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Útdráttur 

Vinsældir markaðssetningar á samfélagsmiðlum hafa farið vaxandi á síðustu árum og 

áhrifavaldar gegna þar stóru hlutverki. Fyrirtæki sem vilja vera samkeppnishæf á íslenskum 

markaði í dag verða að tileinka sér þetta tiltölulega nýja form markaðssetningar. Viðfangsefni 

þessarar rannsóknar var hvernig samfélagsmiðlar nýtast íslenskum fyrirtækjum í dag, þar sem 

lögð var áhersla á samfélagsmiðlana Facebook og Instagram. Framkvæmdar voru tvær 

rannsóknir, annars vegar megindleg rannsókn og hins vegar eiginleg. Eigindleg rannsókn 

verkefnisins var í formi djúpviðtala við þrjá sérfræðinga í markaðssetningu, sem höfðu hver 

um sig sérþekkingu á hefðbundnum miðlum eða samfélagsmiðlum. Megindleg rannsókn 

verkefnisins var í formi spurningakönnunar sem lögð var fyrir 304 þátttakendur í gegnum 

samfélagsmiðla. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að Íslendingar eru meðtækilegir 

fyrir markaðssetningu á samfélagsmiðlum, þar sem margir þeirra leita sjálfir að upplýsingum 

um vörur og þjónustu fyrirtækja frá áhrifavöldum eða fyrirtækjum, og gera það oftast á 

Facebook eða Instagram. Rannsóknin gefur einnig vísbendingu um að umfjallanir áhrifavalda 

á samfélagsmiðlum hafi meiri áhrif á kauphegðun íslenskra kvenna en karla. Þá er ályktað að 

markaðssetning á samfélagsmiðlum hefur meiri áhrif á kauphegðun íslenskra neytenda en 

hefðbundin markaðssetning. Samþætting samfélagsmiðla og hefðbundinna miðla gæti þó 

skapað samhæfð skilaboð fyrirtækja sem gætu haft mikil áhrif á vörumerkjavitund og ímynd 

þeirra. 
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1.0 Inngangur 

Markaðssetning hefur tekið miklum breytingum síðasta áratuginn og hefur tilkoma og auknar 

vinsældir samfélagsmiðla haft gríðarleg áhrif á þróunina. Fyrirtæki standa frammi fyrir fjölda 

möguleika í markaðssetningu, sem fela í sér miklar og flóknar áskoranir fyrir markaðsstjóra ef 

aðgerðir þeirra eiga að skila árangri. Reglur markaðarins hafa breyst og veldi hefðbundinna 

miðla hefur minnkað (Ramsaran-Fowdar og Fowdar, 2013), á sama tíma og markaðssetning á 

samfélagsmiðlum blómstrar. Því er ráðlegt að fyrirtæki hunsi ekki tækifærin sem til staðar eru 

til að dreifa úr sér og stækka viðskiptavinahópa sína (Assaad og Gómez, 2011). 

Samfélagsmiðlar eru vettvangur á netinu sem einfaldar samskipti milli notenda (Kim 

og Ko, 2012) en einnig samskipti fyrirtækja við viðskiptavini sína og hagaðila en í dag stóla . 

neytendur meira á netsamskipti við fyrirtæki en þeir gerðu áður. Að velja réttan miðil fyrir 

ákveðinn tilgang veltur á markhópnum sem ætlunin er að ná til, og þeim skilaboðum sem koma 

skal á framfæri (Kaplan og Haenlein, 2010). 

Áhrifavaldar eru einstaklingar sem aðrir líta upp til, langar að vita meira um eða þrá 

jafnvel að líkjast. Áhrifavaldar eru ekki nýir af nálinni heldur hafa þeir verið til í áranna rás. 

Frægustu dæmin um áhrifavalda eru stjörnur (e. Celebrities) sem áttu trygga aðdáendur langt 

fyrir tíma samfélagsmiðla. Áhrifavaldar hafa aldrei verið meira áberandi en í dag þar sem 

samfélagsmiðlar hafa minnka bilið milli fylgjenda og áhrifavalda umtalsvert. Áður var bilið 

stórt, en er núna það lítið að fylgjendur geta fylgst með áhrifavöldum í rauntíma, séð hvernig 

þeir klæða sig, hvað þeir borða og fylgt þeim í gegnum daginn þeirra (Zhu og Chen, 2015). 

Þessir áhrifavaldar geta verið allt frá stjörnum, skemmtikröftum og fyrirsætum til 

förðunarfræðinga, bílstjóra og áhugamanneskja um heimilisþrif. 

Undanfarin ár hafa fyrirtæki um allan heim gert sér grein fyrir þeim tækifærum sem 

felast í markaðssetningu á samfélagsmiðlum í gegnum áhrifavalda. Áhrifavaldarnir fá vörur af 

öllum toga að gjöf frá fyrirtækjum í staðinn fyrir umfjallanir eða myndbirtingar á síðum sínum. 

Í mörgum tilfellum felur samstarf fyrirtækja og áhrifavalda einnig í sér peningagreiðslur af 

hálfu fyrirtækjanna. Þar af leiðandi er fjöldi áhrifavalda sem lifir á því einu að vera þeir sjálfir  

og birtingar þeirra á samfélagsmiðlum halda þeim uppi. Á Íslandi sprettur reglulega upp 

umræða um markaðssetningu á samfélagsmiðlum og almenningur setur upp 

gagnrýnisgleraugu. Sú umræða snýst yfirleitt um trúverðugleika áhrifavalda og hvort umfjöllun 

þeirra eða myndbirting sé kostuð af fyrirtækjum eða ekki. Skiptar skoðanir eru á trúverðugleika 

fyrirtækja og áhrifavalda. Margir neytendur vilja gagnsæi, að tekið sé fram að þegar færslur 



 

 

2 

 

eru kostaðar eða notað sé myllumerkið (e. Hashtag) #ad, sem er stytting fyrir enska orðið 

advertising, og þýðir einfaldlega auglýsing. Í öðrum tilfellum fer gagnsæið öfugt í neytendur 

og þeir kæra sig sannarlega ekki um að kaupa þá vöru sem áhrifavaldurinn fékk svo bersýnilega 

að gjöf eða fékk peningagreiðslu fyrir. Fyrirtæki sem hyggjast nýta áhrifavalda til 

markaðssetningar verða að hafa í huga að ímynd áhrifavalds hefur áhrif á ímynd fyrirtækisins 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Þá verða áhrifavaldar 

einnig að hafa í huga að til að halda trúverðugleika þurfi þeir að gera sér grein fyrir gildum 

sínum og fara eftir þeim þegar þeim býðst samstarf við fyrirtæki. 

  Höfundar hafa brennandi áhuga á öllu umfangi samfélagsmiðla, sérstaklega 

markaðssetningu og áhrifavöldum og hvernig þessir þættir virka saman. Samtals hafa þær 

rúmlega 17.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum og býðst reglulega samstarf við íslensk 

fyrirtæki um auglýsingar á vöru eða þjónustu þeirra. Höfundar hafa verið hluti af bloggsíðum 

þar sem áhrifavaldar eru áberandi og samstarf við fyrirtæki er reglulegur þáttur. Þá hafa þær 

unnið hjá fyrirtækjum sem nýta sér bæði markaðssetningu á samfélagsmiðlum sem og á 

hefðbundnum miðlum, og tekið þátt í stjórnun og markaðsstarfi fataverslunar og tískutímarits. 

Það lá því beinast fyrir hjá höfundum að gera rannsókn út frá ástríðu þeirra.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna mismunandi áhrif markaðssetningar á 

íslenska neytendur. Áhersla var lögð á markaðssetningu fyrirtækja og áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum og samanburð þessara markaðssetningaraðferða við hefðbundna 

markaðssetningu. Athuguð voru viðhorf neytenda, kauphegðun, mismunandi áhrif á kynin og 

hvaða miðlar voru notaðir til hvaða hlutverka. Rannsókn þessarar ritgerðar er tvískipt. Annars 

vegar var framkvæmd megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar á netinu og hins vegar 

eigindleg rannsókn í formi þriggja djúpviðtala.  

 

Rannsóknarspurningin sem höfundar munu leitast eftir að svara er eftirfarandi:  

„Hafa auglýsingar á samfélagsmiðlum meiri áhrif á neytendur en auglýsingar á hefðbundnum 

miðlum?“. 

Tilgátur rannsakenda eru fjórar og eru þær eftirfarandi: 

 

Tilgáta 1 

Áhrifavöldum á samfélagsmiðlum er helst fylgt á Instagram. 
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Tilgáta 2 

Auglýsing áhrifavalds á samfélagsmiðlum leiðir konur oftar til kaupa á viðkomandi vöru eða 

þjónustu heldur en karla. 

 

Tilgáta 3 

Fyrirtækjum á samfélagsmiðlum er helst fylgt á Facebook. 

 

Tilgáta 4 

Markaðssetning á samfélagsmiðlum hefur meiri áhrif á kauphegðun neytenda en 

markaðssetning á hefðbundnum miðlum.  



 

 

4 

 

2.0 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar, samkvæmt skilgreiningu Kaplan og Haenlein (2010), eru samansafn forrita 

á netinu (e. Internet) sem byggja á hugmyndafræði og tæknilegum grunni Vef 2.0. Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy og Silvestre (2011) skilgreina samfélagsmiðla sem  tækni á netinu og í 

farsímum sem bjóða gagnvirkan vettvang þar sem einstaklingar og samfélög deila, skapa, ræða 

og breyta neytendasköpuðu efni. Kim og Ko (2012) lýsa samfélagsmiðlum sem vettvangi á 

netinu sem hefur þann tilgang að einfalda samskipti, samstarfsverkefni og miðlun upplýsinga 

um vöru og þjónustu. 

Samkvæmt skýrslu Social Media Examiner nota yfir 96% fyritækja samfélagsmiðla til 

markaðssetningar á vörum sínum og þjónustu (Stelzner, 2015). Fyrirtækin hafa tíst (e. Tweet) 

á Twitter, stofnað áðdáendasíður á Facebook og birt myndbönd á YouTube. Í kjölfar þróunar 

netsins á síðustu árum skynja fyrirtæki í dag að samfélagsmiðlar eru mikilvægur þáttur í 

markaðssetningu og að þeir verði að taka þátt í þeirri þróun (Weinberg og Pehlivan 

(2011).  Helstu ástæður fyrir því að notkun samfélagsmiðla er svona gríðarlega mikil meðal 

fyrirtækja eru meðal annarra hversu auðvelt það er að auka vörumerkjavitund, laða að umferð 

inn á síðuna, bæta tryggð viðskiptavina og öðlast aukinnar vitneskju um markaðinn (Stelzner, 

2015).  Þá eru neytendur einnig í vaxandi mæli að nota samfélagsmiðla til öðlast upplýsingar 

um vörumerki og vörur (Laroche, Habibi, Richard og Sankaranarayanan, 2012). 

Miðað við hversu áberandi samfélagsmiðlar eru í dag mætti segja að við séum stödd í 

nýju samskiptalandslagi (Kietzmann o.fl., 2011). Samfélagsmiðlar greiða leiðina fyrir 

alþjóðleg samskipti og ýta undir neytendaskapað efni og samnýtingu milli notenda (Carlson og 

Lee, 2015; Kim og Ko, 2012). Fólk um allan heim notar samfélagsmiðla til að víkka 

sjóndeildarhring sinn, hvort sem það er í félagslegum eða viðskiptalegum tilgangi (Carlson og 

Lee, 2015). 

2.1 Tegundir samfélagsmiðla 

Mest notuðu samfélagsmiðlarnir eru Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat 

(Statista, 2016). Meirihluti þeirra sem nota samfélagsmiðla notast við tvo eða fleiri miðla í sínu 

daglega lífi (Davenport, Bergman, Bergman og Fearrington, 2014). Þá njóta notendur 

mismunandi ávinnings af mismunandi miðlum, meðal annars geta þeir fengið upplýsingar um 

heilsu sínua (Phua, 2013), geta tekið þátt í samfélagslegum og pólítískum umræðum (Hyun og 
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Kim, 2015) og aukið félagsleg tengsl (Barker, Dozier, Weiss og Borden, 2015; Phua og Jin, 

2011). Það gefur markaðsaðilum einnig fleiri snertifleti til að ná til neytenda.  

2.1.1 Blogg 

Orðið blogg (e. Blog) er oftast notað til að lýsa vefsíðum sem sem minna á dagbókarfærslur 

um hugsanir og hugmyndir einstaklings (Chu, Chan og Tiwari, 2012). Sim og Hew (2010) 

skilgreindu sex meginástæður fyrir því að halda úti bloggum sem eru að miðla fræðsluefni, 

skrifa samantekt á hversdagslegu lífi einstaklings, nota vettvanginn til að tjá tilfinningar sínar, 

eiga samskipti við aðra, gefa mat á einhverju og fyrir verkefnastjórnun. Sakvæmt Technorati 

(2011) eru til fjórar tegundir bloggara: áhugamenn sem blogga sér til skemmtunar (60%), 

fagmenn sem starfa við að blogga til að auka tekjur sínar (18%), bloggarar hjá fyrirtæki eða 

stofnun (8%) og frumkvöðlar sem blogga fyrir sitt eigið fyrirtæki eða stofnun (13%).  

2.1.2. Facebook 

Facebook er mesta notaði samfélagsmiðillinn, stofnaður árið 2004 af Mark Zuckerberg og 

samnemendum hans við Harvard háskólann í Boston. Á heimasíðu Facebook segir að markmið 

fyrirtækisins sé að gefa fólki tækifæri til að deila efni og gera heiminn opnari og tengdari. 

Facebook gerir fólki kleift að tengjast vinum, fjölskyldu og kunningum, ásamt því að birta og 

deila efni á borð við myndir, myndbönd, stöðuuppfærslur og fleira. Facebook er með yfir 

milljarð virkra notenda á dag og meira en 1,95 milljarð mánaðarlegra notenda. Meirihlutinn 

skráir sig inn á miðilinn í gegnum síma (Facebook, 2017). Á Facebook geta notendur búið til 

sína eigin síðu (e. Profile) sem er opin almenningi eða þar sem upplýsingar eru aðeins 

aðgengilegar vinum (Palmer og Koenig-Lewis, 2009). Notendur sjá efni í gegnum fréttaveituna 

á samfélagsmiðlinum en það sem birtist þar er valið og sniðið að hverjum notanda fyrir sig. 

Valið er ákvarðað af algrímum í eigu Facebook (Bunchanan, 2015).  

2.1.2.1 Markaðssetning á Facebook 

Eftir að Facebook var kynnt til sögunnar hafa tækifæri í markaðssetningu aukist verulega. 

Fyrirtæki geta búið til aðdáendasíðu (e. Like page) á miðlinum og notað hana til að 

markaðssetja vörur sínar og þjónustu. Þau geta öðlast aðdáendur í gegnum gagnvirkar (e. 

Engaging) auglýsingar og markaðsefni sem sett er á síðurnar. Markaðssetning á Facebook er 

hagkvæmur kostur samvæmt efnisgrein í Strategic Direction (2012) og gerir fyrirtækjum kleift 

að tengjast fólki á markvissari hátt en í gegnum símtöl, vefpóst eða fundi (Luke, 2009). 

Fyrirtæki geta náð til milljóna viðskiptavina og það er ekki lengur stærð auglýsingarnar sem 

gildir heldur hversu hratt fyrirtækið nær til markhópsins (New media needs new marketing, 
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2012). Lágur kostnaður við markaðssamskipti vegna tilkomu miðla eins og Facebook, skapar 

tækifæri fyrir fyrirtæki til að miðla upplýsingum fljótlega og stöðugt til milljóna viðskiptavina 

(Palmer og Koenig-Lewis, 2009).Gríðarlegur kostur sem fylgir því að nota Facebook sem 

markaðstól er möguleikinn á beinum samræðum við viðskiptavini um þarfir þeirra. Þannig hafa 

fyrirtæki tækifæri til að hafa áhrif á gæði þjónustu sinnar á sama tíma og það markaðssetur sig 

(New media needs new marketing, 2012). 

2.1.3 Instagram 

Instagram er snjallsímaforrit sem er hannað til að deila augnablikum lífsins í gegnum syrpu af 

myndum sem birtar eru í rauntíma (Instagram, 2017). Vinsældir á samfélagsmiðlum sem 

einkennast af birtingu ljósmynda fara sífellt vaxandi og er það einstakur eiginleiki Instagram 

að hægt sé að búa til og birta hágæða myndir í forritinu (Lee, Lee, Moon og Sung, 2015). 

Instagram er með yfir 600 milljón virka notendur mánaðarlega og um 400 milljón aðgerða eru 

framkvæmdar á dag á miðlinum. (Instagram, 2017). Þá hefur Instagram gefið út skýrslu sem 

segir yfir milljón notendur nota miðilinn mánaðarlega (Statista, 2016). Facebook keypti 

Instagram árið 2012 fyrir eina billjón dollara (Systrom, 2014) og hafa notendur miðilsins 

tvöfaldast síðan þá (Kim, Seely og Jung, 2017). Á Instagram geta fylgjendur tekið myndir, 

breytt þeim með litasíu (e. filter), deilt þeim með fylgjendum og skrifað athugasemd eða líkað 

við myndir frá öðrum notendum. Einstaklingar geta valið að fylgjast með öðrum notendum og 

skoðað myndir sem þeir hafa deilt. Nýleg viðbót við Instagram eru sögur (e. Stories) þar sem 

notendur geta birt myndir og myndbönd sem eru sýnileg fylgjendum í einn sólarhring. Einnig 

geta notendur sent myndir og myndbönd sín á milli (Instagram, 2017). 

2.1.3.1 Markaðssetning á Instagram 

Instagram er öflugur vettvangur fyrir markaðssetningu og auglýsingar þar sem vörumerki eru 

sífellt að þróa leiðir til aukinnar gagnvirkni við viðskiptavini á miðlinum (Ashley og Tuten, 

2015). Mörg alþjóðleg merki nota þennan vettvang sem myndrænt markaðstól (Geurin-

Eagleman og Burch, 2016) en 71% af þekktustu alþjóðlegu vörumerkjunum nota forritið 

(Simply Measured, 2013). Aukinn áhugi er meðal markaðsfræðinga á notkun miðilsins vegna 

þess víðtæka hóps sem hann nær til um allan heim og þess fjölda fólks sem nýta sér myndræn 

einkenni miðilsins til áhrifa (Statista, 2016).  

2.1.4 Snapchat 

Snapchat er samfélagsmiðill sem notaður er í snjallsímum. Hann gerir fólki kleift að senda og 

taka við skilaboðum í formi mynda, myndbanda og textaskilaboða. Skilaboðin sendir notandi, 
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eða tekur við frá öðrum notendum miðilsins, og eyðast þau eftir að hafa verið opnuð (Alhabash 

og Ma, 2017). Myndir og myndbönd birtast í allt að 10 sekúndur og notendur geta bætt 

myndasíum (e. filters) við myndirnar eða myndböndin (Waddell, 2016). Notendur geta einnig 

birt myndir eða myndbönd í svokallaða eigin sögu (e. My story) sem hverfa eftir 24 klukkutíma 

og allir fylgjendur þeirra geta séð. Nýlegt mat telur yfir 100 milljón Snapchat notendur um 

allan heim (Piwek og Joinson, 2016). Rúmlega fjórðungur ungmenna (e. Young adults) notar 

Snapchat og er samfélagsmiðillinn talinn sá þriðji vinsælasti á eftir Facebook og Instagram 

(Utz, Muscanell og Khalid, 2015). 

2.1.5 Twitter 

Twitter hefur verið flokkað sem örblogg þar sem notendur eiga samskipti í rauntíma og birta 

tíst, allt að 140 stafa málsgreinar, sem fylgjendur þeirra og aðrir geta séð. Notendur geta átt 

samræður með því að vitna í aðra, svara öðrum og nota myllumerki  (Alhabash og Ma, 2017). 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi ályktað minnkandi vinsældir miðilsins og að mikilvægi Twitter 

væri hverfandi fjárfesting (Tsukayama, 2016) segir Duggan (2015) að það séu engar meiriháttar 

breytingar í hlutfalli fullorðins fólks sem eru með virka Twitter aðganga. Twitter tilkynnti 

nýlega að á miðlinum væru 313 milljón virkir notendur og nýjar heimsóknir utanaðkomandi 

aðila sem fara inn á Twitter frá annarri vefslóð væru um einn milljarður á mánuði (Twitter, 

2017). 

2.1.6 YouTube 

YouTube er vefsíða þar sem notendur geta hlaðið upp, deilt og horft á myndbönd. YouTube er 

markaðsleiðtogi á markaði myndbandaveita með yfir milljarð notenda og yfir mörg hundruð 

milljónir áhorfa á hverjum degi (YouTube, 2017). Miðillinn er næst mest sótta síða á netinu á 

eftir Google (Alexa, 2017). Til viðbótar við að deila myndböndum er YouTube einnig vinsæll 

samfélagsmiðill fyrir samfélög notenda þar sem þeir eiga samskipti sín á milli (Cheng, Dale og 

Liu, 2008). Vegna gríðarlegs áhorfendafjölda YouTube hefur markaðsfólk aukið áherslu á hann 

í markaðssetningu. YouTube er góður vettvangur til að deila markaðsefni á borð við 

kynningarmyndbönd og auglýsingar (Reino og Hay, 2011). 

2.2 Notkun samfélagsmiðla 

Hæsta hlutfall notkunar á samfélagsmiðlum, eða 90%, eru ungmenni (e. Young adults) á 

aldrinum 18-29 ára. Þó fara hlutföll annarra hópa, til dæmis unglinga og fullorðinna (e. Old 

adults), einnig vaxandi (Perrin, 2015). Á helstu samfélagsmiðlum er fjöldi notenda kominn yfir 
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hundruði milljóna og í sumum tilfellum, til dæmis á Facebook, fer fjöldi notenda yfir stærðina 

á stærsta landi í heimi. Þrátt fyrir að Twitter hafi öðlast víðtækar vinsældir fyrir nokkrum árum 

eru nýrri miðlar á borð við Instagram og Snapchat að auka vinsældir sínar. Facebook heldur 

áfram að vera vinsælt á meðal ungmenna, en unglingar eru að yfirgefa miðilinn í auknum mæli 

og færa sig yfir á Instagram og Snapchat (Duncan, 2016; Lang, 2015). 

Samkvæmt Zhu og Chen (2015) eru tvær gerðir skilaboða (e. Posting) á 

samfélagsmiðlum. Önnur gerðin er sérsniðin og ætluð ákveðinni manneskju eða litlum hópi. 

Hin gerðin inniheldur útsend skilaboð, ætluð öllum sem hafa áhuga. Samfélagsmiðlar skiptast 

svo í fjórar tegundir miðla: tengslamiðla, sjálfsmiðla, skapandi miðla og samstarfsmiðla. Tafla 

1 sýnir samfélagsmiðlafylki þar sem miðlarnir og mismunurinn á sérsniðnum og útsendum 

skilaboðum er útskýrður. Samkvæmt því koma mismunandi gerðir samfélagsmiðla til móts við 

mismunandi þátttakendur og þarfir þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1. Samfélagsmiðlafylki Zhu og Chen (2015). 

Í hverjum fjórðungi samfélagsmiðlafylkisins er hægt að deila notendum gróflega niður 

í tvo hópa: þá sem birta og þá sem fylgja. Þeir sem birta uppfæra stöðu sína (e. Status), deila 

efni og taka virkan þátt í sköpun efnis á samfélagsmiðlum. Fylgjendur eru þeir sem fylgjast 

með uppfærslunum, skoða efnið og gegna aðgerðalitlu hlutverki í þátttöku sinni á 

samfélagsmiðlum.  

  

Sérsniðin skilaboð Útsend skilaboð 

B
y
g

g
ir

 á
 p

ró
fí

l 
B

y
g

g
ir

 á
 e

fn
i 



 

 

9 

 

2.2.1 Tengslamiðlar 

Samfélagsmiðlar sem byggja á síðum (e. Profiles) og samanstanda aðallega af sérsniðnum 

skilaboðum eru merktir sem tengslamiðlar (e. Relationship). Þetta á við um samfélagsmiðla á 

borð við Facebook og krefjast þeir að öllu jöfnu að tveir aðilar staðfesti tengingu sín á milli 

(Zhu og Chen, 2015; Kim og Ko, 2012). Tengslamiðlar eru aðallega notaðir til uppbyggingar 

tengsla og viðhalds þeirra þar sem skilaboðin eru sérsniðin fyrir eina manneskju eða lítinn hóp 

vina og eru í eðli sínu jafngild símtölum og tölvupóstum (Zhu og Chen, 2015). 

2.2.2 Sjálfsmiðlar 

Á sjálfsmiðlum (e. Self media) tengjast notendur öðrum prófílum sem eru bæði 

einstaklingsmiðaðir og á vegum vel þekktra fyrirtækja, vörumerkja eða frægra einstaklinga. 

Sjálfsmiðlar eru til dæmis Instagram, Twitter og Facebook, og krefjast eingöngu tengingar á 

einn veg. Það þýðir að notandi getur fylgt (e. Follow) reikningum án þess að sá sem fylgt er 

þurfi að tengjast notandanum til baka. Á sjálfsmiðlum getur notandi til dæmis fylgt ákveðinni 

fréttastofu á Twitter og lesið um atburði í beinni áður en fjallað er um þá í sjónvarpi eða á 

heimsíðu fréttastofunnar. Á sama hátt getur vörumerkjastjóri stofnað aðdáendasíðu (e. Like 

page) fyrir vöru og nýtt hana sem kynningarleið fyrir vöruna. Á síðunum er hægt að koma á 

framfæri upplýsingum um vöruna, nýjungum, tilboðum og ýmsu öðru til fylgjenda viðkomandi 

síðna (Zhu og Chen, 2015). 

2.2.3 Skapandi miðlar 

Efnismiðaðar samfélagsmiðlaþjónustur þar sem skilaboð eru birt fyrir augum allra notenda eru 

merktar sem skapandi miðlar (e. Creative outlets). Notendur nýta sér skapandi miðla til að birta 

myndir, myndbönd, uppskriftir og fleira til að deila með öðrum sem hafa áhuga á efninu. Þeir 

geta fylgt reikningum sem liggja innan áhugasviðs viðkomandi ásamt því að deila skoðunum 

og ábendingum með hvorum öðrum. Dæmi um skapandi miðil er YouTube (Zhu og Chen, 

2015). 

2.2.4 Samstarfsmiðlar 

Á samstarfsmiðlum eru skilaboð sérsniðin fyrir ákveðin viðfangsefni og notendur tengjast 

vegna þeirra. Dæmi um samstarfsmiðil er Reddit þar sem notendur lesa og skrifa endurgjafir 

um ákveðin efni, ásamt því að ræða saman um þau. Samstarfsmiðlar gera notendum kleift að 

finna svör við spurningum, fá ráð við ýmsum aðstæðum og finna áhugaverðar fréttir (Zhu og 

Chen, 2015). 
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2.3 Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

Samfélagsmiðlar er sá vettvangur markaðssetningar sem vex hvað hraðast í heiminum þessa 

stundina og ná þeir þegar til meira en tveggja-þriðju hluta allra internetnotenda (Felix, 

Rauschnabel og Hinsch, 2016; Goday o,fl., 2016; Correa, Hinsley og de Zúñiga, 2009). Hún er 

orðin ómissandi þáttur í viðskiptalífi 21. aldarinnar og almennri markaðssetningu í kjölfar 

þróunar og aukinna vinsælda samfélagsmiðla. Markaðssetning á samfélagsmiðlum veitir 

fyrirtækjum og áhrifavöldum óviðjafnanleg tækifæri til orðspors- og vörumerkjauppbyggingar 

(Goday o.fl., 2016; Correa o.fl., 2009; Carlson og Lee, 2015). 

Samfélagsmiðlar gera fyrirtækjum kleift að taka þátt í beinum samskiptum við 

viðskiptavini á rauntíma fyrir tiltölulega lítinn kostnað og á árangursríkari hátt en tíðkast með 

hefðbundnum samskiptatólum (Kaplan og Haenlein, 2010). Notkun fyrirtækja á 

samfélagsmiðlum veitir þeim þar með tækifæri til uppbyggingar sambanda við viðskiptavini, 

starfsmenn, samfélög og aðra hagsmunaaðila (Felix o.fl., 2016). Þetta gerir samfélagsmiðla 

áreiðanlega fyrir allar tegundir fyrirtækja (Kaplan og Haenlein, 2010). Samfélagsmiðlar eru 

fulltrúar breytinga og uppspretta tækifæra fyrir markaðsstjóra (e. Marketers) sem hafa þurft og 

munu um ókomna tíð þurfa að laga sig að viðskiptaumhverfi þar sem neytandinn er í forgangi 

(Constantinides, 2014). Fyrirtæki fylla internetið af markaðsefni í formi aðdáendasíðna, 

auglýsinga og heimasíðna. En hvernig eru notendur að svara, nota, smella og líka? 

Samfélagsmiðlar hafa breytt valdastrúktúr markaðarins og færa má rök fyrir því að miklar 

valdabreytingar séu að eiga sér stað. Ný tegund vandlátra viðskiptavina er komin til að vera, 

sem erfitt er að hafa áhrif á, sannfæra og varðveita. Hugmyndafræði markaðssetningar í 

framtíðinni mun byggjast á hreinskilni, samvinnu, samsköpun (e. Co-creation) og heiðarlegri 

skuldbindingu fyrirtækja til að hlusta og hjálpa frekar en að stjórna neytandanum (Singh og 

Sonnenburg, 2012; Constantinides, 2014).  

Rannsóknir á markaðssetningaraðferðum á samfélagsmiðlum leggja mikla áherslu á 

sérstök markmið þeirra. Þessi markmið ganga meðal annars út á að örva sölu, auka 

vörumerkjavitund, bæta vörumerkjaímynd, skapa umferð á vefmiðlum, draga úr kostnaði við 

markaðssetningu, og skapa gagnvirkni á miðlunum með því að hvetja notendur til að birta og 

deila efni (Bernoff og Li, 2008).  

2.3.1 Áhrifavaldar  

Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum (e. Social media influencers) eru opinberar persónur eða 

leiðtogar sem móta viðhorf annarra í gegnum blogg, tvít og aðra samfélagsmiðla 
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Markaðsstjórar hafa í auknum mæli gert sér grein fyrir mikilvægi þeirra sem talsmenn 

vörumerkja, til að vekja snögga og áhrifamikla eftirtekt og umtal (Constantinides, 2014; 

Freberg, Graham, McGaughey og Freberg, 2011). Slík útsjónarsemi krefst þess að borin séu 

kennsl á áhrifavalda, stofnað til sambands við þá og vörumerkin og tækifærin kynnt fyrir þeim 

(Constantinides, 2014).  

Samkvæmt samfélagsmiðlafylkinu sem fram kemur í töflu 1, eru áhrifavaldar áberandi 

á sjálfsmiðlum. Miðlana nota áhrifavaldarnir sem vettvang til að birta myndir og uppfærslur af 

sjálfum sér, á meðan fylgjendur þeirra nota þá til að fá nýjustu upplýsingar um þá. 

Fylgjendurnir vilja ekki einungis vita meira um þá, heldur einnig verða líkari þeim og fá 

upplýsingar um hvernig þeir klæða sig, hvað þeir borða og hvernig þeir lifa. Fylgjendur 

áhrifavalda þróa samband þar sem aðeins annar aðilinn í sambandinu veit mikið um hinn (Zhu 

og Chen, 2015). Almenningur heldur upp á áhrifavalda sem uppsprettu upplýsinga um vörur 

og þjónustu þar sem algengt er að þær birtist þar fyrr en tíðkast á hefðbundnum miðlum 

(Constantinides, 2014). 

2.3.1.1 Markaðssetning áhrifavalda 

Í augum Zhu og Chen, ættu fyrirtæki að nýta kraft áhrifavalda til að skila hámarksáhrifum, 

þegar slík markaðssetning á við.  Það eru tvær leiðir til að ná slíkum markaðstengdum 

markmiðum. Fyrri leiðin felur í sér að gera vöru eða þjónustu fyrirtækisins að ómissandi þætti 

í lífi þeirra. Á þennan hátt verður varan eða þjónustan hluti af reynslunni sem stjarnan deilir 

með fylgjendum sínum. Önnur leið felur í sér keyptar (e. Sponsored) færslur, þar sem stjörnum 

er greitt fyrir að birta vöru eða þjónustu með fylgjendum sínum. Til að ná sem bestum 

niðurstöðum er mikilvægt að velja trúverðuga stjörnu sem fólk er sannfært um að noti vöruna, 

og ósvikna aðferð sem er bæði trúverðug og áreiðanleg (Zhu og Chen, 2015). Fyrirtæki sem 

hyggjast nýta áhrifavalda til markaðssetningar verða að hafa í huga að ímynd áhrifavalds hefur 

áhrif á ímynd fyrirtækisins (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 

2009). 

2.3.2 Tegundir skilaboða 

Coursaris, Van Osch og Balogh (2013) fjalla um leiðir til að greina innihald skilaboða sem 

fyrirtæki og áhrifavaldar senda við markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Tegundir 

skilaboðanna sem eru mest áberandi í markaðssetningu eru vörumerkjavitund, samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækja, viðskiptavinaþjónusta, þátttaka, vöruvitund, kynningar og árstíðabundin 

skilaboð. 
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Tegund Skilgreining 

Vörumerkjavitund  

(e. Brand Awareness) 

Færslur sem byggja upp 

vörumerkjavitund fyrirtækisins og 

athygli á stafrænum neytendamarkaði 

 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja  

(e. Corporate Social Responsibility) 

Færslur sem byggja upp 

vörumerkjaímynd sem stuðningsríkt og 

styrkjandi fyrirtæki 

 

Viðskiptavinaþjónusta  

(e. Customer Service)  

Færslur sem miða að því að byggja upp 

þekkingu neytenda á vöru, geira og 

vörumerkjabreytingum 

 

Þátttaka  

(e. Engagement) 

Færslur sem byggja upp samfélög eða 

tengingar milli neytenda með 

gagnvirkum samskiptum um 

vörumerkið  

 

Vöruvitund  

(e. Product Awareness)  

Færslur sem byggja upp vitund, skilning 

og tilvist um vöru 

 

Kynningar  

(e. Promotional) 

Færslur sem hannaðar eru til að örva 

tafarlaus kaup eða kaup í náinni framtíð 

 

Árstíðabundin  

(e. Seasonal) 

Færslur sem minna neytendur á og 

fræða þá um árstíðabundna viðburði og 

vörur tengdar vörumerkinu 

Tafla 2. Tegundir skilaboða á samfélagsmiðlum samkvæmt Coursaris o.fl. (2013). 

En hvað veldur óskilvirkni skilaboða á samfélagsmiðlum? Fólk á það til að líta framhjá 

skilaboðum á samfélagsmiðlum og stafar það mögulega af ósamræmi milli eðli samfélagsmiðla 

og markaðssetningar. Notendur fara á samfélagsmiðla til að tengjast fólki, á sama tíma og 

markaðsfólk fer á samfélagsmiðla til að selja hluti. Þessar hvatir tengjast ekki alltaf og ættu 

markaðsstjórar yfir markaðsherferðum á samfélagsmiðlum að athuga vandlega muninn á 

notkun neytenda á  mismunandi miðlum, og kjósa þann sem hentar vörunni og þema 

herferðarinnar sem best (Zhu og Chen, 2015). 
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2.3.3 Árangursmælingar  

Innleiðing markaðssetningar fyrirtækja á samfélagsmiðlum getur stuðlað að fjárhagslegum 

hagnaði þeirra (Musa, Ab Rahim, Azmi, Shibghatullah og Othman, 2016). Arðsemi fjárfestinga 

í markaðssetningu á samfélagsmiðlum er þó ekki eingöngu mælanleg í peningum, heldur einnig 

í hegðun viðskiptavina og öðrum fjárfestingum þeirra (e. Consumer investments) (Hoffman og 

Fodor, 2010; Musa o.fl., 2016). Aukinn fylgjendafjöldi er mikilvægur mælikvarði herferða á 

samfélagsmiðlum, en þó eru það samskipti við þessa fylgjendur sem gefa til kynna 

áhrifaríkustu þætti markaðssetningarinnar (Zhu og Chen, 2015).  

Á vettvangi samfélagsmiðla hafa neytendur greiðan aðgang að upplýsingum frá 

gríðarstórum, landfræðilega dreifðum hópi annara neytenda (Carlson og Lee, 2015). Umtal á 

netinu tengir neytendur saman og á samfélagsmiðlum er að finna fjölda vettvanga þar sem 

endurgjöf neytenda af vöru eða þjónustu er í boði (Gruen, Osmonbekov og Czaplewski, 2006; 

Constantinides, 2014). Samfélagsmiðlar eru tilvalið verkfæri til umtals á netinu, þar sem 

neytendur skapa og deila vörumerkjatengdum upplýsingum til vina sinna, jafningja og annarra 

kunningja, án hindrana (Kim og Ko, 2012). Fyrirtæki geta fylgst með og greint samtöl og umtal 

á samfélagsmiðlum til að skilja hvernig neytendur líta á fyrirtæki og aðgerðir þess. Skilningur 

fyrirtækja á mismunandi eiginleikum samfélagsmiðla og því hvernig þeir uppfylla þarfir 

neytenda skilar sér í mikilvægum upplýsingum til markaðsstjóra  sem ætla sér að nota 

samfélagsmiðla til markaðssetningar (Zhu og Chen, 2015; Constantinides, 2014; Schultz og 

Peltier, 2013). 

Umhverfi samfélagsmiðla er vel mælanlegt, og er það tiltölulega einfalt fyrir 

markaðsstjóra að mæla fjölda og tegundir endurgjafa, athugasemda og birtinga á síðum 

vörumerkjanna. Á sama tíma geta þeir mælt smelli- og umbreytingahlutfall á sölusíðum. 

Neytendur eru líklegri til að deila vel hannaðri samfélagsmiðlaherferð, skapa eigið efni tengt 

vörumerkinu, segja sína skoðun og deila sinn reynslu á samfélagsmiðlum. Þeir þættir sem valda 

þessari hegðun eru mikilvægir þar sem þeir gera markaðsstjórum kleift að mæla þá áhrifaþætti 

sem vega mest í herferðum á samfélagsmiðlum. Með hegðun neytenda á samfélagsmiðlum er 

hægt að greina markaðinn, markhópa og hanna herferð út frá þeim upplýsingum. Hvernig 

markaðsstjórar hanna, setja af stað (e. Launch) og stjórna herferðum sínum á samfélagsmiðlum, 

skiptir miklu máli í þátttöku neytenda og hvernig þeir hafa áhrif hvor á annan. Markaðsstjórar 

með kunnáttu halla sér ekki aftur um leið og herferð fer af stað, heldur gera sér grein fyrir því 

að til að ná árangri þurfa þeir að hlusta og fylgjast vel með, sem gæti leitt til aðgerða ef þess er 

þörf (Hoffman og Fodor, 2010). 
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3.0 Hefðbundnir miðlar 

Þeir miðlar sem teljast til hefðbundinna miðla eru sjónvarp, útvarp, prentmiðlar, netið og 

auglýsingamiðlar sem notaðir eru utandyra til dæmis auglýsingaspjöld, plaköt og merkingar 

utan á bifreiðum. 

3.1 Markaðssetning á hefðbundnum miðlum 

Þegar markaðsstjórar velja miðla sem auglýsingavettvang verða þeir að kanna og velja út frá 

hæfni miðla til að koma skilaboðum rétt og örugglega á framfæri. Sjónvarpsauglýsingar henta 

til dæmis til markaðssetningar á dýrum og þekktum merkjum (e. High-status) og prentmiðlar 

geta verið meira viðeigandi fyrir markaðsherferð sem ætlað er að minna markhóp á tilvist 

vörumerkis (Jobber, 2010). Hver hefðbundinn miðill býr yfir kostum og göllum og fer það eftir 

eðli vara eða þjónustu hvers fyrirtækis hvaða miðlar henta til markaðssetningar. Helsti ókostur 

hefðbundinna miðla er að auglýsingakostnaður er oft á tíðum hár.  Þrátt fyrir að miðlarnir nái 

mikilli útbreiðslu er kostnaður þeirra ekki í hlutfallslegu sambandi við þann fjölda fólks sem 

þeir ná til (Jobber, 2010; Katz, 2010). Í töflu 3 hafa helstu kostir og gallar hvers miðils verið 

teknir saman og skilgreindir, út frá greiningum Jobber (2010) og Katz (2010). 
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Miðill Kostir Gallar 

Sjónvarp Sameinar liti, hreyfingu og hljóð 

Sýnir virkni hluta 

Gott fyrir ímyndarsköpun 

Hægt að endurtaka birtingu fljótt 

Nær til fjölbreytts og stórs hóps 

Kostnaður við að framleiða efni 

Kostnaður við að kaupa pláss 

Mikill fjöldi stöðva 

Margir meðtaka ekki skilaboðin 

Langur framleiðslutími efnis 

Erfitt að ná til markhóps 

Útvarp Gott til að miðla staðreyndum um verð 

eða tilboð 

Hægt að miða að ákveðnum markhópum 

Stuttur framleiðslutími 

Lágur kostnaður 

Takmarkast við hljóð 

Mikill fjöldi stöðva 

Oft ekki virk hlustun 

Fólk á erfitt með að muna upplýsingar 

Spila þarf auglýsingar oft 

Prentmiðlar Lesendur meðtaka upplýsingar á eigin 

hraða 

Tímarit hafa oft langan líftíma 

Fólk sér auglýsingar aftur 

Oft í áskrift 

Hægt að miða að ákveðnum markhópum 

Hvorki hreyfing né hljóð 

Kostnaður við að auglýsa 

Auðvelt að fletta framhjá 

 

Auglýsingar 

utandyra 
Styðja vel við herferðir á öðrum miðlum 

Lágur kostnaður 

Henta vel til áminningar um eitthvað í 

nágrenninu 

Stuttur eftirtektartími 

Skilaboð þurfa að vera auðlesin og 

einföld 

Erfitt að skera sig úr 

Erfitt að miða að ákveðnum markhóp 

Netið Nær til stórs hóps 

Bein sala möguleg  

Auðbreytanlegt 

Auðveld samskipti 

Borgað fyrir smelli (e. Pay per click) 

Hægt að miða að ákveðnum markhópum 

Oft ópersónulegt 

Krefst þess að neytendur fari á aðra 

heimasíðu 

Auglýsingar geta verið álitnar sem 

truflun 

 

Tafla 3. Kostir og gallar hefðbundinna miðla (Jobber, 2010; Katz, 2010). 

4.0 Kynningarráðarnir 

Kynningarráðarnir eru fimm: auglýsingar, bein markaðssetning, gagnvirk markaðssetning, 

umfjöllun og almannatengsl, söluhvatar og bein sala. Hver kynningarráður hefur færni til að 

koma á framfæri viðskiptavinamiðuðum upplýsingum sem ætlað er að ná fram mismunandi 

markmiðum fyrirtækja í allri markaðssetningu þeirra (Kurtz og Boone, 2010). Ákvörðun um 
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notkun kynningarráða í markaðssetningu byggist oftast á markaðsáætlun fyrirtækis (Lee, 

2002).  

4.1 Auglýsingar 

Auglýsingar eru ópersónuleg skilaboð um fyrirtæki, vöru, þjónustu, hugmynd eða málstað þar 

sem greitt er fyrir birtingu af þekktum aðila (Valdimar Sigurðsson, 2015). Öll markaðssetning 

krefst þess að til staðar séu einhver markaðsskilaboð og miðill til að flytja skilaboðin (Key og 

Czaplewski, 2017). Við gerð skilaboða þarf að hafa í huga hvert lokamarkmið þeirra er, til 

dæmis að byggja upp traust, vitund, ímynd eða auka sölu. Auglýsingar taka tillit til vitsmuna 

fólks og tilfinninga þess og hafa allar það markmið að breyta hegðun á einhvern hátt. Endanlegt 

hlutverk þeirra er þó að hagnast á því að koma skilaboðunum á framfæri (Key og Czaplewski, 

2017; Belch og Belch, 2011; Smith og Taylor, 2004). 

4.2 Bein markaðssetning 

Bein markaðssetning á sér stað þegar fyrirtæki hafa milliliðalaust samband við markhóp sinn í 

þeim tilgangi að fá fram svörun eða stuðla að viðskiptum (Valdimar Sigurðsson, 2015). 

Auglýsandi leitast eftir því að framkalla viðbrögð eða byggja upp viðskiptasamband til 

framtíðar. Fyrirtæki nálgast viðskiptavini sína með beinum hætti og með tilkomu netsins og 

aukinni tækni hefur kostnaður við beina markaðssetningu lækkað verulega. Fyrirtæki geta til 

dæmis nálgast viðskiptavini með því að senda þeim markpóst eða hringja í þá (Belch og Belch, 

2011). Lykillinn að baki beinni markaðssetningu er gagnageymsla en hún gerir markaðsfólki 

kleift að vita meira um markhópinn sinn sem getur gert markaðsskilaboð áhrifaríkari (Key og 

Czaplewski, 2017).  

4.3 Gagnvirk markaðssetning 

Gagnvirk markaðssetning er samband í gegnum gagnvirkan miðil sem leyfir flæði upplýsinga 

og gerir notendum kleift að taka þátt í og hafa áhrif á upplýsingar sem þeir fá á rauntíma 

(Valdimar Sigurðsson, 2015). Viðskiptavinir geta þannig átt í samskiptum við fyrirtæki eða 

söluaðila milliliðalaust. Fyrirtækin eru ekki þau einu sem veita upplýsingar á þessum vettvangi 

heldur hafa viðskiptavinir áhrif með skoðunum og viðhorfi til vöru eða þjónustu fyrirtækisins 

(Belch og Belch, 2011).  Netið gerir það einnig auðveldara fyrir fyrirtæki að sníða skilaboðin 

að óskum neytenda og dreifa þeim á mismunandi markhópa (Kaplan og Haenlein, 2010). Einn 

af helstum kostum þess að notfæra sér rafræna miðla, til dæmis heimasíður og samfélagsmiðla, 

er gagnvirkur eiginleiki þeirra. Notkun samfélagsmiðla felur í sér gagnvirka markaðssetningu 
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þar sem notendur skilja eftir sig upplýsingar sem safnað er saman og þær mældar og greindar 

í þeim tilgangi að birting markaðsefnis nái til þess hóps neytenda sem ætlað er að hafa áhrif á 

(Key og Czaplewski, 2017). 

4.4 Söluhvatar 

Söluhvatar eru markaðsaðgerðir sem færa söluaðila, dreifiaðila eða endanlegum neytanda 

aukið virði sem getur hvatt til tafarlausra kaupa (Valdimar Sigurðsson, 2015). Söluhvatar geta 

verið í formi afslátta, sýninga eða leikja þar sem neytendur eiga möguleika á að vinna verðlaun. 

Eitt form söluhvata eru tilboð og vörusýningar, sem er hvort um sig gert til að auka athygli eða 

sölu. Annað form söluhvata eru viðbætt magn eða sýnishorn af vöru eða þjónustu (Belch og 

Belch, 2011; Smith og Taylor, 2004). Söluhvatar hafa hvetjandi áhrif á kaupáform neytenda og 

geta aukið sölu til skamms tíma. Þrátt fyrir það geta söluhvatar einnig rýrt virði eða ímynd vöru 

eða þjónustu. Neytendur geta skynjað virði og ímynd vöru eða þjónustu lægra en það er í raun, 

vegna þess eins að hún sé á tilboði. Þá geta neytendur einnig tekið upp á því að versla aðeins 

vöruna eða þjónustuna þegar hún er á tilboði (Chandon, Wansink og Laurent, 2000). 

4.5 Umfjöllun og almannatengsl 

Almannatengsl eru stjórnun á stefnumálum og starfsreglum fyrirtækja eða einstaklinga með 

það markmið í huga að auka skilning og samþykki neytenda (Valdimar Sigurðsson, 2015). 

Birtingamynd almannatengsla getur verið í formi fréttaumfjöllunar, viðtals eða viðburðar á 

vegum fyrirtækis eða áhrifavalds. Þá getur hún einnig verið í formi styrkveitingar eða kostunar 

á málefni sem er mikilvægt fyrir samfélagið. Slíkar aðgerðir vinna að því að stjórna dreifingu 

upplýsinga til neytenda, byggja upp ímynd skipulagsheildar, vöru eða þjónustu og byggja upp 

mögulegt viðskiptasamband við viðskiptavini. Almannatengsl eru einnig notuð til að bregðast 

við neikvæðum fréttum eða sögusögnum um fyrirtækið sem geta haft neikvæð áhrif á ímynd 

þess (Belch og Belch, 2011; Cutlip, Center og Broom, 2000). Umfjöllun (e. Publicity) vísar til 

samskipta sem eru ópersónuleg þar sem skipulagsheild beinir skilaboðum til almennings 

varðandi fyrirtækið eða vöruframboð þess. Hún er gjarnan í formi fréttar eða tilkynningar og 

getur aukið trúverðugleika vöru eða þjónustu í huga almennings. Umfjöllun af hálfu óháðs 

aðila, til dæmis áhrifavalds, er oft talin trúverðugri en auglýsingar eða upplýsingar sem koma 

frá fyrirtækinu sem um ræðir (Belch og Belch, 2011; Foux, 2006).  
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4.6 Bein sala 

Bein sala eru bein samskipti þar sem söluaðili reynir að aðstoða eða sannfæra hugsanlega 

neytendur um kaup á vöru eða þjónustu (Valdimar Sigurðsson, 2015). Þau samskipti fela í sér 

aðstoð við neytandann eða sannfæringu um ágæti vöru eða þjónustu. Þessi aðgerð er háð 

frammistöðu sölumanns og þáttttöku viðskiptavinar (Belch og Belch, 2011; Smith og Taylor, 

2004). Samskiptin eiga sér stað í persónu og eru á milli tveggja eða fleiri aðila. Þar af leiðandi 

er kostnaður við hverja sölu mjög hár (Key og Czaplewski, 2017). Gagnvirk samskipti eru einn 

af kostum beinnar sölu, þar sem sölufólk gefur viðskiptavinum sérsniðin og aðstæðubundin 

skilaboð, sem höfða til viðskiptavina (Belch og Belch, 2011). Best er að beita beinni sölu til að 

umbreyta sannfæringu og viðhorfi í hegðun (Key og Czaplewski, 2017). 

5.0 Samhæfð markaðssamskipti 

Markaðssetning eru athafnir, stofnanir og ferlar sem skapa, miðla, dreifa og skipta á tilboðum 

sem hafa virði fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, hluthafa og samfélagið í heild (American 

Marketing Association, 2013). Markaðssamskipti eru leið fyrirtækja til að upplýsa, sannfæra 

og minna neytendur, á beinan eða óbeinan hátt, á vörur og vörumerki sem þau selja (Keller, 

1993).  

Fyrirtæki hafa undanfarin ár brugðist við auknum vinsældum samfélagsmiðla með 

notkun hagnýtari og áhrifaríkari markaðsaðferða en hefðbundinna markaðsleiða, í von um að 

tengjast neytendum enn betur (Castronovo og Huang, 2012). Samhæfð markaðssamskipti (e. 

Integrated marketing communication) eru „markaðssamskipti sem leggja áherslu á 

virðisaukninguna sem fólgin er í heildstæðri áætlunargerð þar sem stefnumótandi hlutverk allra 

markaðsmiðla og samþætting þeirra er metin til árangurs með tilliti til skýrleika, samræmis og 

hámarks áhrifa“ (Valdimar Sigurðsson, 2016).  

Í dag eru fyrirtæki í auknum mæli að færa markaðssetningu sína frá hefðbundnum 

miðlum yfir í önnur form markaðssamskipta og eru fælnari við auglýsingastefnur sem leggja 

mesta áherslu á ljósvakamiðla (Valdimar Sigurðsson, 2016). En samþætting markaðsmiðla 

felur einnig í sér sambland hefðbundinna miðla og samfélagsmiðla (Stephen og Galak, 2012). 

Samfélagsmiðlar ná til margs konar vettvanga á netinu þar sem umtal er ráðandi, til dæmis 

blogga, fyrirtækjakostaðra umræðuborða og spjallrása. Þeir eru samblanda kynningarráða, þar 

sem þeir samtvinna eiginleika hefðbundinnar markaðssetningar við stórt þýði viðskiptavina 

sem hafa samskipti sín á milli (Mangold og Faulds, 2009). Þegar samhæfing miðla í 
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markaðssamskiptum er til staðar geta fyrirtæki fylgst með viðskiptavinum sínum á auðveldari 

hátt, uppfyllt kröfur þeirra ásamt því að stjórna og mæla virkni þeirra (Assaad og Gómez, 

2011). 

  



 

 

20 

 

6.0 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði ritgerðarinnar, og skiptist kaflinn í fjóra 

undirkafla: þátttakendur, mælitæki, framkvæmd og úrvinnsluaðferðir. Við gerð 

rannsóknarinnar var stuðst við megindlega og eigindlega rannsóknaraðferð. Megindlega 

rannsóknin var byggð upp á niðurstöðum þeirrar eigindlegu. Annars vegar var lögð fyrir 

spurningakönnun á netinu og hins vegar voru tekin þrjú djúpviðtöl. Við greiningu svara og 

úrvinnslu þeirra var notast við lýsandi tölfræði og gögnin greind með myndrænum og 

tölulegum aðferðum.  

6.1 Þátttakendur 

Við val á viðmælendum djúpviðtala var notast við markmiðsúrtak. Það algeng úrtaksaðferð í 

eigindlegum rannsóknum og felur í sér að rannsakendur velji viðmælendur út frá gæðum 

upplýsinga sem þeir eru taldir búa yfir. Rannsakendur ákveða hvaða upplýsingar þeir vilja afla 

og leita uppi einstaklinga sem eru hæfir og tilbúnir til að veita þær upplýsingar byggðar á 

þekkingu og reynslu (Bernard, 2002). Tekin voru djúpviðtöl við sérfræðinga í markaðssetningu 

sem hver um sig hefur sérþekkingu á samfélagsmiðlum eða hefðbundnum miðlum. 

Rannsakendur nálguðust sérfræðinga í gegnum Facebook. Þátttakendur í djúpviðtölum voru 

Anna Fríða Gísladóttir markaðsstjóri Domino‘s á Íslandi, Magnús Sigurbjörnsson stofnandi og 

eigandi Papaya sem býður sérhæfðar lausnir á samfélagsmiðlum og að lokum Nökkvi Fjalar 

Orrason stofnandi og eigandi sjónvarpsþáttarins Áttunnar. Ástæðan fyrir þessu vali á 

viðmælendum var möguleiki á að fá mismunandi sýn viðmælenda á meginviðfangsefni 

rannsóknarinnar. Rannsakendur gerðu sér grein fyrir mismunandi bakgrunni viðmælenda og 

að þeir myndu að öllum líkindum koma með gagnleg svör um hefðbundna miðla, 

samfélagsmiðla og áhrifavalda. 

Úrtak megindlegu rannsóknarinnar, sem var í formi spurningakönnunar á netinu, var 

hentugleikaúrtak (e. Convenience sample). Hentugleikaúrtak felur það í sér að 

rannsóknarmaður velur úrtak könnunar eða þátttakendur þar sem auðvelt er að ná til þeirra og 

þannig er hægt að leggja könnun fyrir all stórt úrtak á mjög skömmum tíma. Þessari tegund 

úrtaks er helst beitt þegar markmið rannsóknar er fremur að álykta um tengsl milli breyta en að 

álykta um tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýði (Þórólfur og Þorlákur, 2013). Þar sem markmið 

þessarar rannsóknar er að álykta um tengsl milli breyta töldu rannsakendur viðeigandi að nota 

hentugleikaúrtak. Þýðið samanstóð af öllum notendum Facebook sem skilja íslensku og 

tengdust rannsakendum eða öðrum notendum sem deildu könnuninni.  
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Þátttakendum var gert grein fyrir tilgangi spurningakönnunarinnar og að ekki yrði hægt 

að rekja svör til einstakra svarenda. Rannsakendur tóku fram netföng sín að lokinni kynningu 

á spurningakönnuninni, með það að leiðarljósi að hefði einhver þátttakandi spurningar eða 

athugasemdir um hana gæti viðkomandi sent þeim tölvupóst. Alls fengust 304 svör við 

spurningakönnuninni og voru þau öll marktæk. Kynjahlutfall svarenda skiptist þannig að konur 

voru í meirihluta þeirra sem svöruðu, eða 76%, en karlar voru 24% svarenda. Flestir 

þátttakenda tilheyrðu aldursbilinu 21 til 24 ára eða 43% og næst flestir tilheyrðu aldursbilinu 

25 til 28 ára eða 22%. Í ljósi þess að spurningakönnuninni var einungis dreift á Facebook 

slepptu rannsakendur spurningunni „notar þú samfélagsmiðla?” og spurðu beint að því hvaða 

samfélagsmiðla þátttakendur notuðu. Allir svarendur, eða 100%, notuðu Facebook. Næst 

flestir, eða 88%, notuðu Snapchat og 83% Instagram. Frekari bakgrunnsupplýsingar er að finna 

á mynd 21 í viðauka C, og frekari upplýsingar um notkun samfélagsmiðla er að finna í mynd 

1 í sama viðauka. 

6.2 Mælitæki 

Fyrir eigindlegu rannsóknina var settur saman opinn spurningalisti sem samanstóð af 11 opnum 

spurningum. Reynt var að hafa djúpviðtölin sem líkust eðlilegum samtölum og því leiddu þau 

oft að öðrum spurningum sem ekki voru fyrirfram ákveðnar. Spurningalistann í heild sinni er 

að finna í viðauka B. Spurningalistinn var sá sami fyrir alla viðmælendur og var honum skipt 

upp í þrjá hluta sem innihéldu spurningar um markaðssetningu í fortíðinni, nútímanum og 

framtíðinni. Í fyrstu spurningu voru viðmælendur spurðir um hvað þeim fannst einkenna 

markaðssetningu síðastliðin fimm til tíu ár. Næstu átta spurningar voru um markaðssetningu 

eins og hún er í dag bæði á samfélagsmiðlum og hefðbundnum miðlum og síðustu tvær 

spurningarnar fjölluðu um hvernig viðmælendur teldu að markaðssetning myndi breytast á 

næstu árum. Helsta mælitæki djúpviðtalanna voru rannsakendurnir sjálfir en þeir báru ábyrgð 

á því að stýra viðtölunum. Þeir þurftu því að ganga úr skugga um að fá allar upplýsingar sem 

þeir þurftu en ekki aðeins leita að upplýsingum sem samrýmdust þeirra skoðunum (Gubrium 

og Holstein, 2002). 

Mælitæki megindlegu rannsóknarinnar var spurningakönnun sem lögð var fyrir 

þátttakendur á netinu. Spurningakönnunin samanstóð af formála og spurningalista sem má sjá 

í viðauka C. Spurningalistinn samanstóð af 19 spurningum og byrjaði á því að spyrja hvaða 

samfélagsmiðla svarendur notuðu. Spurningin var hálf opin og upp voru gefnir sjö 

svarmöguleikar. Svarendur voru beðnir um að merkja við alla samfélagsmiðla sem áttu við um 
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þá. Í sex svarmöguleikanna voru taldir upp samfélagsmiðlarnir Blogg, Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter og Youtube. Spurningin var hálf-opin og hægt var að skrifa svar í 

valmöguleikann „Annað”. Í framhaldi af þessari spurningu skiptist spurningalistinn í þrjá 

meginhluta þar sem spurt var út í (1) áhrifavalda á samfélagsmiðlum, (2) fyrirtæki á 

samfélagsmiðlum og (3) hefðbundna markaðssetningu.  

Í upphafi fyrsta hlutans voru áhrifavaldar á samfélagsmiðlum skilgreindir á eftirfarandi 

hátt: „Áhrifavaldur á samfélagsmiðlum er einstaklingur sem birtir reglulega myndir eða 

textauppfærslur sem hafa áhrif á fylgjendur hans. Hann deilir áhugamálum sínum, daglegu lífi 

eða þekkingu og fylgjendur hans hafa áhuga á að sjá slíkar uppfærslur.” Þessi skilgreining á 

áhrifavöldum er sett saman af rannsakendum í samvinnu við leiðbeinanda þeirra og telja 

rannsakendur skilgreininguna endurspegla ímynd Íslendinga af áhrifavöldum  á einfaldan og 

skilvirkan hátt. Hlutinn innihélt sex spurningar. Fyrsta spurning þessa hluta var 

tvíkostaspurning þar sem spurt var  hvort svarendur fylgdu einhverjum áhrifavöldum á 

samfélagsmiðlum og voru svarmöguleikarnir já og nei. Ef þátttakandi svaraði neitandi fór hann 

sjálfkrafa á fyrstu spurningu næsta hluta, nánar tiltekið spurningu átta, þar sem næstu 

spurningar fjölluðu um áhrifavalda á samfélagsmiðlum. Tilgangur næstu spurningar var að 

komast að því hversu mörgum áhrifavöldum svarendur fylgdu á samfélagsmiðlum. Spurningin 

var lokuð og svarmöguleikarnir voru frá „1-5” og upp í „41 eða fleiri”. Þá voru þátttakendur 

spurðir á hvaða samfélagsmiðli þeir fylgdust helst og næst helst með áhrifavöldum. Spurningin 

var á töfluformi og lokuð þannig að eingöngu var hægt að velja einn svarmöguleika við „helst” 

og annan við „næst helst”. Rannsakendur höfðu áhuga á að kanna hvaða vörutegund eða 

þjónustu þátttakendur hefðu keypt sér eftir umfjöllun áhrifavalds á síðustu sex mánuðum. 

Spurningin var hálf opin þar sem svarmöguleikarnir voru fjórtán og töldu upp ýmsar 

vörutegundir og þjónustu, til dæmis „snyrtivörur” og „heilsuvörur” en einnig voru til staðar 

möguleikarnir „ekkert af ofantöldu” og „annað” þar sem þátttakendur gátu tilgreint aðra vöru 

eða þjónustu sem þeir höfðu keypt eftir umfjöllun áhrifavalds. Næsta spurning fjallaði um 

hversu oft viðkomandi hafði keypt vöru eða þjónustu eftir umfjöllun áhrifavalds á síðustu sex 

mánuðum. Spurningin var lokuð og svarmöguleikarnir voru frá „aldrei” og upp í „oftar en 20 

sinnum”. Síðasta spurning hlutans um áhrifavalda var hversu oft á síðustu sex mánuðum hefði 

umfjöllun áhrifavalds hafði leitt þátttakanda inn á heimasíðu eða netverslun þeirrar vöru eða 

þjónustu sem um var fjallað. Spurningin var lokuð og svarmöguleikarnir voru frá „aldrei” og 

upp í „oftar en 20 sinnum. 
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Annar hluti einblíndi á fyrirtæki á samfélagsmiðlum og innihélt sex spurningarnar. 

Spurningarnar í þessum hluta voru þær sömu og í hlutanum um áhrifavalda, ásamt einni auka 

spurningu. Fyrsta spurning hlutans var tvíkostaspurning þar sem spurt var hvort svarendur 

fylgdu einhverjum fyrirtækjum á samfélagsmiðlum og voru svarmöguleikarnir já og nei. Ef 

svarið var nei fór viðkomandi beint á fyrstu spurningu næsta hluta, það er spurningu númer 

fjórtán. Ef svarið var já fylgdi í kjölfarið spurning um það hversu mörgum fyrirtækjum 

þátttakendur fylgdu á samfélagsmiðlum samanlagt um þessar mundir og á hvaða 

samfélagsmiðli þátttakendur fylgdust helst og næst helst með fyrirtækjum. Form spurninganna 

var það sama og í hlutanum á undan, sú fyrri var lokuð og sú seinni á töfluformi. Í þriðju 

spurningu annars hluta bættu rannsakendur við spurningu sem ekki var spurð í fyrsta hluta. Þeir 

vildu komast að því hvers vegna þátttakendur fylgdust með fyrirtækjum á samfélagsmiðlum. 

Sú spurning var hálf opin þar sem upp voru taldar sex mögulegar ástæður, en sjöundi 

valmöguleikinn var opinn þar sem þátttakendur gátu tekið fram aðra mögulega ástæðu. Síðustu 

tvær spurningar þessa hluta voru svo með sama formi og síðustu tvær spurningarnar í hluta eitt; 

hversu oft á síðustu sex mánuðum hefðu þátttakendur keypt vöru eða þjónustu eftir umfjöllun 

eða myndbirtingu fyrirtækis á samfélagsmiðlum, og hversu oft á síðustu sex mánuðum hefði 

umfjöllun eða myndbirting fyrirtækis á samfélagsmiðlum leitt þátttakendur inn á heimasíðu 

eða netverslun þeirrar vöru eða þjónustu sem um ræddi. 

Þriðji og síðasti hlutinn, sem fjallaði um hefðbundna markaðssetningu, innihélt fjórar 

spurningar. Sú fyrsta rannsakaði á hvaða hefðbundna miðli þátttakendur tækju helst eftir 

auglýsingum. Í kjölfarið kom spurningin hversu oft á síðustu sex mánuðum hefði auglýsing 

fyrirtækis leitt til kaupa á vörunni eða þjónustunni hjá viðkomandi þátttakanda, og á eftir henni 

spurningin hversu oft á síðustu sex mánuðum hefði auglýsing fyrirtækis leitt þátttakendur inn 

á heimasíðu eða netverslun vörunnar eða þjónustunnar sem auglýst var. Í síðustu spurningu 

höfðu rannsakendur áhuga á að komast að því hvort þátttakendur tækju meira mark á 

auglýsingum á samfélagsmiðlum eða hefðbundnum auglýsingum, eða hvort þeir tækju jafn 

mikið mark á þeim eða tækju mark á hvorugu. Sú spurning var lokuð.  

Að loknum meginhlutanna þriggja spurðu rannsakendur tveggja bakgrunnsspurninga. 

Sú fyrri var lokuð spurning um kyn og gefnir voru þrír valmöguleikar, kvenkyn, karlkyn og 

annað. Síðasta spurningin var um aldur þátttakenda þar sem átta valmöguleikar voru í boði.  
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6.3 Framkvæmd 

Framkvæmd djúpviðtalanna var með því móti að rannsakendur mældu sér mót við 

viðmælendur með eins dags millibili. Viðmælendur töluðu mis mikið og því enduðu viðtölin 

öll mis löng. Spurningakönnunin var framkvæmd á netinu og notuðust rannsakendur við 

vefforritið Google Forms. Rannsakendur ákváðu að nota þetta vefforrit þar sem þeir höfðu 

notað það áður, ásamt því að það raðaði svörum upp á sjálfvirkan máta og hægt var að skoða 

hvert svar fyrir sig. Áður en könnuninni var deilt á Facebook voru fimm aðilar fengnir til að 

prófa könnunina. Við prófun voru gerðar tvær athugasemdir við könnunina sem rannsakendur 

löguðu. Svörum úr prófun var eytt til að skekkja ekki niðurstöður. Eftir prófunina deildu 

rannsakendur tengli á spurningakönnunina á Facebook síðum sínum og fengu vini og 

vandamenn til að gera slíkt hið sama. Facebook notendur voru beðnir um að svara stuttri 

könnun sem væri hluti af lokaritgerð rannsakenda við viðskiptafræðideild Háskólans í 

Reykjavík. Þegar Facebook notendur smelltu á tengilinn fóru þeir á svæði 

spurningakönnunarinnar á Google Forms. Á svæðinu tók við þeim formáli þar sem tekið var 

fram að spurningakönnunin væri hluti af rannsókn sem gerð væri í viðskiptafræði við 

Háskólann í Reykjavík og fjallaði um samfélagsmiðla sem markaðstól á íslenskum markaði. 

Rannsakendur sögðu að þátttaka í könnuninni myndi taka um það bil þrjár til fimm mínútur. 

Þá var tekið fram að könnunin væri nafnlaus og ekki væri hægt að rekja niðurstöður hennar til 

einstakra aðila, auk þess sem þátttakendum væri hvorki skylt að svara einstaka spurningum né 

spurningalistanum í heild. Að lokum þökkuðu rannsakendur fyrir sig og tóku fram netföngin 

sín, ef til svo kæmi að þátttakandi hefði spurningar eða tillögur varðandi spurningakönnunina. 

Spurningalistann í heild sinni er að finna í viðauka C. Könnunin tók við svörum frá 29. apríl til 

5. maí, eða í sjö daga og hófst úrvinnsla gagna þegar henni var lokað. 

6.4 Úrvinnsluaðferðir 

Gögnum var safnað í vefforritinu Google Forms og þaðan voru þau flutt í Microsoft Excel 

þar sem þau voru flokkuð og hreinsuð, og síðan unnin. Töflur og myndir voru ýmist gerðar í 

Microsoft Excel eða Microsoft Word. 
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7.0 Niðurstöður  

Eins og sjá má á mynd 1 notuðu allir þátttakendur samfélagsmiðilinn Facebook, en 

könnunin var lögð fyrir á Facebook. Þá voru 266 af 304 sem sögðust nota Snapchat, eða tæplega 

88%, um 83% notuðu Instagram og 53% voru á YouTube. Rúmlega 53% þátttakenda svöruðu 

að þeir væru á Twitter en mun færri sögðust nota Blogg, eða 15%. Spurningin var hálf opin og 

hægt var að skrifa svar í “Annað” og 10 þátttakendur nýttu sér það. Taka skal fram að í 

spurningunni var hægt að haka við fleiri en einn valkost og urðu svör því samtals 1160. 

 

Mynd 1. Samfélagsmiðlar sem þátttakendur notuðu. 

Spurt var hvort þátttakendur fylgdu einhverjum áhrifavöldum eða fyrirtækjum á 

samfélagsmiðlum og eru niðurstöður þeirrar spurningar sjáanlegar á mynd 2. Jafn margir sögðu 

að þeir fylgdu áhrifavöldum og þeir sem sögðust fylgja fyrirtækjum á samfélagsmiðlum, 76% 

þátttakenda í báðum tilfellum. Þar af leiðandi voru einnig jafn margir sem sögðust ekki fylgja 

árifavöldum og þeir sem sögðust ekki fylgja fyrirtækjum, eða 24%.  
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Mynd 2. Samanburður á fjölda sem fylgdi áhrifavöldum eða fyrirtækjum á samfélagsmiðlum. 

Mynd 3 sýnir hversu mörgum áhrifavöldum þátttakendur fylgdu á samfélagsmiðlum. 

Samkvæmt niðurstöðunum fylgdu flestir 1-5 áhrifavöldum eða rúmlega 41% svarenda og 27% 

fylgdu 6-10 áhrifavöldum. Um 16% svöruðu að þeir fylgdu 11-20 áhrifavöldum á 

samfélagsmiðlum en fáir þátttakendur sögðust fylgja fleirum en það. Rúmlega 6% fylgdu 21-

30 áhrifavöldum, milli 3-4% sögðust fylgja 31-40 áhrifavöldum og tæplega 6% fylgdu 41 eða 

fleirum áhrifavöldum.  

 

Mynd 3. Fjöldi áhrifavalda sem þátttakendur fylgdust með á samfélagsmiðlum. 
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Spurt var á hvaða samfélagsmiðlum þátttakendur fylgdust helst og næst helst með 

áhrifavöldum. Eins og sést á mynd 4 fylgdust þátttakendur flestir helst með áhrifavöldum á 

Instagram eða um 44% og tæplega 40% fylgdust helst með þeim á Snapchat. Mun færri fylgdu 

áhrifavöldum helst á öðrum miðlum, en 8% þátttakenda fylgdust helst með þeim á Facebook,  

tæplega 4% á YouTube og milli 3-4% á Twitter. Þá voru einnig flestir sem fylgdust með 

áhrifavöldum næst helst á Instagram eða tæplega 34%.  

 

Mynd 4. Samfélagsmiðlar sem þátttakendur fylgdu áhrifavöldum helst og næst helst á.  

Á mynd 5 má sjá þá vöruflokka sem þátttakendur höfðu keypt úr í kjölfar umfjöllunar 

eða myndbirtingar áhrifavalds á síðustu 6 mánuðum. Flestir höfðu keypt snyrtivörur eða um 

48%, þar á eftir voru 36% sem höfðu keypt fatnað eða skó. Tæplega 34% höfðu keypt mat. Um 

27% þátttakenda keyptu heilsuvörur á síðustu 6 mánuðum í kjölfar umfjöllunar eða 

myndbirtingar áhrifavalds, tæplega 19% keyptu hreinlætisvörur og 8% höfðu keypt 

heimilisvörur. Undir 5% höfðu keypt áfengi, skartgripi og aukahluti, raftæki, utanlandsferð, 

íslenska upplifun eða dýravörur.  Spurningin var hálf opin og nýttu 1% þátttakenda sér þann 

valmöguleika og skrifuðu að þeir hefðu keypt barnavöru. Á milli 19-20% þátttakenda höfðu 

ekki keypt neitt af fyrrnefndum valmöguleikum. Hægt var að haka við fleiri en einn valkost í 

spurningunni. 
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Mynd 5. Vöruflokkar sem keypt var úr eftir umfjöllun eða myndbirtingu áhrifavalds á síðustu 6 mánuðum 

Rúmlega 54% þátttakenda höfðu keypt vöru eða þjónustu 1-4 sinnum í kjölfar 

umfjöllunar eða myndbirtingar áhrifavalds á samfélagsmiðlum á síðustu 6 mánuðum eins og 

sjá má á mynd 6. Tæplega 19% svöruðu að þeir hefðu keypt eitthvað 5-8 sinnum og á milli 3-

4% höfðu gert það 9-12 sinnum. Enginn hakaði við valmöguleikana 13-16 sinnum, 17-20 

sinnum eða oftar en 20 sinnum og um 23% þáttakenda höfðu aldrei keypt vöru eða þjónustu 

eftir að hafa séð umfjöllun eða myndbirtingu áhrifavalds á síðustu 6 mánuðum. Niðurstöður 

voru dreifðari við spurningunni hvort að umfjöllun eða myndbirting áhrifavalds á 

samfélagsmiðlum hefði leitt þátttakendur inná heimasíðu eða netverslun sem viðkomandi 

auglýsti. Rúmlega 33% svöruðu að þeir hefðu farið inná heimasíðu eða netverslun 1-4 sinnum, 

um 22% höfðu gert það 5-8 sinnum og 11% svöruðu 9-12 sinnum. Rúmlega 19% svarenda 

höfðu aldrei farið inná heimasíðu eða netverslun eftir umfjöllun áhrifavalds á síðustu 6 

mánuðum.  
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Mynd 6. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum þátttakendur höfðu keypt vöru eða þjónustu, eða farið inn á heimasíðu 

eða netverslun, eftir umfjöllun eða myndbirtingu áhrifavalds. 

Þátttakendur voru spurðir hversu mörgum fyrirtækjum þeir fylgdu á samfélagsmiðlum. 

Um 15% sögðust fylgja 1-2 fyrirtækjum eins og sjá má á mynd 7, rúmlega 26% svöruðu að 

þeir fylgdu 3-5 fyrirtækjum og rúmlega 21% fylgdu 6-10 fyrirtækjum. Þá voru um 14% 

þátttakenda sem fylgdu 16-20 fyrirtækjum á samfélagsmiðlum en 16% svarenda fylgdu fleiri 

en 20 fyrirtækjum. Aðeins einn einstaklingur fylgdi ekki neinum fyrirtækjum á 

samfélagsmiðlum.  

 

Mynd 7. Fjöldi fyrirtækja sem þátttakendur fylgdu á samfélagsmiðlum. 
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Mynd 8 sýnir að flestir þátttakenda fylgdu fyrirtækjum helst á á Facebook, eða um 58%. 

Þar á eftir fylgdu tæplega 31% þátttakenda fyrirtækjum helst á Instagram og 9% á Snapchat. 

Rúmlega 1% fylgdu fyrirtækjum á Twitter en undir 1% fylgdu þeim á YouTube eða á bloggum. 

Flestir fylgdu fyrirtækjum næst helst á Instagram, eða rúmlega 44%.  

 

Mynd 8. Samfélagsmiðlar sem þátttakendur fylgdu fyrirtækjum helst og næst helst á. 

Á mynd 9 má sjá ástæður þess að þátttakendur fylgdu fyrirtækjum á samfélagsmiðlum. 

Tæplega 62% svöruðu að það væri til að fá upplýsingar um nýjungar, rúmlega 55% sögðust 

hafa áhuga á vörum eða þjónustu fyrirtækisins og 46% gerðu það til að fá tilboð frá fyrirtækinu. 

Þá svöruðu 40% að þeir fylgdu fyrirtækjum til að fá upplýsingar um verð, rúmlega 24% höfðu 

áhuga á markaðsefni fyrirtækisins og 18% fylgdu fyrirtækjum vegna þess að þeir unnu hjá 

fyrirtækinu. Spurningin var hálf-opin og var hægt að skrifa svar í valmöguleikann “Annað” en 

5 þátttakendur. Þar af voru 3, eða 1%, sem skrifuðu að þeir fylgdu fyrirtækjum á 

samfélagsmiðlum vegna happdrætta sem fyrirtækin hefðu haft á samfélagsmiðlum sínum. Vert 

er að taka fram að hægt var að haka við fleiri en einn valkost.  
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Mynd 9. Ástæður þess að þátttakendur fylgdust með fyrirtækjum á samfélagsmiðlum. 

Flestir þátttakendur, eða rúmlega 54%, höfðu keypt vöru eða þjónustu 1-4 sinnum í 

kjölfar umfjöllunar eða myndbirtingar fyrirtækis á samfélagsmiðlum á síðustu 6 mánuðum eins 

og sjá má á mynd 10. Mun færri höfðu keypt oftar en það, en 20% þátttakenda svöruðu að þeir 

hefðu keypt 5-8 sinnum. Enginn þátttakandi svaraði að hann hefði keypt oftar en 20 sinnum. 

Tæplega 17% þátttakenda sögðust aldrei hafa keypt vöru eða þjónustu eftir umfjöllun fyrirtækis 

á samfélagsmiðlum. Um 39% þátttakenda sögðu að umfjöllun eða myndbirting fyrirtækis á 

samfélagsmiðlum hefði leitt þá inná heimasíðu eða netverslun fyrirtækisins 1-4 sinnum á 

síðustu 6 mánuðum. Rúmlega 12% sögðu að þeir höfðu farið inná heimasíðu eða vefverslun 

fyrirtækis 20 sinnum eða oftar. Þá sögðust tæplega 11% aldrei hafa gert það.  
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Mynd 10. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum þátttakendur höfðu keypt vöru eða þjónustu, eða farið inn á heimasíðu 

eða netverslun, eftir umfjöllun eða myndbirtingu fyrirtækis á samfélagsmiðlum. 

Þátttakendur voru spurðir að því á hvaða hefðbundnu miðlum þeir hefðu helst tekið 

eftir auglýsingum og má sjá niðurstöður þeirrar spurningar á mynd 11. Flestir sögðust helst 

hafa séð auglýsingar á netborðum, eða 64% svarenda. Þar á eftir höfðu næst flestir tekið eftir 

þeim í sjónvarpi, alls 48% svarenda og rúmlega 39% í útvarpi.  

 

Mynd 11. Hefðbundnir miðlar sem þátttakendur höfðu helst tekið eftir auglýsingum á. 
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Borið var saman hversu oft auglýsing fyrirtækis á hefðbundnum miðlum hefði leitt 

þátttakendur til kaupa á síðustu 6 mánuðum, við það hvort samskonar auglýsing hefði leitt þá 

inná heimasíðu eða vefverslun fyrirtækisins á sama tímaramma. Tæplega 52% þátttakenda 

höfðu keypt vöru eða þjónustu 1-4 sinnum eins og sjá má á mynd 12. Mun færri höfðu gert það 

oftar en það, en 13% höfðu verslað við fyrirtæki eftir auglýsingu þess 5-8 sinnum og aðeins 

1% höfðu gert það 13-16 sinnum. Þá höfðu rúmlega 30% þáttakenda aldrei keypt vöru eða 

þjónustu eftir að hafa séð auglýsingu fyrirtækis á hefðbundnum miðlum.  

Svipað margir og þeir sem keyptu 1-4 sinnum höfðu farið á heimasíðu eða í netverslun 

1-4 sinnum, en rúmlega 47% höfðu gert það svo oft. Tæplega 14% þátttakenda höfðu farið inn 

á heimasíðu eða vefverslun 5-8 sinnum,  rúmlega 7% höfðu gert það 13-16 sinnum og um 1% 

svöruðu 17-20 sinnum. Þá höfðu rúmlega 21% aldrei farið inná heimasíðu eða vefverslun 

fyrirtækis eftir að hafa séð auglýsingu þess á hefðbundnum miðlum.  

 

Mynd 12. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum þátttakendur höfðu keypt vöru eða þjónustu, eða farið inn á heimasíðu 

eða netverslun, eftir auglýsingu fyrirtækja á samfélagsmiðlum 

Borið var saman hversu oft þátttakendur hefðu keypt vöru eða þjónustu fyrirtækis eftir 

að hafa séð fyrirtæki auglýsa hana á samfélagsmiðlum, við hversu oft þátttakendur hefðu keypt 

vöru eða þjónustu fyrirtækis eftir að hafa séð fyrirtæki auglýsa hana á hefðbundnum miðlum á 

síðustu 6 mánuðum. Sjá má á mynd 14 að rúmlega 54% þátttakenda svöruðu að þeir hefðu 
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keypt vöru eða þjónustu fyrirtækis 1-4 sinnum eftir að hafa séð auglýsingu þess á 

samfélagsmiðlum. Þá voru 20% sem höfðu keypt 5-8 sinnum eftir að hafa séð samskonar 

auglýsingar. Rúmlega 16% þátttakenda sögðust þó aldrei hafa keypt vöru eða þjónustu eftir 

slíka auglýsingu. Til samanburðar höfðu tæplega 52% þátttakenda keypt vöru eða þjónustu 

fyrirtækis 1-4 sinnum eftir að hafa séð auglýsingu þess á hefðbundnum miðlum. Á milli 12-

13% höfðu keypt 5-8 sinnum en mun færri höfðu keypt oftar en það eftir slíkar auglýsingar.  

 

Mynd 13. Samanburður á kaupfjölda þátttakenda eftir því hvort þeir höfðu séð auglýsingar fyrirtækis á 

samfélagsmiðlum þess eða hefðbundnum miðlum. 

Borið var saman með krosskeyrslu hvort að konur eða karlar hefðu oftar keypt vöru eða 

þjónustu fyrirtækis eftir að umfjöllun eða myndbirtingu áhrifavalds á síðustu 6 mánuðum. 

Niðurstöður samanburðarins má sjá á mynd 15. Þar má sjá að 58% kvenna höfðu keypt vöru 

eða þjónustu 1-4 sinnum eftir að hafa séð umfjöllun eða myndbirtingu áhrifavalds um þá sömu 

vöru eða þjónustu en til smanburðar höfðu aðeins 43% karla keypt 1-4 sinnum eftir slíka 

umfjöllun. Um 23% kvenna höfðu keypt vörur eða þjónustu 5-8 sinnum eftir umfjöllun eða 

myndbirtingu áhrifavalds en aðeins 5% karla höfðu gert slíkt hið sama. Þá höfðu rúmlega 3% 

kvenna keypt 9-12 sinnum og tæplega 4% karla. Aðeins 1% kvenna höfðu keypt vörur eða 

þjónustu eftir slíka auglýsingu oftar en 20 sinnum en enginn karl hafði keypt svo oft. Þá voru 

aðeins tæplega 15% kvenna sem höfðu aldrei keypt vöru eða þjónustu eftir umfjöllun eða 

myndbirtingu áhrifavalds en afgerandi 48% karla höfðu aldrei gert slíkt hið sama. 
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Mynd 14.  Samanburður á fjölda skipta sem konur og karlar höfðu keypt eftir umfjöllun eða myndbirtingu 

áhrifavalds. 

 

  

58%

23%

3%
1%

15%

43%

5%
4%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-4 sinnum 5-8 sinnum 9-12 sinnum Oftar en 20
sinnum

Aldrei

H
lu

tf
al

ls
le

gu
r 

fj
ö

ld
i

Fjöldi skipta

Kvenkyn Karlkyn



 

 

36 

 

8.0 Umræða 

Í þessum hluta verður fjallað um helstu niðurstöður megindlegrar og eigindlegar rannsóknar, 

sem hér eftir verður fjallað um sem eina heildarrannsókn og verða niðurstöðurnar greindar og 

bornar saman við sambærilegar rannsóknir og greinar. Athugað verður hvort tilgátur sem settar 

voru fram samsvari niðurstöðum og þá verður rannsóknarspurningu svarað. 

Markmið  rannsóknarinnar var að komast að því hvernig markaðssetning áhrifavalda og 

fyrirtækja á samfélagsmiðlum hefur áhrif á neytendur, samanborið við markaðssetningu á 

hefðbundnum miðlum.  

Rannsóknin leiddi í ljós að allir þátttakendur voru á Facebook, eða 100%, og má rekja 

þetta hlutfall til þeirrar staðreyndar að spurningakönnunin var lögð fyrir á Facebook. 

Samfélagsmiðlakönnun Gallup (2016) leiddi einnig í ljós að langflestir Íslendingar notuðu 

Facebook, eða 92%. Á eftir Facebook kom í ljós að þátttakendur notuðu Snapchat næst mest 

eða 88% þátttakenda. Áðurnefnd Gallup könnun rennir einnig stoðum undir þær niðurstöður 

en samkvæmt henni notuðu 58% Íslendinga samfélagsmiðilinn. Þriðji mest notaði 

samfélagsmiðillinn samkvæmt rannsókninni var Instagram en 83% þátttakenda sögðust nota 

miðilinn en samkvæmt Gallup (2016) nota 38% Íslendinga hann. Gera má ráð fyrir að sú háa 

prósenta sem kemur fram í niðurstöðum spurningakönnunarinnar á notkun Snapchat og 

Instagram stafi af aldri þátttakenda, en flestir þátttakendur voru á aldrinum 21-28 ára og 

samkvæmt rannsókn Perrin (2015) eru ungmenni (e. Young adults) á aldrinum 18-29 ára 

líklegust til að vera á samfélagsmiðlum.  

8.1 Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 76% þátttakenda fylgdu einhverjum áhrifavöldum á 

samfélagsmiðlum. Þá kom einnig fram að yfir helmingur þeirra sem það gerðu fylgdu sex eða 

fleiri áhrifavöldum og um 6% fylgdu 42 eða fleiri áhrifavöldum. Líkt og kom fram í kafla 2.3.1 

nota áhrifavaldar samfélagsmiðla sem vettvang til áhrifa og fylgist almenningur með þeim til 

að fá upplýsingar um vörur eða þjónustu. Fyrirtæki geta nýtt sér þessa miklu fylgni almennings 

á áhrifavöldum til almannatengsla, þar sem umfjöllun af óháðum aðila er oft talin trúverðugri 

en upplýsingar beint frá fyrirtæki (Foux, 2006).  

Tilgáta 1 var að flestir íslenskir neytendur fylgdu áharifavöldum á Instagram. 

Áhrifavaldar eru áberandi á Instagram, sem er dæmi um sjálfsmiðil, en þeir miðlar snúast að 

miklu leyti um þekkta einstaklinga (Zhu og Chen, 2015). Birtingarform miðilsins hentar vel 
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fyrir umfjallanir eða myndbirtingar þeirra. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar fylgdu 

flestir þátttakendur áhrifavöldum á Instagram, eða 44%.  

Nýleg rannsókn sýndi fram á að Instagram er sá miðill sem vex hraðast í dag, en árið 

2016 jókst fjöldi Instagram notenda um 100 milljónir á hálfu ári og voru þeir orðnir 600 

milljónir í lok árs. Í dag hefur Instagram því næst flesta notendur á eftir Facebook (Perrin, 

2015). Áhrifavaldar tróna efst á listanum yfir þá einstaklinga á Instagram sem hafa flesta 

fylgjendur, og eru þeir oft notaðir til að koma markaðstengdum skilaboðum áleiðis til fylgjenda 

sinna (Djafarova og Rushworth, 2017). Í töflu 2 í kafla 2.3.2 er farið yfir tegundir skilaboða og 

á Instagram komast vörumerkjavitund, vöruvitund, kynningar og árstíðabundin skilaboð öll 

áleiðis, kjósi fyrirtæki að nýta sér miðilinn til að koma slíkum skilaboðum á framfæri.  

Næst flestir þátttakenda fylgdust helst með áhrifavöldum á Snapchat, eða 40%, og 33% 

fylgdust næst helst með þeim á miðlinum. Þátttaka Íslendinga í Snapchat notkun jókst mikið 

milli áranna 2015 og 2016 (Gallup, 2016). Hins vegar má búast við að aukningin milli 2016 og 

2017 verði ekki jafn mikil og raun bar vitni milli síðustu mælinga eftir að Instagram kynnti til 

leiks „Instagram Stories” í ágúst 2016 og hefur samfélagsmiðillinn í dag að geyma alla sömu 

eiginleika og Snapchat, ásamt því að búa að öllum eiginleikunum sem gerðu samfélagsmiðilinn 

vinsælan fram að því. Þessi viðbót við Instagram hefur bætt miklu við notkunarmöguleika 

miðilsins, svo miklu að fjöldi greiningaraðila og áhrifavalda segjast taka eftir minnkandi 

notkun Snapchat síðan umræddar nýjungar voru kynntar til leiks. Margir notendur setja mun 

minna efni á Snapchat og aðrir eru jafnvel hættir á miðlinum. Í staðinn nota þeir Instagram á 

sama hátt og þeir notuðu Snapchat (Constine, 2017). Þetta á einnig við um áhrifavalda sem 

hafa nýtt sér Snapchat til áhrifa, en Nökkvi Fjalar, viðmælandi í rannsókninni, sagði þetta um 

vinsældir Snapchat:“..hún [bólan]er byrjuð að springa... í september-desember þá voru 

tölurnar niður hjá öllum..” (Nökkvi Fjalar Orrason, stofnandi Áttunnar, munnleg heimild, 5. 

apríl 2017) sem styður mál Constine (2017). Athygli vekur að aðeins 8% þátttakenda fylgdust 

helst með áhrifavöldum á Facebook, og 14% næst helst þrátt fyrir að hver einasti þátttakandi 

rannsóknarinnar væri Facebook notandi. Ástæður þess gætu verið að fáir áhrifavaldar nota 

Facebook sem sjálfsmiðil, og líta frekar á hann sem tengslamiðil (Zhu og Chen, 2015). 

Á grundvelli rannsóknarinnar, og þeirra rannsókna og blaðagreina sem upptaldar eru  í 

þessum hluta, er tilgáta 1 um að áhrifavöldum á samfélagsmiðlum er helst fylgt á Instagram, 

samþykkt. 
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Tilgáta 2 sagði umfjöllun eða myndbirtingu áhrifavalds leiða íslenskar konur oftar til 

kaupa á tiltekinni vöru eða þjónustu en karla. Mun fleiri konur úr hópi þátttakenda höfðu keypt 

vöru eða þjónustu eftir umfjöllun eða myndbirtingu áhrifavalds en karlar samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því, en samkvæmt Gallup nota 

fleiri íslenskar konur samfélagsmiðla en íslenskir karlar, á öllum aldri (Gallup, 2016). Þá sögðu 

Bearden, Netemeyer og Teel (1990) konur vera meðtækilegri fyrir áhrifum áhrifavalda en 

karlar og í könnun Felix o.fl. (2016) kom fram á að áhrifavaldar hafa mikil áhrif á kauphegðun 

ungra kvenna. Í rannsókninni voru þátttakendur einnig spurðir hvers kyns vörur þeir hefðu 

keypt eftir að hafa séð umfjöllun eða myndbirtingu áhrifavalds á samfélagsmiðlum á síðustu 6 

mánuðum. Flestir höfðu keypt snyrtivörur eða um 48%, en talið er líklegt að fáir karlar hafi 

gert slíkt og því væri hlutfallið enn hærra ef svör kvenna væru skoðuð ein og sér. Vegna þessara 

niðurstaðna er tilgáta 2 samþykkt. 

Á eftir snyrtivörum höfðu flestir þátttakendur keypt fatnað og skó, mat og heilsuvörur, 

í þessari röð, eða um 30% þátttakenda í hverjum vöruflokki, eftir umfjöllun eða myndbirtingu 

áhrifavalds á síðustu 6 mánuðum. Spurningunni var aðeins svarað af þátttakendum sem fylgdu 

einhverjum áhrifavöldum á samfélagsmiðlum Áhrifavaldar geta haft jákvæð áhrif á sölu 

fyrirtækja á ýmsa vegu og með notkun söluhvata geta þeir aukið sölu fyrirtækja enn meira. 

Algengasti söluhvatinn sem áhrifavaldarnir bjóða eru afsláttarkóðar (e. Promotion codes) sem 

fylgjendur þeirra geta nýtt sér á netverslunum viðkomandi fyrirtækja (Barker, 2016). Þar að 

auki eru leikir á samfélagsmiðlum í umsjá áhrifavalda en til kynningar fyrir fyrirtæki vinsæll 

söluhvati (Nightingale, 2016). Mikilvægt er að fyrirtæki hafi í huga að nota ekki söluhvata hjá 

áhrifavöldum of mikið þar sem þeir geta haft neikvæð áhrif á ímynd vörumerkisins, vöru eða 

þjónustu (Chandon, Wansink og Laurent, 2000). 

8.2 Fyrirtæki á samfélagsmiðlum 

Kannað var hversu mörgum fyrirtækjum þátttakendur fylgdu á samfélagsmiðlum. Flestir 

fylgdu 6-10 fyrirtækjum eða 26% þátttakenda, þar á eftir fylgdu um 21% þátttakenda 11-20 

fyrirtækjum en um 16% fylgdu 41 eða fleiru fyrirtæki. Aðeins einn einstaklingur fylgdi ekki 

neinu fyrirtæki á samfélagsmiðlum. Niðurstöður samfélagsmiðlakönnunar Gallup frá 2016 

voru sambærilegar en þar fylgdu 25% þátttakenda 1-4 fyrirtækjum og hlutföllin fóru lækkandi 

með hækkandi fjölda fyrirtækja (Gallup, 2016). Þessar niðurstöður sýna fram á mikinn áhuga 

fólks á fyrirtækjum og hegðun þeirra á samfélagsmiðlum. Þetta er því staðfesting á því að til 

staðar sé grundvöllur fyrir fyrirtæki að verja aðföngum sínum í þá.  
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Þriðja tilgátan sagði flesta íslenska neytendur fylgja fyrirtækjum á Facebook. Eins og 

farið er yfir í kafla 2.1.2 geta fyrirtæki kynnt vörur sínar eða þjónustu á svokölluðum 

aðdáendasíðum á miðlinum í gegnum gagnvirkar auglýsingar (Kaplan og Haenlein, 2010). Á 

þeim miðlum sem neytendur skrá upplýsingar um sig geta fyrirtæki safnað þeim saman, mælt 

þær og greint (Key og Czaplewski, 2017) og þannig gert markaðsefni sitt skilvirkara með tilliti 

til markhópa.. Auðvelt er að mæla áhrif auglýsinga á Facebook og viðbrögð neytenda við þeim 

en miðillinn gerir sjálfur ýmsar greiningar fyrir fyrirtæki. Ef samfélagsmiðlaherferð er vel 

unninn eru notendur líklegri til að dreifa henni og skapa eigið efni tengt vörumerkinu (Hoffman 

og Fodor, 2010) en það er gríðarlega verðmætt fyrir fyrirtæki þar sem herferðin nær þá enn 

lengra. Magnús sagði um mælingar á samfélagsmiðlum: „Um leið og hann [viðskiptavinurinn] 

ýtir á einhverja vöru hjá þér þá veistu að hann er búin að vera að skoða þessa vöru. Þá geturðu 

farið í remarketing campaign og auglýst þessar vörur þangað til að hann kaupir” (Magnús 

Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri Papaya, munnleg heimild, 8. apríl 2017). Með remarketing 

campaign átti hann við um markaðssetningu þar sem sömu vörur og viðskiptavinurinn skoðaði 

eru auglýstar áfram fyrir augum hans. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að þátttakendur fylgdu 

fyrirtækjum helst á Facebook, eða 58%. Um 44% þátttakenda sögðust fylgjast næst helst með 

Instagram. Könnun Gallup styrkir þessar niðurstöður þar sem segir að 76% Íslendinga fylgjast 

með 1 eða fleirum fyrirtækjum á Facebook (Gallup, 2016). Þessar niðurstöður leiða því til 

samþykktar á tilgátu 3 um að flestir Íslendingar fylgist helst með fyrirtækjum á Facebook. 

Kannaðar voru ástæður þess að neytendur fylgdu fyrirtækjum á samfélagsmiðlum. 

Tveir svarmöguleikar voru með yfir helmings svarhlutfall ein þeir voru að fá upplýsingar um 

nýjungar fyrirtækisins (62%) og vegna áhuga á vörum eða þjónustu þess (55%). Hægt var að 

velja fleiri en einn valmöguleika. Þá voru 46% svarenda sem sögðust fylgja fyrirtækjum á 

samfélagsmiðlum til að fá upplýsingar um tilboð og 40% gerðu það til að fá upplýsingar um 

verð. Þetta er í samræmi við greiningu Enginkaya og Yilmaz (2014) sem sagði helstu ástæður 

fyrir því að fólk fylgdi fyrirtækjum á samfélagsmiðlum vera að vegna áhuga á vörumerkinu, 

vörum þess og þjónustu. Í rannsókninni kom einnig í ljós að fólk teldi samfélagsmiðla vera gott 

tæki til að koma á framfæri kvörtunum eða ábendingum til fyrirtækisins, ásamt því að finnast 

efnið sem birt var af hálfu fyrirtækjanna á samfélagsmiðlum vera trúverðugt.  
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8.3 Samanburður á miðlum og markaðssetningu  

Á hefðbundnum miðlum tóku þátttakendur helst eftir auglýsingum á netborðum eða 

64%. Þar á eftir höfðu flestir tekið eftir auglýsingum í sjónvarpi (48%) og útvarpi (39%). 

Aukning hefur orðið í netnotkun á síðustu árum og er netið sá miðill í sögunni sem hefur náð 

hröðustu útbreiðslunni (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Form hefðbundinna miðla hefur breyst mikið á síðustu árum. Hægt er að nýta netið í flest það 

sem fram fer á hefðbundnum miðlum, til dæmis að horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp, lesa 

dagblöð, horfa á myndbönd eða kvikmyndir. Til að gera slíkt þurfa netnotendur allra jafnan að 

fara í gegnum netsíður sem innihalda einhvers konar netborða, og verða þannig varir við 

auglýsingar á þeim. Þar af leiðandi komu niðurstöðurnar um að flestir þátttakendur tóku mest 

eftir auglýsingum á netborðum af þeim hefðbundnu miðlum sem í boði voru lítið á óvart.  

Tilgáta 4 ályktar að fleiri einstaklingar kaupi vöru eða þjónustu fyrirtækis eftir að hafa 

séð hana auglýsta á samfélagsmiðlum fyrirtækja en eftir að hafa séð hana auglýsta á 

hefðbundnum miðlum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að um 83% þátttakenda höfðu einu 

sinni eða oftar keypt vöru sem þeir sáu auglýsta á samfélagsmiðlum, en um 70% höfðu keypt 

eftir að hafa séð hefðbundna auglýsingu. Þá höfðu flestir keypt eitthvað í eitt til fjögur skipti 

eftir að hafa séð  auglýsingu á samfélagsmiðlum. 

Samkvæmt rannsókn Stephen og Galak hefur markaðssetning á samfélagsmiðlum meiri 

áhrif á sölu  en markaðssetning á hefðbundum miðlum. Þeir lögðu til að fyrirtæki sem vildu 

auka sölu ættu að einbeita sér að því að búa til efni fyrir samfélagsmiðla sína og skapa umtal á 

þeim. Þeir sögðu ástæðuna fyrir því vera að efni á samfélagsmiðlum laðar að sér neytendur 

sem hafa raunverulegan áhuga á því sem fjallað er um og tækju því frekar þátt (e. Engaged) í 

umræðunni heldur en neytendur sem sæju hefðbundnar auglýsingar í gegnum stóra fjölmiðla 

(e. Mass media) (Stephen og Galak, 2012). Þeir neytendur sem fara inn á samfélagsmiðla, til 

dæmis blogg, velja sjálfir að sjá það efni sem auglýst er og það gefur til kynna að þeir hafi 

áhuga á því og séu líklegir til aðgerða. Ekki er átt von á því að einstaklingar sem sjá auglýsingar 

á hefðbundnum miðlum muni veita þeim mikla athygli (e. High involvement) og þar að auki 

er erfitt að meta vinsældir þeirra (Stephen og Galak, 2012; Szabo og Huberman, 2010). 

Hefðbundnir miðlar ná til margra neytenda en það eru ekki endilega þeir neytendur sem hafa 

mestan áhuga og taka mestan þátt. Þessi litlu áhrif sem hefðbundnu miðlarnir hafa geta stafað 

af því að þeir geta lítið miðað að markhópum (e. Low targetability). Með því að ná til neytenda 

í gegnum markvissari markaðsmiðun gætu fyrirtæki verið skilvirkari í því að auka sölu með 

notkun hefðbundinna miðla (Stephen og Galak, 2012). Samkvæmt þessum niðurstöðum stenst 
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tilgáta 4, um að markaðssetning fyrirtækja á samfélagsmiðlum hafi meiri áhrif á kauphegðun 

neytenda en markaðssetning á hefðbundnum miðlum.  

Samkvæmt Kim og Ko (2012) hefur markaðsstarf á samfélagsmiðlum áhrif á alla þætti 

viðskiptavinavirðis. Ítarlega umfjöllun um viðskiptavinavirði er að finna í viðauka A. Ef 

fyrirtæki eru með samhæfða markaðsmiðla geta samfélagsmiðlar aukið gildisvirði með því að 

gefa viðskiptavinum nýstárlegt virði (e. Novel value), sem hefðbundnir miðlar gefa almennt 

ekki. Samfélagsmiðlar vörumerkja bjóða upp á vettvang þar sem viðskiptavinir geta tekið þátt 

í vingjarnlegum samskiptum við vörumerkið og aðra notendur, en með því hafa 

markaðsaðgerðir jákvæð áhrif á sambandsvirði og vörumerkjavirði á sama tíma. Nýleg 

rannsókn Yazdanparast, Joseph og Muniz (2016) leiddi í ljós að markaðssetning á 

vörumerkjum á samfélagsmiðlum eru ómissandi þáttur í að hafa áhrif á viðhorf neytenda til 

vörumerkja. Þá sýndi hún að vörumerkjavirði í augum viðskiptavina endurspeglar skynjað virði 

fyrir kostnað, skynjaða sérstöðu og vilja til að greiða meira fyrir ákveðið vörumerki 

(Yazdanparast o.fl., 2016). 

Niðurstöður rannsóknarinnar, staðfestingar á tilgátunum, ásamt frekari rannsóknum 

sem nefndar eru í kaflanum, leiða til þess að hægt er að svara rannsóknarspurningunni á 

eftirfarandi hátt: Auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa meiri áhrif á íslenska neytendur en 

auglýsingar á hefðbundnum miðlum.  

8.4 Takmarkanir 

Rannsókn þessi hefur nokkrar takmarkanir. Fyrst ber að nefna að könnunin var send út á 

Facebook sem er samfélagsmiðill og geta því niðurstöður verið skekktar varðandi notkun á 

samfélagsmiðlum. Í öðru lagi var könnunin lögð fyrir hentugleikaúrtak og er því ekki hægt að 

alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýði. Hentugra hefði verið að nota slembiúrtak til að niðustöður 

myndu endurspegla almenna hegðun Íslendinga. Rannsóknin gefur þó ágæta vísbendingu um 

hvernig markaðssetning á samfélagsmiðlum hefur áhrif á Íslendinga samanborið við 

hefðbundna miðla. Í þriðja lagi var kynjaskipting þátttakenda ójöfn, þar sem konur voru mun 

fleiri eða rúmlega 76% þátttakenda. Þá var aldursskipting einnig ójöfn en um 70% þátttakenda 

voru 28 ára eða yngri. Þó ber að nefna að það getur verið viðeigandi að skoða þennan hóp þar 

sem hann er sá aldurshópur sem er sem virkastur á samfélagsmiðlum. Að lokum skal taka það 

fram að könnunin var lögð fyrir neytendurna sjálfa, þar sem þeir voru spurðir um sína eigin 

hegðun. Ekki er víst að þátttakendur hafi vitað fyrir víst hversu oft þeir höfðu orðið fyrir 

áhrifum markaðssetningar á mismunandi miðlum eða hvort þeir hafi breytt hegðun sinni vegna 

þeirra. Þá getur einnig verið að þátttakendur hafi ekki vitað nákvæman fjölda þeirra sem þeir 
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fylgdu á þeim tíma sem rannsóknin var gerð eða viti alltaf hvaða einstaklingar eru áhrifavaldar 

og hverjir ekki. Hentugra væri að geta fylgst með einstaklingum og þannig rakið hegðun þeirra 

í raun og fengið tölfræði um samfélagsmiðlanotkun þeirra.  

8.5 Frekari rannsóknir 

Við frekari rannsóknir á þessu viðfangsefni væri hægt að fylgjast náið með raunverulegri 

hegðun einstaklinga og mæla viðbrögð þeirra við mismunandi markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum. Þá væri mögulegt að mæla nánar hver áhrif slíkrar markaðssetningar eru á 

neytendur. Rannsókn gæti verið framkvæmd með eitt tiltekið fyrirtæki eða einn tiltekinn 

áhrifavald í forgrunni til að komast að því hvernig auglýsingar hafa mismunandi áhrif á hegðun 

einstaklinga. Hægt væri að rannsaka hvers konar markaðsefni hefur áhrif á kauphegðun eða 

viðhorf til vörumerkisins sem auglýst er. Rannsóknarefnið yrði þrengra og nánari mælingar 

væru í boði, þar sem þessi rannsókn tók á víðfeðmu efni. Þá væri áhugavert að fylgjast með 

þeim áhrifum sem áhrifavaldar geta haft á neytendur yfir lengri tíma, þar sem samfélagið er 

farið að krefjast meira gagnsæis í auglýsingum þeirra. Að lokum væri áhugavert að skoða hvort 

kostaðar umfjallanir hafi meiri áhrif á neytendur sé tekið fram að þær séu kostaðar eða ekki. 
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9.0 Lokaorð  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestir þátttakendur fylgdu einhverjum 

áhrifavöldum eða fyrirtækjum á samfélagsmiðlum. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að 

álykta að gríðarleg tækifæri í markaðssetningu séu í boði fyrir íslensk fyrirtæki á 

samfélagsmiðlum. Markaðssetningin getur bæði verið notuð til að auka sölu á vöru eða 

þjónustu fyrirtækjanna eða til ímyndarsköpunar vörumerkja. Áhrifavaldar geta haft áhrif á 

ímynd vörumerkja sem þeir auglýsa og þannig aukið vörumerkjavirði með trúverðugleika 

sínum.  

Sá samfélagsmiðill sem flestir neytendur fylgja áhrifavöldum á er Instagram, en á þeim 

miðli deilir fólk myndefni þar sem auðvelt er að birta innihaldsmiklar upplýsingar sem taka 

neytandann stuttan tíma að meðtaka. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að 

myndbirting áhrifavalda á samfélagsmiðlum hefur meiri áhrif á kauphegðun kvenna en karla. 

Ástæður þess geta verið ýmsar en konur eru virkari á samfélagsmiðlum og iðnari við að leita 

sér upplýsinga hjá áhrifavöldum um vörur eða þjónustu. Fyrirtæki geta unnið beint með 

áhrifavöldum eða notast við samfélagsmiðlaþjónustur sem sérhæfa sig í markaðssetningu í 

gegnum áhrifavalda á Instagram eða öðrum miðlum. Áhrifavaldarnir geta ýmist fjallað um 

vörur eða þjónustu fyrirtækja eða boðið fylgjendum upp á söluhvata fyrir hönd þeirra.  

Flestir fylgja fyrirtækjum á Facebook en miðillinn býður upp á mörg tækifæri til 

að  deila upplýsingum á ýmsum formum auglýsinga svo sem myndum, myndböndum eða 

textauppfærslum. Þar hafa fyrirtæki kost á að beina auglýsingum að markhópi sínum með því 

að velja  eftir lýðfræðilegum einkennum notenda. Rannsóknin gaf innsýn inn í ástæður 

neytenda fyrir því að fylgja fyrirtækjum á samfélagsmiðlum og geta fyrirtæki geta nýtt sér 

ástæðurnar við ákvörðun um það markaðsefni sem þau birta og þá samfélagsmiðla sem þau 

notast við. Neytendur fylgja fyrirtækjum helst til að fá upplýsingar um vörur eða þjónustu eða 

til þess að fá upplýsingar um tilboð.  

Niðurstöðurnar sýndu að þátttakendur höfðu keypt vöru eða þjónustu oftar eftir að hafa 

séð auglýsingu fyrirtækis á samfélagsmiðlum en eftir samskonar auglýsingu á hefðbundnum 

miðlum. Ástæða þess getur verið vegna þess hve erfitt er að beina  auglýsingum á hefðbundnum 

miðlum að markhóp, á sama tíma og það er auðvelt á samfélagsmiðlum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiða í ljós að markaðssetning á samfélagsmiðlum hefur meiri áhrif á íslenska 

neytendur en markaðssetning á hefðbundnum miðlum. 

 



 

 

44 

 

Heimildaskrá 

Alexa. (2017). How popular is YouTube.com? Sótt 12. apríl 2017 af 

http://www.alexa.com/siteinfo/YouTube.com 

Alhabash, S. og Ma, M. (2017). A tale of four platforms: Motivations and uses of Facebook, 

Twitter, Instagram, and Snapchat among college students? Social media + Society, 

3(1). doi:10.1177/2056305117691544 

American Marketing Association. (2013). Definition of marketing. Sótt 2. maí af 

https://www.ama.org/aboutama/pages/definition-of-marketing.aspx 

Ashley, C. og Tuten, T. (2015). Creative strategies in social media marketing: An exploratory 

study of branded social content and consumer engagement. Psychology & Marketing, 

32(1), 15-27. doi:10.1002/mar.20761 
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Viðauki A: Viðskiptavinavirði 

Virði sem viðskiptavinur veitir fyrirtæki er ekki takmarkað þeim hagnaði sem 

fyrirtækið hefur af hverjum kaupum viðskiptavinarins, heldur er virðið falið í heildarhagnaði 

sem viðskiptavinurinn veitir yfir líftíma viðskiptasambandsins (Kumar & George, 2007). 

Viðskiptavinavirði hefur verið álitið mikilvægasti áhrifavaldur að langtímavirði fyrirtækja 

(Kim, Lee, Knight, Xu og Jeon, 2010; Lemon, Rust og Zeithaml, 2001). Virðið er skilgreint 

sem samanlögð heildarupphæð af líftímavirði (e. discounted lifetime values) allra núverandi 

og mögulegra viðskiptavina fyrirtækisins yfir langan tíma (Rust, Lemon og Zeithaml, 2004; 

Lee, Tikkanen, Phan, Aiello, Donvito og Raithel, 2014). Lykillinn að því að skilja 

viðskiptavinavirði liggur í skilningi á hugtakinu um líftímavirði viðskiptavina (Rust o.fl., 2004) 

sem vísar til núvirðis á hagnaðarstreymi (e. profit stream) viðskiptavinarins (Rust, Lemon og 

Zeithaml, 2004). Fyrirtæki ættu að horfa á viðskiptavini sem óáþreifanlega eign sem þau ættu 

að vinna skilvirkt að því að öðlast, halda og hámarka eins og aðrar fjárhagslegar eignir 

(Blattberg, Getz, Thomas, 2001). Virðissköpun viðskiptavina er grunnforsenda til að stuðla að 

samkeppnisforskoti. 

Skynjað virði viðskiptavina er heildarmat af nytjum þeirra á vöru eða þjónustu byggt á 

skynjun á því sem þeir fá (ávinningur eins og nyt, ímynd eða gæði) og því sem er gefið (fórnir 

eins og tími, verð og áreynsla) (Sánchez, Callarisa, Rodríguez, & Moliner, 2006). Skynjað virði 

viðskiptavina er huglæg breyta þar sem tveir viðskiptavinir geta metið sömu vöru eða þjónustu 

á mismunandi hátt. Þessi huglægni hefur leitt af sér þá hugmynd um tilkomu tilfinningalegra 

og félagslegra vídda sem geta haft áhrif á ákvarðanir viðskiptavina (Sánchez o.fl., 2006). 

Hugmyndin um sköpun viðskiptavinavirðis segir að það að búa til og halda samkeppnisforskoti 

verður að fara umfram það að einblína að gæðum þjónustu eða að hafa viðskiptavini ánægða 

(Woodruff, 1997). Án skynjunar á lágmarksvirði vöru eða þjónustu er enginn grundvöllur til 

að mynda hugmyndir um vörumerkið og sambandið (Rust, Zeithaml og Lemon, 2000). Eldri 

rannsóknir sýna fram á sterk tengsl milli viðskiptavinavirðis og efnahagslegrar velgengni 

fyrirtækja (Song, Kim og Kim, 2016). 

Fyrirtæki reyna að hámarka viðskiptavinavirði með því að halda í núverandi 

viðskiptavini eða laða að nýja viðskiptavini (Kim, Ko, Lee, Mattila, og Kim, 2014). Fyrirtæki 

verða að skilja hvernig bera á kennsl á þá þætti sem knýja viðhald viðskiptavina, að 

viðskiptavinir skipti um vöru og öflun nýrra viðskiptavina til að auka líftímavirði viðskiptavina 

sinna. (Lee o.fl., 2014; Rust o.fl., 2004). Markaðsmiðuð fyrirtæki leggja mikla áherslu á að 
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þróa virði bæði fyrir fyrirtækið og viðskiptavini. Í kjarnann krefst markaðsstarfið þess að 

fyrirtæki þrói virði fyrir hluthafa ásamt arðbærum langtímasamböndum við viðskiptavini 

(Stahl, Matzler og Hinterhuber, 2003) sem er undirstaða fyrir viðskiptavinavirði og vísir að 

langtímavelgengni og -virði fyrirtækisins (Kim og Ko, 2012). Sköpun líftímavirðis 

viðskiptavini er brennidepill viðskiptavinavirði, þ.e. núverandi og mögulegt viðskiptavinavirði 

yfir langt tímabil (Rust o.fl., 2004; Zhang, Ko og Lee, 2013). Ef fyrirtæki skrá áhrif 

markaðsaðgerða sinna á viðskiptavinavirði geta þau mælt hagnað fjárfestingarinnar sem gerð 

var í markaðssetningu (Rust o.fl., 2004). 

Til þess að hámarka viðskiptavinavirði er hægt að flokka hvernig viðskiptavinir 

fyrirtækisins meta vörur eða þjónustu þess. Þá er hægt að skipta matinu í þrjár víddir: mat virði 

vöru eða þjónustu, mat á vörumerki þess og samband viðskiptavinarins við fyrirtækið eða 

vörumerkið. (Rust o.fl., 2000; Rust o.fl., 2004). Því er viðskiptavinavirði skipt upp í þrjá flokka 

gildisvirði (e. value equity), vörumerkjavirði (e. brand equity) og sambandsvirði (e. 

relationship equity). Þetta eru helstu drifkraftar viðskiptavina virðis (Lemon, o.fl., 2001). Þessir 

þrír þættir hafa áhrif á viðskiptavinavirði og hafa því áhrif á líftímavirði viðskiptavinar. 

(Lemon, o.fl., 2001;Zhang, Ko, og Kim, 2010; Zhang o.fl., 2013). 

 

7.1 Gildisvirði (e. Value equity) 

Gildisvirði endurspeglar skynjun viðskiptavinar á virði og nytjum hans á vöru eða 

þjónustu byggt á hlutlægu mati hans á fórnarskiptunum sem hann gefur upp fyrir það sem hann 

fær í staðin (Vogel, Evanschitzky og Ramasesha, 2008). Ef vörur eða þjónusta fyrirtækisins 

mæta ekki þörfum viðstkipavinarins munu sterkustu viðskiptavinasamböndin vera ónóg. Þeir 

þrír þættir sem hafa mest áhirf á gildis virði eru gæði, verð og hagræði (Lemon o.fl., 2001) með 

tilliti til staðsetningar, noktunar og fáanleika. Gildisvirði á sér stað þegar að vara eða þjónusta 

samsvarar væntingum og skynjun viðskiptavina (Rust o.fl., 2004). Gæði getur verið skilgreind 

sem eitthvað sem fer umfram hlutlæga, áþreifanlega og óáþreifanlega, þætti vörunar eða 

þjónustu sem fyrirtækið getur stjórnað. Verð endurspeglar þá þætti sem viðskiptavinurinn þarf 

að gefa upp, sem fyrirtækið getur haft áhrif á. Hagræði tengist aðgerðum sem hjálpa að draga 

úr tímakostnaði viðskiptavinar, leitarkostnaði ásamt annari fyrirhöfn sem viðskiptavinurinn 

þarf að hafa til þess að eiga viðskipti við fyrirtækið (Lemon o.fl., 2001). 
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7.2 Vörumerkjavirði (e. brand equity) 

Vörumerkjavirði er huglægt og óáþreifanlegt mat viðskiptavina á vörumerki umfram 

virði 

þess (Kim o.fl., 2008; Lemon o.fl., 2001). Það er litið á vörumerkjavirði sem nauðsynlegt 

hugtak fyrir nútíma stofnanir og í fræðilegum rannsóknum sökum þess að árangursrík 

vörumerki hafa náð samkeppnisforskoti með því að öðlast það (Schivinski og Dabrowski, 

2016). Vörumerkjavirði er huglæg úttekt viðskiptavinar á vali á vörumerki. Það er viðbætt virði 

við vöru eða þjónustu sem hefur fengist með fyrri fjárfestingum í samþættum 

markaðsaðgerðum (marketing mix) (Rust o.fl., 2000; Vogel o.fl., 2008) Ef viðskiptavinir telja 

vörumerki vera sterkt, einstakt og eftirsóknarvert hefur fyrirtækið hátt vörumerkja virði. 

Vörumerki sem standa sig best í að skapa sterka ímynd í huga viðskiptavina eru þau sem 

viðskiptavinir eiga auðvelt með að greina frá örðum vörumerkjum með sérkennum sínum Þeir 

þættir sem stuðla helst að vörumerkjavirði eru vörumerkjavitund, viðhorf gagnvart 

vörumerkinu og siðareglur fyrirtækis (Lemon o.fl., 2001). Þar sem að vörumerkjastjórnun bætir 

við virði hafa vörur eða þjónusta merktar vörumerki hærra virði en vörur eða þjónusta án 

vörumerkis. Ef viðskiptavinir skynja að vörumerki hafi ákjósanlega og sterka ímynd eru þeir 

líklegri til þess að velja það vörumerki fram yfir tilboð frá samkeppninni. (Rust o.fl., 2004; 

Vogel o.fl., 2008). 

Vörumerkjavirði tilheyrir þrem mikilvægum hlutverkum. Í fyrsta lagi laðar það 

viðskiptavini að í gegnum vörumerkja viðhorf og vörumerkja vitund. Í öðru lagi laðast 

viðskiptavinir að vörumerkjum sem þeir hafa verslað við síendurtekið og einnig að eftirlætis 

vörumerkjum sínum. Í þriðja lagi mynda viðskiptavinir tilfiningaleg tengsl við fyrirtæki í 

gegnum tengingu þeirra við vörumerki (Lemon o.fl., 2001) og tengja virði við vörur eða 

þjónustu byggt á mati þeirra og persónulegu vali á ímyndum vörumerkja. 

Hægt er að horfa á tvö almenn sjónarmið til þess að kanna vörumerkjavirði. Fyrirtækja-

miðaða sjónarhornið á beinist að virði vörumerkisins til fyrirtækisins. (Schivinski og 

Dabrowski, 2016). Slíkt virði er skoðað frá fjárhagslegu sjónarhorni til þess að áætla virði 

vörumerkisins á nákvæmari máta með tillit til bókhaldsins með því að einblína á eignamat fyrir 

efnahagsreikninginn, fyrir samruna eða kaup fyrirtækis (Keller, 1993). Stefnumiðuð 

sjónarmiðið af vörumerkjavirði einblínir hins vegar á leiðir til þess að bæta framleiðni 

markaðsstarfs. Hærri kosnaður, meiri samkeppni, stöðlun vara og þjónustu og minnkandi 

eftirspurn á mörgum eru meðal krafta sem kalla á skilvirkari markaðssetningu (Keller, 1993). 
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7.3 Sambandsvirði (e. relationship equity) 

Sambandsvirði vísar til tilhneigingar viðskiptavinar til þess að vera tryggir við 

vörumerki án tillits til bæði hlutlægs og huglægs mats hans. Hugmyndin um sambands virði er 

mikilvæg vegna þess að vörumerkja- og gildis virði geta verið ófullnægjandi til þess að halda 

í viðskiptavini. Þrátt fyrir að viðskiptavinur hafi metið vöruna á jákvæðan máta, bæði á 

hlutlægan og huglægan máta, gæti verið að hann muni aldrei kaupa hana aftur. Það eru nokkrar 

ástæður fyrir því fyrir því, þar á meðal breyting á aðstæðum og áhrif markaðssóknar annara 

fyrirtækja. Það er nauðsynlegt að byggja sterk viðskiptavinasambönd í gegnum sérstaka 

meðferð og viðurkenningu við viðskiptavininn. Samfélagsverkefni geta verið skilvirk leið til 

að ýta undir sambandsvirði. Þar af leiðandi er sambands virðið límið sem festir viðskiptavini 

við fyrirtæki, það sem eykur við klístrið í sambandinu og heldur viðskiptavinum hliðhollum 

vörumerkinu. Þegar fyrirtæki gefa viðskiptavinum sínum sérstaka viðurkenningu telja 

viðskiptavinir að þeir muni hafa hag af sambandi þeirra við fyrirtækið. Aðgerðir sem stuðla að 

viðskiptavina réttmæti eru meðal annars vildarkerfi, (affinity programs), verkefni sem byggja 

upp samfélag (community-building programs) og upplýsinga-gefandi aðgerðir (knowledge-

building efforts). 

Vildarkerfi (e. loyalty programs) undir stjórn fyrirtækis geta aukið sambands virði þess 

(Lemon o.fl., 2001). Það er markaðstól sem unnið er með til langs tíma. Það verðalunar 

endurtekin kaup viðstkipavina til þess að reyna að auka hollustu/tryggð þeirra og auka arðsemi 

fyrirtækisins (Zhang o.fl., 2010). Samt sem áður veikist vörumerkjatryggð ef viðskiptavinum 

er boðið upp á nýja möguleika sem geta komið í stað vörunar. (Lemon o.fl., 2001). Vildarkerfin 

veita viðskiptavinum annað hvort afslætti á núverandi (current) kaup í gegnum losun af 

vildarkerfapuntkum eða úthlutun punkta fyrir kaup í framtíðinni í gegnum söfnun á puntkum 

(Zhang o.fl., 2010). Viðskiptavina virði er nauðsynlegt (critical) fyrir langtímavelgengni 

fyrirtækis. Vildarkerfi eru eitt vinsælasta markaðsaðgerðin fyrir stjórnun á viðstkipavinavirði. 

Þess vegna er vel heppnuð útfærsla á vildarkerfum lykil þáttur í stjórnun á viðskiptavina 

réttmæti fyrirtækis (Hawang, Chung, Kim, Lee og Yoo, 2016).  
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Viðauki B: Djúpviðtöl 

Nafn, staða, upplýsingar um starf 

 

Fortíðin 

Ef þú lítur til baka, 5-10 ár, hvernig markaðssetning fannst þér vera allsráðandi þá? 

 

Í dag 

Hvernig heldurðu að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi öðruvísi áhrif en hefðbundnar 

auglýsingar? 

Hvaða samfélagsmiðil notar þú mest í dag? 

Hvaða samfélagsmiðill finnst þér vera mest áberandi í dag? 

Hver heldurðu að sé áhrifamesta leiðin til að markaðssetja á samfélagsmiðlum í dag? 

Hversu oft telurðu að eigi að “posta” á instagram/ snapchat/ facebook?  

Eru einhver vörumerki sem þér finnst meira áberandi en önnur á samfélagsmiðlum? 

Finnst þér auglýsingar á samfélagsmiðlum virka betur en hefðbundnar auglýsingar? 

Heldurðu að það hafi áhrif á kauphegðun neytenda að auglýsa á samfélagsmiðlum?  

 

Framtíðin 

Hvaða samfélagsmiðil telurðu vera líklegastan til að lifa lengi og hafa áfram áhrif? 

Hvaða samfélagsmiðil telurðu að muni hafa lítil áhrif og mögulega deyja út á næstu 5-10 árum? 

 

Viðmælandi 1: Nökkvi Fjalar Orrason stofnandi og framkvæmdastjóri Áttunnar 

Nökkvi: Við tókum fyrstu fundina 2016, þá ætlaði ég að kynna fyrir fyrirtækjum hvað við 

ætluðum að gera – ætlum að vera með efni á Facebook, Instagram og Snapchat. 

Markaðsstjórinn var bara “ha?”. Ég man bara spurningarnar sem ég fékk eftir þetta. 

Spyrjandi: Hvenær var þetta? 

N: Janúar 2016. Það voru 2 fyrirtæki af öllum þeim fundum sem ég fór á, sem tóku sénsinn. 

Ætluðu að prófa þetta í 3 mánuði. Þau fyrirtæki eru ennþá með okkur. 

S: Hvaða fyrirtæki eru það? 

N: MS og Nýherji. Svo eru fyrirtæki sem ég fór líka á fundi með sem hafa haft samband seinna 

þegar þetta fór að rúlla. Fyrir jól núna þá var þetta hvað mest komin vakning í þessu. Fann fyrir 
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því að það var mestur áhugi fyrir þessu þá. Þá voru markaðsstjórar sem ég hafði farið á fundið 

með sem hringdu og sögðu „Nei blessaður maður þetta var svo sniðugt sem þú kynntir fyrir 

okkur“. Sem er bara mjög gott og fólk er að átta sig á þessu og við erum sannfærðir um að þetta 

[samfélagsmiðlar] sé rétta leiðin. 

S: Fyrir 5 árum var fólk ekki jafn mikið á samfélagsmiðlum, hvernig ímyndar þú þér að hlutir 

voru markaðssettir þá?   

N: Þá vorum við í Versló að gefa út Peysó lag. Maður vildi bara komast inná Vísir.is, Menn.is 

og þessa miðla til þess að fá sem mesta dreifingu. Reyndum líka að komast inn í útvarpið, þótt 

að lagið var bara fyrir einn bekk í Versló þá langaði okkur miklu meira og sýna öllum þetta. Þá 

höfðum við samband við þessa miðla og það gekk rosalega vel. Vídeóið kom þessu náttúrulega 

af stað. Þá fengum við mörg „view“ fyrstu dagana útaf því að við vorum inná svo sterkum 

greinum. Aftur á móti núna myndi ég ná sem mestri dreifingu á Facebook. Sama hvað ég er að 

gera hvort ég vilji koma vídeóinu mínu á framfæri, ef ég væri markaðsstjóri þá myndi ég vilja 

henda efninu mínu inná Facebook. Þetta er mjög einfalt sko það eru allir á Facebook. Tölur á 

Facebook sýnir að í einhverjum aldursflokkum er bara 100% af íslendingum á Facebook. Og það 

eru 98 eða 99% notenda daglega. Á bilinu 18-25 ára þá er bara tölfræðin svona. Ég allavega 

fer á Facebook svona 50 sinnum á dag.  

S: Já ég líka. 

N: En eins og ég segi fyrir 5 árum voru það vefmiðlarnir það voru ekki eins mikið 

samfélagsmiðlar. Svo man ég eftir því þegar við fórum að vera sjálfstæðir og vorum hjá 365, 

þá var það fyrsta sem við gerðum Snapchat. Gerðum það á undan Facebook og Instagram. 

Höfðum svo mikla trú á því. Gerðum það 2014. Nova snapið fer í gang svona nóvember 2014, 

við setum okkar snap í gang í svona júní, júlí 2014. Höfðum rosa mikla trú á Snap-inu. Þá var ég 

búin að vera að lesa mig til um og þá voru margir að tala fyrir Snapchat, um að þetta væri gott 

markaðstól. Hvað er betra en svona persónuleg markaðssetning? Eins og Nova dæmið, það var 

bara bomba. Að fá þekkta einstaklinga til að taka Nova snapið er auðvitað rosaleg pæling. Ég 

man þegar að Nova snappið sprakk út þá vorum við ógeðslega sáttir með að vera með svona 

3000-4000 á Snap-inu. Ég var viðstaddur á 365 þegar að Fm95Blö, þá voru þeir einmitt að tala um 

Snap-ið þarna hjá Nova var að byrja, afhverju gerum við ekki snap? Ég var þá að tala með því. 

En ég átti alls ekki heiðurinn en var bara viðstaddur þegar þetta var búið til og þegar þeir voru 

að taka fyrstu Snöp-in. Eftir það , 2015, þá var Snapchat mjög vinsælt. Þá var það Nova, fm95blö 
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sem voru aðal Snöp-in. Svo kemur bara 2016 sprengjan. Allt í einu í ágúst 2016 eru 1500 mans 

orðnar Snapchat stjörnur, sem er líka bóla sem á eftir að springa.  

S: Er hún ekki byrjuð að springa? 

N: Jú hún er byrjuð að springa. Hún hafði áhrif á alla sem voru ofarlega, þessi bóla. Í september-

desember þá voru tölurnar niður hjá öllum. Upp hjá sumum náttúrulega sem voru að stækka og 

byrja þá. En niður hjá flest öllum. Nú er þetta aftur farið að fara aftur upp. Þetta er í rauninni 

spurningum um það að þegar að það eru svona margir þá þegar að bólan springur, verður maður 

að vera þeir sem skilja eitthvað eftir. Þessir sem skera sig úr. Það er það sem við erum rosalega 

mikið einbeita okkur að núna með snapið er að skera okkur úr. Við skerum okkur strax úr með 

því að vera merki, fjölbreyttur hópur, það er stefnan okkar í þessu. Það sem við höfum fram 

yfir einstaklinginn. Það er alltaf bara einn einstaklingur, sama manneskjan að gera það sama. 

Þótt að það geti heppnast ótrúlega vel, sumir karakterar eru náttúrlega „creative“ og geta alltaf 

gert meira og meira. En það sem við höfum fram yfir þá er að það eru allskonar hausar að hugsa 

og djöflast. 

S: En hugsið þið þetta til þess að komast efninu ykkar á framfæri eingöngu eða líka til þess að 

framleiða eitthvað efni þarna inná? 

N: Með Snapchat þá? 

S: Já. 

N: Við framleiðum alveg efni þarna inná. Við erum núna með verkefni í gangi sem er bara eitt 

stærsta verkefnið okkar. Það er „bucket listinn“ hans afa. Þá er ég semsagt að x-a í „bucket 

listann“ hans afa og við erum að fara í allskonar ferðir og þessháttar. Þetta er bara kostað af 

fyrirtækjum og þetta er bara stór tekjulind fyrir okkur. Þarna eru fyrirtæki bara búin að vera að 

berjast um að komast með af því að, ég finn það bara eftir að ég gaf frá mér fyrsta „report-ið“ 

um þetta verkefni, fyrsta kynningin – þá fór ég á fjóra fundi og fékk já við öllum. Svo voru tvö 

önnur fyrirtæki sem vildu komast inn en þó komust bara ekki inn því að var bara í mesta lagi 

pláss fyrir fjóra. Svo endaði þetta sem fimm því maður gat ekki sagt nei við sumu sko. En núna 

erum við búin að taka þetta niður í þrjú, það eru bara þrjú fyrirtæki kostendur að þessu og þá 

eru þessi fyrirtæki með stærri bita.  

S: Hvaða fyrirtæki eru það? 

N: Það eru Hleðsla - semsagt MS, Innes og svo erum við búin að vera að vinna með Vodafone.  
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S: Þú ert þá bara með endalaust gagnamagn í útlöndum og þannig?  

N: Þeir eru bara kostendur að auglýsingum. Ég borga gagnamagnið mitt sjálfur sko þau borga 

okkur ekki þannig. Þeir borga okkur bara í pening. Á hvern þátt borga þau X mikið. Við förum 

í þessar ferðir með afa og þetta eru bara geggjaðar minningar og þetta er svo gaman og ég veit 

ekki hvernig maður getur orðað það. Maður er svo þakklátur að þetta hafi gengið upp og um 

leið stækki fyrirtækið. Það er plús, þótt að það voru ekki kröfur þegar að við byrjuðum. 

Ætluðum bara að reka fyrirtækið á núlli. Svo voru öll fyrirtækin bara tilbúin til að vera með og 

hafa gaman að þessu. Við framleiðum alveg efni fyrir Snapchat inná milli en svo er þetta líka 

platform til að vinna með vörur og annað til þess að auglýsa. En það er algjört prinsipp hjá 

okkur að við erum aldrei með einhverjar svona auglýsingar beinar. Við erum með þetta „product 

placement“ sem er litið hornauga í allskonar hlutum. En eins og Oreo. Þetta er bara „spons-að“ 

af Áttunni. Það kemur allskonar fram. Þess vegna getum við verið með allskonar þrautir og 

verið með samstarfið þannig. Þannig kynnum við vörurnar okkar. Við færum aldrei að taka upp 

einhverja vöru og segja þessi fara fæst í Bónus eða Hagkaup eða eitthvað og hún er á 555kr. 

Við myndum aldrei gera það. Það er bara prinsipp hjá okkur. Þetta er bara eina tekjulindin okkar 

og við erum bara merki og fólk þekkir þetta alveg frá 70mínútum til dæmis, þá var það bara 

Pepsi og Doritos. Það voru bara „spons-arnir“ þeirra. Þeir voru að fá sér þetta bara, ekki alveg 

alla daga samt en bara að fá sér þetta þegar að við á. 

S: Já. En þannig að þið eruð að fá greitt í peningum frá öllum? 

N: Já það er bara prinsipp. Síðan við byrjuðum í eigin rekstri höfum við ekki tekið neina skipti 

díla. Þegar ég segi ekki neina þá meina ég ekki stóru dílarnir. Það getur verið að eitthvað 

fyrirtæki heyri í okkur og þá getum við tekið skipti díl kannski ef það er eitthvað sniðugt. En 

annars er þetta bara samningar um kostun á merkinu. Þannig að þú vitir hvernig þetta virkar þá 

eru bara fjórir kostendur hjá Áttunni. Það eru Vodafone, MS, Innes og Nýherji. Þetta eru fjögur 

fyrirtækin sem borga brúsann. Svo segjum við bara samningstímabilið er febrúar til ágúst, eins 

og núna bara. Þetta eru átta mánuðir og þessir átta mánuðir kosta þetta mikið deilt á þetta marga 

mánuði, deilt í fjóra. Þannig að við gerum ráð fyrir að nota þetta „budget“, gera ráð fyrir þessu. 

Fyrirtækin eru farin að segja já bara mjög auðveldlega. Ég er farin að finna fyrir því og þau 

líka að þetta er farið að hafa áhrif á vörurnar. Svo erum við með tvö, þrjú fyrirtæki sem við 

erum líka að vinna með og það eru allt svona bónus. Eins og þetta nei nei dæmi, það var bara 

eitthvað sem við þurftum að búa til, til þess að fara af fullum þunga í það. Fjögur fyrirtæki 

borga grunninn og svo eru tvö, þrjú sem leyfir okkur að fara út fyrir rammann og gera eitthvað 
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stærra. Við erum reyndar með tvær tekjulindir. Það eru auglýsingar og svo eru það viðburðir. 

Eins og við vorum að spila í gær. Þetta er búið að vera mjög stórt síðan að við gáfum lagið út. 

Mars mánuður var bara fáránlegur. Við vorum að ná vel inn þar, mikið af viðburðum og þannig.  

S: En eins og krakkarnir (starfsmenn) eru þau bara á mánaðarlaunum?  

N: Já þau eru á launum. Samningurinn er bara þannig að þau mæta bara hérna níu til fimm, eða 

þú veist við erum aldrei með fasta tíma. Mæta flestir þegar þeir vilja. Við Sigurgeir eru tildæmis 

bara tveir núna en það er af því að það eru bara tökur í dag og á morgun sem eru mikilvægar. 

Fólk má mæta þegar að það vill svo lengi sem það heldur bara planinu sem við erum búin að 

setja upp. En annars eru þau bara í 100% starfi. Ragnar Jónsson er í háskólanum þannig að 

hann er bara í hlutastarfi. Hann er mjög líklegur til að vera 100% í sumar. Ástæðan fyrir því er 

sú að við viljum hafa alla alltaf á svæðinu. Ég og Egill fundum fyrir því að um leið og við 

ákváðum að fara „all in“, hugsa bara um þetta, gera bara þetta þá fóru hlutirnir að rúlla. Við 

vildum það líka fyrir þau að þau séu þarna inni og séu „involve-uð“ og mæta bara í tökur og fá 

aldrei „touch-ið“. Frekar að eyða aðeins meira í það að vera „all in“. Það er einmitt að virka 

rosalega vel. Við erum að læra að vera stjórnendur ég og Egill, við höfum aldrei verið í þeirri 

stöðu.  

S: Það getur tekið á sérstaklega ef þetta eru vinir ykkar. 

N: Já sérstaklega því þetta er allt vinir mans. Við tengdum bara svona við Sigurgeir 

framleiðslustjórann okkar, hann er bara ótrúlega góður vinur okkar. Hann er sá sem er yfir 

þeim. En maður tengdir svo hratt við hann svo það verða öll svo miklir vinir strax sko. Þá 

einmitt er erfitt að segja vini sínum til verka. Það getur tekið á að stýra sko. 

S: Ég þekki þetta náttúrulega bara úr búðinni.  

N: Já einmitt. Ég er gæinn sem segir sömu hlutina endalaust. Mér finnst ég vera orðin 

leiðinlegur að vera alltaf að segja þetta. En maður þarf að læra að stýra eitthvað ef maður vill 

gera það í framtíðinni.  

S: Af því að þú talaðir um Snapchat og Facebook, segjum að þú sér með Oreo. Hver myndir 

þú segja að væri áhrifamesta leiðin til að koma einhverju á framfæri og markaðssetja. 

N: Sko ég myndi örugglega segja að Snapchat væri áhrifamest. Þá ertu með þetta persónulega. 

Fer eftir því hvernig þú ert á Facebook. Ef þú ert á Facebook og ert að tala við fólkið og nota 

það eins og Snapchat, sem ekki margir gera, en það er fullt af fólki bara út um allan heim sem 
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notar Facebook-ið, „live-ið“ og svona. Þá geturðu orðin persónulegri. Því um leið og þú ert 

orðin persónulegri þá er fólk farið að finnast það þekkja þig. Til dæmis út á götu, það er verið 

að heilsa manni. Maður tekur svo eftir því að fólk er bara nei ég þekki þig ekki. Fólki finnst 

það þekkja hann útaf Snapchat, þess vegna finnst mér það vera áhrifamest. En svo eins og með 

Oreo og þannig merki þá viltu sífellt vera að minna á þig. Eins og staðan er núna, ef þú vilt 

minna á þig, eins og núna erum við með falda myndavél og það kemur Oreo einhversstaðar inn í 

grafíkina. Þá erum við bara að segja heyrðu hérna er Oreo.  

S: Bara hafa það við augun á fólki. 

N: Já. Þá myndi ég segja að Faceobook virki best hjá okkur. Ef ég myndi framleiða auglýsingu 

fyrir Oreo sem markaðsstjóri þá myndi ég þrykkja henni á Facebook sko. Bara reyna að fá sem 

flest áhorf á þetta. Og það er samfélagsmiðillinn sem flestir sjá. Við erum með rúmlega þrjátu 

þúsund áhorf að meðaltali á hvert vídjó þar, þannig að það eru kannski í kringum tuttugu og 

sex þúsund IP tölur. Það eru einhverjir sem horfa aftur eða horfa óvart aftur. Þannig að það eru 

svona tuttugu og sex þúsund „unique veiwers“. Það eru þá fleiri sem þetta „reach-ar“ en tuttugu 

og sex þúsund sem sjá það. Ég sá að sextíu og fjögur þúsund manns verða varir við „post-ana“ 

okkar að meðaltali. Horfa greinilega ekki. Þeir sjá þá Oreo dótið og Hleðsluna í horninu.  

S: Það er þá gríðarlega verðmætt fyrir vörumerkin. Líður ykkur einhvern tímann eins og þið 

séuð að rukka of lítið fyrir auglýsingar?  

N: Já stundum. Þegar fyrirtækin eru farin að segja já strax sko. Maður fer á fund og „pitch-ar“ 

hugmynd og það er bara sagt já á staðnum. Maður er að lenda í því en ekki fyrst. Fyrst vissu 

þau ekki hvað var verið að rukka fyrir. Við hugsuðum bara ég og Egill erum tveir, okkur langar 

að vera með þessu laun á mánuði og vera með þetta til að byggja upp, smá plan bara. Og við 

ætlum að deila því að þrjú fyrirtæki. Þá var kominn einhver verðmiði sem var kominn upp 

þarna. Við sögðum þennan verðmiða og þau bara  þetta er sanngjarnt. Við erum í rauninni bara 

að borga nákvæmlega fyrir vinnuna á bakvið þetta og smá uppbyggingu. Mér fannst það vera 

smá sérstaka hjá okkur. Því þegar þú ert að fá borgað fyrir einhverja auglýsingu, þú veist ekkert 

nákvæmlega hvert peningurinn er að fara hjá þeim. En til að byrja með þá gat ég skýrt út af 

hverju við vildum þessa upphæð. Við vorum ekki að fela neitt. Það er bara allt gagnakerfið 

okkar opið. Ég sýnir fyrirtækjunum í hverjum mánuði hverjir eru að fylgjast með. Þótt ég sýni 

þeim ekki nákvæmlega hvert peningarnir fara þá sýnir ég þeim hvað við erum að gera og erum 

að stækka okkur og koma ungu fólki á framfæri. Það er það sem áttan stendur fyrir að koma 

fólki á framfæri. Ég er reyndar mjög hrifin af Instagram líka. 
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S: Já, ég ætlaði einmitt að fara að spyrja þig út í Instagram. 

N: Mér finnst það alltaf virka mjög vel. En það er líka bara mismunandi með vörur. Það getur 

verið á þröngu að auglýsa eitthvað Samsung TV á Instagram. Ekki nema maður sé að finna 

eitthvað sniðugt „content“. Svo er bara ógeðslega auðvelt að vera í Under Armour bol. Þú getur 

tekið endalaust af myndum af þér í fatamerkjum og það rýkur út. Hendir inn Instagram mynd 

af þér í einhverjum flottum fötum, það er bara screen-að og sýnt í búðinni bara eigið þið þetta 

til. Maður er að fá að heyra þetta alveg milljón sinnum. Instagram er líka öflugt með þetta að 

gera. En það er einmitt mismunandi eftir vörutegund. Stundum finnst manni soldið sorglegt að 

sjá sumar auglýisngar á Instagram sko. Það er greinilega verið að segja manneskjunni að gera 

þetta og hún gerir þetta og þetta er alveg úr sync-i við allt sem er að gera á „Instagram-i“ 

manneskjurnar og maður sér bara að þetta er kostað. Ég hugsa reyndar rosa mikið um þetta. 

S: Ég er þannig líka. Maður vill halda trúverðugleika á „feed-inu“ sínu.  

N: Einmitt. Þegar trúverðugleikinn er farinn þá er svo mikið farið. Það er hættulegra þegar þú 

ert einstaklingur. Við sem merki höfum trúverðugleika sem merki. En fólk veit líka hverjir 

„sponsar-nir“ eru svo við megum leika okkur miklu meira. En við reynum alltaf að gera það 

skemmtilega. Skemmtilegasta spons verkefni sem við höfum tekið að okkur að vera partur af 

er Milka herferð sem var í febrúar, mars. Það var þannig að klukkan tólf þá opnaðist svona 

form á Milka.is, þú gast sent hverjum sem er Milka kveðju. Það voru bara tvö hundruð kveðjur 

sem fóru í gegn og fólk fékk bara Milka súkkulaði og þetta kostaði ekki krónu. Þetta rauk út. 

Kerfið hrundi. Því við sögðum frá þessu á Snapchat. Það er ekkert mál að segja bara á Snapchat 

farðu inná þetta og þetta og gerðu þetta. Þetta sýndi líka „power-ið“ á Snapchat. Þetta fór 

eiginlega bara í gegnum okkur, það voru þúsund súkkulaði stykki sem fóru. Þetta fór bara strax. 

Þau bjuggust ekki við svona mörgum svona fljótt. Ef þetta hefði verið sett á einhverja vefborða 

eða vefsíður eða þannig dót þá myndi álagið dreifast miklu meira. En á Snapchat getur þetta 

gerst núna. Til dæmis ef við höfum haft leiki þar sem fólk á að fara inn í búðina þá bara eftir 

þrjár mínútur hlaupa tuttugu manns inn. Einhver sem er bara í grenndinni og sér þetta. Fólk er 

náttúrulega bara alltaf með símana í andlitinu.  

S: Þú varst að tala um notendur á Facebook, það er kannski mest áberandi miðillinn.  

N: Já, ég er mjög Facebook sinnaður í þessu öllu saman.  

S: Hversu mikið finnst þér að þið eigið að „post-a“ á hvern miðil án þess að vera óþolandi? 
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N: Við höfum verið að miða við einu sinni á dag á Instagram. Af því að ef við setjum einu sinni 

á dag á Instagram þá eru „like-in“ mjög öflug og við fáum aukna fylgjendur í hvert skipti. Við 

erum alltaf að reyna að stækka okkur í leiðinni. Einu sinni í dag á Instagram. Tvær til fjórar 

mínútur á dag á Snapchat. Helst ekki lengra nema það sé eitthvað sérstakt. Svo er það þrisvar 

í viku á Facebook. Þrisvar í viku á Facebook er að svínvirka.  

S: Er það allt vídeó?  

N: Já það er allt vídeó. Við erum ekki mikið í að deila myndum. Þótt við værum alveg til í að 

prófa það eitthvað, að deila myndum á milli. Til dæmis ef við erum með Instagram mynd, þá 

myndum við þrykkja henni á Facebook. Við höfum stundum verið að gera það. En við viljum 

halda Facebook-inu okkar smá vídeó tengdu. Og þrisvar í viku eins og staðan er núna er sterkt 

þar. Það er bara það sem Áttan snýst um er þrjú Facebook vídeó, ein Instagram mynd á dag. Ef 

við erum ekki með efni þá bara gerum við það ekki. Sama með Snapchat stundum koma dagar 

sem við setjum ekki neitt inn. Það er bara af því að liðið er bara þannig stemmt. Það er aldrei 

þröngvað að gera neitt. Eina sem er þröngvað að gera, en alls ekki þröngvað, eru Facebook 

vídeóin. 

S: Já, það er mesta pressan á þeim. 

N: Já mesta pressan á þeim. Við vinnum svo langt fram í tímann að ef fólk er ekki í gír fyrir 

vídeó þá er allt í lagi að fresta tökum og gera það seinna. Við reynum að vinna eina til tvær 

vikur fram í tímann þannig að vídeóin eru núna klár fyrir næstu viku og eitthvað í þar næstu 

viku. Stundum er eitthvað líka gott á blaði en verður ömurlegt vídeó og öfugt.  

S: Eru einhver vörumerki sem þér finnst meira áberandi en önnur á samfélagsmiðlum?  

N: Núna? 

S: Já, bæði hjá okkur og hjá öðrum. 

N: Náttúrulega Nocco. Þetta er einn mest seldi drykkur á Íslandi. Ég og Freysi sem er með þetta 

erum að „start-a“ „agency“ saman til að tryggja það að einstaklingar fái greitt fyrir auglýsingar 

sem þeir gera. Þetta er mjög ólíkt Eylendu pælingunni. Ég fæ inná borð til mín svona þrjú til 

fjögur fyrirtæki á viku. Þegar Áttan er uppseld þá viljum við geta nýtt þetta eitthvað aðeins. Ég 

segi við fyrirtæki ég er með fullt af öðrum miðlum sem getur verið áhugavert að auglýsa hjá. 

Spyr síðan bara inná „group-u“ hver vill auglýsa þetta. Fólk bara pantar og segir þetta passar 

fyrir mig. Ég tek þann hóp saman og hendi á þau tilboði og svo bara fer það í gang ef fyrirtækið 
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samþykir. Við höfum til dæmis tekið Aron Má í nokkur verkefni. Hann er náttúrulega alveg 

ótrúlega öflugur. Hann tekur einmitt bara svona fá verkefni sem henta sér mjög vel. RVK Fit 

stelpurnar og svona höfum verið að vinna með þeim og svona. 

S: Já einmitt. En af því að við erum að tala um svona vörumerki sem eru áberandi, Nocco til 

dæmis. En finnst þér einhver fyrirtæki vera áberandi sem eru að gera hlutina rangt? Eða hvar 

finnst þér rangt fara í þessu? 

N: Mér finnst það vera illa gerðar auglýsingar. Það er ekki bara fyrir manneskjuna það er líka 

fyrir miðlinum. Fyrir þessu öllu. Auðvitað er á gráu svæði að vera að auglýsa vörur á þessum 

miðlum. Ef maður er meðvitaður um það að þetta sé á gráu svæði og maður þarf að koma þessu 

fagmannlega út þá finnst mér það vera rétt gert. Eins og fyrir mig sem Nökkvi, á mínum 

miðlum, ég er ekki með neinar auglýsingar á þeim. Ekki nema föt því maður er bara í fötum 

skilurðu. Það er ógeðslega þægilegt „product placemennt“. Að gera svona fatasamninga er bara 

það besta sem maður getur gert þegar maður ætlar að fá einhverjar tekjur út úr þessu. Ég mun 

örugglega aldrei taka mynd af mér haldandi á skyrdollu, mér finnst það bara ekki passa. Það 

þyrfti að vera einhver bragðtegund sem ég hefði valið, þá ertu komin með auglýsingu sem er 

góð. Ég valdi þessa bragðtegund, „check-ið“ á þessu. Þá er þetta farið að vera ég. En í dag skoða 

ég eiginlega bara fimm vel valin „story“ á Snapchat á dag, og það þurfa að vera einhver sem 

skilja eitthvað eftir. En sumar auglýsingar eru svo augljósar og þröngvaðar. Það er það sem 

mér finnst vera illa farið með.  

S: Af hverju segirðu að það sé á gráu svæði að auglýsa?  

N: Það sem er á gráu svæði er það að þú þarft að finna þær vörur sem þú fýlar, þá finnst mér 

það vera í lagi. En um leið og þú ert komin með tilboð frá einhverjum vörum sem þú þekkir 

ekki þá ertu á gráu svæði. Gráa svæðið nær yfir þetta allt. Ég mun aldrei vita hvort þú „actually“ 

fýlar eitthvað sem þú ert að tala um. Ekki nema ég treysti þér auðvitað, en ég mun samt aldrei 

vita það. En maður þarf auðvitað bara að vera með vörur sem maður notar oft og þekkir vel til, 

þá er það í góðu lagi. Miðla einhverjum fróðleik og boðskap. Mér finnst allt í lagi að auglýsa 

auðvitað en maður þarf að auglýsa eitthvað sem sendir rétt skilaboð. Allt sem ég auglýsi er 

eitthvað sem ég fýla. Ég átti Lenovo tölvu þegar ég átti fund með Nýherja. Ég var þá til í að 

auglýsa Lenovo tölvu. Sama með Oreo. Ég hef elskað það síðan ég var lítill. Líka með prinsipp, 

ég myndi ekki snap-a mig vera að borða Oreo á virkum degi af því að ég geri það ekki. Ég er í 

Oreo snöp-um á laugardögum og sunnudögum þegar það eru nammidagar hjá mér. 

S: Þannig að þú pælir mikið í trúverðugleika?  
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N: Já algjörlega. 

S: En ertu þá ekki líka að kenna krökkunum hérna að það skiptir máli? 

N: Jú það er það sem við miðlum til þeirra. Við ætluðum að ráða einn strák en þegar við 

töluðum við hann um „sponsor-ana“ okkar þá var hann alveg á öfugri skoðun. Ég þarf að vera 

í góðum samskiptum við hópinn. Það er til dæmis ein vara frá Innes sem einn frá okkur fýlar 

bara alls ekki, og þá er hún aldrei með þá vöru. Bara ekki séns. Þau velja bara það sem þeim 

finnst. En það er sem betur fer bara eitt tilfelli. 

A: En hvernig heldurðu að framtíðin verði í þessu? Þú segir til dæmis að Snapchat sé bóla sem 

mun springa bráðum. Hvernig sérðu fyrir þér að samfélagsmiðlar muni þróast almennt?  

N: Ég hef mikla trú á að Facebook haldi áfram eins og það er núna. Mér finnst það vera búið 

að byggja svo sterkan grunn. Instagram virðist líka vera farið að vera gamla góða 

myndamappan hjá fjölskyldufólki. Maður er farin að skoða Instagram-ið hjá félögunum og 

skoða hvað maður var að gera. Heldur vel utan um minningar. Ég held að Instagram verði alltaf 

öflugt. Snapchat er náttúrulega með „one-on-one conversations“ upprunalega. Fólk átti bara að 

tala saman í myndum. Þegar „my story“ kemur þá geta allir skoðað það. Svo þegar þeir henda 

inn tölum þá geta fyrirtæki séð hversu margir sáu. Þá getur maður farið að vera miklu meira 

markaðstengt. Ég held að það muni halda áfram í einhvern tíma, en ekki eins margir. Það er 

bólan sem springur. Að allir geti farið að kalla sig Snapchat stjörnur. Ég er hræddur við þá 

þróun að fyrirtæki missi líka trúverðugleikann vegna þess að allir eru orðnir allt.  

S: Heldurðu að það svona „angencys“ muni fara aukandi? Eins og þið eruð að gera?  

N: Já bara eins og auglýsingastofur held ég. Þetta eru bara nýju auglýsingastofurnar. Okkur 

finnst skemmtilegt að sjá þegar að við tökum að okkur verkefni sem eru vanalega ekki mikið 

auglýst að þeir sjá nákvæmlega hvernig gekk. Hversu margir til dæmis fengu sér „app-ið“ til 

dæmis. En til dæmis með Oreo þá er það selt í þúsunda tali og erfiðara að sjá muninn. Til dæmis 

einu sinni þegar við unnum með Lenovo þá var sölumet hjá þeim. Við förum alveg upp í tuttugu 

og fimm þúsund áhorf á Snapchat. Aron Már fer til dæmis mest í þrjátíu þúsund.  

S: Já einmitt. En frábært takk kærlega fyrir þetta.  
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Viðmælandi 2 

Spyrjandi: Það sem þið eruð að gera er öðruvísi en aðrir sem við erum að tala við. Þið eruð með 

hefðbundnari auglýsingar.  

Anna Fríða: Já einmitt. Við erum aðeins stærra fyrirtæki heldur en til dæmis Áttan.  

S: Já, þið eruð meira „establish-ed“ fyrirtæki. Magnús er til dæmis með alveg nýtt fyrirtæki.  

En Skoðaðir þú listann sem ég sendi þér? 

A: Já ég gerði það. 

S: Hvernig leist þér á hugmyndina okkar varðandi ritgerðarefni?  

A: Mjög vel mér finnst þetta mjög áhugavert.  

S: Geturðu byrjað á að segja mér nafnið þitt og um starfið þitt, bara formlegt.  

A: Ég heiti Anna Fríða Gísladóttir og er markaðsstjóri Dominos. Það að vera markaðsstjóri 

Dominos felur í sér að ég sé um allt markaðsstarf bæði innra markaðsstarf, sem sagt pínu 

mannauðsmál. Og ytra markaðsstarf. Ég sé um samfélagsmiðlana, „marketing budget“, móta 

stefnu, hvaða stefnu við viljum fara í. Er í miklum samskiptum við auglýsingastofuna sem við 

erum hjá. Svo sit ég líka í framkvæmdastjórn fyrirtækisins og er í vöruþróunarteyminu. Það 

þýðir að ég borði mikið af pítsu stundum. En þetta er mjög skemmtilegt og áhugavert. Við 

erum ekki mörg á skrifstofunni svo ég er puttann í mörgu öðru. Ein og ég sé um alla Dominos 

deildina og þróun á „app-i“ og vef. Það er einn maður sem er með það á sinni könnu en ég er 

með honum í því. Einnig viðburðahald ef við erum með í Secret Solstice eða eitthvað þannig. 

Þetta er mjög fjölbreytt starf og það er það sem ég held að hafi haldið mér svona lengi í starfinu 

og líka hvað ég ræð mér sjálf. Hafa ábyrgð.  

S: Ef þú lítur til baka, 5-10 ár, hvernig markaðssetning fannst þér vera allsráðandi þá?  

A: Sko nú er ég ekkert mikið eldri en þú. Þannig ég hugsa að 5 ár aftur í tími þá var kannski 

aðeins öðruvísi landslag. Þá var dregið úr auglýsingum miðað við hvernig það er í dag og ef 

maður fer 10 ár aftur í tímann þá voru þær kannski aðeins meiri svona „big“ auglýsingar. Það 

hafa náttúrulega verið miklar breytingar á auglýsingamarkaðnum. Auglýsendur eru farnir 

mikið úr þessum hefðbundnu miðlum yfir í annars konar miðla og þá sérstaklega 

samfélagsmiðla. Fyrir nokkrum árum var miklu meira um prentauglýsingar sem er miklu minna 

um núna. Maður sér það alveg. Sú kaka er alltaf að minnka. Fyrir 10 árum var meira af stórum 

sjónvarpsauglýsingum og stærri herferðum sem er reyndar pínu að koma aftur núna. En 
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breytingin er að það er verið „incorporate-a2 þessa nýju miðla með í þá herferð. En fyrir 

nokkrum árum gastu sett stóra herferð í gang fyrir framan Kastljós eða Eurovision og þá voru 

allir búnir að sjá það, en það er aðeins öðruvísi landslag í dag. Það sem ég held að sé mesta 

breytingin er í prentmiðlunum og útvarpið er búið að halda sér sem sterkur miðill. En já kannski 

prent og sjónvarpsauglýsingar eru búnar að taka mestum sveiflum. Einnig hvað fólk borðar og 

samfélagsmiðlar og svona.  

S: Hvernig heldurðu að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi öðruvísi áhrif en hefðbundnar 

auglýsingar? 

A: Mér finnst auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa öðruvísi áhrif en aðrar auglýsingar vegna 

þess að þetta eru persónulegri auglýsingar. Ef þær eru vel gerðar eru þær gerðar sérstaklega 

fyrir samfélagsmiðlana og eiga að tala mun betur til neytandans heldur en hefðbundnar 

auglýsingar. Þetta fer alltaf rosalega eftir því í hvaða bransa þú ert og hvernig samskiptum á 

samfélagsmiðlum er háttað hjá fyrirtækinu. Ef auglýsingar á samfélagsmiðlum eru vel gerðar 

kalla þær fram einhver viðbrögð hjá neytendum hvort sem það er gleði eða samkennd eða 

löngun eða eitthvað. Það tel ég vera góða auglýsingu á samfélagsmiðlum sem kallar fram 

tilfinningu. Það kallar líka fram öðruvísi hegðun hvort sem að við kaupum eða hvort þú „like-

ar“ eða „share-ar“. Fer eftir því hvað markmiðið er hjá hverjum og einum. Ég held að 

auglýsingar hafi öðruvísi áhrif að því leitinu til, með aukinni komu netverslana á Íslandi þá 

held ég að samfélagsmiðlar ýti meira undir kaup en aðrir hefðbundnir miðlar. Það er í rauninni 

byggt á minni reynslu að vera að sjá um „e-commerce“. Þetta er mismunandi eftir geirum að 

sjálfsögðu. Svo er það líka mismunandi eftir hvernig samfélagsmiðlum, er þetta Snapchat eða 

erum við að tala um Facebook þar sem við erum bara „one click away“ frá því að kaupa eða 

hvernig er farið að þessu. Auglýsingarnar á samfélagsmiðlum eru þannig að fólk tengir meira 

við það og „react-ar“ frekar ef þær eru vel gerðar, heldur en við svona hefðbundnar auglýsingar.    

S: Hvaða samfélagsmiðil notar þú mest í dag? Bæði Dominos og þú persónulega.  

A: Dominos er á Facebook og Twitter. Svo notum við Instagram samhliða þar sem við bara 

deilum áfram þegar að við á. Við fundum það að Instagram væri ekki miðill sem hentaði okkur 

neitt svakalega vel. Við vorum með Snapchat en lokuðum því vegna þess að það passaði ekki 

við „brand-ið“. Við vorum eiginlega of mikið að „copy-a“ bara það sem aðrir voru að gera og 

ég trúi því að maður eigi ekki að vera á öllum samfélagsmiðlum heldur þeim samfélagsmiðlum 

sem henta vörumerkinu og eru viðeigandi.  

S: Sem er náttúrulega gjörsamlega ólíkt á milli vörutegunda. 
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A: Algjörlega. Það er það sem ég held að íslensk fyrirtæki klikka oft á. Segja allt í lagi það eru 

samfélagsmiðlar, við ætlum bara að vera á öllum samfélagsmiðlum og vera síðan ekkert að 

sinna þeim. Það finnst mér vera algjör synd og tímasóun. Við erum búin að finna þá 

samfélagsmiðla sem henta vörumerkinu okkar, þar sem við erum að fá mikið „reaction“ til 

baka. Það tók tíma að finna það. Ég persónulega er mest á Instagram og Twitter. Svo er ég 

alltaf á Facebook, Facebook er vinnutólið mitt líka. Svo er ég að nota það sem samskiptamiðil 

líka, „chat-ið“ og þannig. Snapchat líka. Ég finn það samt að ég er að minnka Snapchat á 

kostnað Instagram.  

S: Hver heldurðu að sé áhrifamesta leiðin til að markaðssetja á samfélagsmiðlum í dag? 

A: Það er ótrúlega mismunandi eftir hvernig fyrirtæki þú ert og hvernig markmið þú hefur. Ef 

ég tala út frá Dominos þá er það líka mismunandi því stundum viljum við vekja athygli á 

einhverju. Stundum viljum við hvetja til kaupa. Það sem við höfum séð að áhrifaríkasta leiðin 

til að markaðssetja á samfélagsmiðlum er að leggja metnað í efnið sem við framleiðum. Finna 

efni sem vekur einhverjar tilfinningar hjá fólki. Ein mjög vel heppnuð herferð sem við vorum 

bara með á samfélagsmiðlum var í fyrra í tengslum við Dominos deildina þá fengum við 

leikmenn úr Dominos deildinni og vorum með „HeforShe“ og það var herferð sem var bara á 

samfélagsmiðlum. Við höfum aldrei á ævinni fengið jafn mikið af deilingum og hinu og þessu. 

Dominos talar um það í dag að þetta er áhrifamesta herferðin sem þau hafa farið í.  

S: Var það bara hérna á Íslandi? 

A: Já. Og þau sýndu það í New York og fleira.  

S: Já þetta var alveg þannig að þetta vakti fullt af tilfinningum. 

A: Þetta var svona þar sem maður var stoltur en samt líka leiður og þetta var bara svona blanda 

af þessu. En samt á endanum svona vel gert. Það eru tilfinningar sem maður vill kalla fram. Eins 

og í bransanum sem ég starfa í þá vill ég helst leiða til kaupa oftast. Þá viljum við vekja þær 

tilfinningar sem eru svona að eitthvað sé girnilegt og að fólki langi í eitthvað. Áhrifaríkasta 

leiðin til þess er að vera með hnitmiðaðan texta og meiri áherslu á myndir. Það hefur hentar 

okkur lang mest. 

S: En þið eruð þá á sama tíma að gera ykkur grein fyrir því að þið verðið að passa upp á 

vörumerkjavirðið? Eins og í „HeforShe“, þannig að þið eruð ekki bara að reyna stuðla að því að 

selja pítsur? 
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A: Já, algjörlega. Málið með Dominos er að það er rosalega mikil vörumerkjavitund, við erum 

alveg með 100% vörumerkjavitund samkvæmt mælingum þannig að við þurfum ekki mikið að 

vinna í því að kynna okkur og þekking á vörunni okkar er mjög mikil. Eru frekar alltaf að leitast 

eftir því hvernig við bætum ímyndina okkar. Við vitum það að fólk fer á samfélagsmiðla til að 

dreifa huganum þannig að við leggjum miklu meiri áherslu á gott efni og skemmtilegt „content“ 

frekar en sölu. En í góðu „content-i“ eru undirliggjandi eru söluskilaboð. Ekki bara fáðu þér „Meat 

and Cheese“, hún kostar þetta, bæ. Það hentar ekki og þannig viljum við ekki auglýsa vöruna 

okkar. 

S: Eruð þið með einhvern kvóta, hversu mikið þið „post-ið“ á Facebook eða Twitter? 

A: Nei ekki formlega heldur höfum við bara fundið okkar takt. Ég sé ein um samfélagsmiðlana 

fyrir Dominos og ég tek þetta alltaf þannig að ég sé hvað er í gangi hjá okkur. Ef það eru 

herferðir þá „post-a“ ég í takt við það en annars legg ég áherslu á „quality over quantity“. Ég 

myndi segja að við „post-um“ svona tvisvar til þrisvar í viku. Það er ekkert heilagt stundum 

post-um við sjaldnar og stundum meira. Þá kannski „post-um“ við sjaldnar en látum það lifa í 

tvo daga. Við viljum frekar vera með gott efni en of mikið. Það er það sama með Twitter. 

Twitter er kannski aðeins öðruvísi, það er miklu meira lifandi miðill en Facebook til dæmis. 

Við leyfum okkur miklu meira þar þannig við „post-um“ örar þar.  

S: En ert þú ekki oft á tauginni bara að „post-a“ fyrir hönd Dominos og svo kannski bara „shit“, 

þetta var ekki málið. Af því að þú ert svo frökk á því? 

A: Jú ég verð það alveg. Ég hef stundum alveg þurft að sýna kærastanum mínum og sagt bara 

get ég sett þetta inn. En þegar maður er búin að vinna svona lengi hjá sama brandi þá bara 

þekkirðu „brand-ið“ svo rosalega vel og sú ímynd sem við höfum þróað með okkur í dag er sú 

ímynd sem ég hef verið að þróa með „brand-inu“. Þannig ég er svona jú Dominos myndi segja 

þetta en Anna Fríða myndi ekki segja þetta. Það er líka allt í lagi að taka pínu sénsa, sérstaklega 

á Twitter. Eitthvað sló óvænt bara sjúklega mikið í gegn. Þetta sló ekki jafn mikið í gegn og ég 

hefði haldið. En það er líka bara partur af þessu. Ég var fyrst stressuð. Sérstaklega að ég myndi 

„post-a“ á mínum aðgangi en ekki Dominos eða öfugt.  

S: Finnst þér einhver vörumerki vera að gera áberandi vel eða illa? Vera að gera eitthvað rangt? 

A: Já. Mér finnst Húrra vera að gera frábæra hluti á samfélagsmiðlum og það tengist svo 

ótrúlega mikið vörumerkinu sem þið (Húrra) eruð með. Þið eruð búin að leggja rosalega mikinn 

metnað í að vera með gott „content“ og þið eruð með stúdíó og þannig sem engin annar er að 
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gera. Maður sér að aðrir séu að reyna að „copy-a“. Mér finnst WOWair vera að gera góða hluti 

á samfélagsmiðlum. Þeir eru líka búnir að vera að nýta ólíka samfélagsmiðla til dæmis fóru á 

Tinder og voru með herferð þar. Þeir eru að fara óhefðbundna leið. 66 North eru alltaf sterkir en 

það er náttúrulega alltaf í tengslum við aðra herferð hjá þeim og þeir eru svona komnir með 

stórt batterí í kringum sig. Krónan kemur oft rosalega mikið að óvart, sérstaklega miðað við 

helstu samkeppni þeirra sem er ekki að gera neitt á samfélagsmiðlum. Mér finnst Krónan vera 

búin að gera mjög góða hluti. Þetta eru þau helstu sem ég þekki af eigin reynslu hvernig séu að 

standa sig vel. En það eru rosalega mörg sem eru að standa sig illa. Því miður eru mörg innan 

míns geira að því. Margir sem svara einnig ekki viðskiptavinum sínum eða eru ekki consistent 

í efni. Við notum náttúrulega samfélagsmiðla sem markaðstól en líka sem þjónustutól. Erum 

alltaf að reyna að komast nær viðskiptavinum okkar og við gerum það með samfélagsmiðlunum 

okkar.  

S: Finnst þér auglýsingar á samfélagsmiðlum virka betur en hefðbundnar auglýsingar? 

A: Fyrir mig, já virka samfélagsmiðlaauglýsingar betur en hefðbundnar en það er líka vegna 

þess að ég sjálf er frekar mikið á samfélagsmiðlum. En hvernig Dominos nýtir 

markaðssetninguna sína er að við erum með frekar stóran markhóp og það eru ekki allir á 

samfélagsmiðlum. 

S: Þið eruð að „target-a“ mismunandi hópa. 

A: Já og við erum kannski með sömu skilaboð á öllum miðlunum en við komum þeim frá okkur 

á mismunandi hátt og það skiptir ótrúlega miklum máli. Þetta er kannski samverknaður allra 

þátta sem skilar sér í einhverju. Hvort sem að það er einhver útvarpsauglýsing og svo sá hann 

það á Facebook eða einhver las auglýsingu í blaðinu og síðan heyrði hann það í sjónvarpinu 

eða hvað sem er. 

S: Þannig að það er kannski líka það sem er ólíkt með ykkur og til dæmis Áttunni, hafa bara 

ákveðin markhóp sem er bara á Facebook eða öðru og þau þurfa ekkert að beina fólki úr blaðinu 

og inná Facebook auglýsingu.  

A: Nei. Þannig að við erum með mjög stóran og fjölbreyttan markhóp og pössum okkur hvernig 

við „target-um“ hvern og einn. Áttan er alveg með sinn kjarnahóp en okkar markhópur er allir 

sem borða pítsu, sem er náttúrulega ótrúlega margir og það er mjög mismunandi í hvaða 

aðstæðum þú ert að borða pítsu. Er leikur? er afmæli? Ertu þunnur? Eða hvað sem er. Þetta er 

samspil mismunandi þátta.  
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S: Þannig að allir miðlar henta vörumerkinu? 

A: Ekki allir samfélagsmiðlar, en annars jú. Við notum krossmiðlun mjög mikið, sem er þá 

samblanda af útvarpi, vefborðum, prenti, umhverfismiðlum, samfélagsmiðlum, póstlista og 

fleira. Það sem við getum mælt mest eru samfélagsmiðlar því við getum mælt hversu margir 

smelltu á þetta, það er það sem ég fýla mjög vel við samfélagsmiðla. Maður er með „concrete“ 

tölfræði „versus“ hvernig þú ert með útvarp eða eitthvað. Þá er einhver formúla sem er reiknuð, 

en voru svona margir sem hlustuðu?  

S: Þannig að þú myndir klárlega segja að samfélagsmiðlar hafi það forskot á hefðbundna 

miðla?  

A: Engin spurning. Og það er það sem ég er mjög ánægð með samfélagsmiðla. Maður fær líka 

ótrúlega mikið virði fyrir peninginn. Þetta er mjög hagstæður miðill, þú nærð til ótrúlega margra 

„versus“ hefðbundna miðla. Annað fyrirtæki sem er líka gott á samfélagsmiðlum er Geysir 

búðin. Mér finnst hún vera með mjög flott efni og alveg í takt við þeirra stefnu. Það skiptir svo 

miklu máli að finna hvaða tón þú ætlar að tala í á samfélagsmiðlum því hann verður að passa 

við annað sem þú ert að setja þarna út. Fyrirtækjum hættir stundum til að gera það ekki. Eru 

allt öðruvísi á samfélagsmiðlum og nota jafnvel allt öðruvísi liti heldur en í öðrum.  

S: Ekkert „consistency“?  

A: Já, sem mér finnst ekki hitta.  

S: Hvernig sérð þú fyrir þér að þetta (samfélagsmiðlar) þróist? Þú sagðir að sjónvarp væri að 

koma aftur.  

A: Já ég er pínu búin að vera að sjá það. Við sáum það náttúrulega sérstaklega í fyrra sumar 

þegar að EM var sem hæðst þá voru bara öll fyrirtæki með EM herferð í gangi.  

S: Og þau sem voru ekki með þau sá eftir því að hafa ekki hugsað það fyrr. 

A: Einmitt. En ég pæli mikið í þessu og þá sérstaklega hvað varðar samfélagsmiðla og það er 

eiginlega bara erfitt að segja til um það. Það eru svo ótrúlega margir þættir sem spila inní. Það 

er vöruþróunin hjá fyrirtækinu, hvaða miðla þau ætla að fara að bjóða uppá og hvaða þörf þeir 

greina að við þurfum. Svo er það bara hvernig markaðurinn bregst við. Google+ er dæmi um 

samfélagsmiðil sem kom ekkert fyrir löngu síðan og leit út á blaði sem samfélagsmiðill sem átti 

að virka en neytendur voru ekki að taka við honum og voru ekki að skilja hann. Hann féll þess 

vegna strax. Líka með MySpace og þannig. Þetta er blanda af mismunandi þáttum. En ég hef 
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ekki miklar áhyggjur af framtíð samfélagsmiðla, ég held að þeir séu komnir til að vera og verði 

næstu tíu árin. Þeir eru náttúrulega búnir að vera seinustu átta ár og eru búnir að þróast rosalega 

mikið. Ég held að sá samfélagsmiðill sem gæti verið á undanhaldi og gæti kannski dottið út er 

Snapchat. Sérstaklega með þróun á öðrum miðlum, við íslendingar eru náttúrulega allt öðruvísi 

en allir aðrir. Við vorum miklu seinni að fatta Twitter og notkun á Snapchat er þúsund sinnum 

meiri en gerist annars staðar, þannig að við erum alltaf bara sérstakt dæmi. Það eru miklu færri 

á Twitter en annarsstaðar í heiminum. En ég held að Snapchat sé sú bóla sem mun springa fyrst. 

En ég veit ekki hvort það sé eftir eitt ár eða fimm. Það er ómögulegt að segja til um það. Það 

er margt sem spilar inní. Ég held að sama hvaða miðlar verða í boði í framtíðinni, ef 

markaðsfólk fylgist vel með og hugsar út fyrir kassann og þekkir „brand-ið“ sitt vel þá mun 

það standa sig vel. Það er bara að þekkja vörumerkið sitt og hvaða rödd þú ætlar að „present-

a“ held ég, eða finnst mér.  

S: Frábært, takk kærlega fyrir þetta.  
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Viðmælandi 3 

Spyrjandi: Byrjum á fullu nafni, stöðu þinni og lýsingu á vinnunni þinni. 

Magnús Sigurbjörns: Ég heiti Magnús Sigurbjörnsson og er framkvæmdarstjóri Papaya. Papaya 

býður upp á sérhæfðar lausnir á samfélagsmiðlum.  

S: Ef þú hugsar til baka 5 ár aftur í tímann, hvernig markaðssetning fannst þér vera allsráðandi 

þá?  

MS: Ég held að þá hafi auglýsingar á samfélagsmiðlum rétt að byrja en það var ekki mikið um 

það. Það fór allt mest í sjónvarp og blöð og vefborðar voru líka mjög vinsælir. Þeir eru það 

reyndar ennþá í dag en það hefur aðeins dregist úr því. Umhverfið hefur breyst.  

S: Í þinni vinnu, hvaða samfélagsmiðla ertu að fara að leggja mesta áherslu á? 

MS: Við leggjum mesta áherslu á Facebook og Instagram. En það er náttúrulega mikið um 

Google auglýsingar og YouTube auglýsingar sem eru að færast í vöxt af því að það er mikið af 

myndbanda auglýsingum sem er núna frekar „current“ og eru að koma sterkar inn. Allir 

samfélagsmiðlar eru að þróast mikið í myndbönd.  

S: Ef þú berð saman hefðbundnar auglýsingar og auglýsingar á samfélagsmiðlum, hvernig 

myndirðu lýsa muninum?  

MS: Það er kannski ekkert svo mikill munur. Það komast alveg jafn mikið af upplýsingum í 

auglýsingum á samfélagsmiðlum og öðrum miðlum. Blaða auglýsingar eru með fullt af texta 

eða það er verið að „blammera“ einhverju framan í þig og það er líka þannig á 

samfélagsmiðlum. En þú getur verið miklu meira „interactive“, það eru meiri möguleikar að 

senda fólk eitthvað áfram til þess að finna meiri upplýsingar. Auðveldara að finna upplýsingar. 

Þú þarft að taka upp tölvuna þína eða símann og fara á vefsíðuna til að finna eitthvað en með 

samfélagsmiðlana þá ertu kominn með „click-ið“. Það er meira „interactive-ið“ sem er miklu 

meira.  

S: Er einhver leið áhrifameiri en önnur á samfélagsmiðlum?  

MS: Í grunninn snýst þetta allt bara um efni. Ef þú ert með einhverja „brilliant“ mynd sem segir 

eitthvað mjög sterkt þá er það frábær leið. Ef það eru einhver mjög áhrifarík myndbönd líka 

auðvitað. En það efni sem fær mesta athygli er bara gott efni. Það er í rauninni bara 

grunnpunkturinn. Sama hvaða efni það er. Ef það er langur „status“ og eitthvað þvílíkt inní, 

eitthvað sem meikar mikið „sense“ þá hefur það einhver áhrif. Það er í grunninn það sem mér 
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finnst. En maður hefur séð síðustu misseri gríðarlega áherslu á myndbönd. 

Myndbandaauglýsingar virðast vera að virka best fyrir flesta en þá er líka komin pressa að gera 

myndböndin vel. Þú getur ekki bara verið með símann einhverstaðar út í náttúru og reynt að 

taka myndband af einhverju sem þú ert að selja. Það er áhersla á að gera eitthvað vel og vera 

með allt í lagi græjur og einhvern sem kann að taka upp myndband.   

S: Já einmitt og ekki hafa það of langt og koma öllu frá sér á stuttum tíma og hafa þetta nógu 

grípandi. 

MS: Einmitt, athyglisspannið hjá fólki er ekki neitt. Það jarðar við sekúndur. Þannig að fyrstu 

tvær, þrjár sekúndurnar eru eiginlega mikilvægastar. Ef þær eru góðar ertu búin að festa fólk. 

Það er oft það sem maður þarf að hugsa til. Þarft að ná að hólka fólk strax. Tölfræðin segir að 

undir tíu prósent horfir á allt vídeóið. Það er jafnvel minna. Þú færð bara vídeó framan í andlitið 

og þú horfir ekkert á það allt.  

S: Eru einhver vörumerki sem þér finnst vera meira áberandi en önnur á samfélagsmiðlum?  

MS: Mér finnst það bara mismunandi. Ég held að það séu eiginlega fyrirtækin sem eru að sinna 

því á „daily basis“ og eru ekki að gera þetta með hangandi hendi. Gera þetta innan frá 

fyrirtækinu. „Outsourcing“ er ekkert það góð hugmynd. Þess vegna er mitt fyrirtæki svolítið að 

reyna að koma inní fyrirtæki og leiðbeina þeim líka. Ekki bara já ég ætla að taka „social media-

ð“ þitt í tvö ár.  

S: Já einmitt þá missirðu líka svo mikið þetta persónulega „touch“. 

MS: Akkúrat, það er svo mikilvægt. Þú ert að tala við persónu.  

S: Við létum Libertine merkið sem við erum með í búðinni heyra það um daginn því þau eru 

með svo óspennandi samfélagsmiðla. Þau „outsource-uðu“ samfélagsmiðlunum sínum fyrir 

einhverjum og fólk er bara að „post-a“ inná þetta sem gengur kannski ekki einu sinni í fötunum. 

Þetta er ekki það sem lætur fólk elska merkið þitt. Þetta er ekki leiðin ef maður vill vera 

persónulegur.  

MS: Nákvæmlega, það er mikilvægt að hafa persónuleg tengsl. Ég sé að Húrra gengur mjög 

vel á samfélagsmiðlum. Fólk vill myndi og vídeó. Á Facebook og Snapchat, það eru reyndar 

allir búnir að herma eftir Snapchat svo það er á smá „rough phase“. Instagram líka því það er 

bara fallegt. Auglýsingarnar eru yfirleitt frekar fallegar. Maður verður ekkert fyrir vonbrigðum 

í „user experience“.  
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S: Heldur þú að auglýsingar á samfélagsmiðlum virki yfir höfuð betur en hefðbundnar 

auglýsingar? Eða heldurðu að það fari eftir því hvað er verið að auglýsa? 

MS: Já, já. Ég held að þær virki. Það er líka hægt að vinna mjög mikið með notendunum. Það 

er eitt sem ég er svolítið að kynna fyrir fólki. Um leið og þú ferð inná vefsíðu þá geturðu tengt 

þig beint við notandann. Um leið og hann ýtir á einhverja vöru hjá þér þá veistu að hann er 

búin að vera að skoða þessa vöru. Þá geturðu farið í „remarketing campaign“ og auglýst þessar 

vörur þangað til að hann kaupir. Þannig að það er allavega í fyrirtæki sem eru í sölu og 

þjónustugeiranum eiga algjörlega að reyna að gera allt sem er hægt í þessum málum til að vita 

hvað notandinn er búin að gera, hversu langt í kaupferlinu hann er kominn, reyna að fá 

„conversion-ið“ á alla mögulega vegu.  

S: Þannig að það endi samt á sölu?  

MS: Eiginlega sko. Það er eitthvað sem er allavega hægt að gera. Við erum að sjá tól núna og 

tæki sem hægt er að fylgjast meira með þessu. Það er ótrúlegt virði fyrir fyrirtæki sem eru að reyna 

að selja sig. Ekki bara fyrir þannig fyrirtæki líka bara fyrirtæki sem eru að selja til annarra 

fyrirtækja. Ef maður fer inná einhverja síðu hjá fyrirtæki og ert að skoða vörur fyrir fyrirtækið 

þitt þá eru þau að „blammera” á þig. Hefur alveg hugrenningartengsl. Þetta fer alveg í hausinn á 

þér. Það er eitt af mikilvægustu tólunum fyrir allavega fyrirtæki sem eru að reyna að selja 

vöruna sína. Á hvernig hátt sem þau selja hana.  

S: Já þetta er góður punktur með hugrenningartengslin. Eins og með Nocco drykkinn, mér hefði 

aldrei dottið í hug að kaupa mér þetta en núna eru þau að gera vel á samfélagsmiðlum og allt í 

einu er ég byrjuð að kaupa mér þetta í staðin fyrir kaffi á kvöldin. Því þetta er alltaf í andlitinu 

á mér.  

MS: Já einmitt. Bara það að kynna vöru og svo er hún alltaf fyrir framan þig og þú ferð einu 

sinni inná þessa síðu þá getur það endað bara með því að þú kaupir þetta.  

S: Nákvæmlega. En hefur þú einhverja skoðun á því hvað fyrirtæki eiga mikið að vera í 

andlitinu á fólki? Hvað það á að „post-a“ mikið? Á Facebook, Instagram og þessum helstu 

forritum.  

MS: Ég held að það fari mjög mikið eftir fyrirtækjum og í hvaða bransa fyrirtækin eru. Það er 

alveg dæmi um fyrirtæki sem geta verið á harðri herferð í mánuð og svo haldið kjafti í þrjá. 

Það gæti alveg eins náð árangri. Eytt pening í þennan mánuð stratetískt en kannski aðeins „low 

play-að“ í þrjá. Sum fyrirtæki sem eru aðallega að reyna að ná til viðskiptavina eiga meira að 
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reyna að vera virk allan daginn og reyna að ná til fólksins. Það eru hundrað leiðir hvernig. Það 

er engin ein leið rétt. Fyrirtækin þurfa að meta þetta. Ef þú er B2C þá áttu að vera þarna mikið.  

S: Það er líka bara eins og strákarnir (Í Húrra verslun) að þetta var bara orðið það mikið að Óli 

Alexander er núna bara í þessu. Það þarf bara manneskju til að hugsa um þetta allan daginn.  

MS: Já heyrið þið ekki billjón sinnum á dag já ég sá þetta á Facebook eða Instagram?  

S: Jú mjög oft. En ef þú hugsar um framtíðina hvað er komið til að vera og hvað gæti verið á 

undanhaldi? Hvað gæti dáið út? 

MS: Maður sér mikla þróun núna. Myndböndin eru mjög mikið núna og ég held að það sé að 

fara að aukast. Það er þannig að bæði Facebook og Twitter hafa verið að kaupa réttinn af 

keppnum, fótbolta, Twitter keypti NFL réttindi. Amazon keypti það um daginn þannig að 

Twitter missti þau. Facebook keypti um daginn réttinn á mexíkósku fótboladeildinni held ég, 

eða bandarísku. Þannig að við erum að sjá fyrirtækin vera orðin miklu meira en 

samfélagsmiðla. Þau fara kannski að gera kvikmyndir bráðum eða kannski kaupir Facebook 

bara Netflix. Geirarnir eru að sameinast út frá þessu. Fólk horfir mikið á þáttum. Ef Facebook 

myndi kaupa Netflix myndi það vera frítt og þeir myndu kannski fjármagna það með 

auglýsingum. Gæti komið sú bylgja.  

S: En þannig þetta er allt bara að sameinast?  

MS: Já ég held að geirarnir séu meira að sameinast og haldast meira í takt. Ég held að það er það 

sem við sjáum. Það er líka að dragast mikið úr því að fólk sé að fara í app store og fái sér app. 

Ég held að það sem fyrirtæki þurfa að gera í markaðssetningu er að leita inná þá miðla sem eru 

til. Sem eru náttúrulega þessir samfélagsmiðlar og kannski önnur forrit sem þau geta fundið.  

S: Já, en það hentar ekki allt öllum heldur.  

MS: Einmitt. Svo er það Messenger, hann er orðinn stór. Það er orðið eins og að senda tölvupósta. 

Þú ert að fá beina „action-ið“. Ert að fá skilaboð. Þar fer að koma vettvangur til að auglýsa.  

S: Já á Messenger bara. 

MS: Já. En við verðum bara að sjá hvernig þetta á eftir að þróast það er náttúrulega alltaf verið 

að flækja fyrir okkur, það er verið að uppfæra eitthvað nýtt og allir brjálaðir. Ég held að stóra 

pælingin sé að geirarnir fari að sameinast og þeir leiti á önnur svið sem hentar þeim og það sem 

þeir vita að notendur eyða tíma í. Miðlarnir eru líka að sameinast til dæmis geturðu oft sign-að 
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upp í eitthvað í gegnum Facebook. Þá tekur það engan tíma og fyrirtækin eru komin með góðar 

upplýsingar um þig.  

S: Og náttúrulega bara fá fleiri inn af því að þetta er svona auðvelt. En takk kærlega fyrir þetta.  

 

 

  



 

 

80 

 

Viðauki C: Spurningakönnun 

Markaðssetning fyrirtækja og áhrifavalda á samfélagsmiðlum 

 

Kæri þátttakandi, 

Þessi spurningalisti er hluti af rannsókn sem gerð er í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík og fjallar um samfélagsmiðla sem markaðstól á íslenskum markaði. 

 

Okkur þætti vænt um ef þú tækir þér örfáar mínútur til að svara listanum, en það ætti ekki að 

taka lengri tíma en 3-5 mínútur. Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja niðurstöður 

hennar til einstakra aðila. Þér er hvorki skylt að svara einstaka spurningum né 

spurningalistanum í heild. 

 

Með fyrirfram þökkum 

Andrea Röfn Jónasdóttir og Heba Fjalarsdóttir 

andrearj14@ru.is  

hebaf14@ru.is 

1. Hvaða samfélagsmiðla notar þú? 

Merktu við alla sem eiga við um þig 

o Blogg 

o Facebook 

o Instagram 

o Snapchat 

o Twitter 

o YouTube  

o Annað: _______________ 

 

Áhrifavaldar 

Áhrifavaldur er einstaklingur á samfélagsmiðlum sem birtir reglulega myndir eða 

textauppfærslur sem hafa áhrif á fylgjendur hans. Hann deilir áhugamálum sínum, daglegu 

lífi eða þekkingu og fylgjendur hans hafa áhuga á að sjá slíkar uppfærslur. 

2. Fylgir þú einhverjum áhrifavaldi á samfélagsmiðlum? 

Ef svarið er nei ferðu þú á spurningu 8 

o Já  

o Nei 
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3. Hversu mörgum áhrifavöldum fylgir þú á samfélagsmiðlum samanlagt um þessar 

mundir? 

o Engum  

o 1-5 

o 6-10 

o 11-20 

o 21-30 

o 31-40 

o 41 eða fleirum 

 

4. Á hvaða samfélagsmiðlum fylgir þú helst og næst helst áhrifavöldum? 

o Blogg  

o Facebook 

o Instagram 

o Snapchat 

o Twitter 

o YouTube 

 

5. Hverja af eftirtöldum vörutegundum hefur þú keypt á síðustu 6 mánuðum í kjölfar 

umfjöllunar eða myndbirtingar áhrifavalds? 

Merktu við allt sem á við um þig 

 Snyrtivörur 

 Heilsuvörur 

 Fatnað/skó 

 Hreinlætisvörur 

 Skartgripi og aukahluti 

 Mat 

 Áfengi 

 Dýravörur 

 Raftæki 

 Heimilisvörur 

 Íslenska upplifun 

 Utanlandsferð 

 Ekkert af ofantöldu 

 Annað: _______________ 

 

6. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt vöru eða þjónustu í kjölfar 

umfjöllunar eða myndbirtingar áhrifavalds á samfélagsmiðlum? 

o Aldrei 

o 1-4 sinnum 

o 5-8 sinnum 

o 9-12 sinnum 

o 13-16 sinnum 

o 17-20 sinnum 

o Oftar en 20 sinnum 
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7. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur umfjöllun eða myndbirting áhrifavalds á 

samfélagsmiðlum leitt þig inn á heimasíðu eða netverslun sem viðkomandi auglýsti? 

o 1-4 sinnum 

o 5-8 sinnum 

o 9-12 sinnum 

o 13-16 sinnum 

o 17-20 sinnum 

o Oftar en 20 sinnum 

o Aldrei 

 

Fyrirtæki á samfélagsmiðlum 

8. Fylgir þú einhverjum fyrirtækjum á samfélagsmiðlum? 

Ef svarið er nei ferðu þú á spurningu 14 

o Já  

o Nei 

 

9. Hversu mörgum fyrirtækjum fylgir þú á samfélagsmiðlum samanlagt um þessar 

mundir? 

o Engum  

o 1-5 

o 6-10 

o 11-20 

o 21-30 

o 31-40 

o 41 eða fleirum 

 

10. Á hvaða samfélagsmiðli fylgir þú helst og næst helst fyrirtækjum? 

o Blogg  

o Facebook 

o Instagram 

o Snapchat 

o Twitter 

o YouTube 

 

11. Hvers vegna fylgir þú fyrirtækjum á samfélagsmiðlum? 

Merktu við allt sem á við um þig 

 Til að fá upplýsingar um nýjungar 

 Til að fá upplýsingar um verð 

 Til að fá upplýsingar um tilboð 

 Ég hef áhuga á markaðsefninu sem fyrirtækið lætur frá sér 

 Ég hef áhuga á vörum eða þjónustu fyrirtækisins 
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 Ég vinn hjá fyrirtækinu 

 Annað: _______________ 

 

12. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt vöru eða þjónustu í kjölfar 

umfjöllunar eða myndbirtingar fyrirtækis á samfélagsmiðlum? 

o 1-4 sinnum 

o 5-8 sinnum 

o 9-12 sinnum 

o 13-16 sinnum 

o 17-20 sinnum 

o Oftar en 20 sinnum 

o Aldrei 

 

13. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur umfjöllun eða myndbirting fyrirtækis um vöru 

eða þjónustu á samfélagsmiðlum leitt þig inn á heimasíðu eða netverslun viðkomandi 

fyrirtækis? 

o 1-4 sinnum 

o 5-8 sinnum 

o 9-12 sinnum 

o 13-16 sinnum 

o 17-20 sinnum 

o Oftar en 20 sinnum 

o Aldrei 

 

Hefðbundin markaðssetning 

14. Á hverjum af eftirfarandi hefðbundnu miðlum tekur þú helst eftir auglýsingum? 

Merktu við allt sem á við um þig 

 Í sjónvarpi 

 Í útvarpi 

 Á prentmiðlum 

 Á netborðum 

 Í kvikmyndahúsum 

 Engum af ofantöldum 

 

15. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur auglýsing fyrirtækis á vöru eða þjónustu á 

hefðbundnum miðlum leitt til þess að þú kaupir þá vöru eða þjónustu sem var auglýst? 

o 1-4 sinnum 

o 5-8 sinnum 

o 9-12 sinnum 

o 13-16 sinnum 

o 17-20 sinnum 

o Oftar en 20 sinnum 

o Aldrei 
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16. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur auglýsing fyrirtækis á vöru eða þjónustu á 

hefðbundnum miðlum leitt þig inn á heimasíðu eða netverslun sem var auglýst? 

o 1-4 sinnum 

o 5-8 sinnum 

o 9-12 sinnum 

o 13-16 sinnum 

o 17-20 sinnum 

o Oftar en 20 sinnum 

o Aldrei 

 

17. Hvort tekur þú meira mark markaðssetningu á samfélagsmiðlum eða hefðbundnum 

auglýsingum? 

o Markaðssetningu á samfélagsmiðlum 

o Hefðbundnum auglýsingum 

o Tek jafn mikið mark á þeim 

o Tek mark á hvorugu  

 

Bakgrunnsspurningar 

18. Hvert ert kyn þitt? 

o Karlkyn 

o Kvenkyn 

o Annað 

 

19. Hver er aldur þinn? 

o 16 ára eða yngri 

o 17-20 ára 

o 21-24 ára 

o 25-28 ára 

o 29-32 ára 

o 33-36 ára 

o 37-40 ára 

o Eldri en 40 ára 
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Viðauki D: Myndrænar niðurstöður spurningakönnunar 
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Mynd 4 

 

 

 

Mynd 5 
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Mynd 6 
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Tegundir samfélagsmiðla

Á hvaða samfélagsmiðlum fylgir þú næst helst áhrifavöldum? 
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Vöruflokkar

Hverja af eftirtöldum vörutegundum hefur þú keypt á síðustu 6 
mánuðum í kjölfar umfjöllunar eða myndbirtingar áhrifavalds?
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Fjöldi kaupa 

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt vöru eða 
þjónustu í kjölfar umfjöllunar eða myndbirtingar áhrifavalds á 

samfélagsmiðlum?

33%

22%

11%

5%

1%

8%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1-4 sinnum 5-8 sinnum 9-12 sinnum 13-16 sinnum 17-20 sinnum Oftar en 20
sinnum

Aldrei

H
lu

tf
al

ls
le

gu
r 

fj
ö

ld
i

Fjöldi heimsókna á heimasíðu eða netverslun

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur umfjöllun eða myndbirting 
áhrifavalds á samfélagsmiðlum leitt þig inn á heimasíðu eða 

netverslun sem viðkomandi auglýsti?
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Fjöldi fyrirtækja

Hversu mörgum fyrirtækjum fylgir þú á samfélagsmiðlum 
samanlagt um þessar mundir?
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Tegundir samfélagsmiðla

Á hvaða samfélagsmiðli fylgir þú helst fyrirtækjum? 
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Tegundir samfélagsmiðla

Á hvaða samfélagsmiðli fylgir þú næst helst fyrirtækjum?
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Ástæður

Hvers vegna fylgir þú fyrirtækjum á samfélagsmiðlum?

54%

20%

5%
2% 2%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-3 sinnum 4-6 sinnum 7-9 sinnum 10-12 sinnum 13 sinnum eða
oftar

Aldrei

H
lu

tf
al

ls
le

gu
r 

fj
ö

ld
i

Fjöldi kaupa

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt vöru eða þjónustu í 
kjölfar umfjöllunar eða myndbirtingar fyrirtækis á samfélagsmiðlum?
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Fjöldi kaupa

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt vöru eða 
þjónustu í kjölfar umfjöllunar eða myndbirtingar fyrirtækis á 

samfélagsmiðlum?
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Tegundir hefðbundinna miðla

Á hverjum af eftirfarandi hefðbundnu miðlum tekur þú helst eftir 
auglýsingum?
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Fjöldi kaupa

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur auglýsing fyrirtækis á 
vöru eða þjónustu á hefðbundnum miðlum leitt til þess að þú 

kaupir þá vöru eða þjónustu sem var auglýst?
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Fjöldi heimsókna á heimasíðu eða netverslun

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur auglýsing fyrirtækis á 
vöru eða þjónustu á hefðbundnum miðlum leitt þig inn á 

heimasíðu eða netverslun sem var auglýst?
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Form markaðssetningar

Hvort tekur þú meira mark markaðssetningu á samfélagsmiðlum 
eða hefðbundnum auglýsingum?
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Markaðstól

Fylgir þú einhverjum áhrifavaldi/fyrirtækjum á 
samfélagsmiðlum?
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Tegundir samfélagsmiðla

Á hvaða samfélagsmiðlum fylgir þú helst og næst helst áhrifavöldum? 

Helst Næst helst
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Fjöldi  skipta

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt vöru eða 
þjónustu/farið á heimasíðu eða netverslun í kjölfar umfjöllunar eða 

myndbirtingar áhrifavalds á samfélagsmiðlum?

Keypt Farið á heimasíðu eða í netverslun
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Tegundir samfélagsmiðla

Á hvaða samfélagsmiðli fylgir þú helst og næst helst fyrirtækjum?

Helst Næst helst
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Fjöldi skipta

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt vöru eða 
þjónustu/farið á heimasíðu eða netverslun viðkomandi fyrirtækis í 

kjölfar umfjöllunar eða myndbirtingar fyrirtækis á 
samfélagsmiðlum?

Keypt Farið á heimasíðu eða í netverslun
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Fjöldi skipta

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur auglýsing fyrirtækis á vöru 
eða þjónustu á hefðbundnum miðlum leitt til þess að þú kaupir þá 
vöru eða þjónustu/eða farir inn á heimasíða eða netverslun sem 

var auglýst?

Keypt Farið á heimasíðu eða í netverslun
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Fjöldi skipta

Hversu oft hefur auglýsing fyrirtækis á safmélagsmiðlum/hefðbundin 
auglýsing hefðbundnum miðlum leitt til þess að þú kaupir þá vöru eða 

þjónustu/eða farir inn á heimasíða eða netverslun sem var auglýst?

Fyrirtæki á samfélagsmiðlum Hefðbundnar auglýsingar
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Fjöldi skipta

Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt vöru eða þjónustu í 
kjölfar umfjöllunar eða myndbirtingar áhrifavalds á 

samfélagsmiðlum?

Kvenkyn Karlkyn


