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Útdráttur  
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. prófs í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Markmið ritgerðarinnar er að greina þróun markaðssamskipta á grunni samfélagsmiðilsins 

Instagram og í því ljósi meta hlutverk svokallaðra áhrifavalda (e. influencers). Niðurstöður 

ritgerðarinnar eru einkum byggðar á rannsókn sem gerð var í samstarfi við heildsöluna og 

umboðsverslunina S4S ehf. og áhrifavaldinn Thelmu Dögg Guðmundssen. Rannsóknin fól í 

sér að kanna hvort færslur Thelmu Daggar á Instagram (þ.e. inngrip sem felur í sér 

markaðssamskipti á samfélagsmiðlinum Instagram) hefðu mælanleg áhrif á sölu tveggja vara 

hjá versluninni Air. Um var að ræða tvo ólíka boli, annars vegar hversdagslegan Nike bol 

sem notið hafði takmarkaðra vinsælda og hins vegar vinsælan íþróttabol. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á mikilvægi þess að fyrirtæki leggi mikla áherslu á undirbúning 

markaðssamskipta á Instagram og í því ljósi gæti að því að samræmi og tengsl séu á milli 

ímyndar og áhrifa áhrifavalds og eðli þeirrar vöru sem hann auglýsir fyrir hlutaðeigandi 

fyrirtæki. Þá þurfa fyrirtæki að huga vel að tímasetningu markaðsaðgerða á Instagram, 

samhengi markaðssamskipta á Instagram og annarra markaðsaðgerða og þannig tryggja að 

markaðssetning nái til markhóps, sé trúverðug og skili tilætluðum árangri. 

 

 

Lykilorð: Instagram, áhrifavaldar, markaðssamskipti, markaðssetning á samfélagsmiðlum, 

neytendahegðun, kaupákvörðunarferli 
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1. Inngangur 
Eðli markaðssetningar á vörum og þjónustu hefur tekið miklum breytingum síðustu ár m.a. 

samhliða örri tækniþróun. Í því ljósi hefur stafræn markaðssetning á netinu rutt sér til rúms 

með aukinni nettengingu, þróun stafrænna miðla og aukinni notkun snjallsíma um allan heim 

(Mariana og Ion-Danut, 2015). Ísland er hér engin undantekning en netnotkun Íslendinga er 

sú hæsta innan Evrópu, þar sem 95% íbúa landsins teljast til reglulegra netnotenda (Hagstofa 

Íslands, 2014). Netvæðing og tækniþróun síðustu ára hefur sýnt fram á hvernig neytendur og 

fyrirtæki geta nýtt nýja tækni sér til hagsbóta og hvernig ný tækni hefur haft áhrif á hegðun, 

samskipti og upplýsingaöflun neytenda (Lamberton og Stephen, 2016). 

Samfélagsmiðlar hafa þróast ört samhliða aukinni tækniþróun sem m.a. hefur birst í 

umtalsverðum breytingum á samskiptamynstri almennings, neytenda og fyrirtækja. Í þessu 

samhengi snúast samskipti neytenda og fyrirtækja í auknum mæli að því að afla og miðla 

upplýsingum um vörur og þjónustu og deila reynslu þar að lútandi (Kaplan og Haenlein, 

2010; Sedeke og Arora, 2013). 

 Umtal og meðmæli geta haft mikil áhrif á kauphegðun einstaklinga og í því ljósi hafa 

markaðssamskipti fyrirtækja á grunni samstarfs við áhrifavalda vaxið stórlega og oft reynst 

árangursrík (Li, Lai og Chen, 2011). Á þessum grunni geta myndast sterk tengsl milli annars 

vegar persónuleika áhrifavalds og hins vegar tiltekinnar vöru eða þjónustu. Þessi tengsl geta 

enn fremur orðið að mikilvægum hluta vörumerkisins í augum neytandans. Þannig getur 

neytandanum fundist hann þekkja áhrifavaldinn og lítur á umfjöllun hans eins og meðmæli 

frá vini (De Bruyn og Lilien, 2008; „Skúli Mogensen hinn íslenski Musk?“, 2017). 

Aukin tækifæri og umfjöllun um markaðssetningu á samfélagsmiðlum var kveikjan að 

áhuga höfunda á að kanna áhrif þess og hagkvæmni fyrirtækja að auglýsa á 

samfélagsmiðlinum Instagram í samstarfi við svokallaða áhrifavalda. Nánar tiltekið verður í 

þessari ritgerð fjallað um markaðsfræðilega þætti sem tengjast markaðssamskiptum í gegnum 

áhrifavalda og tilsvarandi áhrif á sölu. Í þessu samhengi hafa fjölmörg fyrirtæki s.s. S4S, sem 

þessi ritgerð er gerð í samstarfi við, notið söluaukningar vegna samstarfs við áhrifavalda, sbr. 

enn fremur sjónarmið og niðurstöður úr grein Shen, Quian og Choi (2017) (María Jonný 

Sæmundsdóttir, áhrifavaldsstjóri (e. community manager), munnleg heimild, viðtal 11. apríl 

2017; Takumi, 2017; Brynja Dan Gunnarsdóttir, markaðsstjóri S4S, munnleg heimild, viðtal 

3. apríl 2017; Shen, Qian og Choi, 2017).  

Í þessari ritgerð var lögð áhersla á að greina áhrif samstarfs fataverslunar og 

áhrifavalds á sölu tveggja rannsóknarvara. Grunnur niðurstaðna ritgerðarinnar byggir á 
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rannsókn þar sem áhrif markaðssamskipta í gegnum tiltekinn áhrifavald voru metin. 

Rannsóknin var framkvæmd í samstarfi við heildsöluna og umboðsverslunina S4S sem er 

jafnframt eigandi verslunarinnar Air. S4S hefur verið í samstarfi við fjölda áhrifavalda en 

ákveðið var að vinna með Thelmu Dögg vegna reynslu hennar sem áhrifavalds, fjölda 

fylgjenda hennar á Instagram og fyrra samtarfs við S4S.  

 Framkvæmd rannsóknarinnar fór þannig fram að Thelmu Dögg var afhentur bolur frá 

versluninni Air sem hún skyldi markaðssetja á Instagram reikningi sínum auk þess sem hún 

valdi sjálf annan bol frá sömu verslun. Sölutölur á bolunum voru mældar á þremur tímabilum, 

þ.e. fyrir birtingu myndanna á reikningi Thelmu Daggar, á meðan myndirnar voru 

aðgengilegar og eftir að þeim hafði verið eytt út af reikningi hennar (í ritgerðinni er ýmist 

vísað til mynda, færslna eða hugtaksins inngrips þegar áhrifavaldur auglýsir vörur á 

Instagram reikningi sínum). Einnig voru sölutölur samanburðarvara bornar saman við 

rannsóknarvörurnar. 

Í ritgerðinni verður, auk umfjöllunar um niðurstöður rannsóknarinnar, fjallað um hvað 

einkennir góða áhrifavalda, áhrifaríkar færslur þeirra og hvað skal haft í huga þegar fyrirtæki 

velja áhrifavalda og hefja samtarf við þá. Þrátt fyrir að ýmsar rannsóknir hafi verið gerðar um 

áhrif markaðssetningar á samfélagsmiðlum í gegnum áhrifavalda liggja takmarkaðar 

upplýsingar fyrir um áhrif þess að auglýsa eingöngu á miðlinum Instagram með 

áhrifavöldum. Höfundar vona að ritgerðin varpi ljósi á breytt samskiptamynstur neytenda og 

fyrirtækja á grunni Instagram og nýtist fyrirtækjum jafnt sem neytendum.  

 

2. S4S 
S4S er heildsala og umboðsverslun sem sérhæfir sig í innflutningi og sölu á skóm og fatnaði 

fyrir dömur, herra og börn. S4S selur bæði í smásölu og netsölu m.a. hjá verslununum 

Skór.is, Skechers, Kaupfélaginu, Air, Steinari Waage, Ecco og Toppskónum.  

Verslunin Air var stofnuð árið 2014 og selur einungis Nike vörur og er bæði 

vefverslun og verslun í Smáralind. Verslunin starfar með heildversluninni Icepharma sem 

flytur inn Nike vörur (Brynja Dan Gunnarsdóttir, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu 

Stafræn markaðssetning í Háskólanum í Reykjavík, 19. september 2016; Brynja Dan 

Gunnarsdóttir, markaðsstjóri S4S, munnleg heimild, viðtal 3. apríl). 

Að sögn Brynju Dan Gunnarsdóttur, markaðsstjóra S4S, hefur fyrirtækið lagt mikla 

áherslu á markaðssetningu með áhrifavöldum. Að hennar mati gefa áhrifavaldar t.a.m. oft 

góða innsýn í næstu tískubylgju sem svo er kynnt af tískutímariti eins og Vouge (Brynja Dan 
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Gunnarsdóttir, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Stafræn markaðssetning í 

Háskólanum í Reykjavík, 19. september 2016). Brynja Dan skilgreinir áhrifavalda sem 

einstaklinga sem ná til neytenda á mismunandi vettvangi. Skoðanir þeirra þykja mikilvægar 

og geta jafnvel þótt mikilvægari en þínar eigin (Brynja Dan Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 

fyrirlestur í námskeiðinu Stafræn markaðssetning í Háskólanum í Reykjavík, 19. september 

2016). Brynja Dan telur heiðarleika áhrifavalda grundvallaratriði og af þeim sökum kýs hún 

að láta áhrifavalda koma með hugmyndir og sjónamið um vörur sem þeir hafa sjálfir áhuga á 

að auglýsa (Brynja Dan Gunnarsdóttir, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Stafræn 

markaðssetning í Háskólanum í Reykjavík, 19. september 2016). 

 

3. Markaðssetning (e. marketing) 
Markaðssetning í sinni einföldustu mynd snýst um að greina og mæta þörfum neytandans á 

arðsaman hátt. Þetta er gert til þess að skapa, auka og miðla virði í þágu hagsmunaaðila (e. 

stakeholders). Í því ljósi getur markaðssetning verið notuð af fyrirtækjum og einstaklingum í 

því skyni að auka skynjað virði, orðspor og koma sér á framfæri (Zinkhan og Williams, 

2007).  Þá má beita markaðssetningu til að viðhalda viðskiptavinum og ná til nýrra. Þetta 

getur varðað mikla hagsmuni fyrirtækja, sbr. rannsókn Bojeim, Julian, Wel og Ahmend 

(2013), þar sem fram kemur að það er fimm sinnum dýrara fyrir fyrirtæki að ná til nýrra 

viðskiptavina en að viðhalda núverandi viðskiptavinum. Hér skal þó tekið fram að það er 

vissulega eftir atvikum eðlilegur hluti markaðsstarfs að ná til nýrra viðskiptavina (Bojei, 

Julian, Wel og Ahmed, 2013).  

 
3.1 Markaðsráðar (e. marketing mix) 

Svokallaðir markaðsráðar (e. marketing mix) sýna fram á og skýra hið viðamikla ferli sem 

felst í markaðssetningu (Zinkhan og Williams, 2007). Markaðsráðarnir (e. marketing mix) 

voru fyrst settir fram af prófessor James Culliton árið 1948 (Paninchukunnath, 2015) en síðar 

skilgreindir í fjóra þætti undir bókstafinum ,,V“ (e. 4 P) af E. Jerome McCarthy. Hér vísast til 

vöru (e. product), verðs (e. price), vettvangs (e. place) og kynningar (e. promotion) sem tækja 

eða aðferða til þess að hafa áhrif á neytendur og ná árangri á markaði (Thieu, 2016). 

Í fyrsta lagi er átt við vöru, þ.m.t. gæði, eiginleika, vörumerki, hönnun, þjónustu og 

annað, sem uppfyllir þarfir neytandans. Bolur úr bómull frá vörumerkinu Nike sem passar á 

bæði kynin er einfalt dæmi um tiltekna vöru og eiginleika hennar. Í öðru lagi er vísað til verðs 

sem getur falist í listaverði, afsláttum, greiðslufyrirkomulagi og greiðsluháttum, sem 
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neytandanum býðst ef hann kaupir tiltekna vöru. Í þriðja lagi er vísað til vettvangs sem felur í 

sér sölustaði þar sem varan fæst, s.s. á netinu eða í hefðbundnum verslunum. 

Markaðsráðar eru lykilatriði við mótun samræmdrar markaðsstefnu og til að aðgreina 

starfsemi frá samkeppnisaðilum (Thieu, 2016). Í þessu samhengi hefur samræmd 

markaðsstefna orðið sífellt mikilvægari vegna aukinnar samkeppni á flestum sviðum 

viðskipta og til að styðja við samkeppnisforskot fyrirtækja.  

  

3.2 Kynning (e. promotion)  

Kynning er fjórði þáttur söluráðanna og er skilgreind sem ferli samskipta til að koma 

upplýsingum á framfæri með það að markmiði að hafa áhrif og sannfæra neytandann um 

gæði eða eiginleika vöru (Sedeke og Arora, 2013). Kynningaráðar eru safn aðferða til þess að 

hafa samskipti við neytendur. Hér má nefna auglýsingar, persónulega sölu (e. personal 

selling), almannatengsl (e. PR), söluhvata (e. sales promotion) og beina markaðssetningu (e. 

direct marketing) auk markaðssamskipta t.d. á grunni Instagram. Með kynningu reyna 

fyrirtæki að hafa áhrif á kaupákvarðanir neytenda og þar með auka sölu og hagnað 

(Gunasekharan, Basha og Lakshmanna, 2016). Í því samhengi skal tekið fram að samkvæmt 

rannsókn Gunasekharan, Basha og Lakshmanna getur bein markaðssetning og söluhvatar 

einnig haft jákvæð áhrif á kaupferli neytenda á heimsendum vörum (e. direct to home). Í 

ofangreindu ljósi er mikilvægt að fyrirtæki gæti að því að móta samþætta 

markaðssamskiptaáætlun þar sem kynningaráðarnir eru samræmdir til að tryggja heilsteypt 

markaðssamskipti svo settum markmiðum í starfsemi verði náð (Castronovo og Huang, 

2012). 

 

3.3 Umtal (e. word of mouth) 

Umtal milli neytenda er talið grundvallaratriði eða lykilforsenda þegar kemur að  

kaupákvörðun neytenda. Umtal, þar sem hvatning eða áhrif fyrirtækis koma ekki við sögu, er 

kallað náttúrulegt umtal (e. organic). Í því ljósi skal tekið fram að það er í raun stutt síðan 

hægt var að mæla og greina umtal á skilvirkan hátt til að leggja mat á hvað fór neytendum á 

milli. Með auknu aðgengi og gegnsæi netsins hafa möguleikar á því að hafa áhrif og eftirlit 

með umtali aukist til muna (Fogel, 2010; Kiss og Bichler, 2008). 

Þar sem umtal getur haft margvísleg áhrif á skoðanir og kaupákvarðanir neytenda 

hefur færst í aukana að fyriræki reyni að hafa bein áhrif á umtal. Liður í því að svo verði er að 

fyrirtæki greini hvaða einstaklingar hafa marktæk áhrif á umtal og þar með viðhorf markhópa 

á grunni fjölmenns tengslanets. Þessir einstaklingar sem svo á við um eru nefndir áhrifavaldar 
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og eru oft fengnir til þess að fjalla um vörur í því skyni að koma jákvæðri umfjöllun af stað til 

að auka sölu (Kiss og Bichler, 2008). Þegar áhrifavaldar eru fengnir til þess að stuðla að 

umtali á netinu og auglýsa vörur eða þjónustu er almennt vísað til veirumarkaðssetningar (e. 

viral marketing). Veirumarkaðssetning er skilgreind sem markaðsaðferð á samfélagsmiðlum 

sem gerð er til þess að auka vörumerkjavitund. Þetta er gert til þess að stuðla að jákvæðu 

umtali ásamt því reyna að hafa áhrif á kaupákvörðun (De Bruyn og Lilien, 2008). Þessu má 

meðal annars ná fram með aðgerðum sem þykja öðruvísi eða skemmtilegar í því skyni að 

skapa umræðu meðal neytenda og láta skilaboð dreifast nánast sjálfkrafa manna á milli. 

Kostir veirumarkaðssetningar á samfélagsmiðlum eru t.d. þeir að viðskiptavinir eru hvattir til 

þess að dreifa markaðsefni á milli vina sinna. Það gerir markaðssetninguna meira 

traustvekjandi auk þess að hafa kveðjuverkandi áhrif. Ókostir veirumarkaðssetningar eru 

einkum þeir að fyrirtækjum getur oft reynst erfitt að draga úr neikvæðu umtali eða umtali sem 

byggist á röngum forsendum eða staðreyndum. Í þessu ljósi er veirumarkaðssetning á margan 

hátt óáreiðanleg auk þess að fyrirtæki geta ekki gengið út frá því að veirumarkaðssetning nái 

þeirri útbreiðslu sem gert var ráð fyrir í upphafi (Robert V. Kozinets o.fl., 2010; Tsang og 

Qun Ren, 2015; De Bruyn og Lilien, 2008).  

 

3.4 Stafræn markaðssetning (e. digital marketing) 

 Samkvæmt Lamberton og Stephen hefur markaðssetning síðasta áratugs breyst til muna. Í 

því ljósi hefur vöxtur stafrænnar markaðssetningar á netinu og fyrir snjallsíma átt sér stað 

samhliða örri tækniþróun í heiminum s.s. með tilliti til hágæða nettengingar, þróunar 

stafrænna miðla og snjallsíma. Þá er netvæðing síðustu ára dæmi um hvernig neytendur og 

fyrirtæki geta nýtt sér nýja tækni sem jafnframt hefur áhrif á hegðun, samskipti og 

upplýsingaöflun (Lamberton og Stephen, 2016). 

Stafræn markaðssetning felur í sér þá framkvæmd þegar vara eða þjónusta er auglýst á 

nýjungagjarnan máta s.s. með því að nota gagnasöfn til þess að ná til viðeigandi markhópa og 

viðskiptavina á tímalegan, hagkvæman og persónulegan hátt (Wymbs, 2011). Patruitiu-Baltes 

skrifar í grein sinni frá 2016 að stafræn markaðssetning sé mikilvægur þáttur 

markaðsáætlunar sama á hvaða sviði fyrirtæki eða stofnun starfar og án tillits til stærðar þess 

eða uppruna. Stafræn markaðssetning getur gefið af sér mikinn ávinning með litlum 

tilkostnaði (Patrutiu-Baltes, 2016). 

Kostir þess að notfæra sér stafræna markaðssetningu koma fram í grein Todor frá 

árinu 2016. Samkvæmt Todor varða þessir kostir m.a. lágan kostnað í samanburði við 

hefðbundnar markaðsaðferðir. Lægri kostnað má m.a. leiða af notkun vefsíðna eða reikninga 
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fyrirtækja á samfélagsmiðlum sem geta myndað umferð með óverulegum kostnaði auk þess 

að vera aðgengilegar hvenær sem er. Einnig er þannig hægt að ná til mikils fjölda neytenda 

og viðskiptavina sem og smærri markhópa. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir smærri 

fyrirtæki sem þurfa að ná til fjölda á markaði (Todor, 2016; Li, Lai og Chen, 2011). 

Starfræn markaðssetning getur verið persónuleg og sniðin að þörfum og áhugasviði 

markhópa auk þess að hægt er að bæta og breyta færslum hvenær sem er. Neytandinn getur í 

sumum tilvikum ákveðið sjálfur hvort hann vilji sjá markaðsefni frá sendanda eða ekki. 

Möguleiki á mælingum áhrifa stafrænnar markaðssetningar er enn fremur auðveldur í 

samanburði við hefðbundna markaðssetningu vegna rekjanlegrar hegðunar á netinu (Todor, 

2016). 

Ókostir stafrænnar markaðssetningar tengjast m.a. höfundarétti á þann hátt að oft er 

mjög auðvelt að afrita, breyta og vinna með efni og hugmyndir þriðja aðila án heimildar. Þá 

virðist sem ýmsir neytendur treysti ekki nægilega greiðslukerfi vefverslana auk þess sem 

margir vilja máta og snerta vörur áður en þær keyptar eru (Todor, 2016). 

 

4. Samfélagsmiðlar (e. social media) 
Orðið samfélagsmiðill er samsett úr orðunum samfélag og miðill. Samfélag er hópur fólks 

innan skipulagðs félagsskapar með sameiginlegan áhuga á tilteknu viðfangsefni og sem á í 

samskiptum sín á milli. Miðill er vettvangur eða rás sem leiðir af sér samskipti milli notenda 

(Rugova og Prenaj, 2016). 

Samfélagsmiðlar eru margvíslegir og gegna mismunandi tilgangi. Þá má meðal annars 

flokka eftir eðli notkunar s.s. þegar virkni þeirra varðar eingöngu dreifingu mynda og 

myndskeiða (Instagram) eða þegar virkni þeirra snýst um samskipti í sinni víðustu mynd svo 

sem á grunni frétta, samtala, skilaboða og dreifingar mynda (Facebook) (Kaplan og Haenlein, 

2010). Vegna vaxandi vinsælda samfélagsmiðla, sbr. ofangreinda umfjöllun, er skiljanlegt að 

fyrirtæki beiti þeim í auknu mæli til að hafa áhrif á vitund, áhuga og jafnvel skoðanir fólks á 

málefnum, vörum eða þjónustu. Þróun samfélagsmiðla er tiltölulega ný af nálinni en hefur 

breytt umhverfi markaðssamskipta á ógnarhraða (Mariana og Ion-Danut, 2015). 

Oftast eru það lítil eða meðalstór fyrirtæki sem nýta sér samfélagsmiðla hvað mest en 

þó hafa stærri fyrirtæki áttað sig á breyttu umhverfi markaðsmála og nýtt sér samfélagsmiðla 

í nokkurn tíma (Rugova og Prenaj, 2016). Þróun netsins og upplýsingatækni hefur gert 

samskipti milli fyrirtækja og neytenda auðveldari og þannig rutt braut samfélagsmiðla og þar 

með mótað nýjan farveg samskipta (Rugova og Prenaj, 2016; Sedeke og Arora, 2013).  
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4.1 Instagram 

Instagram er sjöundi vinsælasti samfélagsmiðill heims og hefur um sex hundruð milljónir 

virka notendur samkvæmt rannsókn Statista. Þar á undan koma miðlarnir Facebook, 

WhatsApp, Youtube, Facebook Messanger, WeChat og QQ. Af þessum miðlum er Instagram 

sá eini miðilinn sem notendur nota til að deila myndum eða skiptast á þeim. Hina miðlana má 

almennt skilgreina sem samskiptamiðla að undanskildum miðlunum Facebook og Youtube 

(Statista, 2017). Instagram er almennt talið notendavænt smáforrit og hafa vinsældir þess 

aukist verulega allt frá því það var gefið út árið 2010 af Kevin Systrom og Mike Krieger. Þeir 

gegna nú stöðu framkvæmdastjóra og tæknistjóra hjá Instagram („ Instagram”, e.d.). Í 

upphafi var Instagram eingöngu aðgengilegt fyrir iOS stýrikerfið en árið 2012 varð forritið 

einnig aðgengilegt fyrir Andriod stýrikerfið (Ramos-Serrano og Martínez-García, 2016; 

McNely, 2012). 

Instagram gerir notendum þess kleift að deila myndum og myndskeiðum með því að 

hlaða þeim inn á reikninga sína á einfaldan hátt. Þá býður forritið upp á þann möguleika að 

klippa og breyta myndum (Jensen, 2013). Samkvæmt rannsókn á vegum Safko geta miðlar 

sem þessir verið góð leið til markaðssetningar fyrir fyrirtæki sem vilja áhrifamiklar og 

neytendamiðaðar auglýsingar á lægra verði en almennt gerist til að auka hagnað og framlegð 

(Ahmadinejad og Asli, 2017). Auk þess að nota Instagram fyrir markaðssamskipti bættust 

árið 2016 ýmsir valmöguleikar við forritið sem stjórnendur fyrirtækja geta notað til þess að 

fylgjast með eigin árangri (Craddock, e.d.). 

Instagram reikningar með flesta fylgjendur á heimsvísu eru í eigu mjög frægra 

einstaklinga (e. celebrities). Sem dæmi þá hefur söng- og leikkonan Selena Gomez um 

hundrað og sextán milljón fylgjendur og telst til áhrifamestu áhrifavalda heims. Reikningar 

áhrifavalda eru iðulega uppfærðir með myndum á grunni ákveðinnar markaðssetningar 

(Ramos-Serrano og Martínez-García, 2016, Instagram, 2017). 

Samkvæmt rannsókn Johnson sem greint er frá í grein Agmadinejad og Asil eru um 

45% af stærstu vörumerkjum heims með opinberan Instagram reikning og 57% þeirra deila 

daglega mynd eða myndskeiði (Ahmadinejad og Asli, 2017). Í þessu ljósi má nefna að um 

50% notenda Instagram fylgja að minnsta kosti einu fyrirtæki auk þess sem talið er að um 

70% af markaðsherferðum á Instagram hafi jákvæð áhrif á umbreytingarhlutfall (e. 

conversion rate) (Hutchinson, 2017). 
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Samfélagsmiðilinn Facebook keypti Instagram árið 2012 sem jók notkunarmöguleika 

og áhrif miðilsins til muna. Þá bættust við möguleikar fyrir notendur Instagram að deila 

myndum á Facebook reikninga sína, auk þess sem fyrirtækjum sem auglýsa á Facebook var 

gert kleift að birta auglýsingar sínar einnig á Instagram („Facebook Help Center“, e.d.)  

Samkvæmt rannsókn á vegum Ramos-Serrano og Martínez-García eru notendur 

Instagram aðallega fólk á aldrinum 15 til 35 ára en það telst lágur aldur í samanburði við 

notendahóp annarra samfélagsmiðla. Algengustu viðfangsefni Instagram eru tíska, útlit og 

fegurð og hönnun heimila (Ramos-Serrano og Martínez-García, 2016).  

Samfélagsmiðlar hafa markað nýja braut fyrir fyrirtæki til þess að ná til viðskiptavina 

sinna óháð því á hvaða markaði þau starfa. Í því ljósi kemur fram í rannsókn Uzunia að 

Instagram sé sá samfélagsmiðill sem veiti mesta arðsemi fjárfestinga í markaðsstarfi  

(Ahmadinejad og Asli, 2017). 

 

5. Áhrifavaldar (e. influencer) 
Áhrifavaldar (e. influencers) eru einstaklingar sem eru áberandi, þekktir og virtir af 

mismunandi fjölda fylgjenda (e. followers) og búa yfir góðu tengslaneti á samfélagsmiðlum 

(Booth og Matic, 2011). Þessi skilgreining á áhrifavöldum er ekki algild en almennt er gengið 

út frá því að áhrifavaldar geta ýmist verið þekktir einstaklingar, forstjórar fyrirtækja, 

skrifendur vefdagbóka (bloggarar) eða einfaldlega almennir einstaklingar (“Skúli Mogensen 

Hinn Íslenski Musk?”, 2017). Frá sjónarhóli markaðsmála fylgjast almennir neytendur með 

áhrifavöldum og fá vitneskju um eða afla sér upplýsinga um ýmsar vörur eða þjónustu sem 

þessir einstaklingar kynna eða koma á framfæri. Í sinni einföldustu mynd treysta neytendur 

smekk og vöruvali áhrifavalda og í því ljósi geta færslur þeirra á netinu haft umtalsverð áhrif 

á kaupákvörðun (Kiss og Bichler, 2008; Liu o.fl., 2015). Í þessu samhengi má skipta 

áhrifavöldum í þrjá flokka, þ.e. þá sem eru framlenging vörumerkis, þá sem eru kostaðir (e. 

sponsorship) til þess að koma fyrirtæki á framfæri og þá sem eru óháðir og fá borgað fyrir 

færslur sínar á samfélagsmiðlum. Með framlengingu vörumerkis er átt við þegar aðili verður 

ómissandi þáttur vörumerkisins í huga neytenda. Hér má t.d. vísa til þess þegar stjórnandi 

fyrirtækis hefur náð þessu stigi eins og talið er að Skúla Morgensen, eiganda og stofnanda 

flugfélagsins WOW air, hafi gert (sjá umfjöllun í Morgunblaðinu þann 5. maí 2017) („Skúli 

Mogensen hinn íslenski Musk? “, 2017). 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að greina mögulega áhrifavalda á samfélagsmiðlum og 

skapa þannig tækifæri til að njóta jákvæðrar umfjöllunar á netinu (e. electronic word of 
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mouth) í takt við nýja tíma (Liu o.fl., 2015). Jákvætt umtal getur verið ein áhrifamesta aðferð 

markaðssamskipta sem völ er á þar sem hún er almennt talin traust uppspretta upplýsinga 

neytenda um vörur og þjónustu (Dash, 2014).  

Traust er mikilvægur þáttur í sambandi áhrifavalda og almennra neytenda. Í þessu 

samhengi er athyglisvert að neytendur virðast nú bera minna traust til fjölmiðla en áður m.a. 

samkvæmt könnun MMR frá 2017 (MMR, 2017). Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna 

að fyrirtæki þurfi að huga sérstaklega vel að undirbúningi markaðssamskipta í fjölmiðlum og 

gæta þess að markaðssamskipti taki mið af breyttu viðhorfi almennings og minna trausts í 

garð fjölmiðla. Í þessu ljósi er mikilvægt að fyrirtæki meti kosti þess að auglýsa í gegnum 

áhrifavalda í stað þess að byggja einungis á hefðbundnum fjölmiðlum meðal annars á grunni 

mikils traust neytenda til áhrifavalda. Niðurstöður úr könnun Nielssen (2010) styðja þetta 

sjónarmið þar sem fram kemur að 90% fólks treystir betur meðmælum frá þeim sem það 

þekkir eða fylgir á samfélagsmiðlum en hefðbundnum auglýsingum (Fogel, 2010). 

Áhrifavaldar geta haft áhrif á fólk í nokkrum skrefum. Fyrsta skrefið er að hafa áhrif á 

tiltekinn markhóp (e. target audience) en þá er mikilvægt að einstaklingarnir innan 

markhópsins treysti skoðunum og vali áhrifavaldsins. Í öðru lagi bregðast einstaklingar innan 

markhópsins við áreiti áhrifavaldsins sem getur orðið til þess að þeir fylgi þeirri hegðun sem 

áhrifavaldurinn kallar eftir eða mælir með. Sú hegðun gætur falist í kaupum á bol eða 

samdrætti í eftirspurn svo dæmi sé tekið sbr. rannsókn þessarar ritgerðar (sjá kafla nr. 9). Í 

þriðja lagi verður hegðun markhópsins það sem kallað er styrkt eða breytt. Ef um jákvæða 

svörun er um að ræða þá telst hegðunin styrkt en ef um neikvæða svörun er að ræða þá getur 

áhrifavaldurinn breytt hegðun sinni (Scheer og Stern, 1992). 

Margir heimsþekktir einstaklingar nota Instagram sem virkan miðil til þess að deila 

upplýsingum með fylgjendum sínum. Árið 2013 deildi söngkonan Beyoncé mynd á 

Instagram með tilvísun til ,,Surprice” sem vísar til einhvers sem kemur á óvart. Sú færsla var 

eina kynning söngkonunnar á nýjustu plötu hennar, sem seldist í um 800.000 eintökum 

þremur dögum eftir færsluna auk þess um milljón notendur smáforritsins Twitter höfðu 

skrifað athugasemdir um tíðindin um tólf klukkustundum eftir færsluna (Weiss, 2014).  Þetta 

dæmi sýnir vel breidd þeirra fyrirtækja, vörumerkja og áhrifavalda sem nota Instagram með 

virkum hætti. 

 

5.1 Thelma Dögg Guðmundssen 

Thelma Dögg Guðmundssen er 26 ára snyrti- og förðunarfræðingur og telst til áhrifavalda. 

Hún starfrækir vinsæla Instagram og Snapchat reikninga, þar sem hún hleður inn bæði 
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persónulegum og kostuðum færslum. Thelma Dögg hefur verið í samstarfi við S4S, Coca 

Cola, Cintamani, Vila og Bianco (Thelma Dögg Guðmundssen, áhrifavaldur, munnleg 

heimild, viðtal 18. apríl 2017). 

Þegar Thelma hóf að auglýsa á Instagram hafði hún um 700 fylgjendur en í dag eru 

þeir um 6.500 (maí 2017). Í upphafi stofnaði hún Instagram reikninginn til að koma sjálfri sér 

á framfæri sem förðunarfræðingi en með tímanum varð innihald Instagram reikningsins enn 

víðtækara og fór að ná til hvers kyns vöru og þjónustu sem hún auglýsti. Thelma Dögg 

markaðssetur nú m.a. drykki og fatnað (Thelma Dögg Guðmundssen, áhrifavaldur, munnleg 

heimild, viðtal 18. apríl 2017). 

 Meirihluti fylgjenda Thelmu Daggar eru íslenskar konur og þá eru enn fremur fleiri 

konur sem bregðast við myndum hennar á Instagram en karlar (þ.e. líka við færslu, skrifa 

athugasemd við færslu eða vista mynd). Sem áhrifavaldur á Instagram telur Thelma Dögg að 

auðveldast sé að ná til ungra stúlkna (Thelma Dögg Guðmundssen, áhrifavaldur, munnleg 

heimild, viðtal 18. apríl 2017). Auk starfsemi á grunni Instagram leggur Thelma Dögg 

áherslu á að ná til neytenda á Snapchat en þar setur hún inn stutt myndskeið með umfjöllun 

um vörur og eiginleika þeirra. Athyglisvert er að á Snapchat fær Thelma Dögg mun fleiri 

spurningar frá notendum varðandi vörur sem hún auglýsir heldur en á Instagram (Thelma 

Dögg Guðmundssen, áhrifavaldur, munnleg heimild, viðtal 18. apríl 2017). 

Thelma Dögg leggur áherslu á að vera persónuleg á Instagram en það telur hún stuðla 

að meiri áhrifum og sölu. Þá telur hún mikilvægt að áhrifavaldar velji vel úr þeim verkefnum 

sem þeim bjóðast og gæti þess að verkefnin passi við innihald Instagram reiknings 

hlutaðeigandi áhrifavalds. Varan eða þjónustan þarf að vera eitthvað sem áhrifavaldurinn 

notar sjálf eða sýnir áhuga á að kaupa. Í því ljósi telur hún mikilvægt að auglýsa ekki 

eingöngu á Instagram reikningi heldur hafa persónuleg færslur í bland við annað efni. Gæði 

mynda skipta líka miklu máli og þá telur Thelma að það sé áhrifamest þegar hún er ein á 

mynd (Thelma Dögg Guðmundssen, áhrifavaldur, munnleg heimild, viðtal 18. apríl 2017).  

         Thelma merkir myndirnar sínar ekki með myllumerkinu #ad, sem vísar til þess að 

færslan sé kostuð (sjá umfjöllun um duldar auglýsingar á Instagram í kafla nr. 6). Hún merkir 

inn verslanir og notar myllumerki sem tengjast markaðsherferðum (Thelma Dögg 

Guðmundssen, áhrifavaldur, munnleg heimild, viðtal 18. apríl 2017). 

 

5.2 Takumi  

Takumi er íslenskt smáforrit sem Jökull Sólberg Auðunsson, Guðmundur Eggertsson og Mats 

Stigzelius þróuðu og settu á markað í maí 2015. Smáforritið gerir fyrirtækjum kleift að 
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tengjast áhrifavöldum sem hafa áhuga á að auglýsa vörur eða þjónustu á Instagram. Myndefni 

frá áhrifavöldum má enn fremur nota í annars konar markaðsstarf t.a.m. fyrir færslur á 

samskiptamiðlinum Facebook. Smáforritið veitir fyrirtækjum, sem kaupa þjónustu Takumi, 

upplýsingar um hversu margir notendur sáu tilteknar Instagram færslur áhrifavalds, hversu 

mörgum myndum var hlaðið upp af áhrifavöldum í markaðsherferðinni og hversu mörg 

ummæli voru sett við hverja mynd. Þar að auki er skuldbindingahlutfall (e. engagement) 

gefið upp sem og fjárhæð sem varið var í markaðsaðgerðina með Takumi (María Jonný 

Sæmundsdóttir, áhrifavaldsstjóri (e community manager), munnleg heimild, viðtal 11. apríl 

2017; Takumi, 2017). 

Takumi var fyrst sett á markað í Bretlandi í nóvember 2015 og er nú aðgengilegt í 

Þýskalandi, Írlandi og á Íslandi. Fyrirtækið stefnir á að hefja rekstur í Bandaríkjunum vorið 

2017. Takumi er með mest umsvif í Bretlandi af þeim löndum þar sem smáforritið stendur 

fyrirtækjum til boða en þar hefur fyrirtækið unnið með um 100 fyrirtækjum. Þá hefur um 

10.000 myndum verið hlaðið upp á Instagram sem hluti af markaðsherferðum í samstarfi við 

Takumi. Í Bretlandi vinnur Takumi mikið með auglýsingastofum sem sjá um 

markaðssetningu fyrir fyrirtæki. Í því ljósi eru markaðssamskipti á grunni Instagram oft hluti 

af heildarmarkaðssetningu fyrirtækja og fá auglýsingastofur Takumi til að sjá um þann hluta 

markaðssetningarinnar. Þessi þáttur heildarmarkarðssetningar verður æ mikilvægari hjá 

litlum sem stórum fyrirtækum meðal annars vegna lægri kostnaðar en ella (María Jonný 

Sæmundsdóttir, áhrifavaldsstjóri (e. community manager), munnleg heimild, viðtal 11. apríl 

2017; Takumi, 2017). 

Fyrirtæki sem hafa áhuga á að notfæra sér þjónustu Takumi geta sett fram kröfur 

varðandi markaðsefni og skilgreint óskir um myndefnið s.s. hvort myndin skuli vera af 

vörunni sjálfri, með hlutlausum fylgihlutum eða af fólki með vöruna. Takumi leggur áherslu 

á að fyrirtæki setji fram vægar kröfur um myndir til að gefa áhrifavöldunum meira svigrúm til 

að taka sjálfstæðar ákvarðanir um eðli og útlit færslna.  Þá virðist sem með því móti sé 

auðveldara að framkvæma markaðsherferðir í heild sinni (María Jonný Sæmundsdóttir, 

áhrifavaldsstjóri (e. community manager), munnleg heimild, viðtal 11. apríl 2017; Takumi, 

2017). 

Takumi leggur fram skilyrði sem áhrifavaldar þurfa að fylgja eigi þeir að fá aðgang að 

smáforritinu.  Áhrifavaldar þurfa að hafa að minnsta kosti 1000 fylgjendur á Instagram auk 

þess sem fylgst er með því að fylgjendur hafi ekki verið keyptir. Skuldbindingarhlutfall 

fylgjenda er einnig skoðað auk þess sem hlutfall fylgjenda þeirra sem líka við færslur (e. like)  

er skoðað.  Takumi leggur að auki áherslu á gæði og glæsileika mynda áhrifavalda svo 



 12 

fyrirtæki geti endurnýtt myndirnar fyrir önnur markaðssamskipti (María Jonný 

Sæmundsdóttir, áhrifavaldsstjóri (e. community manager), munnleg heimild, viðtal 11. apríl 

2017; Takumi, 2017). 

Þegar áhrifavaldar skrá sig inn og fá aðgang að snjallforriti Takumi samþykkja þeir 

um leið skilmála sem fela m.a. í sér að fyrirtæki fái afnotarétt af myndum sem þeir setja inn á 

grunni samstarfsins. Svo virðist sem fyrirtæki nýti sér myndirnar í auknum mæli og með 

góðum árangri (María Jonný Sæmundsdóttir, áhrifavaldsstjóri (e. community manager), 

munnleg heimild, viðtal 11. apríl 2017; Takumi, 2017). 

Áhrifavaldar hjá Takumi fá borgað fyrir hverja mynd sem þeir hlaða upp á Instagram 

reikning sinn í samræmi við samning hlutaðeigandi fyrirtækis og Takumi. Oft eru vörur sem 

auglýsa skal gefnar áhrifavöldunum eða verulegur afsláttur veittur af söluverði þeirra (María 

Jonný Sæmundsdóttir, áhrifavaldsstjóri (e. community manager), munnleg heimild, viðtal 11. 

apríl 2017; Takumi, 2017). Takumi gerir kröfu um að allar myndir séu merktar með 

myllumerkinu ,,#ad”. Það er gert svo ekki fari á milli mála að um sé að ræða auglýsingu. Svo 

virðist sem það sé óvinsælt meðal íslenskra áhrifavalda að merkja auglýsingar með 

myllumerki, sbr. almenna umræðu  í íslenskum fjölmiðlum undanfarna mánuði (Duldar 

auglýsingar, 2017). Þetta er áhyggjuefni því það grefur undan trúverðugleika áhrifavaldanna 

og neytendavernd ef þeir merkja ekki eigin myndir sem eru hluti af auglýsingaherferð sem 

þeir hlaða upp (María Jonný Sæmundsdóttir, áhrifavaldsstjóri (e. community manager), 

munnleg heimild, viðtal 11. apríl 2017; Takumi, 2017). 

Hröð þróun starfsemi Takumi er til vitnis um þau straumhvörf sem eiga sér stað um 

þessar mundir í umhverfi markaðsmála fyrirtækja á heimsvísu. Fyrirtæki á borð við Takumi 

þurfa að leggja ofuráherslu á þróun starfsemi með hagsmuni neytenda og fyrirtækja í huga en 

ekki síst á grunni örrar tækniþróunar. Í þessu ljósi skal haft í huga að þróun Instagram og 

þjónustumöguleika smáforritsins er hvergi nærri lokið. Af þeim sökum þurfa sprotafyrirtæki á 

borð við Takumi að fjárfesta í þróun og nýsköpun sem skilur á milli þess að detta út af 

markaði eða ná heimsathygli. Nýlokið hlutafjárútboði Takumi staðfestir þá miklu áskorun 

sem í þessu er fólgin (,, 400 milljónir til áhrifavaldaþjónustunnar Takumi”, 2017). 

 

6. Duldar auglýsingar á Instagram og neytendavernd 
Samhliða því að fyrirtæki treysta í sífellt meira mæli á auglýsingar áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum hefur borið á því, sbr. ofangreinda umfjöllun, að ekki sé ávallt tekið fram 

að um auglýsingu sé að ræða ( Viktoría Hermansdóttir, 2017). Töluverð umræða hefur átt sér 
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stað hér á landi um duldar auglýsingar og sama má segja um Bandaríkin (Duldar auglýsingar, 

2017). 

Í lögum um viðskiptahætti og markaðssetningu nr. 57/2005 kemur fram að 

auglýsingar skulu vera gerðar þannig að ekki leiki vafi á því að um auglýsingu sé að ræða. 

Lögin eru tæknihlutlaus, þ.e.a.s að þau gilda óháð formi eða tegund auglýsinga eða tækni sem 

er notuð (Daði Ólafsson, sérfræðingur á neytendasviði, munnleg heimild, tölvupóstur, 27. 

apríl 2017; Leiðbeiningar Neytendastofu um auðþekkjanlegar auglýsingar“, e.d.). Einnig 

kemur fram í 9. gr. laganna að viðskiptahættir geta talist villandi ef ekki er gerð grein fyrir 

viðskiptalegum tilgangi viðkomandi viðskiptahátta eða ástæðum að baki þeim sbr. 1. mgr. 6. 

gr. og 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti (Daði Ólafsson, 

sérfræðingur á neytendasviði, munnleg heimild, tölvupóstur, 27. apríl 2017; Leiðbeiningar 

Neytendastofu um auðþekkjanlegar auglýsingar“, e.d.). 

Í viðtali við Fréttablaðið þann 22. apríl 2017 skýrði forstjóri Neytendastofu frá því að 

þörf sé á auknu eftirliti með duldum auglýsingum á Instagram á Íslandi og þörf væri á 

kynningarátaki um neytendavernd fyrir áhrifavalda (Duldar auglýsingar, 2017). Í því ljósi 

hefur Neytendastofa gefið út leiðbeiningar fyrir áhrifavalda sem fjallar um auðþekkjanlegar 

auglýsingar þar sem meginmarkmiðið er að kynna hvar mörkin liggja og hvernig merkja eigi 

auglýsingar til þess að markaðssetning standist lög og reglur (Daði Ólafsson, sérfræðingur á 

neytendasviði, munnleg heimild, tölvupóstur, 27. apríl 2017; Leiðbeiningar Neytendastofu 

um auðþekkjanlegar auglýsingar“, e.d.). Í Bandaríkjunum hafa samtökin Public Citizen haft 

samband við fjölda áhrifavalda á Instagram svo sem fyrirsætur, tónlistar- og íþróttafólk til 

þess að ítreka að merkja verði allar Instagram færslur, nánar tiltekið í upphafi færslu, ef um er 

að ræða auglýsingu (Duldar auglýsingar, 2017). Samkvæmt bandarískum neytendalögunum 

skal koma greinilega og skýrt fram að um auglýsingu sé að ræða og að áhrifavaldar skulu lýsa 

tengingu sinni við vörumerkin t.d. ef um gjöf er að ræða (,,Varaðar við að auglýsa á 

Instagram”, 2017). 

Í grein um sameiginlega afstöðu Norrænu neytendastofnananna um duldar 

auglýsingar kemur fram að þegar neytendur sjá auglýsingar á ekki að fara á milli mála að um 

sé að ræða auglýsingu sama á hvaða miðli auglýsingin birtist („Nordic position on covert 

marketing“, e.d.).  

Leiðbeiningar Alþjóðaviðskiptaráðsins um góða viðskiptahætti í markaðssetningu 

fjalla einnig um að markaðssamskipti skuli vera aðgreinanleg sama á hvaða formi og miðli 

samskiptin eiga sér stað, sbr. 9.  og 10. gr. leiðbeininganna. Auðkenni sendanda 
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markaðssamskipta skal einnig vera til staðar þó markaðssamskiptin fari í gegnum annan aðila 

s.s. áhrifavald. 

Í Danmörku hafa fyrirtæki verið kærð til lögreglu fyrir duldar auglýsingar. Þá má 

nefna bílaframleiðandann Ford, sem stóð fyrir markaðsherferð sem fólst í því að 11 

áhrifavaldar með á bilinu 1.152 til 70.600 fylgjendur hlóðu upp myndum af sér og bílunum 

en alls voru 65 myndum hlaðið upp á Instagram sem partur af herferðinni. Hvergi kom fram 

að um væri að ræða auglýsingu („Forbrugerombudsmanden politianmelder Ford for skjult 

reklame“, e.d.). 

Nokkrar Instagram færslur áhrifavalda m.t.t. starfsemi Þrastalundar í Grímsnesi hafa 

verið mikið til umræðu hér á landi að undanförnu. Í umræddum tilvikum greindu áhrifavaldar 

frá því að um auglýsingu væri að ræða í vefdagbók sinni (e. blog) en ekki í Instagram 

færslum þeirra. Af ofangreindri umfjöllun leiðir að mikilvægt er að stjórnvöld og 

neytendasamtök fylgist vandlega með því að Instagram færslur séu merktar svo neytendur 

geri sér strax grein fyrir að um sé að ræða auglýsingu (Duldar auglýsingar, 2017).   

 

7. Neytendahegðun (e. consumer behaviour)  
Neytendahegðun hefur verið rannsökuð um langa hríð. Síðustu fimm ár hefur 

neytendahegðun tekið umtalsverðum breytingum einkum vegna víðtækrar tækniþróunar sem 

enn fremur hefur haft mikil áhrif á markaðsstarf fyrirtækja (Mariana og Ion-Danut, 2015).  

Tækniframfarir hafa jafnframt opnað möguleika fyrir nýja og markvissari vörutækni og 

breytingar í hönnun sem jafnframt hefur margvísleg áhrif á neytendahegðun og hvernig 

neytendum er skipt í markhópa (e. segmented). Þá hafa tækniframfarir síðustu ára haft áhrif á 

hvaða vörur og þjónustu neytendur kaupa, á hvaða hátt og í hvaða magni. Þetta stafar m.a af 

breyttu viðskiptaumhverfi s.s á grunni netverslunar og virðast áhrifin ekki einungis tengjast 

því hvar neytandinn verslar heldur jafnframt breyttum framleiðsluháttum. Í fyrrgreindu ljósi 

styðja fjölmargar rannsóknir að breytt neytendahegðun sé staðreynd s.s. rannsókn sem 

framkvæmd var af fyrirtækinu PWS árið 2015. Eins og fram kemur í grein Serrano og García 

skoða 70% af neytendum vörur á netinu áður en þeir fara í verslanir (Arce-Urriza, Cebollada 

og Tarira, 2017). 

 

8. Kaupákvörðun (e. buying decision)  
Margvíslegir þættir geta haft áhrif á kaupákvarðanir neytenda en þar má nefna þarfir og 

tilfinningar en neytendur taka kaupákvarðanir meðvitað eða ómeðvitað til þess að uppfylla 
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þarfir sínar (Hill og Garnder, 1987). Þannig benda rannsóknir til þess að skap (e. mood) eða 

hugarástand neytenda geti haft afgerandi áhrif á kaupákvörðun þeirra sbr. rannsókn Hill og 

Garnder (1987). Þá er talið að ein aðal hvatning neytenda að skyndikaupum sé vegna 

löngunar eða góðrar tilfinningar sem neytendur telja sig fá eftir kaupin (Hassan, Nadzim og 

Shiratuddin, 2015). Í þessu samhengi er rétt að benda á að kaup á tískuvörum uppfylla bæði 

hagnýtar og félagslegar þarfir neytanda, þar sem þáttur félagslegra þarfa virðist ráðandi (Shen 

o.fl., 2017).  

Kaupákvörðunarferlið (e. the buying decision process) hefur verið greint niður í fimm 

þætti sem ná yfir það ferli allt frá því að neytandi finnur fyrir þörf að eignast vöru eða njóta 

þjónustu allt þar til hann verður fyrir áhrifum eftir kaupin. Greining á kaupákvörðunarferli 

getur gefið fyrirtækjum vísbendingar um viðskiptavini sína, hvað mótar kaupákvörðun þeirra 

og hvernig best sé að nálgast þá með markaðssetningu og þannig hafa áhrif á sölu (Comegys, 

Hannula og Väisänen, 2006).  

 

8.1 Kaupákvörðunarferli (e. the buying decision process) 

Fyrsta stig kaupákvörðunarferlisins felst í uppgötvun neytandans á skilgreindri þörf (e. need 

recognition). Á þessu stigi gerir neytandi greinarmun á núverandi ástandi sínu (e. stage) og 

ástandi eftir að þörfin er uppfyllt. Þarfir neytandans verða til vegna innri (e.internal) eða ytri 

(e. external) áhrifa. Dæmi um innri áhrif eru tilfinningar neytandans. Ytri áhrif vísa til 

umhverfisins og geta falist í notkun samfélagsmiðla eða áhrifum af markaðssetningu (d. 

auglýsingar, söluhvatar) þ.m.t. á vegum áhrifavalda (Comegys o.fl., 2006). Kauphegðun og 

eðli markaðssetningar breytist ár frá ári og þróun í starfsemi áhrifavalda um heim allan er 

áhugavert dæmi um síbreytilegt samspil markaðsafla og neytendahegðunar.  

Annað stig kaupákvörðunarferlisins er svokölluð upplýsingaleit (e. information 

search). Í henni safnar neytandi upplýsingum um vörur eða þjónustu sem geta mætt þörfum 

hans. Kotler skilgreinir fjórar aðferðir hvernig neytandi aflar sér upplýsinga. Í því ljósi geta 

upplýsingar varðandi vörur eða þjónustu komið frá vinum eða ættingjum, auglýsingum, 

sölufulltrúa eða byggst á reynslu annarra neytenda (Comegys o.fl., 2006). 

Þriðja stig kaupákvörðunarferlisins felst í mati á valkostum (e. evaluation of 

alternatives). Á þessu stigi velja neytendur á milli nytsemi og hagkvæmni valkosta til þess að 

uppfylla þarfir sínar með kaupum á vörum eða þjónustu. Ávinningur hverrar vöru getur 

meðal annars verið metinn út frá þáttum eins og gæðum, verði og staðsetningu (Comegys 

o.fl., 2006). 
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Fjórða stigið felst í kaupákvörðuninni sjálfri (e. buying decision). Eftir mat valkosta á 

vörum eða þjónustu sem koma til greina velur neytandinn þá vöru sem uppfyllir hans kröfur 

eða skilyrði einna best (Comegys o.fl., 2006). 

Fimmta og síðasta stigið í kaupákvörðunarferlinu er hegðun eftir kaup (e. 

postpurchase behaviour). Kaupferlið heldur áfram þótt neytandi sé búinn að kaupa vöruna og 

gerast viðskiptavinur. Ánægja viðskiptavinar er mikilvægur þáttur í síðasta skrefinu og getur 

haft jákvæð áhrif á tryggð þó það sé ekki algilt (Comegys o.fl., 2006). 

 

8.2 Áhrifatrekt AIDA (e. AIDA hierarchy of effects)  

Áhrifatrekt AIDA er líkan sem var hannað af E. St. Elmo Lewis árið 1898 sem var 

bandarískur frumkvöðull í markaðssetningu og sölu (Rawal, 2013; Ghirvu, 2013). Líkanið 

lýsir mengi hughrifa sem einstaklingar verða fyrir allt frá því að neytandi verður fyrst var við 

vöru eða vörumerki þar til að neytandi prófar eða kaupir vöru. AIDA stendur fyrir athygli (e. 

attention), áhuga (e. interest), löngun (e. desire) og aðgerðir (e. action). Líkanið er hægt að 

yfirfæra á staðbundna sölu og á netinu. Fram kemur í grein eftir Ghirvu frá árinu 2013 að 

hingað til hafa ekki verið framkvæmdar margar rannsóknir þar sem búið er að yfirfæra 

samskiptalíkanið á markaðssetningu á samfélagsmiðlum (Ghirvu, 2013).  

Fyrsti þáttur AIDA ferlisins varðar athygli (e. attention) neytanda. Flest fyrirtæki 

verða að kynna vörur sínar eða þjónustu svo markhópur veiti þeim athygli. Ef athygli 

neytandans er ekki náð þá eru líkur á því að fyrirtæki missi möguleikann á að fanga athygli 

neytandans fyrir fullt og allt (Rawal, 2013). Í þessu samhengi getur notkun mynda með 

áberandi skilaboðum vakið upp tilfinningar neytandans og náð athygli hans. Önnur leið til að 

ná athygli markhóps er að nota áberandi fyrirsagnir, skæra liti og hvítan bakgrunn (Ghirvu, 

2013). Síðast en ekki síst nota mörg fyrirtæki fræga einstaklinga til að ná athygli markhóps á 

ákveðinni vöru. Þessir einstaklingar eru yfirleitt skilgreindir sem áhrifavaldar, en þá er 

mikilvægt að áhrifavaldurinn endurspegli þann markhóp sem fyrirtækið vill ná til (Rawal, 

2013). 

Næst þarf að skapa áhuga (e. interest) markhóps á vöru eða þjónustu eftir að athygli er 

náð. Þessi þáttur snýst um kynna eiginleika vörunnar, svo sem efni, snið og fáanlega liti. 

Áhrifavaldar eru mikið notaðir í þessu stigi ferlisins. Þá eru vörur sýndar á samfélagsmiðlum 

ásamt því að eiginleikar eru tilgreindir eða útskýrðir. Enn fremur geta upplýsingar sem fjalla 

um ástæður fyrir því að neytandi eignist tiltekna vöru skapað áhuga (Rawal, 2013).  

Þriðji þáttur ferlisins varðar löngun (e. desire) neytandans. Áhrifavaldar geta mótað 

löngun markhóps til ákveðinnar vöru með áhugaverðum myndum og jákvæðri umfjöllun. 
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Mikilvægt er að fyrirtæki velji áhrifavalda sem falla vel að þeirri ímynd sem hvert fyrirtæki 

vill skapa og að áhrifavaldarnir séu persónur sem markhópurinn lýtur upp til (Rawal, 2013).  

Vel heppnað val á áhrifavöldum getur eitt og sér haft mikil áhrif á langanir og tilfinningar 

neytenda til vöru eða þjónustu (Hassan o.fl., 2015). 

Framkvæmd (e. action) felur í sér síðasta þátt ferlisins. Á þessu stigi mótar neytandinn 

vilja til kaupa eða gengur formlega frá kaupum á vöru. Í þessu ljósi og á grunni ferlisins 

reyna markaðsfræðingar að greina hugsunarhátt neytandans til að geta haft áhrif á að kaup 

hans verði að veruleika. Algengustu aðferðirnar til að hvetja til kaupa eru auglýsingar og 

margvíslegir söluhvatar. Dæmi um söluhvata eru kóðar sem áhrifavaldar gefa neytendum til 

notkunar í vefverslunum. Oft eru þessir söluhvatar í formi afláttar eða tilboða. Hægt er að 

rekja kaup sem eiga sér stað vegna áhrifavalds með því að taka saman kaup sem eru merkt 

með kóðum (Rawal, 2013; Hassan o.fl., 2015). 

  Tímabilið frá löngun til framkvæmda aðgerðar er lengsti hluti AIDA ferlisins. Erfitt 

getur verið fyrir fyrirtæki að meta líkur á kaupum neytenda út frá löngun (Ghirvu, 2012). 

Auglýsendur verða því að gera sér grein fyrir aðstæðum sem geta haft áhrif á kaup. Þær geta 

falist í fjárhagslegri stöðu, huglægri stöðu og lífsstíl. Þá er hægt vinna að því að staðsetja 

vörumerki í huga neytanda svo að svo að kaupum verði eins fljótt og kostur er. Í þessu ljósi 

skiptir máli að lögð sé áhersla á ávinning af notkun vöru eða þjónustu (Rawal, 2013). Dæmi 

um ávinning vöru má oft lýsa á einfaldan hátt s.s. þegar um er að ræða íþróttabol sem veitir 

aukin þægindi t.d meðal annars með góðri öndun eða teygjanleika.  

Líkanið DAGMAR var þróað út frá AIDA líkaninu. Það útskýrir og skilgreinir nánar 

tvö skref AIDA líkansins, sem varða markmið auglýsinga (sbr. löngun) og mælingar á 

niðurstöðum þeirra (sbr. framkvæmd). Í því samhengi eru hughrif (e. cognitive) neytenda 

mikilvæg breyta í auglýsingum. Mikilvægt er að markaðsfræðingar noti mælingar í öllum 

ferlum líkansins til að útskýra þau hugrif sem neytandinn verður fyrir (Ghirvu, 2013; Rawal, 

2013). 
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9. Rannsókn   
Í þessum kafla verður fjallað um rannsókn sem framkvæmd var til þess að kanna raunveruleg 

áhrif markaðssamskipta á Instagram á sölu vara. Rannsóknin var unnin í samstarfi við 

umboðsverslunina S4S og Thelmu Dögg. Rannsóknin byggðist á því að Thelma Dögg 

auglýsti tvo Nike boli (rannsóknarboli) frá versluninni Air á Instagram reikningi sínum. 

Annar bolurinn var valinn fyrir Thelmu Dögg en hún valdi sjálf hinn síðari. Sala bolanna 

tveggja var mæld yfir tvö tímabil, annars vegar frá 5. mars til 3. apríl og hins vegar frá 16. 

apríl til 14. maí 2017. Sala á fyrri rannsóknarbolnum (rannsóknarbolur eitt) var mæld fyrir 

inngrip, á meðan inngripið varði og eftir að inngripinu lauk. Sala á seinni bolnum 

(rannsóknarbol tvö) var mæld með samskonar hætti, þ.e. fyrir inngrip, á meðan inngripið 

varði og eftir að því lauk. Sala á bolunum tveimur var mæld daglega yfir heildartímabil 

rannsóknarinnar og voru sölutölur bolanna bornar saman við neðangreinda samanburðarboli 

sem voru ekki auglýstir á rannsóknartímabilinu. Sala á samanburðarbolunum var mæld yfir 

sama tímabil, þ.e. frá 5. mars til 3. apríl og frá 16. apríl til 14. maí 2017 til að geta greint 

hvort sambærilegt sölumynstur kæmi fram á tímabilinu á vörum sem ekkert inngrip beindist 

að. Með þessu var reynt að afmarka áhrif markaðssamskipta á Instagram frá öðrum 

óskilgreindum áhrifum á sölu rannsóknarbolanna. 

 

9.1 Rannsóknaraðferð  

Rannsóknarsniðið sem notað var í þessari rannsókn er tímaraðasnið (e. time series design) 

sem felst í því að gerðar eru endurteknar mælingar fyrir og eftir að inngripi er beitt eða á 

hverjum degi, eins og gert var í þessari rannsókn. Kostur þess að nota tímaraðasnið er hve 

auðvelt er að fylgja breytum eftir yfir langt tímabil (Andrason, 2003). Notast var við 

svokallað ABA vendisnið (e. ABA reversal design) en þar er bætt við skráningartímabili án 

inngrips til þess að ganga úr skugga um inngripið sjálft hefði áhrif á niðurstöðu og auka innra 

rannsóknarréttmæti (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Rannsóknin var svokölluð blind rannsókn (e. blind study) þar sem fylgjendur Thelmu 

Daggar vissu ekki um tilvist rannsóknarinnar.  Eftir að rannsóknartímabilinu lauk voru 

sölutölur bornar saman til að greina áhrif inngripa Thelmu Daggar á sölu rannsóknarbolanna 

tveggja.  
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9.2 Þátttakendur 

Alls sáu 10.333 einstaklingar fyrra inngrip Thelmu Daggar á tímabilinu 15. - 24. mars 2017 

(sjá skýringamynd eitt). Um 17.900 einstaklingar sáu síðara inngrip Thelmu Daggar á 

tímabilinu 26. apríl - 6. maí 2017 (sjá skýringamynd tvö). Alls brugðust 581 einstaklingar við 

fyrra inngripinu (e. total post engagement), en sú tala nær til þeirra sem líkaði við inngripið, 

skrifuðu athugasemd um það eða vistuðu myndina (sjá skýringamynd eitt). Alls brugðust 720 

einstaklingar við seinna inngripinu (sjá skýringamynd tvö). Viðbrögð fylgjenda við færslum 

áhrifavalda gefa til kynna hversu virkir fylgjendur þeirra eru og í því ljósi hversu vel innihald 

Instagram reiknings áhrifavaldsins höfðar til fylgjenda (Mayshak, Sharman, Zinkiewicz og 

Hayley, 2017; „What is Instagram Engagement?“, e.d.). 

 Tekið skal fram að í einhverjum tilvikum er hugsanlegt að sömu einstaklingar hafi 

séð bæði inngripin og brugðist við þeim báðum. Þetta hefur þó ekki áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem tímabil inngripanna voru aðskilin og þar með voru mælingar á 

áhrifum þeirra ótengdar hver annarri. Aldur, kyn og búseta þeirra sem sáu inngripin liggur 

ekki fyrir en fylgjendur Thelmu á Instagram eru einkum ungar íslenskar konur (Thelma Dögg 

Guðmundssen, áhrifavaldur, munnleg heimild, viðtal 18. apríl 2017).   
 

 
 
 

Skýringamynd nr. 2: Upplýsingar úr greiningartólinu 
Instagram insights 

Skýringamynd nr. 1: Upplýsingar úr greiningartólinu 
Instagram Insights 
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9.3 Inngrip  

Eins og að ofan greinir fólust inngrip rannsóknarinnar í tveimur aðskildum færslum, þ.e. 

tveimur myndum af rannsóknarbolum sem Thelma Dögg sýndi á Instagram reikningi sínum. 

Fyrri myndin (sjá skýringamynd nr. 3) sýnir Thelmu Dögg í Nike bol frá versluninni Air. Þá 

var texti undir myndinni þar sem fram kom ,,New hair… New Jordan” auk þess sem 

myllumerkin #airsmáralind og #jordan voru sýnileg. Verslunin Air var einnig merkt (e. tag) 

inn á myndina undir heitinu Nikebyair, sem er reikningur verslunarinnar á Instagram. Þannig 

gaf Thelma til kynna að bolurinn fengist í versluninni Air í Smáralind, að bolurinn væri frá 

undirmerki Nike sem nefnist Jordan og að um auglýsingu væri að ræða. 

Seinni myndin (sjá skýringamynd nr. 4) sýnir Thelmu Dögg í Nike Pro bol frá 

versluninni Air. Undir myndina skrifar Thelma Dögg ,,Fyrsta æfingin eftir frí, þá má splæsa í 

nýjan ræktarbol” auk þess sem hún setti inn myllumerkin #nikepro og #airsmáralind. 

Verslunin Air var einnig merkt (e. tag) á myndina. Með myllumerkinu #airsmáralind og með 

því að merkja verslunina inn á myndina gaf Thelma Dögg til kynna að bolurinn fengist í 

versluninni Air og að um auglýsingu væri að ræða.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Skýringamynd nr. 3: Inngrip eitt Skýringamynd nr.4: Inngrip tvö 
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9.4 Mælitæki 

Mælitæki sem notuð voru við rannsóknina voru greiningartólið Instagram insights, Microsoft 

Excel og sölukerfi S4S. Greiningartólið Instagram insights gaf upplýsingar um hversu margir 

notendur Instagram sáu myndir Thelmu Daggar, hversu oft myndirnar voru skoðaðar, hversu 

mörgum líkaði við þær (e. like), skrifuðu athugasemd við myndirnar eða vistuðu myndirnar. 

Excel var notað til að greina og bera saman niðurstöður rannsóknarinnar. Sölutölur 

rannsóknarbolanna og samanburðarbolanna sem fengust úr sölukerfi S4S voru bornar saman 

og greindar.  

 

9.5 Aðdragandi og framkvæmd  

Aðdragandi rannsóknarinnar fólst í að höfundar ritgerðarinnar höfðu samband við áhrifavalda 

og fyrirtæki sem kynnu að hafa áhuga á að greina áhrif og þróun samfélagsmiðla á 

markaðssamskipti. Í því ljósi var haft samband við Brynju Dan Gunnarsdóttur, markaðsstjóra 

S4S, sem hefur víðfeðma þekkingu á netverslun, stafrænni markaðssetningu og 

samfélagsmiðlum. Thelma Dögg var valin samstarfsaðili í verkefninu á grunni samtarfs 

hennar og S4S og þar sem mikilvægt var að tengsl væru á milli markhóps verslunarinnar Air 

og fylgjendahóps Thelmu Daggar á Instagram.  

Þá var haft samband við fyrirtækið Takumi til þess að fá betri innsýn inn í heim 

fyrirtækja á sviði markaðssamskipta. Í framhaldi af því tóku höfundar m.a. viðtal við Maríu 

Jonný Sæmundsdóttur, áhrifavaldastjóra Takumi (e. community manager) og öfluðu gagna 

um markaðssamskipti á samfélagsmiðlum, þróun þeirra og framtíð. Þá var tekið viðtal við 

Thelmu Dögg til að afla upplýsinga um æskilega framkvæmd rannsóknar ritgerðarinnar og til 

að fá betri innsýn inn í störf hennar sem áhrifavald. 

 Við undirbúning rannsóknarinnar var lögð áhersla á að finna vöru sem selst hafði í 

takmörkuðu upplagi til að auðvelda greiningu á áhrifum áhrifavaldsins á sölu rannsóknarvara. 

Þá var lögð áhersla á að finna vöru sem höfðaði til fylgjenda Thelmu Daggar á Instagram. 

Þetta var m.a. mikilvægt til að tryggja samræmi milli markhóps rannsóknarvaranna og 

fylgjenda Thelmu Daggar á Instagram. Fyrri rannsóknarbolurinn var hvítur Nike bolur (sjá 

kafla 9.7 um vörur) sem valinn var fyrir Thelmu Dögg. Þegar síðara andlag rannsóknarinnar 

var valið lögðu höfundar og Thelma Dögg áherslu á að finna vöru sem selst hefði í meira 

magni en fyrri rannsóknarvaran. Þetta var gert í því ljósi að skýrari niðurstaða um áhrif 

inngripa kæmi fram á grunni samanburðar tveggja ólíkra vara. Þá var jafnframt talið 

heppilegt að Thelma Dögg fengi sjálf að velja síðari bolinn til að auka líkur á því að hann 
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endurspeglaði smekk hennar og fylgjenda. Síðari bolurinn var dökkblár Nike Pro íþróttabolur 

(sjá kafla nr. 9.7 um vörur). 

Þegar rannsóknartímabilin voru ákveðin var þess gætt að engir afsláttardagar væru 

innan þeirra en tekið skal fram að afsláttardagar Smáralindar, svokallað Kauphlaup, þar sem 

Air búðin er staðsett og bolurinn fæst, voru haldnir rétt eftir fyrstu rannsóknina.Til þess að 

styrkja niðurstöður rannsóknarinnar og útiloka áhrif utanaðkomandi þátta voru valdar 

samanburðarvörur, þ.e. bolir, sem voru ekki auglýstir á umræddu rannsóknatímabili. 

Samanburðarbolirnir voru sambærilegir rannsóknarbolunum og sala þeirra var mæld og 

greind til að bera saman við sölu rannsóknarbolanna. 

 

9.6 Úrvinnsla  

Fengnar voru sölutölur rannsóknarbolanna og samanburðarbolanna úr sölukerfi S4S. 

Sölutölur voru bornar saman og færðar yfir í forritið Microsoft Excel. Þar voru sölutölurnar 

greindar og línurit voru mynduð út frá niðurstöðum.  

 

9.7 Vörur 

Vörurnar sem notaðar voru í rannsókninni voru Jordan Nike langerma bolur frá versluninni 

Air, auk Nike Performance íþróttabols frá sömu verslun (sjá skýringamynd nr. 5 og 7). 

Langermabolurinn er hvítur og látlaus. Markhópur bolanna eru einkum konur, þótt þeir henti 

almennt séð báðum kynjum og fyrir unglinga jafnt sem fullorðna. Samanburðarvara fyrir 

rannsóknarbol eitt var mjög sambærilegur langermabolur frá Nike (sjá skýringamynd nr. 6). 

Varan sem notuð var í síðara inngripinu var íþróttabolur frá Nike Pro, (sjá 

skýringamynd nr. 7) en hann hafði selst meira en fyrri rannsóknarbolurinn. Íþróttabolurinn er 

gerður úr efni sem andar vel og er fljótt að þorna ásamt því að vera hlýralaus og hentar fyrir 

ýmis konar æfingar og íþróttir.  
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Skýringamynd nr. 7: Rannsóknarbolur tvö 

 
 
 
 
 
 
 

Skýringamynd nr. 3: Rannóknarbolur eitt Skýringamynd nr. 6: Samanburðarbolur eitt 

Skýringamynd nr. 8: Samanburðarbolur tvö 
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10. Niðurstöður  
Rannsókn ritgerðarinnar var ætlað að varpa ljósi á hvort markaðssamskipti á Instagram í 

gegnum áhrifavalda hefðu mælanleg áhrif á sölu skilgreindra rannsóknarvara. Niðurstöður í 

þessu samhengi eru gagnlegar enda leggja þær grunn að auknum skilningi á þróun og áhrifum 

nýrra leiða til að markaðssetja vörur á grunni nýrrar tækni og vísa til tækifæra til að draga úr 

kostnaði við markaðssetningu. Þá var rannsókninni jafnframt ætlað að varpa ljósi á áskoranir 

fyrirtækja við val á áhrifavöldum og við mat á öðrum forsendum slíkra markaðssamskipta.  

Niðurstöður rannsóknarinnar um áhrif fyrra inngrips Thelmu Daggar (inngrip eitt) 

tímabilið 15. mars til 24. mars voru einkum þær að sala á rannsóknarbolnum jókst ekki á 

meðan inngripinu stóð (sjá skýringamynd nr. 9). Þvert á móti dró úr sölu á bolnum á 

umræddu tímabili. Alls seldust níu bolir fyrir inngripið, tveir á meðan inngripinu stóð og níu 

eftir að inngripinu lauk (þ.e. eytt út af Instagram reikningi Thelmu Daggar). Eins og sjá má á 

skýringamynd nr. 9 seldist ekkert eintak af samanburðarvöru eitt á tímabilinu. Ef niðurstöður 

mælinga sýna að sala rannsóknarvöru lækkar á meðan inngrip varir er hugsanlegt að 

inngripstímabilið hafi ekki verið nógu langt (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar m.t.t. rannsóknarvöru eitt er ljóst að inngrip Thelmu 

Daggar hafði í raun neikvæð áhrif á því tímabili sem inngripið varði en salan náði fyrra 

jafnvægi nokkru eftir að inngripinu var eytt út af Instagram reikningi Thelmu Daggar. Tekið 

skal fram að ekki er hægt að útiloka að þeir sem sáu inngripið hafi keypt rannsóknarbol eitt 

eftir að myndinni var eytt út.  Þannig kann stutt inngripstímabil að hafa haft mælanleg áhrif á 

niðurstöðurnar. 
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Niðurstöður um áhrif síðara inngrips Thelmu Daggar (inngrip tvö) tímabilið 26. apríl til 6. 

maí voru einkum þær að sala á rannsóknarbolnum jókst á meðan inngripinu stóð (sjá 

skýringamynd nr. 5). Alls seldust tveir bolir fyrir inngripið, átta á meðan inngripinu stóð og 

fimm eftir að inngripinu var eytt út. Eins og sjá má á skýringamynd nr. 10 er sölumynstur á 

seinni samanburðarbolinum ólíkt fyrri samanburðarbolsins. Það sem einkennir niðurstöður á 

sölu síðari rannsóknar og samanburðarbolana er að það er fylgni á milli sölumynstra beggja 

vara, en þó þannig að sala rannsóknarbols tvö tekur kipp þegar á tímabili inngripsins stendur 

og sýnir þannig fram á mælanleg áhrif áhrifavaldsins.  

 

Skýringamynd nr. 9: Inngrip eitt, sala á rannsóknar- og samaburðarbol eitt 

 

Skýringamynd nr. 10: 1nngrip tvö, sala á rannsóknar- og samaburðarbol tvö 
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11. Umræður  
Ýmsir þættir geta haft áhrif á niðurstöður rannsókna um áhrif markaðssamskipta þ.m.t. 

rannsókna um áhrif auglýsinga á Instagram. Almennt er gengið út frá því að 

markaðssamskipti á Instagram í gegnum áhrifavalda auki sölu ef undirbúningur og 

framkvæmd er vönduð (Scheer og Stern, 1992; Shen o.fl., 2017).  Í því ljósi má nefna dæmi 

um markaðssamskipti fyrirtækja í gegnum áhrifavalda á vegum Takumi. Þannig keypti All 

Bar One, veitingastaður í Bretlandi þjónustu af Takumi þar sem áhrifavaldar auglýstu nýjan 

matseðil fyrir síðbúinn morgunverð (e. brunch). Markaðsherferðin skilaði 28% aukningu í 

sölu á morgunverðinum. Þá jókst sala á plötu norska tónlistarmannsins Kygo, sem átti 

samstarf við Takumi og áhrifavalda á þeirra vegum, um 34% (María Jonný Sæmundsdóttir, 

áhrifavaldsstjóri (e. community manager), munnleg heimild, viðtal 11. apríl 2017; Takumi, 

2017). 

Markaðssetning á Instagram er tiltölulega ný af nálinni og í örri þróun. Rannsóknir 

um áhrif markaðssetningar á Instagram eru því enn sem komið er af skornum skammti. 

Þannig eru enn ekki tiltækar rannsóknir um áhrif markaðssamskipta á sölu klæðnaðar eða 

annarra hliðstæðra vara á grunni Instagram og áhrifavalda. Þess skal þó getið að 

markaðssetning á fatnaði er yfirleitt skipulögð á grunni víðtækrar markaðsherferðar 

(auglýsinga á öðrum miðlum, auk Instagram) og því erfitt að afmarka áhrif markaðssamskipta 

á Instagram í þeim tilvikum.  

Af rannsókn ritgerðarinnar má draga þá ályktun að margir þættir hafa áhrif á gæði og 

áhrif markaðssamskipta í gegnum áhrifavalda. Ljóst er að umrædd vara verður að falla að 

smekk áhrifavalds og stíl. Með þessu er stuðlað að auknum trúverðugleika markaðssamskipta 

á grunni auglýsinga á Instagram (De Bruyn og Lilien, 2008; Takumi, Brynja Dan 

Gunnarsdóttir, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Stafræn markaðssetning í 

Háskólanum í Reykjavík, 19. september 2016).  Í þessu ljósi taldi Thelma Dögg 

rannsóknarbol eitt ekki falla að stíl hennar auk þess sem hún hafði efasemdir um að hún hefði 

valið rétta samsetningu fatnaðar fyrir myndina (t.d. buxur). Einnig taldi hún fyrri myndina 

(inngrip eitt) ekki passa við aðrar myndir á Instagram reikningi sínum. Heildarsamræmi 

markaðsaðgerða skiptir því höfuðmáli eigi markaðsherferð á Instagram að hafa þau áhrif sem 

að er stefnt. Í þessu samhengi valdi Thelma Dögg sjálf seinni rannsóknarbolinn sem jafnframt 

seldist mun betur en sá fyrri.  

Tekið skal fram að á sama tíma og Thelma Dögg setti texta undir fyrri myndina 

(inngrip eitt) þar sem fram kom tilvísun til “New hair… New Jordan” var hún nýkomin úr 
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hárgreiðslu. Þótt mörgum kunni að finnast sjónarmiðið smávægilegt þá er auðvelt fyrir 

áhrifavald að draga athygli frá tiltekinni vöru sem ætlað er að markaðssetja. Þetta getur átt sér 

stað meðvitað eða ómeðvitað af hálfu áhrifavalds. Þannig fjölluðu margar athugasemdir um 

hárgreiðslu Thelmu Daggar en ekki bolinn sjálfan (sjá skýringamynd nr. 11). 

 

 
Skýringamynd nr. 11: Athugasemdir við inngrip eitt 

 
Huga þarf að mörgum ólíkum þáttum við markaðssetningu, s.s. tengslum vöru, 

markhóps og fylgjenda áhrifavalds, auk þátta sem truflað geta skilaboð auglýsinga (s.s. 

óvanaleg hárgreiðsla eða ósamræmanlegir litir). Þá þarf að gæta að utanaðkomandi þáttum 

s.s. frídögum, verslunarhátíðum eða sambærilegum atburðum til að tryggja samræmi 

markaðsaðgerða. Aukin alþjóðleg samkeppni og ör tækniþróun krefst þess að fyrirtæki leggi 

þunga áherslu á vandaða markaðssetningu og beiti fjármagni og mannafla með sem 

hagkvæmustum hætti. Þróun samskiptamiðla eins og Instagram og fyrirtækja á borð við 

Takumi eru dæmi um þá framþróun sem öll fyrirtæki, stór sem smá, þurfa að taka mið af í 

starfsemi sinni (Todor, 2016; Lai og Chen, 2011). Í þessu samhengi bendir allt til þess að 

tækifæri lítilla og meðalstórra fyrirtækja, þ.m.t. sprotafyrirtækja, séu meiri en nokkru sinni 

áður til að ná athygli markhópa sem áður var e.t.v. erfitt og kostnaðarsamt að ná til (Patrutiu-

Baltes, 2016). Tengingar áhrifavalda og nánast bein samskipti við þúsundir einstaklinga og 
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tilvonandi neytendur hafa skapað nýjar víddir í heimi markaðssamskipta. Fyrir aðeins einum 

eða tveimur áratugum síðan voru slík tækifæri óhugsandi.  

 Markaðssetning telst til fastakostnaðar í rekstri og er almennt umtalsverður hluti að 

breyttu breytanda á útgjaldahlið fyrirtækja. Með Instagram og áhrifavöldum skapast tækifæri 

fyrir fyrirtæki til þess að aðlaga markaðsnálgun sína að síbreytilegu viðskiptaumhverfi og 

jafnvel fá álit neytenda á gæðum vara mun fyrr en áður var mögulegt að gera. Þetta er meðal 

annars hægt með því að láta áhrifavalda kynna tilraunavörur (s.s sýningareintök) og fá þannig 

álit neytenda á nytsemi þeirra og veikleikum eða kostum sem svo er miðlað til stjórnenda 

fyrirtækis. Eins og áður hefur verið getið er Instagram í örri þróun og tíminn mun leiða í ljós 

hvernig fyrirtækjum gengur að nýta tækifæri samfélagsmiðilsins. Með tilkomu áhrifavalda er 

ennfremur hugsanlegt að skipulag markaðsdeilda fyrirtækja á alþjóðavísu kunni að taka 

breytingum, enda eru áhrifavaldar á margan hátt beintengdari hluteigandi markhópi heldur en 

áður hefur verið mögulegt. Hin einföldu og milliliðalausu samskipti eru merkileg tímamót í 

samskiptum fyrirtækja og neytenda sem munu þróast enn frekar næstu ár.  

 Tilkoma netsins var ávalt talin geta stuðlað að hagkvæmari rekstri m.a. á grunni 

hagkvæmari markaðssetningar, greiðslumiðlunar og afhendingar vöru. Í þessu samhengi er 

hin eilífa áskorun fyrirtækja að halda í núverandi viðskiptavini og afla nýrra, en almennt er 

talið að það sé fimm sinnum dýrara að ná til nýrra viðskiptavina en viðhalda þeim eldri (Bojei 

o.fl., 2013). Tilkoma Instagram og hagræði forritsins býr til fjölmörg tækifæri í þessu ljósi.  

Ritgerð þessi og undirliggjandi rannsókn leiðir hugann að því hvernig best skuli standa 

að markaðssamskiptum á Instagram í náinni framtíð. Hér þarf m.a. að huga að eðli þeirra vara 

sem auglýsa á, söluárangri síðustu missera, samræmi hefðbundinna og nýrra markaðsaðgerða, 

ímyndar áhrifavalds, gæði mynda og öðrum eðlislíkum þáttum. Hér skal haft í huga að einu 

virðist gilda á hvaða sviði fyrirtæki starfa þar sem öll virðast geta notið góðs af 

markaðssamskiptum með Instagram svo lengi sem gætt er að fyrrgreindum atriðum (Patrutiu-

Baltes, 2016; Ahmadinejad og Asli, 2017). 

 

11.1 Takmarkanir 

Niðurstöður rannsóknar ritgerðarinnar endurspegla eingöngu áhrif frá einum áhrifavaldi á eitt 

vörumerki. Í þessu samhengi og þar sem fáar akademískar rannsóknir um Instagram og áhrif 

markaðssamskipta liggja fyrir er ekki unnt að vísa til niðurstaðna sem gætu staðfest eða 

dregið í efa niðurstöður þessarar ritgerðar. Rannsóknir næstu ára á sviði markaðssamskipta á 

grunni samfélagsmiðla munu vonandi varpa enn skýrara ljósi á þróun og áhrif 

viðfangsefnisins. 
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11.2 Frekari rannsóknir 

Fjölmörg rannsóknarefni bíða frekari úrvinnslu og skoðunar innan fræðasamfélagsins. Þannig 

væri gagnlegt að greina áhrif og þróun Instagram story á eðli markaðssamskipta en með því 

geta notendur deilt myndum eða myndböndum sem eru þó aðeins aðgengileg í um 24 

klukkustundir.  Frekari tengingar eða samþætting ólíkra samfélagsmiðla eru enn fremur 

líklegar á næstu árum.  

 

12. Lokaorð  
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vanda og 

skipuleggja vel markaðssamskipti á Instagram í gegnum áhrifavalda. Hér má t.d. vísa til þess 

að samræmi og eðlislæg tenging sé á milli áhrifavalds og þeirrar vöru sem hann auglýsir 

hverju sinni. Í sinni einföldustu mynd þarf áhrifavaldur að byggja upp trúverðugleika sem 

hann gerir m.a. með að tryggja fyrrnefnt samræmi.  

 Á grunni niðurstaðna rannsóknarinnar má álykta að líkur séu á því að auðveldara sé 

að auglýsa vörur á Instagram í gegnum áhrifavalda sem þegar eru vinsælar og sem njóta 

stöðugrar sölu borið saman við markaðssetningu vara sem hafa selst lítið sem ekkert. Hér þarf 

þó að hafa þann fyrirvara að trúverðugleiki og áhrif áhrifavalds hljóta að skipa höfuðumáli 

sbr. meðal annars rannsókn Sedeke og Arora þar sem fram kemur að trúverðugir áhrifavaldar 

geti í einstökum tilvikum komið tískubylgjum af stað og flokkast þá sem tískuleiðtogar (e. 

fashion leaders) (Sedeke og Arora, 2013; Shen o.fl., 2017). 

Fyrirtæki sem nýta sér markaðssamskipti á Instagram verða jafnframt að hafa í huga 

þær margvíslegu ógnanir og áskoranir sem til staðar eru. Hér má nefna að fyrirtæki kunni að 

treysta um of á tækifæri Instagram á kostnað annarra gagnlegra markaðsleiða t.d. 

staðbundinna kynninga, sjónvarps, útvarps, tímarita, netauglýsinga, tölvupósta og umtals. Þá 

er mikil áskorun í því að tryggja samræmi markaðssetningar og eftirfylgni markaðssamskipta 

á grunni viðbragða í tengslum í ábendingar og sjónarmið neytenda/fylgjenda. Loks skal bent 

á þá hættu að fyrirtæki telji sig geta komist hjá nauðsynlegri fjárfestingu við markaðssetningu 

einungis með því að nota t.d. Instagram og áhrifavalda. Þá þurfa áhrifavaldar og fyrirtæki að 

leiða hugann að mikilvægi trúverðugleika áhrifavalda og hvernig honum megi viðhalda. Í því 

ljósi þarf að hafa hugfast að um leið og áhrifavaldar verða áhrifameiri eða fá fleiri fylgjendur 

getur sú staða komið upp að þeir verði ígildi fjölmiðils. Þetta felur í sér áskoranir því, eins og 

að framan greinir hefur trúverðugleiki fjölmiðla minnkað stórlega í augum neytenda um heim 
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allan. Enn fremur þurfa fyrirtæki að gæta þess að þau fari eftir lögum um neytendavernd, en 

ólöglegt er að auglýsa vöru eða þjónustu án þess að taka fram að um auglýsingu sé að ræða 

(Leiðbeiningar Neytendastofu um auðþekkjanlegar auglýsingar“, e.d.) . 

Það leiðir af framangreindri umfjöllun að samfélagsmiðillinn Instagram getur nýst 

litlum sem stórum fyrirtækjum, þ.m.t. sprotafyrirtækjum og stærri rótgrónum fyrirtækjum. 

Instagram miðillinn býður upp á mikil tækifæri og notkunarmöguleikar hans eru vaxandi. 

Ekki er unnt að móta eina algenga meginreglu um nytsemi Instagram fyrir fyrirtæki en 

margvíslegar greinar fræðimanna, sbr. fyrri umfjöllun, og fyrirliggjandi notkun Instagram á 

heimsvísu styðja þá niðurstöðu að tilkoma Instagram hafi og muni á næstu árum valda 

straumhvörfum í markaðssamskiptum þvert á landamæri.  
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