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Útdráttur 
Markmið rannsóknar var að kanna viðhorf Íslendinga á auglýsingum á Snapchat og áhrif 

þeirra á kauphegðun. Notkun Íslendinga á samfélagsmiðlum hefur aukist mikið í gegnum árin 

og hefur færst í aukana að fyrirtæki nýti sér vinsæla Íslendinga á samfélagsmiðlum, líkt og 

Snapchat til að koma vöru sinni eða þjónustu á framfæri.   

 Við skrif ritgerðar voru framkvæmdar tvær rannsóknir. Í fyrri rannsókn var  

viðhorfskönnun lögð fyrir sem var send út á rafrænu formi á samélagsmiðlinum Facebook 

ásamt því að farið var í grunn- og framhaldsskóla með könnunina á prenti. Alls fengust 500 

svör við viðhorfskönnuninni og var markmiðið að kanna viðhorf Íslendinga á auglýsingum á 

Snapchat. Seinni rannsóknin var gerð í samstarfi við Áttuna, sem er samfélagasmiðlamerki, 

og Nýherja, sem er eitt stærsta upplýsingatæknifélag Íslands. Rannsóknin var framkvæmd á 

þann veg að valin var ein vara frá Nýherja sem var auglýst á Snapchat á aðgangi Áttunnar 

með tilliti til þess að kanna áhrif hennar á sölu vörunnar. Markmið með seinni rannsókn var 

að kanna hvort auglýsingar á Snapchat hafi jákvæð áhrif á kauphegðun Íslendinga. Einnig var 

athugað hversu virkir Íslendingar væru á samfélagsmiðlinum Snapchat, hvort algengt sé að 

duldar auglýsingar séu á þeim miðli og hvort þau hafi almennt keypt vöru eða þjónustu eftir 

að hafa séð hana auglýsta á Snapchat.  

 Höfundar tóku fjögur djúpviðtöl við skrif ritgerðar, við markaðsstjóra Nýherja, Sævar 

Ólafsson, Nökkva Fjalar Orrason, framkvæmda-, sölu- og markaðsstjóra Áttunnar, Camillu 

Rut, þjónustustjóra Iceland 4x4 car rental og Sonju Rut Valdin, starfsmann Áttunnar.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðhorf Íslendinga til auglýsinga á 

Snapchat eru almennt jákvæð, ef tekið er fram að um auglýsingu sé að ræða og að áhrif þeirra 

hafi jákvæð áhrif á kauphegðun. 
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1. Inngangur 
Hinn stafræni heimur hefur tekið miklum stakkaskiptum á síðustu árum og fer hinn 

meðaleinstaklingur yfirleitt ekki í gegnum daginn án þess að vafra um á Netinu, hvort sem 

það er í snjallsíma sínum eða fartölvu. Með þróun hins rafræna heims hafa einnig opnast 

mörg markaðstækifæri fyrir fyrirtæki til að eiga í nánum samskiptum við markhóp sinn á 

fljótlegan, ódýran og árangursríkan hátt (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016). Íslensk fyrirtæki 

í dag einblína því mun meira á stafræna markaðssetningu (e. Digital marketing) en fyrir 

nokkrum árum. Þá helst á vinsælum samfélagsmiðlum (e. Social media) líkt og Snapchat, 

Facebook, Instagram og Twitter til að auglýsa vörur sínar eða þjónustu. Markaðssetning ætti 

hins vegar ekki einungis að fela í sér að auglýsa vörur eða þjónustu fyrirtækisins heldur 

einnig til að koma til móts við neytendur og mæta þörfum þeirra. Því er nauðsynlegt fyrir 

fyrirtæki að hafa næga þekkingu um markhóp sinn (Rad, Akbari, Ghorabi og Motevaselian, 

2014). Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki að þekkja kauphegðun neytenda (e. Consumer buying 

behaviour) sinna, þá einkar helst einkenni kaupenda (e. Buyer characteristics) og 

kaupákvörðunarferli (e. The buying decision process) þeirra í aðdraganda kaupa á vöru eða 

þjónustu.  

Mikil umræða hefur skapast hér á landi að mörg fyrirtæki hafa verið að auglýsa á Snapchat í 

samstarfi við marga fræga íslenska „snappara“. Með orðinu „snappari“ er átt við þá notendur 

sem eru með Snapchat-aðgang sinn opinn almenningi og flestir þeirra hafa nokkur þúsund 

fylgjendur. Hinir frægu íslensku „snapparar“ ganga oft undir nafninu áhrifavaldar (e. 

Influencers) sem hægt væri að skilgreina sem einstaklinga sem eru virkir á samfélagsmiðlum 

með birtingum á myndum eða textafærslum sem hafa áhrif á kauphegðun fylgjenda þeirra 

(Kotler, Wong Saunders og Armstrong, 2005). Margir íslenskir áhrifavaldar eru með hátt í 

nokkur þúsund fylgjendur sem sækjast eftir því að fylgjast með nánast öllu því sem 

viðkomandi gerir og segir daglega. Mörg fyrirtæki nýta sér þessar vinsældir áhrifavalda og 

fara í samstarf við þá, þar sem þeir auglýsa á Snapchat-aðgangi sínum vörur eða þjónustu 

þess fyrirtækis og fá þess í stað greitt í peningum eða vörum. Umtal (e. Word of mouth) 

áhrifavaldsins er talið hafa mun meiri áhrif á hegðun neytenda heldur en ef fyrirtækin myndu 

auglýsa sjálf. Áhrifin geta þó verið mismikil eftir áhrifavöldum. Fylgjendur leitast oft eftir 

því að líkjast áhrifavaldinum og eru þeir í sumum tilvikum fyrirmyndir sumra fylgjenda sinna 

eða frægir í þeirra augum. Aðeins það að áhrifavaldurinn klæðist einni ákveðinni flík eða 

notast við ákveðna vöru getur fengið fylgjandann til að kaupa sömu tilteknu vöru. Á þann hátt 
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nær hann á einhvern hátt að líkjast viðkomandi einstaklingi á einn eða annan hátt (Hibić og 

Poturak, 2016). Áhrif auglýsinga á Snapchat á kauphegðun einstaklinga hefur þó lítið verið 

rannsökuð. 

 Margir íslenskir Snapchat-notendur eru að fylgjast með hátt í 10-20 áhrifavöldum á 

Snapchat og því getur áreitið af auglýsingum verið mikið. Síðustu mánuði hefur þó verið 

mikið í umræðunni að mikið sé um duldar auglýsingar (e. Hidden advertisements) hjá 

íslenskum áhrifavöldum á Snapchat (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). Auglýsingar flokkast 

undir duldar auglýsingar þegar ekki er tekið fram að um auglýsingu sé að ræða. Það sem þó 

vekur athygli höfunda er að samkvæmt Neytendastofu eru duldar auglýsingar bannaðar hér á 

landi og falla undir óréttmæta viðskiptahætti („Duldar auglýsingar“, e.d.).  

Þessi heita umræða sem hefur brunnið á vörum margra síðastliðna mánuði vakti athygli 

höfunda og vildu þeir rannsaka nánar viðhorf fólks og áhrif auglýsinga á Snapchat. 

Rannsakendur settu fram eftirfarandi tvær rannsóknarspurningar: Hvert er viðhorf Íslendinga 

til auglýsinga á Snapchat? Hafa auglýsingar á Snapchat áhrif á kauphegðun? 

2. Raftækjamarkaður (e. Electronic market) 
Raftækjamarkaðurinn hér á landi er markaður sem veltir milljörðum og einkennist af 

nokkrum stórum verslunarkeðjum ásamt nokkrum smærri söluaðilum („Raftækjamarkaður 

sem veltir milljörðum“, 2014). Notkun einstaklinga á samfélagsmiðlum (e. Social media) fer 

aðeins fram í gegnum notkun á raftækjum, líkt og farsímum, spjaldtölvum eða borð- og 

fartölvum og því er óhætt að segja að án þeirra væri mögulega ekki til veröld samfélagsmiðla, 

og hvað þá sjálfs Internetsins. Í dag eru Íslendingar stanslaust með puttann á púlsinum og eru 

flestir nettengdir allan sólarhringinn allt árið um kring. Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands 

sem var gerð árið 2013 eru Íslendingar með hæsta hlutfall reglulegra netnotenda af 

Evrópulöndunum eða um 95% landsmanna (Hagstofa Íslands, 2014). Af þeim 95% 

Íslendingum sem eru tengdir Netinu eru um 93,9% þeirra sem tengjast því daglega eða 

næstum því á hverjum degi.  

2.1 Nýherji  
Nýherji er eitt stærsta upplýsingatæknifélag Íslands og hefur verið starfrækt í um 25 ár 

(Nýherji, e.d.). Fyrirtækið hóf starfsemi sína 2. apríl 1992, eftir samruna IBM á Íslandi hf. og 

Skrifstofuvéla-Sund hf. 
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Gunnar M. Hansson var forstjóri Nýherja hf. frá stofnun þess og starfaði þar til í maí 1996. 

Frosti Sigurjónsson tók við starfi hans og gengdi starfinu til 1.apríl 2001 þegar Þórður 

Sverrisson tók síðar við af honum. Þórður gengdi starfi forstjóra Nýherja hf. í rúm tólf ár eða 

til ársins 2013 þegar Finnur Oddsson, aðstoðarforstjóri þá, tók við starfi Þórðar (Nýherji, 

e.d.). 

         Nýherji er starfrækt í Borgartúni 37 og hefur það húsnæði hýst meginhluta af 

starfsemi félagsins síðan árið 2000 (Nýherji, e.d.). Úrval vöru og þjónustu hjá Nýherja er 

mikið og bjóða þeir upp á allt frá tækni- og hugbúnaði til mikils úrvals af raftækjum. Þar má 

nefna tölvur, myndavélar, síma, prentara, skanna, verslunarbúnað og miðlægan búnað 

(Nýherji, e.d.). Félagið er með tvær almennar verslanir, eina við höfuðstöðvarnar í Borgartúni 

og aðra á Akureyri. Á heimasíðu Nýherja eru þeir einnig með netverslun þar sem hægt er að 

skoða og versla allar þær vörur sem fyrirtækið býður upp á. 

2.1.1 Auglýsingar Nýherja á samfélagsmiðlum 

Rætt var við Sævar Ólafsson, markaðsstjóra Nýherja, til þess að fá betri innsýn inn í notkun 

fyrirtækisins á samfélagsmiðlum. Sævar telur að Nýherji hafi auglýst á samfélagsmiðlunum 

Facebook og Twitter frá því í kringum árið 2011 (Sævar Ólafsson, markaðsstjóri Nýherja, 

munnleg heimild, viðtal, 24. apríl 2017). Fyrirtækið byrjaði að auglýsa á Instagram fyrir 

tveimur til þremur árum og síðar á Snapchat eftir að samstarf þeirra við Áttuna hófst haustið 

2015.  

Þegar Sævar var spurður að því af hverju Nýherji hóf samstarf við Áttuna þá svaraði hann að 

þeim hafi fundist það góð leið til að ná betur til yngri markhóps. Að mati Sævars hefur 

samstarfið verið gott, þó að þeim þyki erfitt að tengja það við einhvern ákveðinn árangur og 

að erfitt sé að mæla hann. „Vörur frá okkur hafa þó fengið aukna vörumerkjavitund og meiri 

sýnileika eftir að samstarfið hófst. Við erum sífellt að finna fyrir meiri áhuga frá yngri 

markhópnum, þ.e.a.s. krökkum á grunn- og framhaldsskólaaldri og getum við tengt þann 

áhuga við samstarf okkar með Áttunni“, bætir Sævar við. 

 Nýherji hefur einnig verið í samstarfi við þekkta bloggara og þá aðallega með 

ljósmyndabúnaði frá Sony eða Canon. Fyrirtækið veitir stundum styrki til áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum fyrir ákveðna viðburði eða ferðalög gegn auglýsingu. Áttan eru hins vegar 

einu aðilarnir sem eru með fastan samning hjá Nýherja og er áherslan lögð á auglýsingar á 

fartölvumerkinu Lenovo.  

Að mati Sævars hafa auglýsingar á samfélagsmiðlum góð áhrif á gengi fyrirtækisins 

og er hægt að greina mestu viðbrögðin í tengslum við ljósmyndavörur þeirra, ef einhver 
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fjallar um þær á bloggsíðu sinni, Snapchat eða Instagram. Hins vegar er erfiðara fyrir Nýherja 

að greina áhrif auglýsinga á Snapchat á til dæmis tölvum og heyrnartólum. 

 Nýherji leggur mikla áhersla á að samband sé milli allra auglýsinga. Þeir vilja auglýsa 

stöðugt, til dæmis eitthvað í sjónvarpi, eitthvað á samfélagsmiðlum, blöðum og fleira. Þeir 

framkvæma ekki auglýsingaherferðir á einum miðli heldur hafa gott jafnvægi á milli allra 

miðla. Ef þeir sleppa að auglýsa á ákveðnum miðli, t.d. Facebook, þá sjá þeir strax minnkun í 

sölu. Þeir vilja passa að allt haldist í hendur og það hefur hentað þeim best að vera alltaf 

stöðugt að auglýsa (Viðauki D).  

3. Neytendahegðun (e. Consumer behaviour) 
Neytendahegðun (e. Consumer behaviour) er sú hegðun sem neytendur sýna fram á við leit á 

kaupum, meðan á kaupum stendur og við notkun þeirrar vöru eða þjónustu sem þeir telja að 

uppfylli þarfir þeirra (Hibić og Poturak, 2016). Aðalástæða þess að fyrirtæki fara í gegnum 

markaðsferli er til þess að skilja af hverju viðskiptavinir kaupa vöru (Wright, 2006). Með því 

að skilja hegðun neytenda sinna geta fyrirtæki haft möguleika á að hafa áhrif á neytandann og 

ná að spá fyrir um möguleg kaup hans.  

         Miklar breytingar hafa átt sér stað á samfélagsmiðlum og hafa fyrirtæki undanfarin ár 

notað þá til að eiga samskipti við viðskiptavini sína (Kumar, Bezawada, Rishika, 

Janakiraman og Kannan, 2016). Nú til dags snúa neytendur sér oft að samfélagsmiðlum til 

þess að afla sér upplýsinga um vöru eða þjónustu, þar sem þeir telja það mun trúverðugri 

miðil heldur en  hefbundnar auglýsingar fyrirtækja (Godey o.fl., 2016).  

3.1 Viðhorf neytenda (e. Consumer attitude)  
Viðhorf (e. Attitude) eru þær tilfinningar, hvort sem um álit eða skoðanir er að ræða, sem 

einstaklingur hefur gagnvart hlutum, viðburðum, fólki eða ákveðnum viðfangsefnum. Þessar 

ákveðnu tilfinningar hefur einstaklingur lært af umhverfinu og upplifað af fólkinu í kring 

(Wright, 2006). Viðhorf geta verið bæði jákvæð (e. positive) og neikvæð (e. negative) og 

talið er að viðhorf samanstandi af gagnkvæmum áhrifum trúar (e. Beliefs), tilfinninga (e. 

Emotions) og hegðunar (e. Behaviour) einstaklings. Hann getur myndað eða eflt núverandi 

viðhorf sitt gagnvart vöru eða þjónustu, sama hvar í kaupferlinu hann er, þ.e.a.s. fyrir kaup, á 

meðan á kaupum stendur eða eftir að kaup hafa verið framkvæmd.  

 Umtal á stafrænum miðlum um ákveðna vöru eða vörumerki er talið hafa meiri áhrif á 

viðhorf neytenda en flestar aðrar auglýsingar og markaðsefni fyrirtækja (Wu og Wang, 2011).  
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Neytendur notast við stafræna miðla í mun meira mæli í dag en fyrir nokkrum árum og er 

talið að rafrænt umtal (e. Electronic word of mouth) sé mun trúverðugra en almennar 

auglýsingar fyrirtækja. Nánar verður fjallað um rafrænt umtal hér síðar í ritgerðinni.  

Fyrirtæki geta haft lítil áhrif á rafræn samskipti neytenda nema með því að bjóða upp á góða 

vöru og þjónustu sem fær þá til að vekja upp gott umtal sem gæti á endanum skilað sér í 

jákvæðu viðhorfi þeirra.  

4. Áhrif og hugsun neytenda (e. Consumer Affect and Cognition)  
Áhrif (e. Affect) og hugsun (e. Cognition) eru tveir mismunandi sálfræðilegir eiginleikar af 

svörun sem neytandi getur fundið fyrir við kaup á vöru (Peter og Olson, 2010). Þessi 

sálfræðilega svörun getur átt sér stað allt frá því að neytandi uppgötvar ákveðna þörf (e. 

Problem recognition) og eftir að kaupum hefur verið lokið (e. Post purchase satisfaction). 

         Áhrif svörunar má vísa til viðbragðs neytandans við einhverju ákveðnu hvort sem það 

eru tilfinningar, skap eða virðing (Peter og Olson, 2010). Hugsun væri aftur á móti andleg 

svörun neytandans hvort sem það væri skilningur, skipulagning, ákvarðanataka eða hugsun. 

Öll þessi áhrif og hugsun neytandans hefur á endanum áhrif á það hvort hann kaupir vöru eða 

þjónustu. 

4.1 Kauphegðun neytenda (e. Consumer buying behaviour) 
 Eins og mennirnir eru margir og mismunandi getur einnig verið flókið að spá fyrir um 

hegðun í kaupum á vöru. Kauphegðun neytenda (e. Consumer buying behaviour) er það 

hátterni neytenda, einstaklinga og heimila við kaup á vöru og þjónustu til einkaneyslu (Kotler 

o.fl., 2005).  

          Með stækkun fyrirtækja og markaða hafa mörg fyrirtæki misst mikið af beinum 

samskiptum við viðskiptavini sína sem leiðir til þess að þau vita mun minna um markhóp 

sinn og hegðun hans. Í ljósi þess eyða fyrirtæki mun meira fjármagni en áður fyrr í að 

rannsaka markhóp sinn og kynna sér betur kauphegðun hans. Þau fyrirtæki sem rannsaka vel 

og þekkja kauphegðun neytenda sinna og svörun þeirra við mismunandi áreiti eru yfirleitt þau 

sem ná samkeppnisforskoti (e. Competitive advantage) á markaðnum.  

 Á mynd 1 má sjá líkan um kauphegðun neytenda sem sýnir að markaðslegir og aðrir 

hvatar hafa áhrif á „hinn svarta kassa kaupenda“ sem leiðir til einhvers konar svörunar. 

Markaðsstjóri hvers fyrirtækis á að vilja vita hvernig hvert áreiti breytist í svörun hjá 



 

6 

 

kaupendum innan „hins svarta kassa“. Til að fá vitneskju um það, þarf að skoða hvern þátt 

fyrir sig.  

        Eins og sést á mynd hér að neðan þá hefst líkanið á ákveðnu áreiti sem skiptist annars 

vegar í markaðslega hvata og hins vegar í aðra hvata. Innan markaðslegra hvata (e. Marketing 

stimuli) eru söluráðar sem skiptast í fernt: vöru, verð, vettvang og vegsauka sem fjallað 

verður nánar um í kaflanum söluráðar. Aðrir hvatar (e. Other stimuli) skiptast síðan í 

efnahagslega, tæknilega, stjórnmálalega og menningarlega hvata. Þessir hvatar gefa ákveðið 

áreiti á „hinn svarta kassa kaupenda“ sem skiptist í einkenni kaupenda (e. Buyer 

characteristics) og kaupákvörðunarferli (e. The buying decision process). Fjallað verður um 

báða þessa þætti hér síðar í ritgerðinni. Eftir að kaupákvörðunarferli neytenda er lokið og 

einkenni kaupenda hefur haft áhrif mun ákveðin svörun koma í ljós. Að lokum segir svörunin 

til um val á vöru, vörumerki, smásöluaðila, tímasetningu og upphæð.  

 
Mynd 1. Líkan um kauphegðun neytenda (Kotler o.fl., 2005, bls. 255) 

4.1.1 Einkenni kaupenda (e. Buyer characteristics) 

Einkenni kaupenda er einn þáttur í líkani um kauphegðun neytenda og skiptist í 

menningarlega, félagslega, persónulega og sálfræðilega þætti. Kaup neytenda eru undir 

sterkum áhrifum frá þessum fjórum þáttum (Kotler o.fl., 2005). Erfitt er fyrir fyrirtæki að 
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hafa áhrif á þessa þætti en þó er mikilvægt að þau skilgreini þá og taki mark á þeim við 

greiningu á hegðun kaupenda sinna. Á mynd 2 hér að neðan eru þeir þættir og undirþættir 

sem geta einkennt kaupendur og haft áhrif á hegðun þeirra.   

 
Mynd 2. Þættir sem einkenna kaupanda og hafa áhrif á hegðun (Kotler o.fl., 2005, 256) 

4.1.1.1 Menningarlegir þættir (e. Cultural factors) 

Menningarlegir þættir hafa hvað mest áhrif á neytendahegðun og mikilvægt er fyrir fyrirtæki 

að skilgreina hlutverk neytenda sinna undir hvaða menningu (e. Culture), menningarhóp (e. 

Subculture) og stétt (e. Social class) þeir tilheyra. 

 Við fæðingu fæðast allir einstaklingar inn í ákveðna menningu þar sem þeir læra 

ákveðin grunngildi, skilning, langanir og hegðun frá fjölskyldu, umhverfinu og mikilvægum 

stofnunum (Kotler o.fl., 2005). Oft er því tekið sem sjálfsögðum hlut að vera hluti af þeirri 

menningu sem viðkomandi tilheyrir og þeim gildum sem þar eru ráðandi en því miður eru 

ekki allir menningarheimar eins, hvað þá síður gildin þeirra.  

 Innan hverrar menningar eru nokkrir menningarhópar sem innihalda einstaklinga með 

sameiginleg gildi og kerfi sem byggist á sameiginlegri lífsreynslu. Sem dæmi má nefna hópa 

sem sameinast um þætti eins og þjóðerni, trúarbrögð, kynþætti eða landsvæði. 

 Í öllum samfélögum eru alltaf einhverjar tegundir af skipulögðum stéttum (Kotler 

o.fl., 2005). Stétt er ákveðinn hópur þar sem hópmeðlimir deila sameiginlegum gildum, 

áhugamálum og hegðun. Stéttir geta verið mismunandi í hverju landi fyrir sig en dæmi um 

skiptingu í stétt gæti farið eftir atvinnu og tekjum einstaklinga. Háttsettir forstjórar og 

eigendur fyrirtækja myndu til dæmis tilheyra einni stétt, kennarar myndu tilheyra annarri og 

starfsmenn verslana þeirri þriðju. Stéttaskipting getur haft áhrif á kauphegðun einstaklinga. 

Forstjórar eru líklega með meiri kaupmátt (e. Purchasing power) heldur en lægri stéttirnar og 

myndu frekar vilja kaupa dýrari vörumerki á borð við Gucci, Acne, Armani og fleiri. Hins 
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vega myndu einstaklingar sem tilheyra lægri stéttum til dæmis kennarar og starfsmenn 

verslana eflaust kaupa ódýrari vörumerki, líkt og H&M, Zara, Topshop eða önnur.  

4.1.1.2 Félagslegir þættir (e. Social factors) 

Allir einstaklingar tilheyra einhverjum hópum og gegna þeir mismunandi hlutverkum og 

stöðu innan þeirra. Allir þeir hópar sem kaupandinn tilheyrir eru kallaðir félagslegir þættir og 

geta haft áhrif á hegðun hans (Kotler o.fl., 2005). Hópar geta verið af mismunandi toga og 

skiptast þeir í aðildarhópa (e. Membership groups), viðmiðunarhópa (e. Reference groups) og 

eftirsóknarverða hópa (e. Aspirational groups). Aðildarhópar skiptast annaðhvort í grunnhópa 

(e. Primary groups), líkt og fjölskyldu, vini, nágranna og samstarfsmenn, eða hliðarhópa (e. 

Secondary groups) sem væru til dæmis samtök eins og stéttarfélög eða trúarsamtök. 

Viðmiðunarhópar eru þeir hópar sem geta haft bæði bein og óbein áhrif á viðhorf eða hegðun 

kaupandans. Eftirsóknarverðir hópar eru þeir hópar sem einstaklingar sækjast eftir að vera 

hluti af. Af ofantöldum hópum er mikilvægast fyrir fyrirtæki að skilgreina þá 

viðmiðunarhópa sem eru innan þeirra markhóps.  

Fjölskylda er sá hópur sem einstaklingur á ekki val um að tilheyra. Foreldrar einstaklings ala 

hann upp við ákveðnar reglur og gildi í tengslum við trú, stjórn- og efnahagsmál sem móta 

hann og geta haft áhrif á kauphegðun hans til lengri tíma. Hins vegar hafa maki og börn 

einstaklinga meiri áhrif á kauphegðun hans daglega.  

      Hópmeðlimir þeirra hópa sem kaupandinn tilheyrir geta haft áhrif á ákvarðanatöku (e. 

Decision-marking unit) hans á vöru eða þjónustu (Wright, 2006). Hlutverk hópmeðlima geta 

verið eftirfarandi (Kotler o.fl., 2005): 

§ Frumkvöðull (e. Initiator): Er sá einstaklingur sem stingur upp á að kaupandi kaupi 

ákveðna vöru eða þjónustu.  

§ Áhrifavaldur (e. Influencer): Sá sem hefur áhrif á kaupákvörðunartöku einstaklings.  

§ Ákvörðunaraðili (e. Decider): Einstaklingur sem tekur endanlega kaupákvörðun, 

þ.e.a.s. hvort eigi að kaupa, hvað skuli kaupa, hvernig og hvar. 

§ Kaupandi: Sá sem framkvæmir endanleg kaup. Kaupandi þarf þó ekki í öllum 

tilfellum að vera endanlegur eigandi vöru eða þjónustu. 

§ Notandi: Sá einstaklingur sem neytir eða notar vöru eða þjónustu. Eftir að kaupum 

lýkur geta fleiri en eigandinn sjálfur notað eða neytt vörunnar eða þjónustunnar.  

 

Hver kaupandi gegnir einnig ákveðnu hlutverki (e. Role) innan hvers hóps sem hann tilheyrir. 

Hvert hlutverk er mismunandi eins og hóparnir eru margir og gætu hlutverkin verið til að 
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mynda faðir, sonur, eiginmaður, forstjóri fyrirtækis og fleiri. Innan hvers hlutverks er ákveðin 

staða (e. Status) sem í flestum tilvikum endurspeglar álit samfélagsins. Til dæmis gæti álit 

samfélagsins verið að forstjórar keyri um á dýrum bílum og séu flottir í tauinu sem myndi 

hafa áhrif á kaupákvörðun þeirra, að kaupa til dæmis flottan Benz og Hugo Boss jakkaföt.  

4.1.1.3 Persónulegir þættir (e. Personal factors) 

Persónuleg einkenni kaupandans, til að mynda aldur, atvinna, efnahagslegar aðstæður, 

lífsmáti, persónuleiki og sjálfsmynd geta haft áhrif á kaupákvörðun hans. Með tímanum 

breytist smekkur fólks, til dæmis gæti ákveðinn matur sem þú gast ekki hugsað þér þegar þú 

varst yngri verið þinn uppáhaldsmatur í dag. Út frá atvinnu geta efnahagslegar aðstæður verið 

mismunandi og haft áhrif á kaupmátt einstaklings sem hefur mikil áhrif á kauphegðun hans. 

Mismunandi klæðaburður getur einkennt hvert starf fyrir sig og gæti því til dæmis smiður 

þurft að endurnýja fatnað sinn oftar en starfsmaður í verslun.  

4.1.1.4 Sálfræðilegir þættir (e. Psychological factors) 

Í lokin eru fjórir sálfræðilegir þættir sem snúa að kaupandanum sjálfum sem skiptast í 

hvatningu, skynjun, viðhorf, lærdóm og trú. Allir þessi þættir hafa áhrif á kauphegðun 

einstaklings og hlutverk fyrirtækja er að þekkja þarfir hans og langanir til þess að geta 

uppfyllt þær. 

 Hver kaupandi hefur mismunandi þarfir hvort sem um líkamlegar (e. Biological) eða 

félagslegar (e. Psychological) þarfir er að ræða (Kotler o.fl., 2005). Hins vegar eru flestar 

þarfir ekki nógu hvetjandi fyrir kaupandann til að kaupa ákveðna vöru eða þjónustu. Þörf 

verður ekki að hvatningu (e. Motivation) fyrr en hún hefur náð ákveðnum styrkleika til að 

hafa áhrif á kaupandann. Skilningur á hvatningu er samband milli þarfa, drifkrafts og 

markmiða (Jobber, 2010). Við ólíkar aðstæður getur hver og einn kaupandi skynjað (e. 

Perception) aðstæður á mismunandi hátt (Kotler o.fl., 2005). Sem dæmi má nefna að við 

búðarkassa gæti einum kaupanda fundist afgreiðslumaðurinn hægur og tala óskýrt en öðrum 

gæti fundist hann hraður og kurteis.  

 Við ákveðna hegðun á sér alltaf stað ákveðinn lærdómur (e. Learning). Lærdómur er 

sú breyting í hegðun kaupanda sem lærist eftir ákveðna reynslu (Kotler o.fl., 2005). Annars 

vegar gæti einstaklingur séð vinsælan „snappara“ mæla með nýjum veitingastað í Reykjavík, 

ákveðið að prófa hann en fundist síðan maturinn of sterkur og því ólíklegt að hann myndi 

kjósa að fara þangað aftur. Hins vegar gæti einstaklingur sem keypti sér nýtt ilmvatn og verið 

hrósað fyrir það verið líklegri til þess að kaupa ilmvatnið aftur. Til að þekkja sálfræðilega 

þætti einstaklinga þróaði Abraham Maslow þarfapýramídann.   
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4.1.1.4.1 Þarfapýramídi Maslows (e. Maslow’s hierarchy of needs) 

Sálfræðingurinn Abraham Maslow þróaði þarfapýramídann (e. Maslow’s hierarchy of needs) 

sem er eitt þekktasta líkanið til að kanna þarfir og langanir einstaklinga. Líkan Maslows er tól 

sem getur aukið skilning fyrirtækja á mannlegri hegðun einstaklinga (Benson og Dundis, 

2003). Pýramídann má sjá á mynd 3 hér að neðan og er honum skipt í fimm þætti. 

 
Mynd 3. Þarfapýramídi Maslows (Zalenski og Raspa, 2005) 

§ Líkams- og lífsþarfir (e. Physiological needs): Eru grundvallarþarfir mannsins til 

þess að lifa af, til að mynda hungur og þorsti (Kotler o.fl., 2005).  

§ Þörf fyrir öryggi (e. Safety needs): Þörf einstaklings að finna öryggi fyrir öllu því 

ófyrirsjáanlega, til dæmis slys eða slæm veikindi. 

§ Þörf fyrir umhyggju (e. Belongingness and love needs): Að vera samþykktur og 

elskaður af fjölskyldu og vinum og talinn mikilvægur í þeirra augum. 

§ Þörf fyrir virðingu (e. Esteem and status needs): Löngun einstaklings að vera virtur 

af öðrum og að hafa gott mannorð. 

§ Þörf fyrir sjálfsbirtingu (e. Self-actualization needs): Löngun einstaklings að ná að 

afreka eitthvað á eigin spýtur. 

4.1.2 Kaupákvörðunarferli neytenda (e. The buying decision process) 

Kaupákvörðunarferli neytenda er víða notað til þess að afla sér betri þekkingar á 

viðskiptavinum og hegðun þeirra (Comegys, Hannula og Väisänen, 2006).  Hugmyndafræðin 

er sú að þegar viðskiptavinur kaupir sér vöru eða þjónustu þá hefst kaupferlið, löngu áður en 
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ákveðin vara eða þjónusta er keypt, og heldur yfirleitt áfram eftir að kaupum er lokið. Þetta 

einfalda líkan skilgreinir nokkur mikilvæg skref sem hver neytandi stendur frammi fyrir við 

ákvörðun um kaup. Á mynd 4 hér að neðan er hægt að sjá kaupákvörðunarferli neytenda og 

skiptist það í eftirfarandi fimm skref.  

 
Mynd 4. Kaupákvörðunarferli neytenda (Kotler o.fl., 2005, bls. 279) 

4.1.2.1 Uppgötvun á þörf (e. Problem recognition) 

Við upphaf allra kaupa uppgötvast ákveðin þörf hjá neytanda. Við þá uppgötvun hefur 

neytandi skynjað muninn á raunverulegu ástandi sínu og því ástandi sem hann þráir eða 

sækist eftir (Comegys o.fl., 2006). Tveir þættir geta haft áhrif á þörf neytanda, þ.e.a.s. innri 

og ytri þáttur. Annars vegar gæti snjallsími neytanda dottið á gólfið og eyðilagst og hann því 

þurft á nýjum snjallsíma að halda, sem myndi flokkast sem innri þáttur. Hins vegar gæti 

neytandi átt tveggja ára gamlan snjallsíma og séð síðan vinsælan íslenskan „snappara“ 

auglýsa nýjustu gerðina af Iphone 7 á Snapchat-aðgangi sínum. Við það að sjá auglýsingu 

„snapparans“ uppgötvar neytandinn ákveðna þörf til þess að fá sér nýjan og flottan Iphone 

sem myndi flokkast sem ytri þáttur. Með því að fyrirtæki auglýsi vöru eða þjónustu hjá 

vinsælum íslenskum „snöppurum“, sem höfðar vel til markhóps fyrirtækisins, getur það leitt 

til þess að fylgjendur hans finni fyrir ákveðinni þörf til þess að eignast þessa ákveðnu vöru 

eða þjónustu. Þar með væri fyrirtækið að hafa áhrif á þennan ytri þátt.  

4.1.2.2 Upplýsingaleit (e. Information search) 

Á öðru stigi ferilsins fer fram upplýsingaleit þar sem neytandinn nýtir sér allar þær leiðir til 

að afla sér upplýsinga um þær vörur eða þjónustu sem gætu uppfyllt þarfir hans (Comegys 

o.fl., 2006). Upplýsingaleit er talin skiptast í tvennt, þegar kaupendur eru að reyna að taka 

kaupákvörðun. Annars vegar er persónulegra upplýsinga leitað frá fyrri reynslu, umtali eða 

leitað ráða hjá ættingjum og vinum um tiltekna vöru eða þjónustu. Hins vegar leita kaupendur 

eftir upplýsingum frá auglýsingum á prenti og á Netinu, líkt og heimasíðum fyrirtækja, 

leitarsíðum og á samfélagsmiðlum.  
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Eftir að neytandinn uppgötvar þörf sína á nýjum snjallsíma fer hann og leitar sér upplýsinga 

um allar þær tegundir snjallsíma sem gætu uppfyllt þarfir hans. Við upplýsingaleitina gæti 

hann spurt nákominn aðila um reynslu hans á Iphone 7, skoðað á heimasíðu Nova allar þær 

gerðir af Iphone sem til eru ásamt því að vafra á leitarsíðum í leit að umtali neytenda um 

Iphone 7. Á þessu stigi kaupferilsins er mikilvægt að fyrirtæki séu með aðgengilegar og 

góðar upplýsingar um vörur sínar eða þjónustu fyrir neytendur til þess að auðvelda þeim 

leitina. 

4.1.2.3 Mat valkosta (e. Evaluation of alternatives) 

Eftir að upplýsingaleit er lokið verður síðan að vega og meta hvern valkost fyrir sig af þeim 

sem gætu uppfyllt þarfir neytandans og er hentugasti valkosturinn valinn (Peter og Olson, 

2010). Á þessu stigi kaupferilsins fer neytandinn að meta ýmis vörumerki sem gætu uppfyllt 

þarfir hans (Hibić og Poturak, 2016). Neytendur leitast vanalega eftir þeirri vöru eða þjónustu 

sem myndi veita þeim bestu lausnina á því vandamáli sem þeir standa frammi fyrir eða þá 

þeim ávinningi sem þeir leitast eftir. Við mat neytandans á valkostum, skipta vinsældir og 

sýnileiki vörumerkja og einstakra vöru og þjónustu miklu máli. Því er mikilvægt að fyrirtæki 

séu alltaf sýnileg markhóp sínum og að þau bjóði upp á sterkt og traust vörumerki.  

 Eftir upplýsingaleit á öllum þeim snjallsímum sem gætu uppfyllt þarfir neytandans er 

komið að mati á valkostum. Af öllum þeim snjallsímum sem skoðaðir voru af neytandanum 

voru aðeins tveir sem hann taldi geta uppfyllt þarfir sínar best. Þeir tveir valkostir sem 

neytandinn taldi sig þurfa að vega og meta og velja á milli voru Iphone 7 og Iphone 7 plús.   

4.1.2.4 Ákvörðun um kaup (e. Purchase decision)  

Á milli þess sem neytandinn metur valkosti sína og áður en hann tekur ákvörðun um kaup eru 

tveir þættir sem geta mögulega haft áhrif á lokakaup (Comegys o.fl., 2006). Viðhorf annarra 

hvort sem það eru bestu vinir neytandans eða pressa frá samfélaginu getur breytt vali hans 

þrátt fyrir að hann hafi jafnvel verið búinn að taka lokaákvörðun. Einnig geta komið upp 

óvæntar aðstæður sem geta haft áhrif, til dæmis skyndileg hækkun á verði vöru eða þjónustu 

eða þá að önnur kaup verða óvænt brýnni og ganga fyrir. 

 Á fjórða stigi kaupferilsins tekur neytandinn endanlega ákvörðun um kaup á vöru. 

Jafnvel þó að neytandinn hafi tekið endanlega ákvörðun um kaupin þá eru alltaf nokkrar 

undirákvarðanir sem þarf að taka. Þessar ákvarðanir geta meðal annars verið verðbil vöru, 

sölustaðir, kauptími, magn af vöru og greiðslumáti.  
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Eftir mat neytandans á Iphone 7 og 7 plús var komið að ákvörðun um kaup. 

Neytandinn ákvað að lokum að kaupa sér Iphone 7. Þær undirákvarðanir sem hann tók voru 

að kaupa snjallsíman í verslun Nova í Lágmúla á verðinu 104.990 kr.  

 Til eru hins vegar aðstæður þar sem hin þrjú stig kaupákvörðunarferilsins hafa ekki 

áhrif á lokakaup neytandans. Hvatakaup (e. Impulse purchasing) geta átt sér stað þegar 

neytandinn kaupir ákveðna vöru sem er einungis byggð á hvötum hans og tilfinningum 

(Comegys o.fl., 2006). Lífeðlisfræðilegir (e. physiological) þættir er það helsta sem hefur 

áhrif á hvatakaup hjá neytendum. Er talað um þrjá þætti í þessu sambandi, þ.e.a.s. þau 

markmið og reglur sem einstaklingurinn hefur sett sér, eftirlit hans með eigin hegðun og 

sjálfsstjórn og geta hans til þess að framkvæma breytingar. Ef einstaklingi mistekst hvað 

varðar einn af þessum þremur þáttum gæti það leitt hann til hvatakaupa.  

 Ef dæmi er tekið, að neytandi hafi verið að klára lokapróf og vilji því verðlauna sig 

með ís eftir gott gengi í prófi. Fyrir valinu verður Vesturbæjarís, uppáhaldsísbúð viðkomandi 

án þess að hann leiti sér upplýsinga um aðrar ísbúðir eða meta aðra valkosti sem eru í boði. 

Ástæða þess að hann valdi Vesturbæjarís án þess að leita annað er að sú ísbúð er efst í huga 

hans og hefur skapað sér ákveðið vörumerkjavirði (e. Brand equity) hjá honum. Ákvörðun 

hans var einnig byggð á hvata og tilfinningum og því hægt að segja að um hvatakaup hafi 

verið að ræða.  

4.1.2.5 Eftirkaupaáhrif (e. Postpurchase behaviour) 

Flestir myndu halda að ferlinu lyki við kaup á vöru eða þjónustu en oft geta komið upp 

ákveðin eftirkaupaáhrif sem gætu haft áhrif á kaupákvörðunarferli neytandans. Neytendur 

gætu þá átt eftir að prófa vöru eða þjónustu sem keypt var og því mögulega átt eftir að 

endurmeta ákvörðun sína sem tekin var í upphafi.  

 Á þessu lokastigi ferilsins er aðeins um tvennt að ræða, hvort neytandinn sé ánægður 

eða óánægður með vöruna eða þjónustuna (Hibić og Poturak, 2016). Hinn ríkjandi þáttur sem 

hefur áhrif á ánægju neytandans liggur á milli væntingar hans á vörumerkinu fyrir kaup og 

síðan frammistöðu vöru eða þjónustu eftir að kaup hafa verið gerð og varan hefur verið 

notuð. Því er hægt að segja að ríkjandi tenging sé á milli þessara tveggja þátta. Því stærra sem 

bilið verður á milli væntinga og frammistöðu, því óánægðari verður neytandinn.  

 Eftir að neytandinn tók ákvörðun um kaup á Iphone 7 komu upp eftirkaupaáhrif. 

Væntingar hans til Apple voru miklar fyrir kaup en eftir að hafa prófað Iphone 7 var 

frammistaða símans ekki eins og vonast var til. Bil myndaðist því milli væntinga kaupandans 

og frammistöðu snjallsímans og var neytandinn því frekar óánægður með kaupin.  
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5. Söluráðar (e. Marketing mix) 
Fyrirtæki í dag eru sífellt að reyna að ná samkeppnisforskoti á markaðnum en það getur verið 

erfitt ef annað fyrirtæki er nú þegar með forskot á markaðinum (Rad, Akbari, Ghorabi og 

Motevaselian, 2014). Fyrirtæki leitast því oft eftir mögulegum nýjum forskotum á 

markaðinum sem getur verið erfitt verkefni að afreka. 

Ef fyrirtæki eru með samþætta söluráða (e. Integrated marketing mix) sem vinna saman geta 

þau haft áhrif á neytendahegðun markhóps síns og náð árangri í aukinni sölu og arðsemi með 

notkun þeirra (Wright, 2006; Rad o.fl., 2014).   

 Hugtakið söluráðar var fyrst kynnt í kringum árið 1950 af Neil Borden sem varð síðar 

þekkt sem „P-in fjögur“ (e. The four P’s) (Grönroos, 1994). Söluráðar samanstanda af fjórum 

þáttum, þ.e.a.s vöru (e. Product), verði (e. Price), vettvangi (e. Place), og vegsauka (e. 

Promotion). Hér að neðan á mynd 5 má sjá að ef allir fjórir þættir söluráða haldast í hendur 

geta þeir haft góð áhrif á ánægju viðskiptavina (Wright, 2006).    

 

 
Mynd 5. Samþættir söluráðar (Wright, 2006) 

5.1 Vara (e. Product) 

Vara er eitthvað sem er kynnt á markað til að tekið sé eftir henni, hún seld, beitt eða neytt af 

neytendum til að uppfylla þarfir þeirra og langanir (Rad o.fl., 2014). Vörur geta verið af 

ýmsum toga, til að mynda þjónusta, staðsetning, fyrirtæki, hlutur eða jafnvel einungis 

hugmynd. Helsta markmið fyrirtækja er að framleiða sem besta vöru sem uppfyllir þarfir og 
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langanir markhóps þeirra. Fyrirtækin vilja sækjast eftir því að ímynd (e. Image) vöru þeirra sé 

góð og vörumerkjavitund mikil (e. Brand awareness) og að þær séu betri en vörur 

samkeppnisaðila. Við framleiðslu á vöru þarf að huga að mörgum þáttum sem geta haft áhrif 

á árangur hennar til að mynda vörumerki, pakkning, vöruúrval, gæði og einkenni hennar.  

5.2 Verð (e. Price) 
Verð er sú upphæð sem greitt er fyrir ákveðna vöru eða þjónustu til að eignast hana eða nota 

(Kotler o.fl., 2005; Rad o.fl., 2014). Verðsetning á vörum getur verið flókin og huga þarf að 

mörgum þáttum ásamt því að skoða hvernig helstu samkeppnisaðilar verðsetja vörur sínar. 

Þurfa því fyrirtæki að vanda vel til verka þegar verð er ákveðið, þar sem það er eini þátturinn 

sem skilar fyrirtækinu tekjum (Kotler o.fl., 2005). Verð er einnig það eina sem fyrirtækið 

getur breytt á skömmum tíma. Mörg fyrirtæki flaska á því að halda að með verðlækkun munu 

þau auka sölu í stað þess að sannfæra viðskiptavini sína frekar um að vörurnar frá þeim séu 

verðsins virði.  

5.3 Vettvangur (e. Place) 
Vettvangur eru þær ákvarðanir og aðgerðir fyrirtækja til að koma vörum og þjónustu til 

viðskiptavina sinna. Helsta markmið fyrirtækja er að eiga til þær vörur og þjónustu á réttum 

stað og á réttum tíma fyrir viðskiptavini sína (Rad o.fl., 2014). Það getur skipt sköpum 

hvernig fyrirtæki setja fram vöru eða þjónustu sína til markhóps síns þar sem það getur haft 

áhrif á hvernig hann skynjar gæði og gildi fyrirtækisins. Þegar fyrirtæki bjóða upp á stuttan 

biðtíma, fljóta afhendingu á vörum og nægilegt magn af birgjum geta þau haft áhrif á ánægju 

markhóps síns og um leið sannfært hann um rétt val á fyrirtæki.  

5.4 Vegsauki (e. Promotion)  
Vegsauki eru öll þau samskiptatól sem fyrirtæki notar til þess að eiga samskipti við markhóp 

sinn (Rad o.fl., 2014). Það er eitt að geta þróað vöru á góðu verði sem er alltaf til taks fyrir 

markhópinn en að koma réttum skilaboðum á réttum tíma til hans er annað.  

Fyrirtæki þurfa að kunna að eiga samskipti við markhóp sinn á einfaldan og áhrifaríkan hátt 

sem höfðar til hans. Helstu leiðir fyrirtækja í dag til að eiga samskipti og ná til markhóps er í 

gegnum auglýsingar á stafrænum miðlum. Hvort sem það er í gegnum heimasíðu 

fyrirtækisins, á Facebook-síðu þeirra, í gegnum Snapchat-aðganginn eða í tölvupósti, flest allt 

fer fram á rafrænu formi í dag. Að mati Louis Richardson, sem er sérfræðingur hjá IBM, eru 

samfélagsmiðlar í rekstri fyrirtækja að aukast og með nýtingu þeirra geta þau aukið 

framleiðni („Aukin framleiðni með samfélagsmiðlum“, 2013).  
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6. Stafræn markaðssetning (e. Digital marketing) 
Þegar fyrirtæki ákveða að notast við stafræna miðla við auglýsingar og til að eiga samskipti 

við markhóp sinn er mikilvægt að gera það á réttan hátt. Stafræn markaðssetning er sú 

stjórnun og framkvæmd markaðssetningar með rafrænum miðlum, líkt og vefsíðum, 

tölvupósti, sjónvarpi og þráðlausum miðlum til að ná tengslum og upplýsingum um einkenni 

og hegðun ákveðins markhóps (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2016).  

 Síðan fyrsta vefsíða heims varð að veruleika árið 1991 hefur hinn stafræni heimur 

gjörbreytt markaðssetningu fyrirtækja, líkt og við þekkjum hana í dag. Flest fyrirtæki nú til 

dags leggja mikla áherslu á að vera með góða markaðsdeild innan fyrirtækisins sem hefur 

góða og mikla þekkingu á þeim stafrænum miðlum sem fyrirtækið vill notast við og hvernig 

best sé að markaðssetja sig á þeim. Mikilvægt er að markaðsdeildir fyrirtækja taki tillit til og 

aðgreini þrjár helstu gerðir stafrænna miðla til þess að þróa sem besta stefnu á þeim (Chaffey 

og Ellis-Chadwick, 2016). Þessar þrjár gerðir skiptast í kostaða miðla (e. Paid media), miðla í 

einkaeigu (e. Owned media) og áunna miðla (e. Earned media). Kostaðir miðlar eru allir þeir 

miðlar sem greitt er fyrir af hálfu fyrirtækisins til að ná til markhópsins. Þeir miðlar eru til að 

mynda allar þær auglýsingar frá fyrirtækinu sem birtast á öðrum vefsíðum, í sjónvarpi, 

útvarpi eða á öðrum samfélagsmiðlum sem tilheyra ekki fyrirtækinu sjálfu. Hins vegar eru 

þeir miðlar sem flokkast undir miðla í einkaeigu fyrirtækisins, vefsíða, tölvupóstur eða þeirra 

aðgangur að samfélagsmiðlum, líkt og Facebook, Instagram og Snapchat. Margt getur 

flokkast undir áunna miðla í dag en í upphafi voru þeir taldir vera sá kostnaður sem fylgir því 

að finna og velja þá áhrifavalda sem ættu að fjalla um vöru eða þjónustu til að auka 

vörumerkjavitund (e. Brand awareness) fyrirtækisins.  Í dag telst einnig umtal (e. Word of 

mouth) hvort sem er á stafrænum miðli eða augliti til auglitis undir áunna miðla (Chaffey og 

Ellis-Chadwick, 2016).  

      Miðlar í einkaeigu og áunnir miðlar eru að verða mikilvægari í markaðssetningu 

fyrirtækja í dag þrátt fyrir að kostaðir miðlar verði þó alltaf til staðar. Það getur verið 

hagstæðara að notast við miðla í einkaeigu og áunna miðla heldur en kostaða miðla og oft er 

það árangursríkara og betri leið til að ná til rétts markhóps, á sem fljótlegastan hátt.  

7. Samfélagsmiðlar 
Að mati Damian Ryan eru samfélagsmiðlar nettengdur hugbúnaður sem leyfir notendum að 

koma saman á Netinu til að ræða saman og taka þátt í félagslegum samskiptum (Ryan, 2014). 

Samskipti á Netinu geta verið af ýmsum toga, til að mynda í textaformi eða verið ljósmynd, 
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upptaka og myndband.  Samfélagsmiðlar skipa stóran sess í lífi fólks nú til dags og flestir fara 

ekki í gegnum daginn öðruvísi en að skoða samfélagsmiðla af einhverju tagi. Á 

samfélagsmiðlum getur fólk tengst á auðveldan og áhrifaríkan hátt og haft samskipti hvert við 

annað (Yadav, 2016). Þeir gera fólki kleift að gera allt mögulegt, til dæmis skoða fréttir, hvað 

aðrir eru að gera í daglegu lífi og hægt er að horfa á alls kyns afþreyingarefni. Ásamt því að 

viðkomandi getur deilt ýmsu um sjálfan sig, svo sem myndum, myndböndum og skoðunum á 

hinu og þessu. Snapchat, Facebook, Instagram og Twitter og blogg eru allt dæmi um 

samfélagsmiðla (Nations, 2017).   

 Samfélagsmiðlar geta nýst fyrirtækjum af öllum stærðargráðum. Notkun þeirra í 

markaðsstarfi getur gert fyrirækjum kleift að hafa samskipti við markhóp sinn og auglýsa 

vöru sína eða þjónustu með litlum kostnaði og jafnvel með meiri skilvirkni heldur en 

hefðbundnar samskiptaleiðir (Kaplan og Haenlein, 2010). 

7.1 Efnismarkaðssetning (e. Content marketing) 
Það er eitt að vera virkur á samfélagsmiðlum en annað er að birta rétt efni sem á við um 

fyrirtækið og hentar markhópi þess. Með tilkomu samfélagsmiðla hefur efnismarkaðssetning 

orðið einn af mikilvægustu þáttum fyrirtækja til að ná árangursríkri auglýsingaherferð á 

samfélagsmiðlum og er einnig mikilvægur þáttur í stafrænni markaðssetningu (Baltes, 2015). 

Efnismarkaðssetning er sú markaðsaðferð sem fyrirtæki nýta sér til að laða að sér, ávinna og 

viðhalda þeim markhópi sem þau sækjast eftir með því að búa til og dreifa viðeigandi efni til 

þeirra. Áður en efnismarkaðssetning er framkvæmd er mikilvægt fyrir fyrirtæki að greina vel 

markhóp sinn til þess að þekkja vel hvaða efni er viðeigandi og áhugavert fyrir hann. Einnig 

er mikilvægt að fyrirtækin setji sér markmið og framtíðarsýn sem þau vilja vinna eftir, svo að 

allt efni sem fyrirtækið birtir endurspegli það. Góð efnismarkaðssetning getur meðal annars 

aukið vörumerkjavitund, byggt aukið traust, viðhaldið tryggum markhópi og laðað að nýja 

viðskiptavini (Baltes, 2015). 

 Þegar fyrirtæki ákveða að nota Snapchat sem eina af auglýsingaleiðum og vera í 

samstarfi við íslenska „snappara“ er mikilvægt að velja þá áhrifavalda sem gætu haft sem 

mest áhrif á markhóp fyrirtækisins. Einnig er mikilvægt að fyrirtæki komi áleiðis til 

áhrifavaldsins sem valinn er hvaða efni þau vilja að hann fjalli um. Þau passi að efnið sé 

grípandi, viðeigandi og sett upp á skemmtilegan hátt, svo það nái jákvæðri athygli 

markhópsins (Baltes, 2015). 
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7.2 Almennt um Snapchat  
Snapchat er forrit fyrir snjallsíma sem mikið er notað víðs vegar í heiminum. Snapchat var 

stofnað árið 2011 af tveimur háskólanemum frá Stanford-háskóla (Spiegel, 2012). Í byrjun 

var forritið hluti af skólaverkefni tveggja vina og hét Picaboo, eða eins og Íslendingar myndu 

kalla ,,gjugg í borg“ en síðar breyttu þeir nafninu í Snapchat (Monefa, 2016). 

 Snapchat er samfélagsmiðill þar sem notendur þess geta deilt skilaboðum sem geta 

innihaldið myndir, myndbönd eða textaskilaboð. Notandi getur tekið mynd eða myndband af 

sér og sent á vini og fjölskyldu. Einnig getur móttakandi myndarinnar eða myndbandsins sent 

til baka á sendandann (Velten og Arif, 2016). Það sem einkennir Snapchat er að þú ræður 

hversu lengi viðtakandi sér myndina. Myndirnar og myndböndin vara einungis í 1-10 

sekúndur síðan hverfa þau (Vaterlaus, Barnett, Roche og Young, 2016). 

 Snapchat hefur þróast mikið í gegnum tíðina og sífellt er verið að bæta við nýjum 

eiginleikum. Sem dæmi má nefna að fyrst var einungis hægt að senda myndir, svo bættust 

myndskeið við og textaskilaboð. Árið 2013 var þeim frábæra eiginleika svo bætt við að geta 

sett myndir og myndbönd í sögu (e. My story) (Crook og Escher, 2015). Þar geta notendur 

birt myndir og myndbönd sem vara í allt að 24 klukkustundir. Allir þeir sem fylgja 

viðkomandi geta skoðað söguna, eins oft og þeir vilja á þessum sólarhring. Hugsunin á bak 

við birtingu í sögu var sú að gera notendum kleift að segja sögu á persónulegan hátt með því 

að birta myndir frá heilum degi (Spiegel, 2012). 

 Nafninu á fyrirtækinu var breytt árið 2016 úr Snapchat inc. í Snap inc. þar sem 

fyrirtækið býður upp á fleira en einungis Snapchat. Snap inc. selur Spectacles sem eru 

gleraugu með innbyggðri myndavél sem hægt er að tengja við snjallsíma og birta myndir eða 

myndbönd á Snapchat. Einnig á Snap inc. snjallforrit sem heitir Bitmoji. Samkvæmt Wall 

Street Journal er Snap inc. talið mjög verðmætt og var um daginn metið á 34 milljarða dollara 

þegar það var sett á markað í janúar á þessu ári (2017). Áætlað er að á Snapchat séu um það 

bil 30 milljónir virkra notenda í mánuði hverjum. Margir notendur eru einungis með vini sína 

og fjölskyldu á Snapchat en einnig eru fyrirtæki farin að nýta sér þennan miðil í auknum mæli 

til auglýsinga (Spiegel, 2012). 

 Hér á landi er orðið vinsælt að hafa opinn Snapchat-aðgang og gangast þeir notendur 

undir nafninu „snappari“. Þá er átt við notendur sem eru með Snapchat-aðgang sinn opinn 

almenningi og flestir þeirra hafa nokkur þúsund fylgjendur.  

           Einnig hefur sögnin „að snappa“ fest sig í orðaforða Íslendinga. Með því er átt við að 

notandi sendir mynd eða myndband frá Snapchat-aðgangi sínum. Þessi heiti verða notuð í 



 

19 

 

gegnum ritgerðina. Íslenskir „snapparar“ stunda mismunandi iðju á sínum aðgangi, en 

flestallir sýna þó frá sínu daglega lífi og skemmtilegum viðburðum. Vinsældir þeirra spyrjast 

oftast út meðal fólks og eykur það fylgjendatölu þeirra. Margir „snapparar“ á Íslandi myndu 

flokkast undir áhrifavalda, sem er hver sá sem getur haft áhrif á kauphegðun neytenda (Kotler 

o.fl., 2005). Mörg fyrirtæki nýta sér vinsældir þessara „snappara“ til þess að auglýsa vörur 

eða þjónustu en nánari umfjöllun verður um það í kaflanum Auglýsingar á samfélagsmiðlum. 

7.3 Auglýsingar á samfélagsmiðlum 

 Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að nýta sér markaðssamskipti á samfélagsmiðlum og hægt 

er að fara margvíslegar leiðir í þeim málum. Mörg íslensk fyrirtæki eru í samstarfi við 

vinsæla íslenska „snappara“, bloggara og áhrifavalda á Instagram (Hulda Hólmkelsdóttir, 

2016). Sum þeirra greiða fyrir auglýsingar eða umfjallanir annaðhvort með vörum eða 

þjónustu eða greiða jafnvel fyrir með peningum. Þessar auglýsingar eru kallaðar kostaðar 

auglýsingar (e. Sponsored advertisement), þ.e.a.s auglýsing eða umfjöllun sem greitt er fyrir 

(Lu, Chang, og Chang, 2014). 

 Það sem er ólíkt með auglýsingum á samfélagsmiðlum og hinum hefðbundnu 

auglýsingum er þegar til dæmis þekktur „snappari“ auglýsir vöru eða þjónustu frá fyrirtæki á 

Snapchat er meira verið að spjalla þar sem „snapparinn“ ræðir við fylgjendur sína um vöruna, 

segir skoðanir sínar á henni o.s.fv. Það gerir auglýsinguna persónulegri og getur valdið því að 

fylgjendur átti sig oft ekki á því að um auglýsingu sé að ræða (Zhu og Tan, 2007). Kostaðar 

auglýsingar geta oft á tíðum veitt fylgjendum góðar upplýsingar um vöru eða þjónustu en í 

sumum tilfellum eru þær taldar vandmeðfarnar. Fylgjendur eiga það til að efast um 

trúverðugleika kostaðra auglýsinga þar sem þeir telja að áhrifavaldar segi í sumum tilfellum 

ekki rétt frá upplifun sinni (Lu o.fl, 2014). 

7.3.1 Vöruinnsetning (e. Product placement) 

Vöruinnsetning (e. Product placement) er þegar fyrirtæki greiða fyrir það að vara eða 

vörumerki er sett inn eða auglýst, til dæmis í bíómyndum, sjónvarpsþáttum eða á 

samfélagsmiðlum (Gupta og Gould, 1997).  

 Algengt er að vöruinnsetningar séu notaðar í bíómyndum og oftar en ekki sjá frægar 

stjörnur (e. Celebrity) um þær. Vöruinnsetning er sögð vera ein mikilvægustu 

markaðssamskiptin. 

 Vöruinnsetningar eru mikið notaðar á Snapchat af íslenskum fyrirtækjum. Þá eru 

„snapparar“ fengnir til þess að prófa vörur eða þjónustu frá fyrirtækjum og auglýsa á sínum 
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Snapchat-aðgangi, gegn greiðslu. Fyrirtæki telja að þessar tegundir vöruinnsetninga geti haft 

góð áhrif á sölu fyrirtækisins og ímynd vörunnar, þar sem fylgjendur bera oft mikið traust til 

„snappara“ sem þeir fylgja.  

 Misjafnt er hvort vöruinnsetningar séu duldar auglýsingar eða ekki. Sumir 

„snapparar“ taka fram að um auglýsingu sé að ræða en aðrir gera það ekki. Dulin auglýsing er 

þegar vara eða þjónusta er auglýst á miðlum án þess að tekið sé fram að um auglýsingu sé að 

ræða (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). Bæði vöruinnsetningar og duldar auglýsingar falla undir 

kostaðar auglýsingar (e. Sponsored advertisement) eða þegar fyrirtæki greiða fyrir umfjöllun 

um vörur eða þjónustu (Lu o.fl, 2014).		 

7.3.2 Duldar auglýsingar 

Um auglýsingu er að ræða ef ákveðinni tilkynningu er miðlað gegn gjaldi og hún felur í sér 

kynningu á vöru, þjónustu eða ímynd („Duldar auglýsingar“, e.d.). 

Nú til dags fer mikill fjöldi auglýsinga fram á samfélagsmiðlum og getur verið erfitt fyrir 

lesanda að átta sig á hvað sé auglýsing og hvað ekki og hvort hún sé gegn gjaldi. Ef 

neytendur eru ekki vissir hvort um auglýsingu sé að ræða getur verið erfiðara fyrir þá að meta 

vöruna eða þjónustuna og taka upplýsta ákvörðun um viðskipti. 

 Hér á landi eru duldar auglýsingar bannaðar og falla þær undir óréttmæta 

viðskiptahætti skv. Neytendastofu. Á Íslandi eru lög um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005 og gilda þau um alla markaðssetningu. Lögin gilda um 

auglýsingar á samfélagsmiðlum, vefsíðum og einnig á hefðbundnari miðlum, eins og í 

dagblöðum og tímaritum. Samkvæmt lögunum eiga auglýsingar að vera settar fram þannig að 

neytendur viti á skýran hátt að um auglýsingu sé að ræða. Í 5.gr laganna er fjallað um bann 

við óréttmætum viðskiptaháttum og það bann gildir á meðan og eftir að viðskipti með vöru 

fara fram. Brot gegn þessum lögum geta haft í för með sér afleiðingar til dæmis sektir, bann, 

fyrirmæli eða heimild með ákveðnu skilyrði. 

 Samkvæmt Tryggva Axelssyni (2015), forstjóra Neytendastofu snýst bann við duldum 

auglýsingum um traust og heiðarleika. Hann segir að neytandinn þurfi að geta treyst því að 

um heiðarlega umfjöllun og raunverulegar skoðanir sé að ræða.  

 Neytendastofa gaf út leiðbeiningar um auðþekkjanlegar auglýsingar („Leiðbeiningar 

Neytendastofu um auðþekkjanlegar auglýsingar“, e.d.). Markmið með þeim var að leiðbeina 

fyrirtækjum og þeim sem búa til auglýsingar og auglýsa. Þær skýra á einfaldan hátt 

lagaumhverfið sem Neytendastofa byggir á við eftirlit sem gilda um duldar auglýsingar. 
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Markmiðið er einnig að fyrirtæki og einstaklingar þekki hvernig merkja skal auglýsingar til 

þess að þær séu samkvæmt lögum og reglum. 

  Í leiðbeiningunum kemur fram að markaðssetningalögin gildi fyrir alla 

atvinnustarfsemi, sama hvort um sé að ræða einstaklinga eða fyrirtæki, óháð formi 

eignarhalds og án tillits til vöru, þjónustu eða réttinda sem unnið er með gegn endurgjaldi. 

Með einfaldari orðum gilda lögin um þig ef þú færð gjald fyrir að fjalla um eða veita 

upplýsingar um vöru og þjónustu fyrirtækja á samfélagsmiðlum eða vefsíðum á Netinu. Sama 

gildir ef einstaklingar hafa fengið vöru að láni, gefins eða borgað fyrir hana, það þarf alltaf að 

taka fram að það sé auglýsing ef fjallað er um hana.  

 Í 7.gr laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu segir að „í 

auglýsingum verði að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirni barna og unglinga og áhrifa á 

þau“ (2005). Auglýsingar skulu miðast við að börn sjái þær og heyri. Börn og unglingar eiga 

mun erfiðara heldur en fullorðnar manneskjur að átta sig á hvað er auglýsing og hvað ekki og 

þess vegna ber að gæta þess að sýna varkárni þegar þær ná til þeirra. 

 Í viðtali í síðdegisútvarpinu var fjallað um markaðssetningu á samfélagsmiðlum og 

tekið var viðtal við Jökul Sólberg Auðunsson, frá fyrirtækinu Takumi, sem er 

umboðsfyrirtæki sem sérhæfir sig í auglýsingum hjá áhrifavöldum á samfélagsmiðlum. 

Takumi sér um það að sameina fyrirtækin og áhrifavaldana (Jökull Sólberg Auðunsson, 

2017). Takumi starfar einungis í gegnum Instagram og hjá þeim er alltaf tekið fram að um 

auglýsingu sé að ræða og allar myndir eða myndskeið merkt sérstaklega með myllumerkinu 

#ad sem vísar í auglýsingu (e. Advertisement). Jökull segir að margir auglýsi á Snapchat án 

þess að taka það fram og segir að það hafi neikvæð áhrif á fólk ef það er ekki öruggt hvort um 

auglýsingu sé að ræða eða ekki þegar það skoðar samfélagsmiðla og að það dragi úr trausti. Í 

sama viðtali var talað við Daða Ólafsson (2017), sérfræðing á neytendaréttarsviði hjá 

Neytendastofu. Hann segir að íslensku markaðssetningarlögin séu hlutlaus hvað viðkemur 

tækni. Að ekki skipti máli um hvaða samfélagsmiðil sé rætt, grundvallarreglan sé sú að ef 

viðkomandi fær greitt fyrir vöruna í einhverju formi þarf að segja frá því, hvernig sem það er 

gert.  

7.4 Mæling á árangri samfélagsmiðla 
Þegar fyrirtæki nýta sér samfélagsmiðla til auglýsinga er mikilvægt að mæla þann árangur 

sem auglýsingarnar skila. Til eru óteljandi leiðir sem fyrirtæki geta nýtt sér við mælingar á 

árangri samfélagsmiðla og samkvæmt Jim Sterne eru til um 100 leiðir til þess að mæla 

árangur (2010).  
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 Best er fyrir hvert fyrirtæki fyrir sig að velja mælingar sem henta og geta sýnt þeim á 

sem bestan hátt mögulegan árangur. Algengt er að flest fyrirtæki fylgist með tölu fylgjenda 

sinna á hverjum miðli fyrir sig og hversu mörgum líkar við (e. Likes) hverja myndbirtingu og 

uppfærslu fyrir sig. Fyrirtæki geta einnig mælt og tekið hvern samfélagsmiðil fyrir sig og 

mælt árangur út frá honum.  

 Til að mynda væri hægt að að birta afsláttarkóða sem aðeins væri birtur hjá nokkrum 

vinsælum „snöppurum“ og sjá söluaukningu út frá þeim kóða. Einnig væri hægt að gera slíkt 

hið sama á öðrum miðlum, til dæmis Facebook eða Instagram til að greina árangur út frá 

hverjum miðli fyrir sig. Þetta er einungis ein leið af mörgum sem hægt væri að notast við en 

nánar verður ekki farið út í hverja mælingarleið fyrir sig hér.  

 Flestir samfélagsmiðlar bjóða upp á eins konar greiningu (e. analytics) eða innsýn (e. 

insight) til að fylgjast með þróun og árangri notandans (King, 2015). Í flestum tilvikum er 

ekki erfitt að afla gagna út frá hverjum samfélagsmiðli fyrir sig en vandinn getur legið í því 

að lesa rétt úr gögnunum.  

 Íslensk fyrirtæki geta nýtt sér þjónustu Birtingahússins þar sem þeir bjóða fyrirtækjum 

aðstoð við að móta stefnu á samfélagsmiðlum, greina tækifæri þeirra og hjálpa þeim við að 

samhæfa við annað markaðsstarf fyrirtækisins („Samfélagsmiðlar“, e.d.). 

 Einnig aðstoðar Birtingahúsið fyrirtæki með auglýsingar á samfélagsmiðlum, hvernig best sé 

að setja þær upp, eftirfylgni þeirra og við mælingu á árangri þeirra. 

 Mikilvægi samfélagsmiðla í markaðssetningu fyrirtækja hefur aukist og því 

nauðsynlegt að þau fari rétt að og nái til rétta markhóps á sem árangursríkasta hátt. 

7.5 Umtal (e. Word of mouth) 
Umtal (e. Word of mouth) er þegar neytendur tala um vörur, þjónustu, vörumerki eða 

fyrirtæki við aðra neytendur. Umtal getur verið bæði jákvætt og neikvætt. Jákvætt umtal 

hefur í flestum tilvikum jákvæð áhrif á vörumerkjavirði (e. Brand equity). Samkvæmt 

rannsókn Topçu og Duygun getur neikvætt umtal haft áhrif á hversu trúr neytandi er gagnvart 

vörumerkjum. Neikvætt umtal hefur áhrif á val hans á vöru eða þjónustu og áform um kaup 

(2015).  

 Að mati Andy Sernovitz eru til tvær tegundir af umtali, annars vegar náttúrulegt umtal 

(e. Organic word of mouth) sem er þegar umtal sprettur út frá jákvæðri skoðun neytenda á 

vöru eða þjónustu og löngun þeirra til þess að deila skoðun sinni með öðrum. Hins vegar er 

um að ræða kostað umtal (e. Amplified word of mouth) sem er þegar eitthvað er framkvæmt 
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til þess að fá fólk til þess að skiptast á skoðunum um vöru eða þjónustu, til dæmis 

auglýsingaherferðir (2009).  

 Þegar neytendur skiptast á upplýsingum og skoðunum í gegnum Netið er það kallað 

rafrænt umtal (e. Electronic word of mouth). Mikil aukning hefur orðið á rafrænu umtali og 

það hefur mikil áhrif á kaupákvarðanir neytenda (Rosario, Sotgiu, De Valck og Bijmolt, 

2016).  

 Rafrænt umtal hefur haft mikil áhrif á hvernig neytendur tala hver við annan og 

hvernig þeir kaupa vörur eða þjónustu (Ballantine og Yeung, 2015). Í rannsókn Lee og Koo 

frá árinu 2012 segir að nútímaneytandi eyði miklum tíma á samfélagsmiðlum og noti þá 

mikið til þess að skiptast á skoðunum við jafningja sína á vöru eða þjónustu og þess vegna sé 

kauphegðun að breytast (Lu o.fl, 2014). Þegar neytendur heyra umtal eða reynslusögur um 

vöru eða þjónustu á Netinu geta þeir metið kosti þeirra og galla áður en þeir hugsanlega gera 

kaupin. Samkvæmt Lee og Koo trúa neytendur neikvæðu rafrænu umtali frekar heldur en 

jákvæðu (2012). Umtal á Netinu hefur því mikil áhrif og er oft gagnlegt þar sem það getur 

gefið mun betri upplýsingar um vöru eða þjónustu heldur en hefðbundnar auglýsingar 

fyrirtækja (Lu o.fl, 2014).  

 Umtal er ekkert nýtt af nálinni og hafa neytendur deilt reynslu sinni og skoðunum í 

mörg ár en það sem stafrænir miðlar koma með nýtt inn er hversu sterkt umtal getur orðið, 

hversu margar mismunandi skoðanir koma fram og hversu lengi áhrif umtalsins vara (Cheung 

and Lee, 2012).  

8. Áhrifavaldar (e. Influencers) á samfélagsmiðlum 
Áhrifavaldur (e.influencer) er einhver sem getur haft áhrif á kauphegðun neytenda (Kotler 

o.fl., 2005). Áhrifin geta verið vegna þekkingar eða álits viðkomandi af ákveðinni vöru eða 

þjónustu. Áhrifavaldar geta skipað stóran sess í markaðsstarfi fyrirtækja með því að auglýsa 

vöru eða þjónustu. Fyrirtæki nýta sér í auknum mæli samstarf við áhrifavalda á Snapchat, 

Facebook, Instagram og bloggara til að auka umtal vöru sinnar eða þjónustu. Fyrirtæki sjá í 

mörgum tilvikum aukin viðbrögð hjá neytendum og aukna vörumerkjavitund (e. Brand 

awareness). En um er að ræða vitund eða þekkingu neytenda á ákveðnu vörumerki. Því hærri 

sem vitund þeirra á ákveðnu vörumerki er því meira sjálfstraust hafa þeir gagnvart henni og 

telja hana áreiðanlegri en önnur vörumerki sem þeir hafa lægri vörumerkjavitund um (Lu 

o.fl., 2014).  
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 Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að finna réttan áhrifavald fyrir vöruna eða þjónustuna sem 

á að auglýsa. Markmiðin þurfa að vera skýr, hverju fyrirtækið vill ná fram með því að láta 

áhrifavald auglýsa fyrir sig og hvernig hann á að auglýsa.  

8.1 Áttan  
Tekið var djúpviðtal við Nökkva Fjalar Orrason, framkvæmdastjóra og sölu- og 

markaðsstjóra Áttunnar. Áttan er samfélagsmiðlamerki og afþreying á samfélagsmiðlum sem 

hefur það að leiðarljósi að koma ungu fólki á framfæri (Nökkvi Fjalar Orrason, framkvæmda-

, sölu- og markaðsstjóri Áttunnar, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2017). Áttan hóf 

starfsemi sína 26. júní árið 2014 en þann 12. maí 2016 stofnuðu þeir samlagsfélag (slf). Áttan 

er á Facebook, Snapchat og Instagram. Aðspurður hver átti upphaflegu hugmyndina að 

Áttunni sagði Nökkvi að þessi hugsmíð hafi komið frá þremur vinum, frá honum, Róberti 

Úlfarssyni og Agli Ploder Ottósyni. Þeir byrjuðu fyrst með þætti á stöðinni Bravó en vildu 

gera meira úr þeim. Þaðan fóru þeir á mbl.is og þar lögðu þeir mikla áherslu á stutt 

myndbönd. „Hugmyndin af samfélagsmiðlamerkinu var þrjóskan í mér sagði Nökkvi, 

strákarnir voru ekki alveg sannfærðir að þeir gætu gert eitthvað mikið úr þessu og aflað tekna 

með því að framleiða efni fyrir samfélagsmiðla. En í grunninn ákváðum við þetta saman og 

Áttan þróaðist.“ 

 Eftir stofnun Áttunnar bættust Ragnar Jónsson og Arnar Þór Ólafsson við og eiga þeir 

hlut í fyrirtækinu í dag, Róbert fór út í nám og Ragnar og Arnar fóru í nám hérlendis. Nökkvi 

og Egill voru þá tveir eftir í fullu starfi í fyrirtækinu og sömdu við Melkorku Sjöfn 

Magnúsdóttur sem starfaði með þeim í sex mánuði. Áttan þróaðist áfram og Aron Ingi bættist 

í starfsmannahópinn með Nökkva og Agli. Með tímanum bættust svo við Donna, Sonja og 

Ragnar sem kom einnig aftur til starfa. Fyrirtækið réð Orra sem starfar sem hönnuður hjá 

Áttunni og Sigurgeir sem starfar sem framleiðslustjóri. Aron Ingi, Donna Cruz, Sonja Rut og 

Ragnar eru andlit fyrirtækisins út á við meðan Orri, Sigurgeir, Nökkvi og Egill eru á bak við. 

 Markhópur Áttunnar eru krakkar á grunn- og framhaldsskólaaldri, eða frá 13 ára aldri 

til tvítugs u.þ.b. Markmið þeirra er að hækka aldurshópinn aðeins og reyna að ná til örlítið 

breiðari aldurshóps. Nökkvi segir Áttuna sinna markhópnum sem heild og að þeir leggi ekki 

neina sérstaka áherslu á einn aldur frekar en annan. Stelpur eru meirihluti fylgjenda þeirra á 

samfélagsmiðlum en strákar fylgja fast á hæla þeirra, kynjahlutfall er frekar jafnt og það 

hefur viðgengist síðan Áttan byrjaði. 

 Helstu tekjulindir Áttunnar eru auglýsingatekjur frá samstarfsaðilum og tekjur tengdar 

viðburðum. Stærstu samstarfsaðilar fyrirtækisins eru Vodafone, Nýherji, Mjólkursamsalan og 
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Innes. Áttan er einnig í samstarfi við þrjú önnur fyrirtæki en þau eru mismunandi eftir 

mánuðum og tímabilum. Þau fyrirtæki ásamt Áttunni auglýsa með vöruinnsetningum (e. 

Product Placement).  

 Nökkvi segir Áttuna framkvæma vöruinnsetningar á löglegan hátt með því að koma 

öllum sínum samstarfsaðilum á framfæri á samfélagsmiðlum. Hann segir að þeir sýni þá þó 

ekki á hverjum degi, á Snapchat til dæmis, en að alltaf komi fram á einhverjum 

samfélagsmiðli hvaða fyrirtækjum þeir starfa með hverju sinni. Fylgjendur þeirra ættu því 

ekki að vera í vafa um að vöruinnsetningarnar séu gerðar í samstarfi við fyrirtæki.  

       Starfsmenn Áttunnar skrá ekki niður fjölda fylgjenda á Snapchat reglulega né fylgjast 

sérstaklega með aukningunni. Áttan leggur mikið upp úr því að vera með sem flesta 

fylgjendur og þá sérstaklega þegar þau taka að sér stærri verkefni eða viðburði til þess að sem 

flestir sjái sögu (e. My story) þeirra og viti af viðburðinum eða verkefninu sjálfu og 

undirbúningi þess. „Það er örsjaldan sem fyrirtæki biðja um skjáskot (e. Screenshot) af fjölda 

fylgjenda á Snapchat hjá okkur og þegar upp er staðið sjá fyrirtækin bara sölutölurnar, það 

eru þær sem skipta meira máli.“ Þegar Nökkvi er spurður út í hvort fólk hætti oft að fylgja 

þeim á Snapchat, þá segir hann að það sé ekki áberandi en það sé ekki óalgengt á þessum 

miðli. Á viku bætast um það bil 50 manns við Snapchat Áttunnar, en Nökkvi segir erfitt að 

fylgjast með hversu margir eyði á sama tíma. Hæsta tala sem þau hafa séð af fylgjendum er í 

kringum 25.000 manns og jafnframt mesta áhorfið á sögu.  

 Á Instagram fylgja 16.800 manns Áttunni og á Facebook 23.338. Nökkvi tók það 

sérstaklega fram að þau hafa aldrei notað svokallaða „like-leiki“ til þess að auka fjölda 

fylgjenda hjá sér og að það hafi verið regla þeirra frá upphafi. En „like-leikir“ eru leikir sem 

fyrirtæki setja gjarnan upp á Facebook í von um að fá fleiri fylgjendur. Leikirnir virka oftast 

þannig að fyrirtæki birtir mynd af t.d. vöru frá fyrirtækinu, biður fylgjendur um að líka við 

myndina og sömuleiðis Facebook-síðu þess ásamt því að deila myndinni. Ef notandi 

framfylgir þessu getur hann átt von á því að fá vöruna gefins frá fyrirtækinu.  

 Þau sjá mjög vel þegar áhorfstölurnar á Snapchat fara upp og þær hækka mikið ef þau 

auglýsa hvað þau eru að gera á öðrum miðlum. Sem dæmi ef birt er mynd af meðlimi 

Áttunnar á Instagram, með t.d. þekktum Íslendingi, þá fara fleiri inn á Snapchat og athuga 

hvað þau voru að gera þann daginn, vegna þess að þau sáu á Instagram að eitthvað áhugavert 

var í gangi. Ef þau birta mynd á Instagram og taka skjáskot og birta það á Snapchat fá þau 

fleiri „likes“. Ef þau birta nýtt myndband á Facebook-síðu Áttunnar og hvetja fólk á Snapchat 

að fara á síðuna og líta á nýja myndbandið finna þau fyrir auknu áhorfi, athugasemdum og 

„like-um“.  
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 Miðlarnir styðja hver við annan og það getur verið hjálplegt fyrir fyrirtæki eins og 

Áttuna. Fylgjendur Áttunnar á Snapchat taka reglulega skjáskot af myndbirtingum að sögn 

Nökkva, en það er ekki mikið um þær. Áttan mælir hversu mörg áhorf, athugasemdir og 

„likes“ þau fá á efni (e. Content) sem þau birta á Facebook og Instagram. Nökkvi segir að þau 

leggi mikið upp úr Instagram-reikningi sínum, reyni að birta mynd/ir á hverjum degi. Þau 

birta ekki hvaða mynd sem er, oftast sýna þau frá einhvers konar skemmtun. Þau safna efni til 

þess að eiga fyrir Instagram og sömuleiðis Facebook.  

 Þegar Nökkvi var spurður út í skipulag á samfélagsmiðlum sagði hann að fyrirtækið 

gerði sjö mánaða samning við stærstu samstarfsaðilana, en með minni fyrirtækin sé það oftast 

mánaðarplan, en þó eftir samkomulagi. Þegar kemur að skipulagningu innan fyrirtækisins þá 

skipuleggja þau sig sex mánuði fram í tímann. Venjan er svo sú að þau skipuleggi vikuna á 

mánudögum, myndbandstökur fara fram á þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum og 

myndböndin eiga alltaf að vera tilbúin eina eða tvær vikur fram í tímann. Einnig skiptast 

starfsmenn fyrirtækisins á að sjá um Snapchat-aðganginn hverju sinni. 

 Til þess að Áttan semji við ákveðið fyrirtæki þurfa allir starfsmenn að vera samþykkir 

því að varan eða þjónustan henti markhóp þeirra. Þau eru mjög kröfuhörð hvað varðar  að 

samþykkja samstarf við fleiri fyrirtæki og hafna fleirum heldur en þau samþykkja. Nökkvi 

segir að ástæðan fyrir því sé einföld, þau vilji ekki áreita fylgjendur sína mikið með 

auglýsingum. 

 Síðasta spurning viðtalsins var um framtíðarsýn, hvar Nökkvi sæi fyrirtækið eftir sex 

mánuði, þrjú eða fimm ár. Nökkvi svaraði að á döfinni hjá þeim væri að opna útvarpsstöð og 

ef allt gengur eftir áætlun mun hún opna 12. maí næstkomandi. „Eftir þrjú ár verðum við 

búnir að gera bíómynd og eftir fimm ár væri svo draumurinn að vera með stærsta 

afþreyingarmerki á Íslandi, framleiða þætti sem væru ekki endilega sýndir í sjónvarpi heldur 

á einhvers konar tímaflakki, svipað eins og Vodafone play“, bætir Nökkvi við (Viðauki C). 

8.2 Aðrir Snapchat-áhrifavaldar á Íslandi 
Íslenskum áhrifavöldum á Snapchat, sem og á öðrum samfélagsmiðlum, fer ört fjölgandi. 

Flestir íslenskir „snapparar“ eru með fylgjendur sem telja tugi þúsunda og eru margir farnir 

að afla tekna með því að „snappa“ í samstarfi við fyrirtæki. Við gerð rannsóknar var markmið 

höfunda að ná tali af þekktum íslenskum „snöppurum“ til að fá innsýn þeirra inn í heim 

samfélagsmiðla. Höfundar höfðu samband við Camillu Rut og Sonju Rut Valdin og voru þær 

svo vingjarnlegar að gefa sér tíma fyrir djúpviðtal.  
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8.2.1 Camilla Rut    

Einnig var tekið djúpviðtal við Camillu Rut eða „Camyklikk“ eins og hún er þekkt fyrir á 

Snapchat. Camilla, kölluð Camy er 22 ára móðir og eiginkona. Þegar hún byrjaði að „snappa“ 

vissi hún ekki alveg hvað hún væri að fara út í, eða hvert þetta myndi leiða (Camilla Rut, 

munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2017). Hún opnaði Snapchat-aðgang sinn í maí 2016 þegar 

hún fór út til Póllands í detox-meðferð, eins og hún hefur gert síðastliðin 3-4 ár. Hún var 

einnig að ná sér upp úr erfiðu fæðingarþunglyndi og ákvað að nýta Snapchat sem hvatningu 

fyrir sjálfa sig og aðra. Í kjölfarið fóru fleiri að fylgja henni og það spurðist út að hún væri 

með opinn aðgang. „Fylgjendatölurnar fóru úr 2.000 í 3.000 og allt í einu voru fylgjendurnir 

orðnir 10.000.“ Hún ætlaði sér ekki endilega að fara út í að vera með opinn aðgang en svo 

þróuðust hlutirnir og í dag næstum því ári seinna er hún ennþá að „snappa“. Camy segir að 

það séu um 12.000-13.000 manns sem skoði sögu hennar á Snapchat daglega, það er því 

líklega fylgjendafjöldi hennar. Hún er einnig með opið fyrir þann möguleika að fylgjendur 

geti sent henni skilaboð. Hún segir fólk taka mikið af skjáskotum, bæði af myndum sem hún 

birtir og oft skjáskot þegar hún birtir myndbönd í sögu. Þegar Camy var spurð hvað sé 

vinsælast á hennar Snapchat-aðgangi og hvað fólk vilji helst sjá, segir hún það vera afar 

misjafnt. Fylgjendur hennar biðji hana reglulega um að birta eitthvað ákveðið, til dæmis 

meira af barninu hennar, hvar hún keypti ákveðin föt, hvað hún ætli að elda eða eitthvað 

annað. En fylgjendur  senda einnig skilaboð til hennar og segjast ekki nenna að horfa á hana 

elda á Snapchat. Hún segir mikilvægt að jafnvægi og fjölbreytni sé í því sem hún sýnir. Hún 

segist fá sterkustu viðbrögðin ef hún tali um alvarleg málefni á Snapchat þar sem það snertir 

oftast fólk á einhvern hátt. Aðspurð um markhóp sinn segist hún ekki vera alveg viss, en það 

sem hún hefur heyrt útundan sér, þá sé hann fjölbreyttur. Markaðsstjóri fyrirtækis sem hún 

var í samstarfi við eitt sinn sagði að hann hafi viljað vinna með henni þar sem dóttir hans sem 

er 13 ára hafi talað vel um hana og einnig vinkona hans sem er í kringum fimmtugt. Camy 

heldur að markhópurinn hennar séu mestmegnis konur á aldrinum 16-30 ára en þó eru 

einhverjir karlmenn líka í hópnum. 

  Það fer mismikill tími í Snapchat hjá Camy, hún segist stundum eyða tíu mínútum í 

það að „snappa“ á dag, stundum engum en að það geti farið allt upp í klukkutíma eða meira. 

Ef hún ákveður að birta ekkert í sögu, þá er það oftast vegna þess að hún þurfi á smá pásu að 

halda en þrátt fyrir að birta ekkert einn daginn segir hún sig vera háða samfélagsmiðlum og 

setji þá kannski eitthvað á Instagram í staðinn. Mikill tími fer í það að svara skilaboðum þar 

sem Camy hefur frá upphafi lagt mikið upp úr því að vera persónuleg og svara öllum sem 
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senda henni skilaboð persónulega. Ef hún fær endurteknar spurningar um eitthvað ákveðið þá 

birtir hún það stundum í sögu. Hún eyðir um það bil 1-2 klukkustundum á dag í að svara 

skilaboðum frá fólki. 

 Camy segist horfa mikið á „snöpp“ annarra og henni finnst hún eyða of miklum tíma í 

það. Aðspurð um samstarf sitt með fyritækjum sagði Camy að þau greiði henni annaðhvort í 

peningum eða með vöru fyrir að „snappa“ á sínum aðgangi. Hún tekur stundum að sér 

verkefni sem koma á borð til hennar en neitar um það bil 95% verkefna, einungis vegna þess 

að þau henta henni ekki. Hún er mjög samkvæm sjálfri sér og tekur ekkert að sér nema henni 

líki vel við það og það henti hennar ímynd. Hún segist stundum fá gjafir og stundum eru 

pakkar sendir til hennar frá fyrirtækjum en ef henni líkar ekki við vöruna þá fer hún og skilar 

henni. Hún hefur fengið boð um að fjalla um ákveðnar vörur sem hún fékk að prófa og hún 

ákvað að slá til og átti að fá allt að 100.000 kr. fyrir umfjöllunina. Þegar hún prófaði vörurnar 

líkaði henni þær ekki og fór þess vegna og skilaði þeim. Hún segist selja mannorðið sitt 

dýrara en það og að það sé dýrmætt að halda í það. 

 Camy hefur tvisvar sinnum samið við fyrirtæki til lengri tíma. Það eru fyrirtækin 

NEXT og Artasan. Samningurinn við NEXT-fataverslunina var bæði fyrir hana sjálfa og 

barnið hennar og þá fékk hún ákveðna upphæð greidda á mánuði fyrir ákveðið margar 

umfjallanir í takt við það. Artasan-heildsalan selur vítamín og heilsuvörur og hefur hún einnig 

verið í samstarfi við hana. Starfsmenn Artasan sáu af fyrra bragði að Camy notaði vítamín frá 

þeim og þeir buðu henni þess vegna samstarf sem hún þáði. 

 Camy segir athyglina sem hún fær við það að vera þekktur „snappari“ vera erfiða. 

Hún segir það vera kost að hægt sé að nýta þennan vettvang fyrir margt jákvætt og að til að 

ná til fólks á persónulegu nótum. En hún segir ókostina vera áreitið í kringum Snapchat og í 

daglegu lífi. Hún segir Íslendinga vera dómharða og að það sé erfitt að þóknast öllum. Hún 

berst við kvíða og segir áreitið vera stundum of mikið og að fólk leyfi sér að spyrja alls kyns 

spurninga tengt einhverju sem hún vilji ekki endilega svara. Camy segist þó vera afar þakklát 

fyrir þau tækifæri sem hún hefur fengið vegna Snapchat og að hún hafi lært mjög mikið á 

þessum mánuðum sem hún hefur haft opinn aðgang og hún vill nýta hann til góðs (Viðauki 

E).  

8.2.2 Sonja Rut Valdin 

Tekið var djúpviðtal við Sonju Rut Valdin sem heldur úti opnum Snapchat-aðgangi undir 

nafninu „Sonjastory“. Þegar hún var spurð hvers vegna hún valdi þetta nafn var svarið 

einfaldlega að allt sem hún tók upp á Snapchat setti hún í sína sögu (e. My story) og úr því 
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varð nafnið Sonjastory (Sonja Rut Valdin, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 2017). Sonja er 

21 árs stelpa með sterkar skoðanir og starfar hún í Áttunni. Sonja byrjaði að „snappa“ fyrir 

um það bil tíu mánuðum síðan opinberlega. Aðdragandinn var sá að hún var eitt skipti í 

brúðkaupi og birti mikið efni úr brúðkaupinu á sínum eigin Snapchat-aðgangi. Einhver stakk 

upp á því að hún myndi opna aðganginn fyrir almenningi og hún sló til, án þess að hafa 

nokkurn tímann hugsað út í það að verða „snappari“. Í fyrstu lét hún aðeins vinkonur sínar 

vita af aðganginum og svo bættist fljótt í hópinn og í dag eru fylgjendur hennar um 15.000 

talsins. Sonja er með opið fyrir þann eiginleika á Snapchat að fólk getur sent henni skilaboð 

hvenær sem er, þar sem hún reynir eftir bestu getu að svara öllum persónulega. Hún segir 

fylgjendur sína spyrja mikið út í það sem hún er að gera, eða fatnað sem hún gengur í. Fólk 

tekur einnig oft skjáskot af sögu hennar. Aðspurð hvað sé vinsælast á hennar aðgangi og hvað 

fólk vilji helst sjá, segir hún fylgjendur sína helst vilja fá sögur eða frásagnir frá henni sjálfri, 

það segist hún eiga mjög erfitt með og nái ekki að halda einbeitingu við það í langan tíma í 

einu. Einnig vilja fylgjendur hennar fylgja henni í gegnum allan daginn og fá að vita allt sem 

hún gerir þann daginn.  

 Helsti markhópur Sonju eru krakkar frá 7. bekk upp í 1. bekk í framhaldsskóla eða um 

það bil 12-16 ára gamlir. Sonja segir það misjafnt hversu miklum tíma á dag hún eyði í að 

birta á Snapchat en það fari allt upp í tvær klukkustundir en mun meiri tími fer í það að svara 

skilaboðum, eða allt upp í sex klukkustundir á dag. Sonja segist ekki skoða mikið hvað aðrir 

birta á Snapchat. 

 Þegar Sonja var spurð hvort hún fái borgað frá fyrirtækjum fyrir að birta myndir eða 

myndbönd á Snapchat, svaraði hún því játandi. Hún segist alltaf vera að vinna í einhverjum 

verkefnum með mismunandi fyrirtækjum. Hún auglýsir lítið beint, en ef það er eitthvað sem 

hún getur komið að á sínum Snapchat-aðgangi, gerir hún það reglulega og fær alltaf borgað 

fyrir. Að lokum sagði Sonja að það að vera með þekktan Snapchat-aðgang hafi opnað margar 

dyr fyrir henni en einnig hafi það sína ókosti. Helstu ókostina nefnir hún að henni finnist 

alltaf eins og einhver sé að fylgjast með sér og hún geti ekki lengur gert það sem hún vill 

(Viðauki F). 

9. Rannsókn 1: Viðhorf Íslendinga til auglýsinga á Snapchat 
Fyrri rannsóknin var gerð til að kanna viðhorf Íslendinga á auglýsingum á Snapchat. Þar var 

send út viðhorfskönnun sem birt var almenningi á Facebook, ásamt því var farið í grunn- og 

framhaldsskóla með sömu könnun á prenti.  
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9.1 Aðferð 
Í þessum kafla verður aðferð rannsóknarinnar lýst. Hér var notast við megindlega 

rannsóknaraðferð. Hér verður fjallað um þátttakendur, mælitæki, framkvæmd og úrvinnslu. 

Við úrvinnslu gagna var notast við Excel.  

9.1.1 Þátttakendur 

Við val úrtaks í viðhorfskönnun rannsóknar var tekið hentugleikaúrtak (e. Convenience 

sample) þar sem rannsakendur deildu viðhorfskönnun á sínum persónulega aðgangi á 

Facebook. Til að auka svarhlutfall könnunar fengu rannsakendur hjálp vina og vandamanna 

við dreifingu hennar á samfélagsmiðlinum. Könnunin var einnig lögð fyrir nemendur í 

Víðistaðaskóla, Verzlunarskóla Íslands og Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Skólarnir voru 

einnig valdir eftir hentugleika. Í heildina fengust alls 500 svör úr vefkönnuninni sem lögð var 

fyrir. Af Facebook fengust 218 svör og frá skólunum fengust alls 282 svör. Allir þátttakendur 

könnunarinnar voru sjálfboðaliðar. Í könnuninni fengust 494 svör í bakgrunnsspurningunum 

sem voru fjórar talsins, alls sex manns slepptu þeim. Þar voru 339 konur sem svöruðu, eða 

um 69%, 146 karlar eða um 30% og 9 manns svöruðu annað eða rúmlega 1%. Hlutfall 23 ára 

og yngri var um 72%. Hlutfall þátttakenda á aldrinum 24-39 var rúmlega 17% og hlutfall 

þátttakenda eldri en 40 ára var tæplega 11%. Tæplega 32% þátttakenda eru nemendur en 

stærsti hluti þeirra eru bæði nemendur og á vinnumarkaði eða um 45%. Um 22% sögðust vera 

á vinnumarkaði og einungis 1% sagðist hvorki vera nemandi né vera á vinnumarkaði. 

 Um 10% þátttakenda svöruðu að heildartekjur þeirra væru lægri en 50.000 kr. 

Rúmlega 34% þátttakenda voru með heildartekjur á bilinu 50.000 - 149.999 kr. á mánuði. 

Tæplega 32% þátttakenda voru með 150.000 kr. eða meira í heildartekjur og 24% sögðust 

ekki vera á vinnumarkaði.  

9.1.2 Mælitæki 

Aðal mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem lagður var fyrir alla þátttakendur 

viðhorfskönnunar (sjá viðauka A, bls. 50). Spurningalistinn innihélt 18 spurningar í heildina, 

17 lokaðar og eina opna spurningu. Í upphafi spurningalistans kom fram formáli þar sem 

tilgangur með viðhorfskönnun var kynntur fyrir þátttakendum, hverjir framkvæmdu 

könnunina og þátttakendum tilkynnt að fyllsta trúnaðar væri gætt við meðferð upplýsinga.  

 Á fyrstu síðu spurningalistans á rafrænu formi var tvíkostaspurning þar sem 

þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru með Snapchat-aðgang eða ekki, ef svarið við 

þessari spurningu var nei fór svarandi beint í að svara bakgrunnsspurningum. Á annari síðu 
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var spurt hversu mikið viðkomandi notaði Snapchat og hvort hann fylgdi vinsælum íslenskum 

„snöppurum“. Ef viðkomandi svaraði að hann fylgdi ekki íslenskum „snöppurum“ fór hann 

beint á spurningu sjö, síðu 5. Á síðu 4 var spurt hversu mörgum „snöppurum“ viðkomandi 

fylgdist með og hvaða „snöppurum“, í þeirri spurningu mátti haka við fleiri en einn og skrifa 

ef um aðra var að ræða undir annað, svo var spurt hvað viðkomanda þætti um að íslenskir 

„snapparar“ auglýsi á aðgangi sínum. Á síðu 5 voru þrjár spurningar sem snerust um duldar 

auglýsingar og hvort viðkomandi hefði kynnst nýrri vöru eða þjónustu á Snapchat og 

sömuleiðis keypt vöru eða þjónustu eftir að hafa séð hana auglýsta þar. Á síðu 6 voru þrjár 

spurningar tileinkaðar þeim sem sögðust hafa keypt sér vöru eða þjónustu eftir að hafa séð 

hana auglýsta á Snapchat og snerust þær um verð, hversu oft og upplifun. Á síðu 7 voru allir 

þátttakendur sem svöruðu játandi spurðir hvort þeir væru með Snapchat-aðgang og hversu 

líklegt það væri að þeir myndu einhvern tímann kaupa vöru eða þjónustu eftir að hafa séð 

hana auglýsta á Snapchat. Á síðu 8 var eina opna spurningin í könnuninni og þar vildu 

rannsakendur kanna almennt álit á auglýsingum á Snapchat. Á síðustu síðu könnunarinnar 

voru fjórar bakgrunnsspurningar, þær snerust um tekjur þátttakenda, stöðu, aldur og kyn.  

 Þegar farið var með könnunina í skólana var hún lögð fyrir á prenti. 

Spurningakönnunin var 5 blaðsíður og leit mjög svipað út og á tölvutæku formi, nema 

blaðsíðuskiptingin var ekki eins.  

9.1.3 Framkvæmd  

Forritið Google Forms var notað við gerð spurningakönnunarinnar. Nokkrar ástæður eru fyrir 

því að ákveðið var að nota þetta könnunarform, meðal annars hversu auðvelt forritið er í 

notkun, vegna þess að hægt er að hlaða niður svörunum og opna þau í Excel og einnig er 

hægt að sjá hvert svar fyrir sig. Rannsakendum fannst einnig skipta máli að hafa notað 

forritið áður og höfðu góða reynslu af því.  

 Í byrjun könnunarinnar var formáli (sjá viðauka A, bls 50). Þar var ástæða hennar 

tilgreind, fjöldi spurninga og hversu langan tíma könnunin ætti að taka. Þar var einnig nefnt 

að fyllsta trúnaðar væri gætt við meðferð upplýsinganna. Þátttakendum var einnig gert ljóst 

að könnunin væri valfrjáls og að þeim væri hvorki skylt að svara einstaka spurningum né 

spurningalistanum í heild. Síðast en ekki síst komu fram nöfn, netföng og símanúmer 

rannsakenda ef vakna skyldu spurningar.  

 Áður en könnunin var birt á Facebook var hún prófuð. Könnunin var send á fimm 

einstaklinga sem prófuðu hana og hvort hún virkaði sem skyldi og að allt væri sett upp á 

skýran og einfaldan hátt. Í kjölfar prófana komu fram tvær athugasemdir við valmöguleika 
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sem var lagað. Öll svör sem komu fram í prófuninni var svo eytt. Könnunin var birt á 

Facebook þann 13. apríl og henni var lokað þann 21. apríl. Rannsakendur heimsóttu 

Víðistaðaskóla, Verzlunarskóla Íslands og Fjölbrautaskólann í Garðabæ þann 19. apríl og 

lögðu fyrir könnunina þar.  

9.1.4 Úrvinnsla 

Þegar vefkönnuninni var lokið var svörunum hlaðið niður frá Google Forms og þau yfirfærð í 

Excel. Þegar fyrirlögn könnunar var lokið í skólunum voru svörin færð handvirkt inn, þar sem 

hún var lögð fyrir á prenti. Í heildina voru svörin 500 talsins. Gögnin voru síðan sameinuð í 

Excel og þar voru öll gögn yfirfarin og hreinsuð. Eftir það var svo unnið úr öllum svörunum, 

búnar til töflur og myndir (sjá viðauka B, bls 55). 

10. Rannsókn 2: Áhrif auglýsinga á Snapchat á kauphegðun 
Síðari rannsóknin var gerð til að kanna áhrif auglýsinga á Snapchat á kauphegðun Íslendinga. 

Sú rannsókn var gerð í samstarfi við Nýherja og Áttuna. Valin var ein vara frá Nýherja sem 

einn starfsmaður Áttunnar auglýsti á Snapchat-aðgangi þeirra, þar sem bæði var notast við 

vöruinnsetningu (e. Product placement) og umtal (e. Word of mouth). Til að rannsaka áhrif 

auglýsingarinnar á kauphegðun voru fengnar sölutölur fyrir og eftir á vörunni frá Nýherja. Á 

meðan rannsókn stóð var passað upp á að Nýherji væri ekki með neitt annað markaðsáreiti í 

gangi á sömu vöru.  

10.1 Aðferð 
Þessi rannsókn var framkvæmd til þess að skoða áhrif auglýsinga á Snapchat á kauphegðun 

Íslendinga. Rannsóknin var framkvæmd í samstarfi við fyrirtækin Áttuna og Nýherja. Í 

þessari rannsókn var notast við vöruinnsetningu (e. Product placement) og umtal (e. Word of 

mouth) á Snapchat-aðgangi Áttunnar. Hér verður fjallað um þátttakendur, mælitæki, 

framkvæmd og úrvinnslu rannsóknar. 

10.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur við gerð rannsóknarinnar voru fyrirtækin Áttan og Nýherji sem hjálpuðu 

höfundum við framkvæmd rannsóknar. Nökkvi Fjalar Orrason, framkvæmda-, sölu- og 

markaðsstjóri Áttunar, aðstoðaði við skipulagningu rannsóknar ásamt því að Sonja Rut 

Valdin, starfsmaður Áttunar, framkvæmdi hana. Einnig hjálpaði Sævar Ólafsson, 

markaðsstjóri Nýherja, við val á vöru. Aðrir þátttakendur voru fylgjendur Áttunnar, sem eru 

um 25.000 talsins, og þá helst þeir sem sáu heyrnartólin auglýst á Snapchat-aðgangi Áttunnar. 
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10.1.2 Mælitæki 

Helstu mælitæki þessarar rannsóknar var varan sem notuð var við auglýsingar á Snapchat- 

aðgangi Áttunnar, bæði með vöruinnsetningu og umtali, og þær sölutölur sem fengnar voru 

frá Nýherja ehf. Við val á vöru til rannsóknarinnar ákváðu rannsakendur að finna vöru sem 

myndi henta markhóp Áttunnar og sem auðvelt væri að auglýsa á Snapchat-aðgangi þeirra. 

Að sögn Nökkva er helsti markhópur Áttunnar krakkar á grunn- og framhaldsskólaaldri og 

því fannst rannsakendum tilvalið að velja annað hvort heyrnartól eða hátalara frá Nýherja við 

rannsóknina (Nökkvi Fjalar Orrason, framkvæmda-, sölu- og markaðsstjóri Áttunnar, 

munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 2017). Að lokum urðu Sony N. Cancel BT NFC 

heyrnartól fyrir valinu í samráði við Sævar, markaðsstjóra Nýherja, og Nökkva Fjalar. Að 

mati Sævars er þetta mjög hentug vara fyrir rannsóknina þar sem heyrnartólin voru tiltölulega 

ný og komu í sölu í desember 2016 (Sævar Ólafsson, markaðsstjóri Nýherja, munnleg 

heimild, viðtal, 8. mars 2017). Nýherji hafði einnig ekkert auglýst heyrnartólin og því væri 

lítið um annað markaðsáreiti við gerð rannsóknarinnar. 

 Sony-heyrnartólin eru hljóðeinangrandi, þráðlaus og með hleðslu í allt að 20 klst. og 

er verðið á þeim 54.990 kr. hjá Nýherja (Nýherji, e.d.). Sony-heyrnartólin koma bæði í 

ljósbrúnum og svörtum lit en við gerð rannsóknar var aðeins notast við ljósbrún heyrnartól 

(sjá viðauka J). Markaðsstjóri Nýherja telur að þessi tilteknu heyrnartól séu svar Sony við 

vinsælu BOSE-heyrnartólunum (Sævar Ólafsson, markaðsstjóri Nýherja, munnleg heimild, 

viðtal, 8. mars 2017). Að mati Sævars eru Bose Quiet Comfort heyrnartólin helsti 

samkeppnisaðili nýju Sony N. Cancel BT NFC heyrnartólanna ásamt vinsælu Beats by 

Dr.Dre- heyrnartólanna, sem fást hjá flestum samkeppnisaðilum Nýherja (Sævar Ólafsson, 

markaðsstjóri Nýherja, munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2017). 

 Eftir að framkvæmd rannsóknar var lokið voru fengnar sölutölur frá Sævari Ólafssyni, 

markaðsstjóra Nýherja, fyrir febrúar, mars og apríl. Fengnar voru sölutölur yfir þessa þrjá 

mánuði til að geta borið saman sölu á heyrnartólunum, fyrir og eftir að auglýsingarnar höfðu 

átt sér stað við sölu á þeim meðan á þeim stóð.  

10.1.3 Framkvæmd  

Ákveðið var í samstarfi við Nökkva Fjalar framkvæmda-, markaðs- og sölustjóra Áttunnar og 

Sævar markaðsstjóra Nýherja að framkvæma rannsóknina í mars. Nökkvi taldi að það væri 

góður mánuður þar sem þetta væri fermingartímabil og mögulega meiri áhugi fyrir lúxusvöru, 

líkt og notuð er í rannsókninni (Nökkvi Fjalar Orrason, framkvæmda-, sölu- og markaðsstjóri 

Áttunnar, munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 2017). Rannsóknin stóð frá 13. til 31.mars.  
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 Sonja Rut Valdin, starfsmaður Áttunnar var valin til að framkvæma 

vöruinnsetninguna og umtalið. Ástæða þess að hún var valin af Nökkva var að hún er sjálf 

með sinn eigin Snapchat-aðgang og er þekkt þar undir nafninu Sonjastory. Hann taldi einnig 

að hún myndi geta haft góð áhrif á söluna og náð vel til markhóps Áttunnar (Nökkvi Fjalar 

Orrason, framkvæmda-, sölu- og markaðsstjóri Áttunnar, munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 

2017).  

 Skipulagið á Snapchat-aðgangi Áttunnar er þannig háttað að hverjum og einum 

starfsmanni er úthlutað einum til tveimur dögum í viku þar sem hann sér um aðganginn. 

Þegar Sonja var með aðganginn framkvæmdi hún bæði vöruinnsetningu og umtal með Sony- 

heyrnartólunum frá Nýherja. Vöruinnsetningin var framkvæmd á þann veg að Sonja sýndi frá 

hefðbundnum degi hjá sér á Snapchat. Hún var með heyrnartólin á sér til að þau sæjust í 

einhverri mynd en talaði þó ekki um heyrnartólin sjálf. Umtalið var einnig framkvæmt þegar 

Sonja var með Snapchat-aðgang Áttunar. Þar sýndi hún heyrnartólin, talaði um þau, hversu 

þægilegt væri að brjóta þau saman og setja þau í kassann og einnig hvernig henni líkaði við 

þau. Í viðauka G má sjá skjáskot af Snapchat-aðgangi Áttunnar þar sem Sonja framkvæmdi 

vöruinnsetninguna og umtalið.  

10.1.4 Úrvinnsla 

Fengnar voru sölutölur frá markaðsstjóra Nýherja, Sævari Ólafssyni, fyrir lok febrúar, mars 

og apríl. Ætlunin var að fá sölutölur þann mánuð sem rannsóknin stóð yfir og þá 

samanburðamánuði fyrir og eftir hana. Einnig var tekið viðtal við Sævar og hann spurður út í 

rannsóknina og hvernig hún gekk að hans mati. Sölutölur voru síðan settar upp myndrænt í 

Excel. 

11. Niðurstöður 
Í þessum niðurstöðukafla verða meginniðurstöður rannsóknar teknar samar og túlkaðar til að 

svara rannsóknarspurningum ritgerðar. Við gerð rannsóknar var leitast eftir að svara því hvert 

viðhorf Íslendinga væri á auglýsingum á Snapchat og áhrif þeirra á kauphegðun. 

Niðurstöðum verður skipt niður í eftirfarandi þætti:  

1. Niðurstöður eru kannaðar út frá notkun Íslendinga á samfélagsmiðlinum Snapchat, 

hversu virkir þeir eru á þeim miðli og hvort þeir fylgist með vinsælum íslenskum 

„snöppurum“. Einnig er komið inn á hvaða vinsælu „snöppurum“ Íslendingar fylgjast 

helst með.  
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2. Skoðað er almennt viðhorf Íslendinga á auglýsingum á Snapchat, algengi þeirra hjá 

vinsælum íslenskum „snöppurum“. Hvort algengt sé að auglýsingar hjá vinsælum 

íslenskum „snöppurum“ séu duldar.  

3. Að lokum verður kannað hvort auglýsingar á samfélagsmiðlinum Snapchat hafi áhrif 

á kauphegðun Íslendinga, þ.e.a.s hvort áhrif þeirra hafi jákvæð áhrif á sölu. Einnig 

verður kannað hvort þeir hafi almennt keypt vöru eða þjónustu eftir að hafa séð hana 

auglýsta á Snapchat, hversu oft og upplifun þeirra á seinustu vöru eða þjónustu sem 

var keypt.  

11.1 Notkun Íslendinga á samfélagsmiðlinum Snapchat 
Í þessum kafla verður notkun Íslendinga á Snapchat könnuð og virkni þeirra. Í upphafi 

viðhorfskönnunar voru þátttakendur spurðir hvort þeir væru eða væru ekki með Snapchat- 

aðgang. Niðurstöður sýndu að rúmlega 96% þátttakenda voru með aðgang en einungis um 

4% sögðust ekki vera með aðgang. Á mynd 6 hér að neðan má sjá niðurstöður úr umtalaðri 

spurningu.  

 
Mynd 6. Fjöldi þátttakenda með Snapchat-aðgang. 

Á mynd 7 hér að neðan má sjá niðurstöður varðandi spurningar á því hversu mikið eða lítið 

þátttakendur nota Snapchat daglega. Tæplega 68% þeirra sögðust nota Snapchat mjög mikið 

eða frekar mikið daglega og 16,8% sögðust nota samfélagsmiðilinn í meðallagi. Um 9% 

þátttakenda nota Snapchat frekar lítið daglega og 6,4% mjög lítið.  
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Mynd 7. Notkun þátttakenda á Snapchat. 

Þar sem rannsakendur voru helst að skoða viðhorf Íslendinga til auglýsinga hjá vinsælum 

íslenskum „snöppurum“ voru þátttakendur því spurðir hvort þeir væru eða væru ekki að 

fylgjast með vinsælum íslenskum „snöppurum“. Út frá mynd 8 má sjá að um 76% 

þátttakenda svöruðu játandi og 24,1% svaraði neitandi að þeir fylgdust með vinsælum 

íslenskum „snöppurum“.  

 
Mynd 8. Fjöldi þátttakenda sem fylgjast með vinsælum íslenskum „snöppurum“. 
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Þátttakendur voru spurðir hvaða vinsælu íslensku „snöppurum“ þeir væru að fylgjast með á 

Snapchat. Hér var hægt að haka við fleiri en einn svarmöguleika og voru þeir 33 talsins ásamt 

því að hægt var að haka við annað. Samkvæmt mynd 9 voru flestir þátttakendur að fylgjast 

með Snorra Björns eða 8,3% þátttakenda. Fast á eftir honum kom Aronmola með 7,9% og 

voru 6,3% þátttakenda að fylgjast með Áttunni. Á eftir þeim komu Sólrún Diego og 

Binniglee í fjórða og fimmta sæti. Við úrvinnslu spurningar voru 18 „snapparar“ af þeim 33 

sem náðu ekki hærra svarhlutfalli en 2,6% settir undir annað. Tæplega 32% þátttakenda 

svöruðu annað.  

 
Mynd 9. Vinsælustu íslensku „snappararnir“ að mati þátttakenda.  
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„snöppurum“ væri í meðallagi og um 6% fannst það frekar óalgengt. Aðeins tæplega 1% 

þátttakenda fannst það mjög óalgengt.  

 
Mynd 10. Álit þátttakenda á auglýsingum hjá vinsælum íslenskum „snöppurum“. 

Einnig var kannað álit þátttakenda hvort mikið eða lítið væri um duldar auglýsingar á 

Snapchat. Á mynd 11 hér að neðan má sjá að um 55% þátttakenda segja að þeim þyki 

annaðhvort mjög mikið eða frekar mikið um duldar auglýsingar á Snapchat. Rúmlega 29% 

þátttakenda svöruðu í meðallagi. Um 16% fannst svo frekar lítið eða mjög lítið um duldar 

auglýsingar. 
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Mynd 11. Álit þátttakenda á duldum auglýsingum hjá vinsælum íslenskum „snöppurum“. 

Til að kanna almennt viðhorf þátttakenda á auglýsingum á Snapchat buðu rannsakendur þeim 

upp á opna spurningu þar sem þeir gátu sagt sína skoðan í eigin orðum. Rannsakendur 

flokkuðu síðan svörin eftir því hvort þau væru jákvæð, neiðkvæð eða hlutlaus og má sjá 

niðurstöður úr því á mynd 12 hér að neðan. Rúmlega 47% þátttakenda svöruðu að þeim þættu 

auglýsingar jákvæðar og um 28% svöruðu að þeim þættu auglýsingar á Snapchat neikvæðar. 

Tæplega 25% svöruðu að þeir væru hlutlausir gagnvart auglýsingum. Stór hluti þeirra eða 

47% þátttakenda svöruðu að þeir hefðu jákvætt viðhorf gagnvart auglýsingum en tóku það þó 

skýrt fram að viðhorfið væri einungis jákvætt ef „snapparar“ tækju fram að um auglýsingu 

væri að ræða og væru þá ekki að dylja neitt með auglýsingu sinni. Einnig fannst stórum hluta 

auglýsingarnar vera jákvæðar á þann hátt að hann hefði kynnst nýjum vörum og uppgötvað 

hjá sér þörf sem hann vissi ekki af fyrir. Margir þeirra sem svöruðu að viðhorf þeirra væri 

neikvætt, tóku fram að þeim þætti eins og fyrirtæki væru að blekkja neytendur sína með því 

að borga „snöppurum“ fyrir að auglýsa. Um helmingur þeirra sem svaraði að viðhorfið væri 

hlutlaust sagðist ekki þekkja auglýsingar á Snapchat og að hann væri ekki að fylgja 

áhrifavöldum á Snapchat eða „snöppurum“.  
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Mynd 12. Viðhorf þátttakenda til auglýsinga á Snapchat. 

11.3 Áhrif auglýsinga á Snapchat á kauphegðun Íslendinga 

Í þriðja og seinasta þættinum verður fjallað um áhrif auglýsinga á Snapchat á kauphegðun 

Íslendinga og hvort áhrif þeirra hafi jákvæð áhrif á sölu á vöru eða þjónustu. Til að fá 

mögulega betur sýnileg áhrif auglýsinga á Snapchat á kauphegðun Íslendinga var framkvæmd 

rannsókn í samráði við Áttuna og Nýherja, eins og áður hefur verið tekið fram. Voru þá 

fengnar sölutölur á heyrnartólunum í þeim mánuði sem þau voru auglýst á Snapchat ásamt 

sölutölum  mánuðina fyrir og eftir til samanburðar. Á mynd 13 hér að neðan má sjá seld 

eintök af heyrnartólum eftir mánuðum. Febrúar var mánuðurinn fyrir rannsóknina, þar sem 

lítið sem ekkert var auglýst af hálfu Nýherja og voru þá í heildina seld 9 eintök. Í marsmánuði 

þegar rannsóknin var framkvæmd var inngripið, umtalið og vöruinnsetningin sem átti sér stað 

á Snapchat-aðgangi Áttunnar, eina auglýsingin sem var í gangi. Í þeim mánuði jukust seld 

heyrnartól úr 9 stykkjum upp í 13 stykki og því um 44% söluaukningu að ræða eftir að 

heyrnartólin voru auglýst á Snapchat-aðgangi Áttunnar. Í apríl var rannsókn lokið og því 

engar auglýsingar á Snapchat en í þeim mánuði voru þó seld 12 eintök af heyrnartólunum. 
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Mynd 13. Fjöldi seldra heyrnartóla eftir mánuðum. 

Í viðhorfskönnun rannsóknar voru þátttakendur spurðir út í hvort þeir hefðu keypt vöru eða 

þjónustu eftir að hafa séð hana auglýsta á Snapchat. Rúmlega 39% þeirra sögðust hafa keypt 

vöru eða þjónustu eftir að hafa séð hana auglýsta á Snapchat en 61% svaraði því neitandi.  

 
Mynd 14. Kaup þátttakenda á vöru eða þjónustu. 

9	

13	

12	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

Febrúar		 Mars	 Apríl	

Fj
öl
di
	se

ld
ra
	h
ey
rn
ar
tó
la
	

Mánuðir	

38,7%	

61%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

Já,	ég	hef	keypt	vöru/þjónustu	elir	að	hafa	
séð	hana	auglýsta	á	Snapchat	

Nei,	ég	hef	ekki	keypt	vöru/þjónustu	elir	að	
hafa	séð	hana	auglýsta	á	Snapchat	

Hl
ua

al
lsl
eg
ur
	b
öl
di
	

Svör	



 

42 

 

Þeir þátttakendur sem sögðust hafa keypt vöru eða þjónustu eftir að hafa séð hana auglýsta á 

Snapchat voru einnig spurðir hversu oft þeir höfðu keypt slíka vöru eða þjónustu. Tæplega 

67% þátttakenda sögðust hafa keypt hana 1-3 sinnum en 25% svöruðu 4-6 sinnum. Aðeins 

4,8% svarenda sögðust hafa keypt hana 7-9 sinnum og rúmlega 4% 10-12 sinnum eða 16 

sinnum eða oftar.  

 
Mynd 15. Hversu oft þátttakendur hafa keypt vöru eða þjónustu. 

Þeir þátttakendur sem höfðu keypt vöru eða þjónustu eftir að hafa séð hana auglýsta á 

Snapchat voru einnig spurðir um upplifun sína á seinustu vöru eða þjónustu sem þeir höfðu 

keypt. Flestir þeirra svöruðu að þeir hefðu verið mjög ánægðir eða fremur ánægðir með 

upplifun sína eða 76% þátttakenda. Um 20% svarenda sögðu upplifun sína vera í meðallagi 

og einungis 3,8% voru fremur óánægðir eða mjög óánægðir með upplifunina.  
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Mynd 16. Ánægja þátttakenda með seinustu vöru eða þjónustu sem var keypt. 

12. Umræða 
Niðurstöður vefkönnunar leiddu í ljós að viðhorf Íslendinga á auglýsingum á Snapchat er 

almennt jákvætt, ef tekið er fram að um auglýsingu sé að ræða. Kom einnig í ljós að stór hluti 

Íslendinga eyðir tíma sínum mjög mikið eða frekar mikið á samfélagsmiðlinum daglega og 

telur sá hópur að auglýsingar séu mjög algengar á Snapchat. 

         Endanlegar niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var á Snapchat leiddu einnig í 

ljós að auglýsingarnar höfðu áhrif á kauphegðun. Styðja niðurstöðurnar vel við fræðilega 

hluta ritgerðarinnar þar sem áður kom fram að vinsælir íslenskir „snapparar“ myndu teljast 

vera áhrifavaldar og geta haft áhrif á kauphegðun neytenda (Kotler o.fl., 2005). Þær 

endurspegla einnig það sem rannsakendur héldu, að áhrif auglýsinga á Snapchat hefðu 

jákvæð áhrif á kauphegðun þ.e.a.s. auki sölu á vörunni. Einnig höfðu auglýsingarnar áhrif á 

aukna vitund neytenda á vörunni að mati Sævars, markaðsstjóra Nýherja. 

         Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla þó einungis viðhorf þeirra þátttakenda sem 

svöruðu viðhorfskönnun rannsóknar og áhrif umtals og vöruinnsetningar frá einum vinsælum 

íslenskum „snappara“ á einni vöru. 
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12.1 Takmörkun rannsóknar 
Helsta takmörkun vefkönnunar var aðgengi að skólum og leyfi frá þeim til þess að leggja 

fyrir könnunina. Rannsakendur höfðu samband við nokkra grunn- og framhaldsskóla en 

fengu aðeins jákvæð viðbrögð frá þremur þeirra. Önnur takmörkun könnunar sem lögð var 

fyrir í skólunum var sú að sumir þátttakendur lásu spurningar og leiðbeiningar ekki nógu vel 

og slepptu í sumum tilfellum spurningum. 

         Takmörkun rannsóknar sem framkvæmd var á Snapchat var sú að hún stóð yfir í um 

það bil þrjár vikur, sem er tiltölulega stutt tímabil. Erfitt var einnig fyrir rannsakendur að 

finna vöru sem var laus við allt annað markaðsáreiti og sérstaklega þar sem mikið var um 

auglýsingar á flestöllum vörum hjá Nýherja. 

         Takmörkun varðandi heimildaleit var sú að ekki er mikið til af rannsóknum varðandi 

auglýsingar á Snapchat né áhrif þeirra á kauphegðun sem hægt var að styðjast við, við skrif 

ritgerðar. Rannsakendur telja að það sé vegna þess að Snapchat hefur lítið verið rannsakað og 

eru auglýsingar á þeim samfélagsmiðli frekar nýtilkomnar. 

         Skerðing á rannsókn gæti mögulega hafa orðið vegna kaupmátts fylgjenda Áttunnar 

þar sem varan sem notuð var til rannsóknar flokkast sem lúxusvara. Gaman hefði verið að 

auglýsa aðra vöru í öðrum verðflokki og bera saman áhrif auglýsinga á Snapchat við sölutölur 

á þeim. 

12.2 Frekari rannsóknir 
Frekari rannsóknir sem hægt væri að framkvæma væri til dæmis að auglýsa fleiri vörur með 

vöruinnsetningu og umtali og yfir lengra tímabil. Einnig væri hægt að framkvæma þessa 

rannsókn með fleiri „snöppurum“ á mismunandi tímabilum þar sem áhugavert væri að sjá 

mun á sölu milli þeirra.  

Einnig hefði verið gaman að skoða áhrif auglýsinga á öðrum samfélagsmiðlum og bera þá 

saman við Snapchat. Mögulega hefði einnig verið hægt að taka fleiri þekkta íslenska 

„snappara“ í djúpviðtöl. Með viðhorfskönnuninni hefði verið hægt að heimsækja fleiri skóla 

til þess að fá stærra þýði. Með því hefði verið hægt að skoða breiðari aldurshóp og bera 

saman skoðanir milli þeirra. 

         Með góðum tíma hefði einnig verið áhugavert að kanna hvernig fleiri íslensk fyrirtæki 

auglýsa á Snapchat og hvernig þau mæla árangurinn. 
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12.3 Mögulegt annað markaðsáreiti 
Við upphaf rannsóknar var tekin sú ákvörðun í samráði við Sævar að Nýherji myndi ekki 

vera með neina skipulagðar auglýsingar á Sony-heyrnartólunum á meðan á rannsókn stóð, til 

að hafa ekki áhrif á mögulegar niðurstöður. Sony-heyrnartólin voru tiltölulega nýkomin á 

markaðinn eða í desember 2016 og Nýherji hafði ekki auglýst þau áður. Eina markaðsáreiti 

sem mögulega gæti hafa haft áhrif var ein myndbirting sem Nýherji birti þann 15. mars á 

Facebook-síðu fyrirtækisins. Ekki var neins staðar tekið fram um hvers kyns heyrnartól væri 

að ræða, upplýsingar um þau eða hvert verðið væri á þeim. Aðeins einn fylgjandi af rúmlega 

11.600 fylgjendum Nýherja hafði líkað við myndina og því telja rannsakendur að mögulegt 

markaðsáreiti vegna ákveðinnar myndbirtingar sé lítið sem ekkert.  

13. Lokaorð 
Markmið með þessari rannsókn var að kanna viðhorf Íslendinga á auglýsingum á Snapchat og 

áhrif þeirra á kauphegðun. Rannsakendum fannst þetta áhugavert efni þar sem auglýsingar á 

samfélagsmiðlum eru mikið milli tannanna á fólki. Rannsakendum þótti þess vegna afar 

áhugavert að kanna viðhorf Íslendinga á auglýsingum á Snapchat.  

           Rannsóknarspurningin skiptist í rannsókn á viðhorfi annars vegar og áhrif á 

kauphegðun hins vegar. Viðhorfskönnunin sem var framkvæmd sýndi vel fram á að viðhorf 

Íslendinga til auglýsinga á Snapchat er fremur jákvætt og kom það rannsakendum tiltölulega 

mikið á óvart. Rannsakendur töldu í upphafi rannsóknar að auglýsingar á Snapchat hefðu 

áhrif á kauphegðun og var þess vegna mjög fróðlegt að framkvæma slíka rannsókn og skoða 

sölutölur fyrir og eftir. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru jákvæðar sem studdu við 

rannsóknarspurninguna að auglýsingar á Snapchat hefðu áhrif á kauphegðun.  

 Ljóst er að hægt er að nýta þessa rannsókn í að kanna viðhorf til auglýsinga á 

Snapchat og áhrif þeirra á kauphegðun enn dýpra þar sem fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

um þetta viðfangsefni.  
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Viðauki A: Viðhorfskönnun vegna Snapchat-auglýsinga 
Kæri þátttakandi, 
 
Í þessari könnun er ætlað að kanna viðhorf til auglýsinga á Snapchat. Könnunin er hluti af 
rannsóknarverkefni við Viðskiptadeild í Háskólanum í Reykjavík og er unnin af Önnu Sesselju 
Marteinsdóttur og Helgu Siemsen Guðmundsdóttur. Spurningakönnunin inniheldur 18 spurningar og 
hún ætti ekki að taka lengri tíma en 3-5 mínútur. 

Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð þeirra upplýsinga sem aflað er og þátttaka svarenda er 
hvergi getið. Þér er hvorki skylt að svara einstaka spurningum né spurningalistanum í heild. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi könnunina getur þú haft samband við Önnu 
Sesselju Marteinsdóttur (as14@ru.is eða í síma 8645777) eða Helgu Siemsen Guðmundsdóttur 
(helgag14@ru.is eða í síma 8962701) 
 

 
1. Ert þú eða ert þú ekki með Snapchat aðgang? 
(Ef svarið er nei ferð þú beint á spurningu 15) 

o Já, ég er með Snapchat-aðgang 

o Nei, ég er ekki með Snapchat-aðgang  
 
2. Notar þú Snapchat mikið eða lítið daglega? 
o Mjög mikið 
o Frekar mikið 
o Í meðallagi 
o Frekar lítið 
o Mjög lítið 

 
3. Fylgist þú eða fylgist þú ekki með vinsælum íslenskum „snöppurum”? 
(Ef svarið er nei ferð þú beint á spurningu 7) 

o Já, ég fylgist með vinsælum íslenskum „snöppurum” 
o Nei, ég fylgist ekki með vinsælum íslenskum „snöppurum” 

 
4. Hversu mörgum íslenskum „snöppurum“ fylgist þú með reglulega? 
(Aðeins fyrir þá sem svara 3. spurningu játandi) 

o 1-3 
o 4-6 
o 7-9 
o 10-12 
o 13-15 
o 16 eða fleirum  
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5. Með hvaða vinsælu íslensku „snöppurum” fylgist þú með? 
(Aðeins fyrir þá sem svara 3. spurningu játandi) 
Merktu við allt sem við á 
 

¨ Aronmola (Aron Már) 
¨ Áttunni 
¨ Camyklikk (Camilla Rut) 
¨ Hjálmari Erni 
¨ Snorra Björns 
¨ Sólrúnu Diego 
¨ Brynju Dan 
¨ Evaruza 
¨ Gyðu Dröfn 
¨ Binniglee (Brynjar Steinn) 
¨ Linethefine (Lína Birgitta) 
¨ Andreu Röfn 
¨ Katrín Eddu 
¨ Gsortveitmakeup (Guðrún Helga Sørtveit) 
¨ Adhd-Kisan (Anna Margrét) 
¨ Sonjastory (Sonja Rut Valdin) 
¨ Jónu Kristínu (Mamie/Rvkfit) 
¨ Nökkva Fjalari 
¨ Pétri Jóhanni 
¨ Þórunni Ívars 
¨ Heidifitfarmer (Aðalheiður Ýr Ólafsdóttir) 
¨ Sóla Hólm 
¨ Örnu Ýr 
¨ Tinnubk 
¨ Gveiga85 (Guðrún Veiga) 
¨ Manuelu Ósk 
¨ Beautybytanja (Tanja Ýr) 
¨ RvkFit 
¨ Steinunni Eddu 
¨ Thelmagudmunds (Thelma Guðmundsen) 
¨ Makeupbytinnath (Tinna Þorradóttir) 
¨ Goisportrond (Ingó) 
¨ Hildi Árna 
¨ Annar „snappari“, hvaða? ___________________________________________ 



52 

 

6. Finnst þér algengt eða óalgengt að „snapparar“ auglýsi vörur/þjónustu á Snapchat? 
(Aðeins fyrir þá sem svara 3. spurningu játandi) 

o Mjög algengt 
o Frekar algengt 
o Í meðallagi 
o Frekar óalgengt 
o Mjög óalgengt 

 
7. Finnst þér mikið eða lítið um duldar auglýsingar á Snapchat? 
Auglýsingar flokkast undir duldar auglýsingar þegar einstaklingur er að tala um, kynna eða 
jafnvel sýna aðeins ákveðna vöru eða þjónustu án þess að taka það fram að um auglýsingu sé 
að ræða. 
o Mjög mikið 
o Frekar mikið 
o Í meðallagi 
o Frekar lítið 
o Mjög lítið 

  
8. Hefur þú eða hefur þú ekki kynnst nýrri vöru, þjónustu eða vörumerki eftir að hafa 
séð hana auglýsta á Snapchat án þess að hafa endilega keypt hana? 
o Já, ég hef kynnst nýrri vöru, þjónustu eða vörumerki á Snapchat 
o Nei, ég hef ekki kynnst nýrri vöru, þjónustu eða vörumerki á Snapchat 

  
9. Hefur þú eða hefur þú ekki keypt þér vöru/þjónustu eftir að hafa séð hana auglýsta á  
Snapchat? 
(Ef svarið er nei ferð þú beint á spurningu 13) 

o Já, ég hef keypt vöru/þjónustu eftir að hafa séð hana auglýsta á Snapchat 
o Nei, ég hef ekki keypt vöru/þjónustu eftir að hafa séð hana auglýsta á Snapchat 

  
10. Hversu oft hefur þú keypt þér vöru/þjónustu vegna þess að þú sást hana auglýsta á 
Snapchat? 
(Aðeins fyrir þá sem svara 9. spurningu játandi) 

o 1-3 sinnum 
o 4-6 sinnum 
o 7-9 sinnum 
o 10-12 sinnum 
o 13-15 sinnum 
o 16 sinnum eða oftar 
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11. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varstu með upplifun þína á seinustu vöru/þjónustu 
sem þú keyptir þér eftir að hafa séð hana auglýsta á Snapchat? 
(Aðeins fyrir þá sem svara 9. spurningu játandi) 

o Mjög ánægð/ur 
o Fremur ánægð/ur 
o Í meðallagi 
o Fremur óánægð/ur 
o Mjög óánægð/ur 

  
12. Á hvaða verðbili var síðasta vara/þjónusta sem þú keyptir þér eftir að þú sást hana 
auglýsta á Snapchat? 
 (Aðeins fyrir þá sem svara 9. spurningu játandi) 

o 0 - 5.000 kr. 
o 5.001 - 10.000 kr. 
o 10.001 - 15.000 kr. 
o 15.001 - 20.000 kr. 
o 20.001 - 25.000 kr. 
o 25.001 - 30.000 kr. 
o 30.001 kr. eða dýrara 

  
13. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þú munir einhvern tímann kaupa þér 
vöru/þjónustu vegna þess að þú sást hana auglýsta á Snapchat? 
(Aðeins fyrir þá sem svara 9. spurningu neitandi) 

o Mjög líklegt 
o Fremur líklegt 
o Í meðallagi 
o Fremur ólíklegt 
o Mjög ólíklegt 

  
14. Hvað finnst þér almennt um auglýsingar á Snapchat? (opin spurning) 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Bakgrunnsspurningar:  
  
15. Hverjar eru heildartekjur þínar að meðaltali á mánuði (námslán og styrkir 
meðtalið) eftir skatt? 
o Ég vinn ekki 
o Lægri en 50.000 kr. 
o 50.000 - 99.999 kr. 
o 100.000 - 149.999 kr. 
o 150.000 - 199.999 kr. 
o 200.000 - 249.999 kr. 
o 250.000 - 299.999 kr. 
o 300.000 kr. eða meira 

 
16. Hver er staða þín? 
o Ég er nemandi 
o Ég er nemandi og vinn með skóla 
o Ég er á vinnumarkaði 
o Ég er hvorki nemandi né á vinnumarkaði 

  
17. Hver er aldur þinn? 
o 15 ára eða yngri 
o 16-19 ára 
o 20-23 ára 
o 24-27 ára 
o 28-31 ára 
o 32-35 ára 
o 36-39 ára 
o 40-43 ára 
o 44 ára eða eldri 

  
18. Hvert er kyn þitt? 
o Karlkyn 
o Kvenkyn 
o Annað 

  

Takk fyrir þátttökuna J   
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Viðauki B: Niðurstöður úr viðhorfskönnun 
 

Tafla B1 

 

Count	of	1.	Ert	þú	eða	ert	þú	ekki	með	Snapchat-aðgang?	

	Row	Labels	 Total	

Já,	ég	er	með	Snapchat-aðgang	 96,40%	

Nei,	ég	er	ekki	með	Snapchat-aðgang	 3,60%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B2 

 

Count	of	2.	Notar	þú	Snapchat	mikið	eða	lítið	daglega?	

	Row	Labels	 Total	

Mjög	mikið	 38,59%	

Frekar	mikið	 29,05%	

Í	meðallagi	 16,80%	

Frekar	lítið	 9,13%	

Mjög	lítið	 6,43%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B3 

 

Count	of	3.	Fylgist	þú	eða	fylgist	þú	ekki	með	vinsælum	íslenskum	„snöppurum“	?	

	Row	Labels	 Total	

Já,	ég	fylgist	með	vinsælum	íslenskum	„snöppurum“	 75,93%	

Nei,	ég	fylgist	ekki	með	vinsælum	íslenskum	„snöppurum“	 24,07%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B4 

 

Count	of	4.	Hversu	mörgum	íslenskum	„snöppurum“	fylgist	þú	með	reglulega?	

	Row	Labels	 Total	

1-3	 25,96%	

4-6	 32,51%	

7-9	 15,30%	

10-12	 10,11%	

13-15	 6,01%	

16	eða	fleirum	 10,11%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B5 

Count	of.	Með	hvaða	vinsælu	íslensku	„snöppurum“	fylgist	þú	með?	

	Row	Labels	 Total	

Aronmola	 7,86%	

Áttunni	 6,34%	

Beautybytanja	 3,54%	

Binniglee	 5,68%	

Camyklikk	 4,13%	

Gveiga85	 3,78%	

Katrínu	Eddu	 3,50%	

Linethefine	 2,80%	

Makeupbytinnath	 2,88%	

Manuelu	Ósk	 3,00%	

Rvkfit	 3,35%	

Sonjastory	 4,36%	

Sólrúnu	Diego	 5,76%	

Snorra	Björns	 8,25%	

Örnu	Ýr	 2,96%	

Annað	 31,80%	

Grand	Total	 100,00%	
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Mynd B5 
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Tafla B6 

 

Count	of	6.	Finnst	þér	algengt	eða	óalgengt	að	„snapparar“	auglýsi	vörur/þjónustu	á	

Snapchat?	

Row	Labels	 																																													Total	

Mjög	algengt	 35,64%	

Frekar	algengt	 37,85%	

Í	meðallagi	 20,17%	

Frekar	óalgengt	 5,80%	

Mjög	óalgengt	 0,55%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B7 

 

Count	of	7.	Finnst	þér	mikið	eða	lítið	um	duldar	auglýsingar	á	Snapchat?	

	Row	labels	 Total	

Mjög	mikið	 19,87%	

Frekar	mikið	 34,94%	

Í	meðallagi	 29,08%	

Frekar	lítið	 8,37%	

Mjög	lítið	 7,74%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B8 

 

Count	of	8.	Hefur	þú	eða	hefur	þú	ekki	kynnst	nýrri	vöru,	þjónustu	eða	vörumerki	eftir	að	hafa	

séð	hana	auglýsta	á	Snapchat	án	þess	að	hafa	endilega	keypt	hana?	

Row	Labels	 Total	

Já,	ég	hef	kynnst	nýrri	vöru,	þjónustu	eða	vörumerki	á	Snapchat	 68,49%	

Nei,	ég	hef	ekki	kynnst	nýrri	vöru,	þjónustu	eða	vörumerki	á	Snapchat	 31,51%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B9 

 

Count	of	9.	Hefur	þú	eða	hefur	þú	ekki	keypt	þér	vöru/þjónustu	eftir	að	hafa	séð	hana	

auglýsta	á	Snapchat?	

Row	Labels	 Total	

Já,	ég	hef	keypt	vöru/þjónustu	eftir	að	hafa	séð	hana	auglýsta	á	Snapchat	 38,74%	

Nei,	ég	hef	ekki	keypt	vöru/þjónustu	eftir	að	hafa	séð	hana	auglýsta	á	Snapchat	 61,26%	

Grand	Total	 100,00%	

 

 

Mynd B9 

 

 
 

  

39%	

61%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

Já,	ég	hef	keypt	vöru/þjónustu	elir	að	hafa	séð	
hana	auglýsta	á	Snapchat	

Nei,	ég	hef	ekki	keypt	vöru/þjónustu	elir	að	
hafa	séð	hana	auglýsta	á	Snapchat	

Hl
ua

al
lsl
eg
ur
	b
öl
di
	

Kaup	á	vöru	

Hefur	þú	eða	hefur	þú	ekki	keypt	þér	vöru/þjónustu	elir	að	hafa	séð	
hana	auglýsta	á	Snapchat?	
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Tafla B10 

 

Count	of	10.	Hversu	oft	hefur	þú	keypt	þér	vöru/þjónustu	vegna	þess	að	þú	sást	hana	

auglýsta	á	Snapchat?	

Row	Labels	 																																						Total	

1-3	sinnum	 66,49%	

4-6	sinnum	 25,00%	

7-9	sinnum	 4,79%	

10-12	sinnum	 1,60%	

16	sinnum	eða	oftar	 2,13%	

Grand	Total	 100,00%	
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Skipe	

Hversu	ol	hefur	þú	keypt	þér	vöru/þjónustu	vegna	þess	að	þú	sást	hana	
auglýsta	á	Snapchat?	
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Tafla B11 

 

Count	of	11.	Hversu	ánægð/ur	eða	óánægð/ur	varstu	með	upplifun	þína	á	seinustu	

vöru/þjónustu	sem	þú	keyptir	þér	eftir	að	hafa	séð	hana	auglýsta	á	Snapchat?	

Row	Labels	 																																							Total	

Mjög	ánægð/ur	 28,72%	

Fremur	ánægð/ur	 47,34%	

Í	meðallagi	 20,21%	

Fremur	óánægð/ur	 2,66%	

Mjög	óánægð/ur	 1,06%	

Grand	Total	 100,00%	

 

 

Mynd B11 

 

 
 

  

29%	

47%	

20%	

3%	
1%	

0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

35%	

40%	

45%	

50%	

Mjög	ánægð/ur	 Fremur	ánægð/ur	 Í	meðallagi	 Fremur	óánægð/ur	 Mjög	óánægð/ur	

Hl
ua

al
lsl
eg
ur
	b
öl
di
	

Ánægja	

Hversu	ánægð/ur	eða	óánægð/ur	varstu	með	upplifun	þína	á	seinustu	
vöru/þjónustu	sem	þú	keyper	þér	elir	að	hafa	séð	hana	auglýsta	á	

Snapchat?	
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Tafla B12 

 

Count	of	12.	Á	hvaða	verðbili	var	síðasta	vara/þjónusta	sem	þú	keyptir	þér	eftir	að	þú	

sást	hana	auglýsta	á	Snapchat?	

Row	Labels	 																												Total	

0	-	5.000	kr.	 67,02%	

5.001	-	10.000	kr.	 26,06%	

10.001	-	15.000	kr.	 4,79%	

20.001	-	25.000	kr.		 0,53%	

30.001	kr.	eða	dýrara	 1,60%	

Grand	Total	 100,00%	

 

 

Mynd B12 

 

 
 

  

67%	

26%	

5%	
1%	 2%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

0	-	5.000	kr.	 5.001	-	10.000	kr.	 10.001	-	15.000	kr.	 20.001	-	25.000	kr.		 30.001	kr.	eða	
dýrara	

Hl
ua

al
lsl
eg
ur
	b
öl
di
	

Verð	

Á	hvaða	verðbili	var	síðasta	vara/þjónusta	sem	þú	keyper	þér	elir	að	þú	
sást	hana	auglýsta	á	Snapchat?	
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Tafla B13 

 

Count	of	13.	Hversu	líklegt	eða	ólíklegt	telur	þú	að	þú	munir	einhvern	tímann	kaupa	

þér	vöru/þjónustu	vegna	þess	að	þú	sást	hana	auglýsta	á	Snapchat?	

Row	Labels	 																																									Total	

Mjög	líklegt	 6,79%	

Fremur	líklegt	 12,14%	

Í	meðallagi	 36,07%	

Fremur	ólíklegt	 20,36%	

Mjög	ólíklegt	 24,64%	

Grand	Total	 100,00%	
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Svör	

Hversu	líklegt	eða	ólíklegt	telur	þú	að	þú	munir	einhvern	umann	kaupa	
þér	vöru/þjónustu	vegna	þess	að	þú	sást	hana	auglýsta	á	Snapchat?	
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Tafla B14 

 

Hvað	finnst	þér	almennt	um	auglýsingar	á	Snapchat?	

	Jákvæðar	 47,6%	

Neikvæðar	 27,9%	

Hlutlaus	 24,5%	
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Hvað	finnst	þér	almennt	um	auglýsingar	á	Snapchat?	
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Tafla B15 

 

Count	of	15.	Hverjar	eru	heildartekjur	þínar	að	meðaltali	á	mánuði		

(námslán	og	styrkir	meðtalið)	eftir	skatt?	

Row	Labels	 Total	

Lægri	en	50.000	kr.		 9,94%	

50.000	-	99.999	kr.	 23,33%	

100.000	-	149.999	kr.				 11,16%	

150.000	-	199.999	kr.		 6,69%	

200.000	-	249.999	kr.	 3,45%	

250.000	-	299.999	kr.	 5,07%	

300.000	kr.	eða	meira	 16,23%	

Ég	vinn	ekki	 24,14%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B16 

 

Count	of	16.	Hver	er	staða	þín?	

	Row	Labels	 Total	

Ég	er	nemandi	 31,38%	

Ég	er	nemandi	og	vinn	með	skóla	 45,14%	

Ég	er	á	vinnumarkaði	 21,86%	

Ég	er	hvorki	nemandi	né	á	vinnumarkaði	 1,62%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B17 

 

Count	of	17.	Hver	er	aldur	þinn?	

	Row	Lables	 Total	

15	ára	eða	yngri	 13,97%	

16	-	19	ára	 38,66%	

20	-	23	ára	 19,03%	

24	-	27	ára	 11,34%	

28	-	31	ára	 2,83%	

32	-	35	ára	 1,82%	

36	-	39	ára		 1,62%	

40	-	43	ára	 0,81%	

44	ára	eða	eldri	 9,92%	

Grand	Total	 100,00%	
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Tafla B18 

 

Count	of	18.	Hvert	er	kyn	þitt?	

	Row	Labels	 Total	

Kvenkyn	 68,62%	

Karlkyn	 29,55%	

Annað		 1,82%	

Grand	Total	 100,00%	
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Viðauki C: Djúpviðtal við Nökkva Fjalar Orrason 
Djúpviðtal var tekið við Nökkva Fjalar, framkvæmdastjóra og sölu- og markaðsstjóra 

Áttunnar, þann 21. apríl 2017 á skrifstofu Áttunnar að Austurhrauni 3, 210 Garðabæ.   

 

Hvað er Áttan? 

Afþreying á samfélagsmiðlum og samfélagsmiðlamerki. 
 

Skráið þið fylgjendur á Snapchat, fylgist þið með aukningunni? 

Nei, leggjum upp úr því að vera með sem hæstu tölurnar í hvert skipti. Sérstaklega þegar það 

eru sérstök verkefni í gangi, eins og t.d. vinir Sindra, þá gerum við sögu (e. My story) og 

viljum að sem flestir sjái það og viti af því. En eins og á hefðbundnum mánudegi þegar við 

erum bara að snappa eitthvað, þá pælum við ekki í hversu margir eru að horfa, það fer eftir 

verkefnunum. Það er ótrúlega sjaldan sem fyrirtækin vilja fá skjáskotin (e. Screenshot) af 

tölunum, þegar upp er staðið þá sjá þeir bara sölutölurnar og þá skiptir kannski ekki 

höfuðmáli hversu margir horfðu ef sölutölurnar eru ákveðnar. Eina sem er að fyrirtækin sjá 

ekki endilega snöppin, ég gæti sagst vera með 35.000 manns inni á Snapchat, svo ef fyrirtæki 

myndi biðja um að fá screenshot og það væru kannski bara 15.000 manns búnir að sjá story, 

þá væri það grunsamlegt. Það er hættan í þessu og það kemst fljótt upp. Eina ástæðan fyrir 

því að ég sendi tölurnar. 
 

Er fólk mikið í því að „unfollowa“ Áttuna? 

Já, við náttúrulega sjáum það ekki. Það fer eftir því hvernig gengur og hvað við erum að 

snappa. Auðvitað er fólk sem hendir manni út og það er bara sem gengur og gerist. 

Þegar við vorum með framhaldsskólakeppnina So you think you can snap þá var snappið 

okkar stærst. Hún verður aftur í ágúst svo að við bindum miklar vonir við það að stækka 

snappið okkar ennþá meira þá. Áttan kemur ungu fólki á framfæri og eitt að skrefunum er að 

sækja í framhaldsskólanema eins og við vorum sjálfir þegar við byrjuðum með þetta allt 

saman. Nú erum við að vinna með tveimur strákum frá Akureyri sem komu úr þessari keppni. 
 

Hversu margir nýir fylgja ykkur á viku? 

Oftast er plús þegar maður ýtir og kíkir, það er mjög erfitt að „track-a“ þetta Snapchat. Á 

viku eru kannski um 50 manns, veit ekki hversu margir eyða á móti. Það þarf að vera mikið 

sem gengur á ef fólk deletar. Við sjáum mjög vel að áhorfstölurnar á Snapchat hækka mikið 

ef við auglýsum hvað við erum að gera á Faceook eða Instagram. Ef við setjum inn mynd af 
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t.d. mér (Nökkva) og Páli Óskari sem fer inn á Instagramið okkar, þá eru fleiri sem fara inn á 

snappið og skoða því þeir sáu að það var eitthvað áhugavert að gerast. Þetta helst í hendur, 

miðlarnir geta stutt hvor við annan. þótt „snappið“ sé best. Ef við birtum mynd á Instagram 

og birtum hana á Snapchat, þá fær hún fleiri like á Instagram. Ef við birtum nýtt Facebook-

myndband og peppum það á Snapchat, þá fær það fleiri views og likes. 
 

Hver átti upphaflega hugmyndina af Áttunni? 

Ég (Nökkvi Fjalar Orrason), Róbert Úlfarsson og Egill Ploder Ottóson. Við sáum alltaf fram 

á meira en að gera meira en þættina sem við vorum með á Bravó á 365. Okkur langaði alltaf 

að gera eitthvað meira úr þessu. Þátturinn var bara það fyrsta sem við byrjuðum með, svo 

fórum við á mbl, þá breyttum við aðeins forminu og þá varð þetta líkara því sem við vildum 

að þetta yrði. Lögðum mikla áherslu á stutt myndbönd. Hugmyndin af 

samfélagsmiðladæminu var mín og þrjóskan í mér (Nökkva) að gera þetta að einhverju meira 

dæmi. Það var vesen að sannfæra strákana og að trúa því að við gætum aflað okkur tekna 

sjálfir. Egill væri sammála mér því ef hann væri hérna við hliðina á mér. Við ákváðum þetta 

saman, hugmyndin eins og Áttan er í dag hefur þróast svolítið í höndunum á okkur. 
 

Hvenær byrjaði Áttan? 

26. júní 2014 
 

Hvenær var fyrirtækið stofnað formlega? 

12. maí 2016, Áttan merkið sjálft er þriggja ára. Við erum samlagsfélag, slf. Fyrirtækið okkar 

heitir Delboys (slf), okkur fannst fyndið að fyrirtækið héti eitthvað fyndið og við máttu ekki 

heita Áttan, það er eitthvað annað sem heitir það. Við bjuggum til aðra kennitölu af því að 

það var svo erfitt að fá fyrirtæki til að rukka inn á nafnið Delboys, fyrirtæki voru alltaf að 

spyrja út í nafnið Delboys. 

Hverjir voru í Áttunni við stofnun 

Við stofnun voru Nökkvi, Egill og Róbert. 

Þeir sem bættust við voru Arnar Ólafsson og Ragnar Jónsson, þeir eiga hlut í fyrirtækinu. 

Róbert fór svo út í nám, Arnar og Ragnar fóru skóla. Ég (Nökkvi) og Egill urðum eftir, við 

semjum þá við Melkorku, hún starfaði í hálft ár. Svo kom Aron Ingi inn, svo Donna, svo 

Sonja og svo Ragnar aftur, hann er bak við, ekki fram á við. 

Orri Einarsson er grafíski hönnuðurinn, Sigurgeir framleiðslustjóri. Arnar Þór Ólafsson 

fjármálastjóri, Nökkvi Fjalar Orrason er sölu-, markaðs- og framkvæmdarstjóri. Egill Ploder 
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Ottóson er útvarpsstjóri. Aron Ingi, Sonja Rut Valdin, Donna Cruz og Ragnar Jónsson eru út 

ávið. Nökkvi og Egill eru bara bak við. 
 

Hverjar eru ykkar helstu tekjulindir? 

Sponsar og auglýsingatekjur frá fyrirtækjum og eitthvað viðburðatengt. 
 

Hverjir eru samstarfsaðilarnir? 

Helstu samstarfsaðilar eru Vodafone, MS, Innes, Nýherji. Svo erum við með  „Product 

placement“ með þremur fyrirtækjum. Það er mismunandi eftir mánuðum.  

Áttan gefur alltaf fram hvaða fyrirtækjum þeir eru í samstarfi með og gera þannig „Product 

Placement“ löglegt. Þeir eru alltaf búnir að taka það fram einhvers staðar hvaða fyrirtækjum 

þeir eru í samstarfi með, svo það sé á hreinu. 
 

Hver teluru að sé markhópur Áttunnar? 

Samkvæmt Facebook er það framhaldsskólaaldurinn niður í grunnskólaaldurinn 13-20 ára. 

Undir 20 ára. Við viljum reyna að hækka aldurshópinn aðeins. Sinna markhópnum sem heild. 

Voða blandaður markhópur, stelpurnar eru í meirihluta á samfélagsmiðlum. Það munar mjög 

litlu á stelpunum og strákunum og það er frekar jafnt kynjahlutfall. Þetta er búið að vera allan 

tímann, þótt við vorum bara 3 strákar í byrjun með Áttuna, þá var samt mjög jafnt 

kynjahlutfallið. 
 

Framtíðarsýn, hvar sérðu fyrirtækið eftir 6 mánuði, 3 ár, en eftir 5 ár? 

Það sem er á döfinni núna er að Áttan er að fara að opna útvarpsstöð 12. maí, á sér stöð, 

Áttan fm. Það heitir það sama en er annað dót, þar verða 6 starfsmenn. 

Við hugsum alltaf 6 mánuði fram í tímann, við skrifum niður 6 mánuði og svo förum við yfir 

síðustu 6 mánuði. Sjáum hvað stemmir, hvað var gert og hvað ekki. Eftir 3 ár verðum við 

búnir að gefa út bíómynd. Eftir 5 ár orðnir stærsta afþreyingarmerki á Íslandi. Værum til í að 

vera með einhverja þætti, ekki endilega í sjónvarpi, eitthvað svona svipað eins og Vodafone 

play eða Sarpurinn. Munum gera einhverja þætti sem verða á tímaflakki. 
 

Hversu margir followers á Snapchat? 

Flestu followers 25.000 
 

Meðaltal/áhorf á hvert snap? 

Okkar mesta áhorf er 25.000. 
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Meðaltal screenshotta? 

Það er oft verið að taka skjáskot og fara með t.d. í Under Armour búðina, ef við biðjum um 

skjáskot á einhverja ákveðna mynd þá fáum við skjáskot. En á basic-póst eru ekki tekin það 

mörg skjáskot. Meira tekið skjáskot af myndum heldur en myndböndum. 
 

Hversu margir eru að like-a á Facebook? 

23.073, höfum aldrei haft like-leiki. Ákváðum það frá byrjun að vera ekki með like-leiki. 

Viljum frekar hafa fylgjendur sem vilja af ástæðu fylgjast með okkur, ekki bara út af 

einhverjum leik. 
 

Meðal-like á Facebook og Instagram? 

Við mælum hversu mörg áhorf, like og athugasemdir  þeir fá á hvert myndband á Facebook 

og hversu mörg like og athugasemdir á Instagram. 
 

Fylgjendur á Instagram og Facebook? 

Instagram → 16.800 manns 

Facebook → 23.338 

 

Hugsið þið mikið um það sem þið birtið fyrirfram, er hver og einn póstur úthugsaður? 

Við leggjum mikið upp úr Instagramminu, reynum að taka mynd á hverjum degi og setja inn. 

Póstum ekki hverju sem er, söfnum efni og skiptum niður dögunum á Snapchat. 

Sonja er t.d. með snappið á þriðjudögum og fimmtudögum. Áttan sýnir frá skemmtun og 

fleira en djamm/áfengismyndir eru bannaðar. 
 

Eru þið með áætlun fyrir hverja viku/mánuð, eru þið með samfélagsmiðlastefnu? 

Við gerum sjö mánaða samninga við stærstu samstarfsaðilana, með þrjú litlu fyrirtækin sem 

við erum í samstarfi við með vöruinnsetningar gerum við mánaðarplan fyrirfram, sumir eru 

lengur og sumir eru fastir hjá okkur. 

Setja niður workflow, það er ennþá að mótast út af nýju starfsfólki og svoleiðis, reynum að 

skipuleggja allavega viku, tvær fram í tímann. Allavega myndbönd tilbúin viku - tvær fram í 

tímann. Skipuleggjum vikuna á mánudögum, erum með tökur á þriðjudögum, miðvikudögum 

og fimmtudögum. 
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Hvað þarf fyrirtæki að hafa til að þið viljið vinna með þeim og afhverju neitið þið 

einstaka fyrirtæki? 

Það þurfa allir að fíla vöruna. Við öll í Áttunni. Verður líka að passa markhópnum. Við 

höfum oftar sagt nei heldur en já. Hafa ekki tíma til að sinna of mörgum fyrirtækjum. Við 

viljum ekki vera endalaust að áreita, við gerum bara það sem hentar, sýna bara það sem 

passar. Ég sjálfur myndi t.d. aldrei auglýsa hvað sem er á virkum dögum.  
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Viðauki D: Djúpviðtal við Sævar Ólafsson 
Djúpviðtal var tekið við Sævar Ólafsson, markaðsstjóra Nýherja, þann 24. apríl 2017 í 

höfuðstöðvum Nýherja að Borgartúni 37, 105 Reykjavík.  

 

Hvenær byrjuðu þið að notast við samfélagsmiðla eins og Snapchat við að auglýsa vörur 

ykkar? 

Byrjuðum markvisst á Facebook svona í kringum 2010 eða 2011, eitthvað um það leyti. Eins 

og með Twitter þá á svipuðum tíma en á Instagram byrjuðum við fyrir 2-3 árum. Byrjuðum 

síðan ekki á Snapchat fyrr en við byrjuðum að vinna með Áttunni.  

 

Hvenær byrjaði samstarf Nýherja og Áttunnar? 

Haustið 2015 

 

Af hverju ákváðu þið að fara í samstarf með Áttunni, hvernig hefur það gengið? 

Okkur hefur fundist það sniðugt, höfum viljað verið alltaf að fikta við samfélagsmiðlana og 

vinna með öðrum. Davíð á Silent tengdi okkur og Áttuna á milli. Vildum gera eitthvað fyrir 

yngri markhópinn okkar og ná meira til þeirra. Samstarfið hefur gengið bara allt í lagi, þó það 

sé erfitt að tengja það við ákveðinn árangur. Höfum þó fengið aukna vitund og sýnileika eftir 

að samstarfið hófst. Erum alltaf vaxandi hjá yngra fólkinu og gætum tengt árangurinn okkar 

þar út frá samstarfinu.  

 

Eruð þið í samstarfi við einhverja aðra vinsæla íslenska „snappara“? en bloggara? 

Já, höfum verið í einhverja samstarfi við bloggara þá aðallega í kringum ljósmyndabúnaðinn 

þá helst frá Sony og Canon. Höfum fengið einhver plögg hjá hinum og þessum, þá líka í 

gegnum ljósmyndabúnað. Erum einnig inn á milli að styrkja (e. Sponsored ) í gegnum 

ákveðna viðburði eða ferðalög eða svoleiðis og aðilinn er þá að „snappa“ um það á Snapchat-

aðgangi sínum eða svoleiðis. Erum hins vegar ekki með neinn fastan samning líkt og Áttan er 

með. 

 

Hvaða vörur hefur verið þægilegast að auglýsa? 

Samstarfið við Áttuna var aðallega fyrir Lenovo-vörumerkið á tölvum. Einnig auglýsum við 

mikið af ljósmyndavörum líkt og Canon eða Sony í gegnum bloggið eða Instagram/Snapchat.   

 

 



80 

 

Hefur sala á vörum hjá ykkur aukist/gengið betur eftir að þið ákváðuð að vera í 

samstarfi við vinsæla íslenska „snappara“/bloggara?  

Sjáum allavegana mikil viðbrögð á ljósmyndavörunum ef einhverjir fjalla um það, þá fólk 

sem er í þeim heimi eða geira.  Erfiðara að lesa í aðstæður tölva og heyrnartóla. Mikil áhersla 

er hjá fyrirtækinu að pæla svolítið í samband milli allra auglýsinga. Viljum vera stöðugir alls 

staðar, til dæmis vera eitthvað í sjónvarpi, á samfélagsmiðlum, blöðum og fleira. Ef við 

sleppum einhverju þætti út þá sjáum við minnkun á sölu hjá okkur. Viljum passa að þetta allt 

haldist í hendur og það hefur hentað okkur best að vera alltaf stöðugir að auglýsa á öllum 

sviðum auglýsinga.   
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Viðauki E: Djúpviðtal við Camillu Rut 
Djúpviðtal var tekið við Camillu Rut þann 21. apríl 2017 á skrifstofu Green Motion að 

Bæjarlind 4, 201 Kópavogi.  

 

Hver er Camyklikk? 

Mamma, eiginkona og manneskja.  

 

Af hverju byrjaðir þú að snappa og hvernig öðlaðist þú vinsældir á Snapchat? 

Persónulega vissi ég ekki hvað ég væri að fara út í, opnaði snappið mitt þegar ég fór í detox 

til Póllands til að ná mér upp úr fæðingarþunglyndi og var það hvatning fyrir aðra. Svo allt í 

einu var ég komin með 2.000 fylgjendur og svo 3.000 og framvegis. Ætlaði mér ekkert á 

þennan stað en það bara gerðist. 

 

Hvenær byrjaðir þú með opinn Snapchat-aðgang? 

Maí 2016, þá fór ég í detoxið og þá byrjaði þetta einhvern veginn af alvöru. 

 

Hversu marga fylgjendur ertu með í dag og hefur þú opið fyrir skilaboð fyrir 

fylgjendur þína? 

Af tölum sem skoða sögu (e. My story) daglega, er það á milli 12-13.000 manns og já, ég er 

með opið fyrir skilaboð. 

 

„Screen shotta“ margir það sem þú setur í story? 

Já, mjög mikið, screenshotta hvað sem er þótt ég sé bara að tala. 

 

Hvað finnst þér vinsælast á þínu Snapchati, hvað vill fólk sjá? 

Fólk biður um að sjá alls konar, fær aldrei nóg. Þau vilja sjá meira af barninu, mikið af öðru. 

Ég fæ samt mestu viðbrögðin við real talki og sem snertir við fólkinu.  

 

Hver er helsti markhópur þinn? 

Ég heyrði markaðsstjóra tala um að það sé mestmegnis konur alveg frá 13-50 ára. Ég myndi 

segja kannski mest frá 16 til 30 ára. 
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Hversu miklum tíma eyðir þú í að snappa á dag? 

Rosa mismunandi. Stundum max 10 mín og hefur stundum komið fyrir kannski tvisvar að ég 

setji ekkert inn í heilan dag. Getur alveg farið líka upp í klukkutíma.  

 

Hversum miklum tíma eyðir þú í að svara skilaboðum á dag? 

Að meðaltali 1-2 klukkutíma.  

 

Hversum miklum tíma eyðir þú í að skoða annarra manna snöpp/story á dag? 

Alltof mikið, ég horfi varla á sjónvarp lengur, haha. 

 

Færð eitthvað borgað (sponsað í peningum eða vörum) fyrir að snappa á eigin aðgangi? 

Já, stundum tek ég að mér verkefni , segi samt nei við 95% verkefna, því það hentar ekki fyrir 

mig. Ég hef fengið boð um að fjalla um alls konar vörur, prófaði þær og svo hef ég oft ekki 

líkað við þær, eða þær ekki hentað mér. Hef ég bara farið og skilað þeim og sagt fyrirtæki að 

þetta væri ekki fyrir mig og óskað þeim góðs gengis.  

 

Ertu í samstarfi við einhver fyrirtæki í dag? Hver eru þau? 

Hef tekið að mér og farið á samning með t.d. Next og þá fæ ég x-mikið á mánuði og x-mikið 

umfjallanir á mánuði. Síðan er ég líka í samstarfi við Artasan sem selur vítamín og ýmislegt. 

Samstarfið byrjaði þannig eiginlega að ég var að setja í sögu vörur sem ég nota mikið frá 

þeim og þeir höfðu síðan samband við mig með að fara í samstarf. 

 

Myndir þú telja að það væri kostur að vera þekktur „snappari“ (e. advantage)? 

Nei, er á krossgötum með þetta, finnst athyglin of mikil. Getur samt nýtt þennan vettvang 

fyrir margt gott. Svo er þetta líka Ísland, fólk er dómhart og fleira. Fór í Smáralind um daginn 

og áreitið var of mikið, varð eiginlega að fara. Á voða lítið prívat. Hef samt fengið mörg 

tækifæri eftir þetta og er þakklát fyrir það samt. Þetta getur verið gott fjárhagslegt tækifæri 

fyrir mig og mína fjölskyldu. Vil nýta það til góðs.  

 

Hverjir eru ókostir við það að vera þekktur „snappari“ (e. disadvantage)? 

Áreitið aðallega. 
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Viðauki F: Djúpviðtal við Sonju Rut Valdin 
Djúpviðtal var tekið við Sonju Rut Valdin þann 21. apríl 2017 á skrifstofu Áttunnar að 

Austurhrauni 3, 210 Garðabæ.  

 

Hver er Sonja Story? 

Hún er stelpa sem er með sterkar skoðanir og er í Áttunni. 

 

Af hverju byrjaðir þú að „snappa“ og hvernig öðlaðist þú vinsældir á Snapchat? 

Ég ætlaði aldrei að verða snappari ég opnaði bara snapchat-aðganginn minn. Ég krassaði eitt 

brúðkaup og setti á minn eigin Snapchat aðgang. Þá stungu vinir mínir upp á að ég myndi 

opna aðganginn minn.  

 

Hvenær byrjaðir þú með opinn Snapchat-aðgang? 

Byrjaði fyrir svona 10 mánuðum. 

 

Hversu marga fylgjendur ertu með í dag og hefur þú opið fyrir skilaboð fyrir 

fylgjendur þína? 

Er með u.þ.b. 15.000 fylgjendur og já, ég er með opin skilaboð og reyni yfirleitt að svara 

öllum. 

 

 Taka margir skjáskot af því sem þú setur í sögu? 

Já öllu. 

 

Hvað finnst þér vinsælast á þínum Snapchat aðgang, hvað vill fólk sjá? 

Það vill helst sjá mig tala, setja eitthvað í „story“ en ég á mjög erfitt með það, á erfitt með 

einbeitingu. Þarf þá oft að kíkja hvar ég er stödd í sögunni, haha. Þeim finnst einnig gaman 

að sjá hvað ég geri allan daginn – vilja bara að snapchat sé 10 mínútur. Þau spyrja líka út í öll 

fötin mín og fleira. 

 

Hver er helsti markhópur þinn? 

Ungir krakkar, helst svona 7. bekkur upp í 1. bekk í framhaldsskóla. 

 

Hversu miklum tíma eyðir þú í að snappa á dag? 

Núna nýlega er það svona tveir klukkutímar, hef ekki verið að setja mína sögu. 



84 

 

 

Hversum miklum tíma eyðir þú í að svara skilaboðum á dag? 

Um það bil 6 klukkutímum á dag.  

 

Hversum miklum tíma eyðir þú í að skoða annarra manna snöpp/story á dag? 

Nei, er lítið í því – reyndar einn sem ég skoða alltaf og það er Goasportrond.  

 

Færð þú eitthvað borgað (í peningum eða vörum) fyrir að snappa á eigin aðgangi? 

Já, er alltaf að gera eitthvað, í verkefnum eða eitthvað sem ég get komið inn á, á Snapchatinu 

mínu en er lítið að auglýsa vörur beint. Fæ alltaf borgað fyrir að gera eitthvað, hvort sem það 

er að auglýsa app eða hvað sem er. 

 

Ertu í samstarfi við einhver fyrirtæki í dag? Hver eru þau? 

Er aldrei með eitt fyrirtæki sem ég er alltaf í samstarfi við. 

 

Myndir þú telja að það væri kostur að vera þekktur „snappari“ (e. advantage)? 

Neinei, held að það skipti engu máli. Ef þú vilt gera það þá geturðu það, bara gera það rétt. 

Samt margt búið að opnast fyrir mér. 

 

Hverjir eru ókostir við það að vera þekktur „snappari“ (e. disadvantage)? 

Já, þú getur ekki gert hvað sem þú vilt. Finnst ógeðslega oft að margir séu að fylgjast með 

mér.  
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Viðauki G: Skjáskot af Snapchat aðgangi Áttunnar 
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Viðauki H: Áhorfstölur Áttunnar  
 

Áhorfstölur frá febrúar 2017. 

 

 

Áhorfstölur frá mars 2017. 
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Viðauki I: Sölutölur frá Nýherja ehf.  
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Viðauki J: Sony N.Cancel BT NFC 
Hér að neðan eru myndir af heyrnartólunum sem notuð voru í vöruinnsetningu og umtali í 

rannsókn 2.  

 

  

 

 
 

 
 

 

 


