eitthvað sem er 

alveg gaman… en af því að fólk veit að það er að versla við mig að þá leyfi ég 

því líka soldið að kynnast mér. Mér finnst það ótrúlega gaman svona að flétta 

þetta soldið saman. 

B: Þú ert svona soldið að markaðssetja þig sem persónu þá samhliða 

vörumerkinu? 

H: Já eiginlega… þú veist en ég er alltaf andlitið á bak við, ég ákvað það 

eiginlega bara strax að ég yrði bara andlitið á bak við búðina og að þetta yrði 

bara svona pínu blanda. 
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B: Ertu að byggja upp fylgjendahópinn með einhverjum sérstökum 

aðferðum, annað en eins og þú segir að láta aðrar prófa og deila vörum? 

H: Nefnilega ekki uppá síðkastið því það er ekkert búið að vera að bætast við 

eitthvað brjálæðislega mikið fólk og ég kann svo illa við að segja „hey nenniði 

að deila Snappinu mínu“ því það eru svo  margir sem verða pirraðir að fá svona 

beiðnir þannig að ég held bara mínu og það spyrst alltaf út og ef einhver er 

ánægður með eitthvað þá segir hann þú veist „addaðu þessari“ eða eitthvað 

svoleiðis. En þú veist, ég læt vita af mér ef ég er með einhverja sérstaka umræðu 

eða sýnikennslu eða eitthvað þá auglýsi ég það kannski á Facebook síðum eða 

bara á Instagram og læt vita en það er náttúrulega bara sólarhringur sem það er í 

gangi. Þetta er á nafnspjöldunum mínum sem ég set alltaf með í hverri sendingu 

og ég svona reyni að hafa þetta sýnilegt og þú veist, ég vil alveg að fólk viti af 

þessu uppá bara upplýsingaflæðið sko… en ég hef ekki gert það lengi að vera 

eitthvað sértaklega að búa til eitthvað sérstakt til þess að fiska inn fylgjendur 

sko… af því að mér sjálfri.. ég er kúnni annarsstaðar og ég er fylgjandi 

annarsstaðar að þá svona ef það er eitthvað sem pirrar mig að þá veit ég að ég 

nota það ekki sjálf. 

B: Einmitt. En hvaða árangri ertu að sækjast eftir með notkun 

samfélagsmiðla? 

H: Uuuummm… mér finnst rosa gaman að fylgjast með því hvað virkar, þú 

veist… Er það það að Guðrún Veiga sýni einn varalit… JÁ (mikil áhersla á já-

ið), það virkar. Það að sjá þú veist… og svo er þetta svo misjafnt. Það er ótrúlega 

magnað að sýna… ég er svo mikið í því að sýna hvað er öðruvísi og hvað er ekki 

eins og allt hitt og það samt slær ekkert endilega í gegn og fólki finnst það 

kannski flott á mér en ef Guðrún Veiga sýnir varalit sem allir geta átt þá vilja 

allir eiga hann, skilurðu? Þetta er eitthvað svona... fólk er miklu meira… og 

kannski líka af því þetta er netverslun að ef það sér eitthvað sem er vinsælt og 

allir eru að fíla að þá þora þau að kaupa það þannig að… uu… já, ég er svona 

kannski mest að reyna með þessu samt að sýna hvernig þú notar vörurnar af því 

ég er ekki með búð og þú getur ekki hitt mig klukkan þetta. Að þá er ég með fullt 

af sniðugum vörum og ég vil hjálpa konum að þú veist, nota vörurnar af því það 

er svo oft sem þær koma… þú veist, konur koma á kynningar og það er ógeðslega 

gaman og þær kaupa allt og svo muna þær ekkert hvað þær eiga að gera. Þannig 
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að ég vil endilega koma inná eins og Snapchat og sýna hvernig á að nota vörur 

og gera allt svona frekar auðvelt og sýna fólki að það þarf ekki mikið til að vera 

fínt og það þarf ekki að vera flókið og bara svona að hafa pínu.. já… 

upplýsingaflæði með vörunni. 

B: Já og það er svona þín aðalástæða, þú vilt kenna fólki að nota hana 

[vöruna] og gera þetta auðvelt. 

H: Já, hafa þetta soldið idiot proof. 

B: Finnurðu að þú ert að ná þessum árangri og fólk er ánægt? 

H: Já 

B: Já, það er ánægja og…  

H: Það er eins og eitthvað sem mér finnst vera common sense eins og 

augnskuggaprimer er eitthvað sem ég hef notað í tíu ár á mig og alla mína kúnna 

og þetta er vara sem sést ekki á þér að þú sért að nota hana. Þú setur þetta á 

augnlokið áður en þú byrjar að mála þig og þetta heldur öllu vel og um leið og 

ég segi frá þessu að þá verða allir bara „ok snilld“ og kaupa þetta skilurðu… 

þetta er bara vara sem kostar rétt rúmlega 2000 kall og þetta er ekki brjáluð 

fjárfesting og þú þorir að prófa þetta. Og þetta er einmitt bara af því ég segi þér 

hvernig þetta virkar og þá treystirðu mér, trúir mér og þorir að fylgja þessu eftir 

og mér þykir einhverjar svona auðveldar vörur einmitt bara… ef ég sýni bara að 

ég sé að fíla einhvern maskara að stelpur eru til í að prófa það… augabrúnavörur 

og bara ef ég sýni smá kennslu og þá má einmitt ekki vera of mikið 

upplýsingaflæði í einu og ég get ekki vera að sýna bara tuttugu-þrjátíu vörur, 

þetta er sniðugt svona, svona og svona… heldur reyni ég að taka þá bara fyrir 

eitthvað eitt í einu eða tvennt eða þrennt. 

B: Ertu með einhver ákveðin fyrirfram markmið eða stefnu með hverjum 

miðli fyrir sig. Ertu svona ég ætla að nota Snapchat í þetta, Facebook í þetta, 

Instagram í þetta eða… 

H: Nei. Það byrjaði rosa vel hjá mér. Ég keypti mér dagbók og svona margt 

sniðugt á þessu ári og ég ætlaði að skipuleggja hvern miðil fyrir sig en það gekk 

ekki. En ég svona… ég reyni stundum að setjast niður með þessum vinkonum 

mínum sem eru að hjálpa mér og þá reynir maður að ákveða eitthvað sem maður 
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ætlar að gera og stundum fæ ég bara hugmyndir og læt vita á Snapchat og ég 

held að það hafi bara verið um daginn, í síðustu viku að bara ég ætla að vera með 

smá augnhárakennslu í kvöld ef þið viljði fylgjast með. Bara eitthvað svoleiðis. 

Þannig að ég… það væri samt rosa sniðugt að vera með eitthvað svona eitt í viku 

en ég á voða erfitt með að skipuleggja það fyrirfram. 

B: Já, þannig að þú ert kannski ekki með eitthvað svona ákveðið 

birtingarplan svona í tengslum við einhverja svona hátíðisdaga… þetta er 

meira svona spur of the moment? 

H: Já og af því ég er svo mikið ein í þessu… eins og fyrir jólin ætlaði ég að sína 

alla uppáhalds rauðu jóla varalitina mína en ég gerði það aldrei. 

B: Einmitt. 

H: Ég hafði bara aldrei tíma í það en ef ég ákveð eitthvað þá reyni ég að gera 

smá kvöld úr því en annars er þetta svona hist og her inná Snappinu… segi 

eitthvað smá frá og kem svo inn og segi frá nýjum vörum eða eitthvað… segi frá 

nýrri sendingu af því að það er einmitt svo instant og sumir þeirra bíða og fylgjast 

með á Snappinu… nei ég er ekki eins skipulögð og mamma en hún er hérna 

B: Ókey. 

B og H: hlæja 

H: En skipulag er mjög sniðugt hvað þetta varðar. 

B: Já nákvæmlega. Þú talaðir um að þú ert að láta stundum Snappið ganga 

á milli og þú ert ekki að fíla svona þessa deildu Snappinu mínu til þess að 

triggera fylgjendur en ertu nota eitthvað einhverjar aðrar aðferðir… ertu 

að nota eitthvað screenshot leiki, ertu að veita afsláttarkóða…? 

H: Já og ef ég veiti afsláttarkóða að þá er ég búin að sjá það… ég prófaði það 

einmitt í síðustu viku að senda afsláttarkóða inná Instagram og það voru örfáir 

sem að nýttu sér hann en ef ég set hann inná Snapchat að þá brjálast allt sko. 

B: Og þú finnur þá aukningu í…. 

H: Það virkar af því það er svo instant. 

B: Já einmitt. Fólk sér það núna og getur gert það núna. 
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H: Já það er soldið svoleiðis. Ég nota aflsáttarkóða en ekki endilega screenshot 

leik en… kannski jú… ég læt gera svona hashtag [#] stundum á Instagram og 

gerði það fyrir jólin og dreg út úr myndum og eitthvað svoleiðis og ef ég geri 

leiki þá er það oftast á Facebook og þá er það bara eitthvað auðvelt. Like-a 

myndina, kommenta en aldrei að deila af því að mér sjálfri finnst svo leiðinlegt 

að sjá svoleiðis leiki sko. Og þú veist…. hvort eð er eru þúsund eða nokkur 

þúsund manns eru að like-a eina mynd þá kemur hún upp í newsfeed hjá svo 

mörgum að hún deilist ósjálfrátt og maður græðir alltaf á því en að deila að þá 

er fólk frekar farið að block-a mann af því það nennir ekki að sjá þetta. 

B: Já einmitt.  

H: En ég reyni að fara jákvæðari leið. 

B: Einmitt… en telur þú vera einhverja kosti og galla með notkun 

samfélagsmiðla til þess að markaðssetja sig? 

H: Uuuu… já þú veist… það er til dæmis, mér finnst með Snap þar sem það er 

alltaf verið að koma inn og líka þú veist ef þú kíkir á eitthvað og það stendur að 

það var fyrir 23 tímum… þú veist… þá er endalaust og þú nærð aldrei því sem 

er að gerast í dag af því það var svo mikið að gerast í gær og eitthvað svona og 

ef það er of mikið upplýsingaflæði alla daga þá nærðu ekkert endilega að fylgjast 

og svo hættirðu kannski að nenna að fylgjast með. Þannig að ég reyni þú veist… 

ég er aldrei allan daginn, alla daga inná þessu og ég reyni að hafa þetta frekar 

stutt og hnitmiðað svo að fólk nenni að horfa og þú veist þá veit ég að fólk er 

kannski farið að bíða eftir að maður setji eitthvað inn. 

B: Þannig að þú reynir frekar að halda fólki á tánum heldur en að drekkja 

því í upplýsingum? 

H: Já, ég mér finnst það skemmtilegra sjálfri þú veist ef að það er frekar eitthvað 

stutt og þú hefur gaman af því að horfa á það en ekki of langt þannig að þú ert 

farinn að skip-a. Það er minn stærsti ótti, að fólk skip-i. Ég vil frekar að þú nennir 

að hlusta af því það er ekki það mikið. 

B: Þú talaðir um áðan um að þinn markhópur er ekki að lesa Morgunblaðið 

og þú ert ekki… eða ert allavegana ekki að ná til eins margra, ekki eins 
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mikilli dekkun þar. En ertu að nota einhverja aðra miðla eða kýstu að vera 

bara á samfélagsmiðlum? 

H: Ég hef bara verið á samfélagsmiðlum. Ég held sko… þú veist, já… ég hef 

alltaf sagt nei takk þegar mér er boðið að kaupa auglýsingar í blöðum og ég man 

ekki… líka í útvarpi þó svo vissulega að fólki hlusti alltaf á útvarp en bara 

einhvern veginn… þetta hefur virkað í þrjú ár að auglýsa bara… þú veist ég set 

inn auglýsingu á Facebook og svo borgar maður undir hana að hún birtist oftar 

og ég eyði peningunum frekar í það sko… og frekar sendi ég vörur til vinsælla 

stelpna sem eru með vinsæl snöpp heldur en að borga þá fyrir auglýsingu. Ég vil 

frekar borga fyrir vöruna og senda hana, heldur en að borga… af því þetta er líka 

svo dýrt í blöðunum og útvarpinu. Ég hef bara notað aðeins Google Ads en ég 

er ekkert að sjá að það sé eitthvað að hjálpa mér það mikið miðað við kostnaðinn. 

B: Ok. Þú sem sagt talar um að þér finnst svo gott að hafa þetta mjög 

persónulegt og instant, en ertu þá að svara skilaboðum? 

H: Já ég reyni að gera það. Stundum er maður einmitt að fá á Snapchat „Hvar er 

sendingin mín“ og þá alveg svona (lyftir upp höndum og er hissa) ég er ekki við 

tölvu þú veist… „Geturðu sent mér e-mail?“ Og ef það er eitthvað… einmitt 

spurningarlisti þá bið ég bara um að fólk þú veist, sendi mér e-mail frekar og svo 

gleymi ég að svar. 

B: Einmitt… en ertu með einhverja stefnu eða reglu um hvernig þú svarar? 

Nú hef ég heyrt hjá sumum snöppurum til dæmis að þau vilja ekki senda 

bara takk fyrir heldur verður að vera eitthvað dýpra og meira. 

H: Já, það fer eiginlega eftir því hvað það er sko. Ég reyni alltaf að þakka fyrir 

mig og af því að mér þykir vænt um og sérstaklega… mér þykir alltaf vænt um 

að fá skilaboð sem eru einhver svona jákvæð og ég þakka oft fyrir bara að fólk 

gefi mér tíma að senda manni og sumir segja að ég sendi aldrei á snappara og ef 

þeir skrifa manni einhver skilaboð sem eru augljóslega frá hjartanu þá þú veist 

þakka ég fólkinu fyrir að gefa sér tíma til þess að senda mér. Og ef það er eitthvað 

einhver stutt skilaboð að þá sendi ég bara takk og fullt af hjörtum eða bara hjörtu 

ef það er eitthvað svona smá sætt á milli en ég reyni alltaf að sýna fólki að ég er 

þarna. Að ég er að lesa þetta. Ef að ég sendi ekki neitt að þá annað hvort er ég 
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að opna skilaboðin allt of seint eða þá bara að þau… það er ekkert til þess að 

svara skilurðu. En ég er alveg að spjalla við fólk þarna sko. 

B: Já, þú gerir það? 

H: Já 

B: Það er flott. En ertu að samnýta efnið á milli, það sem þú setur á 

Snapchat ertu að deila því á Facebook og Instagram myndir á Facebook og 

svoleiðis? 

H: Ég samt svona reyni… þetta er eiginlega svona ummm… pínu, það er svona 

pínu kannski mismunandi á milli eins og á Instagram tók ég upp á því að hafa 

allt í þrennu lagi af því það koma alltaf þrjár myndir í röð að þá hef ég alltaf þar 

eitthvað þema, þú veist ef ég er að sýna eina vöru þá hef ég þrjár myndir af henni 

eða eina týpu formúlu af varalitum að þá hef ég þrjár myndir af mismunandi 

varalitum í þessari týpu eða eitthvað svona…. En á Facebook læt ég oft oftast 

ganga einhverjar flottar myndir sem fyrirtækin eru að gefa út af vörunum og á 

Snapchat er meira svona… þú veist og þá tek ég reyndar en það er ekkert eitthvað 

pro, en þá tek ég stundum bara myndir af tölvunni bara „Þetta var að koma 

aftur…. Og þetta og þetta“ en hef þær svo flottari á síðunum sko. Þetta er aldrei 

alveg eins. 

B: Já og ertu vísa fólki á aðra miðla? Til dæmis þegar þú deilir Instagram 

mynd ertu að minna á vefsíðuna, Facebook eða Snappið og öfugt? 

H: Já ég hef eiginlega alltaf slóðina af Haustfjörð.is á Facebook og Instagram og 

ég reyni líka af því ég fæ stundum, þó að Snappið mitt heiti Haustfjörð.is þá fæ 

ég samt spurningar „Hvar fékkstu þetta?“ 

B og H: hlæja 

H: „Og hvar get ég keypt þetta?“ og þá segi ég bara „Haustfjörð.is“ en ég reyni 

alltaf að hafa slóðina sýnilega bara svo fólk… af því að sumir bara fatta ekki og 

sumir vita ekkert hvað Haustfjörð er þannig að þá reyni ég að hafa það bara alltaf 

sýnilegt en þú veist jú… annars slagið set ég bæði inná Instagram og Facebook 

að Snappið mitt sé þarna og svo set ég inná Snappið að þetta sé Facebook-ið mitt 

og Instagram-ið en það er bara svona annars slagið, ekkert alltaf. 



92 

 

B: Bara svona minnir á þig… en ertu að mæla árangur af 

samfélagsmiðlanotkun eins og þegar kannski Guðrún Veiga sýnir varalit? 

Ferðu þá markvisst að pæla í hverjir kaupa þennan varalit og hversu mikil 

aukning er og svoleiðis? 

H: Já ég sá það einmitt bara um daginn af því að þú veist… mér finnst soldið 

gaman að fylgjast með því af því hún er svona allt muligt Snappari að þá er 

soldið gaman að sjá einmitt að hún sýndi einn varalit og hann seldist upp. 

B: Já ókey. 

H: Og eitthvað augabrúnagel og það seldist upp. Ég mér fannst það bara svona 

pínu… já ok… en svo vil ég samt ekki, þó að það sé frábært, þá vil ég samt ekki 

fara að misnota það. Það er bara leiðinlegt skilurðu, ég ætla ekki bara „Guðrún 

geturðu sýnt eitthvað fyrir mig á hverjum einasta, einasta degi?“ af því þá líka 

hættir það að virka og þá er hún ekkert trúverðug lengur. 

B: Það er þessi fína lína sko. 

H: Þetta er meira bara plús… en hérna, þá auðvitað þú veist, en svo líka bara hef 

ég aldrei… ég hef aldrei elt þessar vinsælustu þannig… eða… sem eru með 

stærstu fylgjendahópana… eða ég veit ekkert hver er með stærstu 

fylgjendahópana þarna en hérna… og ég meira vel út hvað ég fíla og hverja ég 

fíla, hvaða Snappara ég fíla. Þetta er bróðir minn (bendir á mann sem birtist 

óvænt í mynd og hann veifar) 

B: Já hæ. Er þetta sá sem hvatti þig áfram? 

H: Heyrðu já, hann er búinn að gera það en það var hinn sem stakk uppá hérna… 

netversluninni 

B: Já ókey. 

H: En hérna… já hvert var ég komin? 

B: Þú varst að tala um að þú valdir snappara eftir því hvern þú fílar. 

H: Já hvern ég fíla… af því að þú veist þá er ég bara aftur samkvæm sjálfri mér 

þú veist… eins og ég nota Birnu Magg rosalega mikið og ég tengi rosa við hana 

með sitt græna og bleika og marglita hár og tattoo og skrítna varaliti og eitthvað 

svoleiðis… það er bara af því hún er svona mín týpa að þá nota ég hana rosalega 



93 

 

mikið og hún hefur verið að gera fyrir mig vídjó og svoleiðis. En ég myndi ekki 

velja einhvern annan… ég myndi ekki velja einhvern annan bara af því ég vissi 

að hann myndi selja fyrir mig þó að ég myndi græða á því en þá myndi mig það 

bara ekki finnast það samkvæmt sjálfri mér. 

B: Einmitt… Ef þú ættir að ráðleggja einhverjum eitthvað varðandi 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Hvert væri þitt ráð? 

H: Bara… ég hef sagt einmitt þegar… ég hef sagt „vertu pirrandi, vertu 

allsstaðar“ og þá eru allir á eftir þér sko en án þess þó einmitt að vera pirrandi. 

B og H: Hlæja 

H: Þú veist það er gott að minna á sig en… en ekki vera of, en þú þarf samt og 

þú þarft að muna eftir því og ég einmitt gleymdi Facebook bara um daginn og 

póstaði engu heillengi en þú veist þá finnst mér bara gaman að þú skoðir… rúllir 

yfir newsfeed-ið hjá þér og sjáir svo bara hey já þetta er komið aftur.. einhver 

vinsæl vara eða nýtt merki eða eitthvað og þú veist… ég reyni alltaf að hafa… 

textinn kemur frá mér þú veist… það sem er skrifað það er ég að tala og hérna, 

já… bara vera allsstaðar og vera virkur, vera samkvæmur sjálfum sér og ekki 

þykjast neitt. 

B: Já, þetta eru mjög góð ráð en þá er það bara síðasta spurningin er 

eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

H: Uuuu… 

B: Pressa. 

H: Bara að hafa trú á sér, hvar sem þú ert, hvar sem þú býrð, hvort sem það er 

úti á landi eða eitthvað… að ef þú vilt gera eitthvað að þá bara þarf að hafa aðeins 

fyrir því. 

B: Einmitt. Það er mjög gott ráð. Ég þakka bara kærlega fyrir þetta spjall. 

H: Sömuleiðis 

B: Þetta var mjög gaman og áhugavert og takk kærlega fyrir og gangi þér 

vel. 

H: Takk sömuleiðis. 
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Viðauki IV – Viðtal – Magnús Már á Kaffi Krús, Yellow og 

Tryggvaskála 

Höfundur er merktur sem „B“ og viðmælandi sem „M“. 

B: Velkomin í viðtal. 

M: Já takk. 

B: Ég ætla að biðja þig um að byrja á því að segja mér aðeins frá þér og 

fyrirtækjunum þínum. 

M: Ok. Ég er sem sagt menntaður matreiðslumaður og hef unnið við þetta í 17 

ár uuu…. Og þekki lítið annað en að vinna í eldhúsi. Við rekum þrjá 

veitingastaði, mjög ólíka á Selfossi með mismunandi áherslur… sem sagt svona 

skyndibitastað, kaffihús og svo svona fínni veitingastað. Viltu fá einhverjar 

nánari skýringar? 

B: Nei þetta er bara flott. En af hverju ákváðuð þið að nota samfélagsmiðla? 

M: Uuuu… þú nærð náttúrulega bara til stór markhóps og þú nærð kannski bara 

til þeirra sem leita að því sem við bjóðum uppá. Þannig að hérna… það er 

kannski bara betra marktæki en blöð og annað því þú veist fólk bara ræður því 

hvort það vilji fylgja þér eða ekki og þetta nær bara til svona stór hóps. 

B: Já einmitt. Hvenær byrjuðuð þið að nota samfélagsmiðla? 

M: Svona af einhverri alvöru er svona kannski búið að vera í svona tvö ár. Þá fór 

ég í svona átak með staðina að hérna virkja það og og… svo hef ég svona 

ákveðnar taktíkir í því hvernig ég nota það. 

B: Hvaða samfélagsmiðla eruð þið að nota? 

M: Aðallega bæði Instagram og Facebook 

B: Af hverju völduð þið þessa miðlar frekar en einhverja aðra? 

M: Eins og ég segi, kannski bara sama svar og með hitt þetta nær svona til 

ákveðins hóps og svo eins og með Instagram-ið finnst mér vera svona ákveðið… 

þú byggir upp ímynd og þú getur í rauninni stjórnað því soldið hvaða ímynd þú 

hefur af staðnum. Hvað sem þú sko… það er rosa auðvelt að byggja upp ímynd 

af veitingastað með myndum og mér finnst það svona kannski… eins og að búa 
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til eina sveitaímynd með því að hafa myndina tengda því og annað…  mér finnst 

það svona soldið skemmtilegt að geta leikið mér með það soldið. 

B: Hversu margir starfsmenn sjá um samfélagsmiðlum fyrirtækisins og 

hvað heldurðu að það fari mikill tími í það svona vikulega kannski? 

M: Ég sé um þetta alfarið og… ég er í rauninni bara alltaf með þetta á kantinum 

sko. Ég tek bara myndir af því sem er að gerast að hverju sinni í eldhúsinu þú 

veist… það þægilega við það að ég er alltaf á staðnum þannig að ég get tekið 

eina mynd af kaffibolla og birt það skilurðu… 

B: Bara svona spur of the moment? 

M: Já, já, já… ég er ekki með neinn skipulagðan tíma eitthvað í því en ég reyni 

að pósta reglulega en samt ekki of oft og ég er með þessa taktík á því, kannski… 

ég pósta kannski einni mynd á dag, helst. 

B: Einmitt en hvað eruði með marga fylgjendur á þessum miðlum, til dæmis 

út frá like-um? 

M: Ætli það sé ekki svona að meðaltali kannski svona 2000… svona sirkabát 

B: Og hvernig byggðuð þið upp fylgjendahópinn? 

M: Bæði náttúrulega bara…. Sko… það er náttúrlega líka með þetta að þú 

kaupir… þú verður að vinna þér inn að fólk like-i og þá til dæmis og ég passa 

það mikið til dæmis að vera ekki að pósta mikið sama hlutnum aftur til þess að 

fólk verði ekki þreytt á þér og reyni að hafa það nógu fjölbreytt þannig að þú 

veist, fólk hefur gaman af því að fylgjast með þér. Mér finnst margir feila á því 

einmitt að vera að vera að birta saman hlutinn aftur og aftur og þá færðu ógeð af 

honum og þá kannski hættir að nenna að hafa… þú veist, elta hann. Ég hef reynt 

að gera það svona að komast hjá því til dæmis að pósta sömu myndinni oftar en 

einu sinni sko. 

B: Einmitt. En hvernig eruði þið að koma samfélagsmiðlunum á framfæri? 

M: Uuu… það er náttúrulega bara kannski… gengur á milli manna og svo 

auðvita hefur maður notað líka þessa spons tækni þar sem þú getur borgað fyrir 

að fólk sjái þetta og svo hefur maður verið með svona leiki líka sem geta virkað 
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mjög vel… svona deilileiki og þú veist ef maður er með eitthvað sniðugt í því þá 

getur það alveg virkað mjög vel sko. 

B: Hvaða árangri eruð þið að sækjast eftir með notkun samfélagsmiðla? 

M: Kannski aðallega bara að vekja athygli á sér og byggja upp ímynd sko 

B: Og finnurðu fyrir því að þið eruð að ná þeim árangri? 

M: Já já… ég meina… þetta náttúrulega bara… ég birti kannski bara mynd af 

einhverjum hlut… uuu… hvort sem það er tilboðið okkar í dag að þá er ég ekkert 

að reikna með að fólk komi hlaupandi í dag heldur er þetta kannski meira svona 

að þetta kemur í hausinn á þér svona kannski eftir viku… „já ég sá einhvern 

tímann þetta“ eða eitthvað…. Ég pósta oft einhverju tilboði svona eitthvað í dag 

svona en það er kannski bara meira til að minna á sig og smá svona áreiti. Svona 

áreiti án þess að fólki taki eftir því soldið… 

B: Þú talaðir um að þú værir með ákveðna taktík við að nota miðlana… ein 

mynd á dag og að nota ekki sömu myndina en ertu með eitthvað annað? 

Ertu kannski að setja upp birtingarplan út mánuðinn og þennan dag geri 

ég þetta og… ? 

M: Ég myndi… ef ég væri skipulagður þá væri ég örugglega með það svoleiðis 

en þar sem ég er mjög óskipulagður að þá er það ekki svoleiðis en… en… þú 

veist, ég reyni til dæmis ekkert að pósta einhverjum tíu póstum í dag og svo 

kannski ekkert í þrjár vikur þú veist… það nær ekkert til fólks svoleiðis… eða 

það held ég allavegana þannig að frekar reyni ég að taka slatta af góðu myndum 

og reyni að spara þær í einhvern tíma og dreifa þeim frekar og svo reyni ég líka 

til dæmis að… taktíkin hjá mér er bara að birta ekki fimm sinnum í röð 

matarmynd heldur hef ég kannski matarmynd, húsið eða þú veist… ég læt svona 

rúlla soldið sko… ég er með svona reglur á því til dæmis. 

B: Já svona úrval myndanna? 

M: Já. Ég má ekki þú veist pósta þrem myndum í röð bara af húsinu þú veist… 

það er eitt sem ég passa mig á. 

B: Einmitt. 

M: Það er svona taktíkin sem ég vil hafa. 
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B: Já. Ég hef tekið eftir því í kringum svona… eins og konudaginn og 

valentínusardaginn þá eruði með tilboð og ég hef tekið eftir like-leikjum. 

Eruði að stíla soldið inná svona daga? 

M: Ummm… sko, það er aðallega myndi ég segja uppá ímynd að þó það komi 

enginn bara eins og á Yellow… þú veist ég er með viðburði þar líka og ég var 

þarna með grænmetisbollur á bolludaginn og það er kannski….  fólk var ekkert 

þú veist að koma hlaupandi í en þetta er líka bara ímynd að vera virkur og láta 

fólk hafa soldið gaman að því að þú sért að gera eitthvað öðruvísi og tekur þátt í 

einmitt einhverju svona… 

B: Í tengslum við samfélagið? 

M: Þetta er ekkert að endilega að fylla kofann útaf því það er einhver svona dagur 

heldur líka að vera með eitthvað örðuvísi og þú veist… eða ég held að fólk kunni 

að meta það að það sé eitthvað svona smá líf á stöðunum og ekki bara þetta 

saman. 

B: Hverja telur þú vera kosti og galla með notkun samfélagsmiðla? 

M: Þeir geta náttúrulega verið mjög þreytandi eða þú veist… þú getur fengið og 

það getur virkað öfugt sko. Það getur verið staður sem að póstar á hverjum 

einasta degi rétti dagsins, eitthvað svoleiðis og þá, eða mér finnst það allavegana 

þótt það sé… eins og útá Krús að margir tala um það að af hverju birtiði ekki á 

hverjum degi rétti dagsins eða eitthvað en þú veist… fólk verður þreytt á því 

held ég eða þú veist, þú færð leið á því. Og það er náttúrulega galli þú veist… 

þú getur jafnvel bara… of mikil auglýsing og áreiti getur valdið því að þú veist… 

það getur haft öfug áhrif. Það er allavegana mitt mat sko. 

B: Já. Þú talaðir um að þið séuð að nota Facebook og Instagram en eruði að 

nýta ykkur einhverja aðra miðla, útvörp, dagblöð og þess háttar? 

M: Einstaka tímarit eða blöð ef það er um eitthvað mjög sérstakt… en það er 

mjög sjaldgæft. Við höfum notað bæjarblöðin eða þessi local blöð hérna 

B: Dagskránna, Suðra og þess háttar? 

M: Já 

B: Ókey. Ertu að svara skilaboðum og kommentum hjá fylgjendum? 
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M: Já við reynum að hafa það og við höfum náð að hafa það mjög aktívt að svara 

sem fyrst. Ég meina það eru náttúrulega viðskipta þar líka og fólk er bæði að 

panta borð og er með spurningar og annað þú veist… þetta er eitthvað sem þarf 

að sinna líka alveg eins og hverju öðru og við reynum að hafa það mjög virkt að 

svara sem fyrst. 

B: En eruði með einhverja reglu á hvernig svörin verða að líta út, þú veist… 

sumir hafa reglu að það megi ekki bara segja takk heldur verður eitthvað 

meira að fylgja með… 

M: Nei, nei svo sem ekki… það er aðallega sko… þetta eru mjög misjafnir staðir 

og þannig að það ég get ekki gert hvað sem er til dæmis á Tryggvaskála en ég 

get gert með Yellow að skrifa mjög frjálslega og þú veist… leikið mér soldið 

sem er gaman en á meðan hitt er aðeins stífara og ekki alveg hægt að vera með 

hvaða djók sem er hér. 

B: Einmitt. Eruði að nota sama efni á miðlana? Sem sagt það efni sem þú 

ert að deila á Instagram fer líka inná Facebook og öfugt? 

M: Já, já, já… ég nota soldið svona þú veist… sömu myndirnar svo sem þar. 

B: Samnýta þetta á milli. 

M: Já…  

B: Ertu að vísa fólki eins og þegar þú setur eitthvað inná Instagram ertu þá 

að vísa fólki á að tjékka á Facebook og öfugt? 

M: Við erum náttúrulega með það á eins og nafnspjöldunum okkar og svoleiðis 

en nei… ég er ekki einu sinni viss um að það sé þar… Ekkert frekar nei, nei… 

En sumir koma og biðja um þú veist, eins og er algengt með Asíufólk það bara 

kemur með mynd og vill bara fá þetta sem það hefur kannski séð mynd af… en 

við erum ekkert þannig séð að vísa beint á þá, fólk bara leitar þá uppi. 

B: Eruð þið að mæla árangur af samfélagsmiðlanotkun? 

M: Ég gerði soldið af því… 

B: Og hvernig fórstu að því? 
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M: Þú sérð það bara inná Facebook og það sýnir náttúrulega allar tölur ef þú ert 

með svona professional aðgang að þá geturðu bara séð allt en ég hef svo sem 

ekkert gert af því undanfarið en fyrir ári síðan kannski 

B: Og hvernig sérðu framtíðina fyrir þér á þessum miðlum? 

M: Bara að halda þessu lifandi… það er náttúrulega full job að hugsa um þetta 

og þú veist.. það var auðveldara að vera aktívur í byrjun og dæla út myndum og 

svo ertu búinn með allar myndirnar þannig að maður þarf alltaf að taka myndir 

og eins og ég segi ef maður er með nýjan rétt og annað þá reynir maður að ná 

myndum af því og svo reyndar er ég rosalega svona… ég vil ekki pósta hverjum 

sem er, ég er að vanda svona hvað fer inn af því þetta snýst um ímynd og maður 

vill ekkert pósta hvaða mynd sem er. 

B: Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða bæta miðað við notkunina 

eins og hún er í dag? 

M: Það má alltaf bæta eins og ég segi… uuu… bara kannski maður þarf bara 

náttúrulega alltaf að vera aktívur og finna eitthvað nýtt sniðugt líka þú veist… 

eins og á tímibil á Krúsinni þá var ég alltaf með einhvern svona fróðleiksmola 

um eitt og annað kannski þú veist, tómata eða eitthvað. 

B: Já ég man eftir því og mér fannst það mjög skemmtilegt. 

M: Þú veist, fólk hefur gaman af einhverju svoleiðis sem kannski tengist 

staðnum ekkert en er bara eitthvað svona út í bláinn og það er svona eitthvað 

sem ég væri til í að gera meira af líka. Þú veist bara… „Hey, veistu hvað þetta 

er?“ eða hvað sem er og þá þú veist, það tengist ekkert staðnum en bara gerir 

síðuna skemmtilegri… eða uppskrift af hinum fullkomna hamborgarhrygg eða 

hvað sem er sem tengist kannski einhverju tímabili eins og páskasteikin eða 

eitthvað. Ég myndi vilja hafa meira eitthvað svoleiðis líka, eitthvað lifandi. 

B: Einmitt en ef þú værir að ráðleggja einhverjum varðandi 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Hvert væri þitt ráð? 

M: Það er bara eins og ég segi að vera fjölbreyttur og hérna… passa sig að vera 

ekki of ákafur í byrjun. Mér finnst það svo.. allavegana það sem maður hefur 

passað sig á því þú veist það er eins og ég segi, það er voða auðvelt að vera líka 

of ákafur í byrjun. 
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B: Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

M: Ekkert frekar sko… bara já… bara já þetta er bara svona þetta helsta. 

B: Já takk. Glæsilegt og takk fyrir viðtalið. 

M: Takk sömuleiðis. 


