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Útdráttur 

Það sem leitast verður eftir að svara er hvort og þá hvernig auglýsendur misnota aðstöðu 

sína til að auglýsa og nota vafasamar aðferðir á samfélagsmiðlum sem hafa ekki nægilega 

skilgreint regluverk fyrir íslenskt samfélag og hvort það sé hægt að gera eitthvað til að 

betrumbæta það kerfi. í fræðilega hluta ritgerðarinnar er farið yfir markaðsfræðileg 

hugtök sem tengjast því að auglýsa á samfélagsmiðlum, samfélagsmiðlarnir útskýrðir, 

áhrifavaldar, duldar auglýsingar og siðferðislegar vangaveltur lagðar fram. Í seinni hluta 

ritgerðar er farið yfir sex viðtöl sem tekin voru við markaðsfræðinga. Helstu niðurstöður 

benda til að þegar yfirvöld setja lög og reglur varðandi auglýsinga aðferðir þá finna 

auglýsendur nýjar leiðir til að auglýsa, sem mynda hliðargötur fram hjá settum reglum og 

með tímanum verða þær aðferðir teknar í sátt af samfélaginu. Einnig eru þau brot á 

reglum sem varða duldar auglýsingar í mörgum tilfellum ekki talin alvarleg. Það er lítið 

hægt að gera varðandi eftirlit á samfélagsmiðlum en þeir áhrifavaldar sem ákveða að 

auglýsa þurfa að vera sínir eigin siðgæðisverðir varðandi hvernig þeir framkvæma sínar 

auglýsingar. Regluverkið nær því miður ekki að halda í við hraðar tækniframfarir. 
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1  Inngangur 

Stór hluti af daglegu lífi nútíma manns er nátengt samfélagsmiðlum. Öll sú athygli sem fer 

í samfélagsmiðla hefur skapað mikinn áhuga auglýsenda, sem veldur því að notendur eru 

að fá auglýsingar úr fleiri áttum en áður. Ef athygli helst á ákveðnum stað nægilega lengi 

myndast tækifæri fyrir auglýsendur að nýta sér það. Á samfélagsmiðlunum hafa komið 

fram áhrifavaldar sem hafa safnað að sér fylgjendum og hafa safnað að sér miklum 

vinsældum hvort það sé með að nota húmor, eldamennsku, barnauppeldi o.fl. aðferðir. 

Þessir áhrifavaldar eru eftirsóknarverðir af auglýsendum til að kynna ýmiss konar vörur 

og þjónustu. Þegar þeir auglýsa vöru sem þeir hafa fengið greitt fyrir eða fengið einhvers 

konar umbun þurfa þeir að taka það fram en upp koma tilfelli þar sem það er ekki gert. 

Þessi auglýsinga aðferð verður hér skoðuð ýtarlega ásamt öðrum vafasömum aðferðum, 

sem auglýsendur nota til að ná til síns markhóps. Til að fá betri skilning á bönnuðum og 

siðferðislega vafasömum aðferðum voru viðtöl tekin við sex markaðsfræðinga.  

Það sem leitast verður eftir er hvort og þá hvernig auglýsendur er að misnota aðstöðu 

sína til að auglýsa og nota vafasamar aðferðir á samfélagsmiðlum sem hafa ekki verið 

nægilega skilgreint regluverk fyrir íslenskt samfélag og hvort það sé hægt að gera eitthvað 

til að betrumbæta það kerfi. 

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla, markaðsfræðileg hugtök koma fyrst. Þar er farið yfir 

markaðssetningu, auglýsingar, markaðshlutun, áhrifavalda o.fl.. Því næst er aðferðafræði 

rannsóknarinnar útskýrð og viðmælendur kynntir, eftir því er greining viðtala. Umræðu 

kaflinn inniheldur takmarkanir, tillögur rannsóknarinnar og kaflinn eftir það heitir lokaorð. 

Ritgerðin endar á heimildaskrá og fimm viðaukum sem innihalda viðtölin.  

Með aukinni tækni og hraða internetsins hefur auglýsingamáttur samfélagsmiðla orðið 

gífurlegur. Auglýsinga eiginleikar miðlanna hafa dregið að sér athygli auglýsenda en 

regluverkið í kringum þessa miðla og aðferðir hefur ekki náð að halda í við þær tækni 

framfarir sem hafa átt sér stað. Það leiddi til þess að umfjöllunar efnið „Hliðargötur 

auglýsenda á samfélagsmiðlum“ var valið. 



 

9 

2 Markaðsfræðileg hugtök 

Til að fá dýpri skilning á efni ritgerðarinnar er mikilvægt að skilja hugmyndafræðina sem 

liggur á bakvið markaðsfræðileg hugtök. Markaðsfræðilegar kenningar sem hafa verið 

lengi notaðar eru útskýrðar en þær spila mikilvægan þátt í auglýsingum á 

samfélagsmiðlum. Þessi kafli er ætlaður til þess að auka þekkingu lesenda og til að tengja 

þætti sem mynda umræðuefni ritgerðarinnar. 

2.1 Markaðssetning 

Markaðssetning snýst um að greina og mæta þörfum neytenda á arðsaman hátt. Stutta 

útgáfan af skilgreiningunni er; að mæta þörfum viðskiptavinarins með hagnaði (Kotler, 

Keller, Goodman, og Hansen, 2016). Með notkun markaðssetningar er verið að sannfæra 

notendur hvers vegna þeir ættu að velja þínar ákveðnu vörur eða þjónustu frekar en það 

sem samkeppnisaðilar bjóða upp á (Fahy og Jobber, 2012). Það sem þarf að koma fram er 

virði (e. value) vörunnar og að gera hana eftirsóknarverða svo neytandanum finnist hann 

verði að eignast hana. Allar vörur í heiminum eru þó ekki fyrir alla neytendur, heldur fyrir 

ákveðna neytendahópa. Því þarf að hafa markaðssetningu sérsniðna að þeim 

neytendahópi sem eru líklegir til að kaupa vöruna eða þjónustuna. (Kotler, Keller, 

Goodman, og Hansen, 2016). Það eru til margar aðferðir til að markaðssetja vörur eða 

þjónustu og ekki er hægt að treysta á eina leið til að ná til ákveðins markhóps. Til að 

hámarka nýtingu á markaðsefninu þarf að beita fjölbreyttum aðferðum. Allt sem 

neytandinn upplifir frá seljandanum er einnig partur af markaðssetningunni, það er 

þjónustan sem hann fær, eftirfylgni, orðspor seljandans, ánægja kaupandans með vöruna 

og allt annað sem tengist fyrirtækinu. Þetta er því langt ferli frá því að skapa vöruna eða 

þjónustuna, auglýsa, finna réttar boðleiðir og koma þeim til neytandans (American 

Marketing Association, 2017). 

2.2 Auglýsingar 

Skilgreiningin á auglýsingu er að hún sé greidd tilkynning sem getur verið á margs konar 

formi á fjölmiðli til að vekja athygli á vöru, þjónustu eða viðburði. Auglýsingar hafa það 

markmið að ná til sem flestra í þeim markhóp sem verið er að selja til (Belch og Belch, 
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2012). Fyrirtæki sækjast því eftir að nota miðla sem hafa flesta notendur úr þeim 

markhópum sem fyrirtækið vill ná til. Miðlar hafa komið fram sem byggja tekjumódel sitt 

á auglýsingum. Það er á prenti, sjónvarpi, skiltum, vefsíðum og á margs konar forritum 

sem eru notuð. Í flestum tilvikum er það mjög greinilegt hvað er auglýsing og hvað ekki. 

Þar sem neytendur vilja í raun ekki horfa beint á auglýsingar hafa margar aðferðir verið 

hannaðar með það að markmiði að ná til neytenda í gegnum undirmeðvitundina. Þá er 

átt við að vörum eða þjónustu er blandað saman við hið daglega líf neytandans (Liu o.fl., 

2015). Aðferðir sem hafa verið mikið notaðar til þess eru að setja vörurnar í sjálft 

sjónvarpsefni eða almennar greinar sem neytandinn er að lesa (Gould, Gupta og Kräuter, 

2000). Vöruinnsetning (e. product placement) hefur lengi verið notuð til 

markaðssetningar, tilgangur hennar er að kynna viðkomandi vöru, þjónustu eða ímynd 

með beinum eða óbeinum hætti (Fjölmiðlanefnd, 2015). Þessi aðferð er leyfileg á Íslandi 

en hefur ákveðin skilyrði, hún er eingöngu heimiluð í kvikmyndaverkum, myndefni gert 

fyrir fjölmiðlaþjónustu, íþróttaþáttum og léttri skemmtidagskrá skv. 39. gr. laga um 

fjölmiðla nr. 38/2011. Það á ekki að leika vafi á að um auglýsingu sé að ræða þegar 

neytandinn er að skoða ákveðið efni (Neytendastofan, 2017). Áhrifavaldar sem hafa 

marga fylgjendur hafa verið í auknum mæli að auglýsa ýmiss konar vörur og þjónustu sem 

þeir eru að miðla til sinna fylgjenda (Booth og Matic, 2011). Það getur reynst erfitt fyrir 

fylgjendur áhrifavalda að vita hvort fyrirtæki hafi haft samband við áhrifavaldinn með 

beiðni að koma vörunni eða þjónustunni á framfæri í skiptum fyrir greiðslu eða ókeypis 

eintaki af vörunni (Kwon, 2012). Þetta flokkast undir duldar auglýsingar sem eru bannaðar 

þar sem áhorfandinn getur ekki greint á milli þess efnis og auglýsinga sem hann er að 

horfa á (Neytendastofan, 2017). 

2.3 Samfélagsmiðla markaðssetning 

Samfélagsmiðlar eru öflugt tól í verkfærakistu markaðsfræðingsins og þeir geta verið góð 

viðbót í markaðstarfi hjá fyrirtækjum (Ragnheiður Þorleifsdóttir, 2013). Flestir 

samfélagsmiðlar eru með sína eigin innbyggða greiningar eiginleika þegar kemur að yfirliti 

á hversu áhrifarík auglýsingin er á miðlinum sem fyrirtæki geta nýtt sér. Það er hægt að 

líta á tvær grundvalla aðferðir sem fyrirtæki geta notað til að taka þátt í því sem gerist á 

samfélagsmiðlunum (Ryan, 2015). Sú fyrri er aðgerðalausa aðferðin (e. passive approach), 

þar er safnað ýmiss konar upplýsingum sem koma frá notendunum og fyrirtækin hlusta á 
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þá endurgjöf (e. feedback) og umsagnir (e. review) sem það fær. Með þessum 

upplýsingum getur fyrirtækið aðlagað sig og betrumbætt sínar vörur eða þjónustu á raun 

tíma með litlum kostnaði. Seinni aðferðin er virk nálgun (e. active approach), þar sem 

miðillinn er notaður til að koma auglýsingum á mjög ákveðinn markhóp í stað þess að 

nota dreifða markaðsetningu (e. spray and pray marketing). Þessi syllu markaðsetning (e. 

niche marketing) er möguleg vegna þeirra upplýsinga sem miðlarnir hafa safnað um sína 

notendur (Ryan, 2015). Hægt er að nota syllu markaðssetningu með notkun áhrifavalda 

þar sem þeir eru með ákveðinn hóp fylgjenda sem hafa svipaðar skoðanir eða áhugamál 

og áhrifavaldurinn. Þátttaka þeirra sem nota samfélagsmiðla skiptir líka miklu máli þegar 

það kemur að markaðssetningu á samfélagsmiðlum, því með þeirra þátttöku verða þeir 

partur af markaðsetningu fyrirtækisins sem er að auglýsa sig á miðlinum. Hvort sem 

einstaklingurinn sé að skrifa góð eða slæm ummæli þá er hann á sama tíma að búa til 

lesefni um fyrirtækið, vöru eða þjónustu sem mögulegir viðskiptavinir lesa (Barker, 

Barker, Bormann, Neher, 2013). Það er betra fyrir fyrirtæki sem ætla að ná árangri á 

samfélagsmiðlum að hafa góðan fjölda fylgjenda sem eru einnig virkir á miðlunum til að 

þeir geti tekið þátt í umræðunni sem fyrirtækið er að skapa. 

2.4 Markaðshlutun 

Markaðshlutun (e. market segmentation) kallast það þegar við skiptum stórum hópum 

einstaklinga í smærri hópa sem hafa eitthvað ákveðið sameiginlegt (Wood, 2007). Með 

öllum þeim upplýsingum sem hefur verið safnað hjá ýmsum miðlum um notendur er 

markaðshlutun orðin auðveldari en áður. Sá sem er með vöru eða þjónustu til sölu getur 

auglýst beint til síns markhóps eða notað tilbúna hópa sem hafa myndast og búið til vöru 

eða þjónustu sem hentar þeim markhópi/einstaklingi betur (Friðrik Björnsson, 2015). 

Þessi flokkun hjálpar fyrirtækjum að selja sína vöru eða þjónustu með meiri skilvirkni en 

áður var mögulegt. í stað þess að eyða miklum fjármunum í dreifða auglýsingaherferð 

sem myndi ná til fjölda fólks en aðeins örfáir eru í raun mögulegir neytendur sem hafa 

áhuga á vörunni eða þjónustunni (Smith, 1956). Núna hafa fyrirtækin tækifæri að búa til 

auglýsingar og annað efni sem hægt er að senda beint til ákveðins markhóps, sjá viðbrögð 

neytenda samstundis og fá endurgjöf strax frá miðlinum sem var notaður (Maynard, 

Roberts, Greenwood, Rout, og Bontcheva, 2017). Samfélagsmiðlar bjóða upp á ýmiss 

konar tól sem sýna hvernig auglýsingin dreifist um netið, hvernig viðbrögðin eru, fjölda 
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áhorfa og hvort neytandinn skoði vöruna betur og verður að kaupanda. Með 

markaðshlutun ná fyrirtæki að búa til ákveðna ör-markaðssetningu (e. micro marketing) 

þar sem hægt er að búa til ýmiss konar flokka (Investopedia, e.d.). Hægt er að taka tvo 

flokka sem dæmi. Sá fyrri er samfélagsmarkaðssetning, þar er markmiðið að selja til 

ákveðins hóps af fólki sem hefur eitthvað ákveðið sameiginlegt. Seinni flokkurinn er 

einstaklingsmiðuð markaðsetning, þá erum við komin með nægilega mikið af 

upplýsingum til þess að hægt sé að sérhæfa auglýsingu fyrir ákveðinn einstakling. Þar sem 

samfélagsmiðlarnir hafa þegar safnað miklu magni upplýsinga um sína notendur gefur 

það þeim möguleika á að finna nákvæmlega þá einstaklinga sem hafa áhuga á vörunum 

eða þjónustu sem verið er að selja (Kotler o.fl., 2016). 

2.5 Samval söluráðanna 

Markaðsfræðingurinn getur notað mikinn fjölda af verkfærum þegar markaðsetja á nýjar 

vörur. Eitt af þeim helstu sem eru notuð í fræðunum er samval söluráðanna (e. marketing 

mix). Það sem felst í því eru fjórir flokkar: vara, verð, dreifing og kynning (e. 4 P‘s) (Kotler 

o.fl., 2016). 

2.5.1 Vara 

Varan (e. product) þarf að geta uppfyllt þarfir neytandans og veita honum nægilegt 

verðmæti. Þessi vara þarf ekki að vera áþreifanleg heldur getur þetta einnig verið 

þjónusta sem er verið að veita eða blanda af hvort tveggja (Kotler o.fl., 2016).  

2.5.2 Verð 

Verð (e. price) er sú fjárhagslega upphæð sem neytandinn er tilbúin að greiða fyrir þá vöru 

eða þjónustu sem verið er að bjóða upp á. Verðið getur einnig verið sú fórn sem 

neytandinn er tilbúinn að færa, getur verið ákveðinn tími sem það tekur að fá vöruna eða 

sú fyrirhöfn sem það tekur. Einnig þarf að hafa í huga að verðið getur haft áhrif á hversu 

mikils virði neytandinn telur vöruna vera. Verðið er eini liðurinn í samvali söluráðanna 

sem skapar tekjur. Það sem þarf að hafa í huga er hvert markaðsverðið er og séu 

samkeppnisaðilar með svipaða vöru þarf að hafa verð þeirra í huga áður en verð nýju 

vörunnar er ákveðið. Verðið þarf að vera í samræmi við aðrar vörur hjá fyrirtækinu til að 

halda ákveðinni vörumerkja vitund í gangi. Hægt að er breyta verðinu yfir tímann til að 
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auka sölu með ýmiss konar afsláttum og tilboðum til að kveikja áhuga neytenda (Kotler 

o.fl., 2016). 

2.5.3 Dreifing  

Staðsetningin (e. place) eða boðleiðin sem varan er seld á getur haft mikil áhrif á magnið 

sem er selt. Sé erfitt að nálgast vöruna og ganga frá sölunni þá verður lítill ávinningur fyrir 

söluaðilann. Staðsetning þar sem salan á að eiga sér stað, hvort það er í verslun eða á 

vefsíðu, þarf að vera hentug fyrir þann neytanda sem varan er markaðsett fyrir. Það getur 

verið miserfitt að nálgast vöruna eða þjónustuna, en það getur tengst því verði sem er 

boðið upp á. Margir neytendur eru tilbúnir að leggja mikið á sig til að nálgast ákveðnar 

vörur eða þjónustu, en minna fyrir aðrar vörur. Það er því í höndum fyrirtækisins að finna 

hentugustu boðleiðina fyrir vöruna til þess að hún komist til neytandans (Kotler o.fl., 

2016). 

2.5.4 Kynning 

Neytandinn þarf að vera upplýstur um vöruna og það er mikilvægt að seljandinn sé 

meðvitaður um hver hans markhópur er. Það er mjög mismunandi hvaða aðferð er 

hentugust þar sem hægt er að nota marga mismunandi staði sem vettvang auglýsinga. 

Hægt er að nota samfélagsmiðla og nota þau tól sem þau bjóða upp á til að þrengja niður 

ákveðinn markhóp sem er líklegur til að kaupa vöruna eða þjónustuna. Mikill uppgangur 

í markaðsmálum hefur skapast við að nota áhrifavalda sem neytandinn fylgist með þar 

sem þeir gætu kynnt vöruna. Einnig eru aðrir hefðbundnir miðlar mikið notaðir t.d. 

sjónvarp, prentun og útvarp. Annars eru það öll þau markaðssamskipti sem eiga sér stað 

til neytenda sem geta leitt til sölu á vörunni eða þjónustunni (Kotler o.fl., 2016). 

2.6 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru miðlar sem vaxa hratt með ýmiss konar forritum og 

vefsíðum sem leyfa notendum að vera í stöðugu sambandi við umheiminn (Scott, 2011). 

Fyrirtæki sem nýta sér samfélagsmiðlum þurfa að hafa í huga að markaðsefnið sem þau 

gefa frá sér á samfélagsmiðla mun verða gagnrýnt af neytendum því þeir hafa möguleika 

á að gefa endurgjöf (e. feedback) snögglega eftir útgáfu á markaðsefninu (Fahy og Jobber, 

2012). Nú liggur valdið hjá neytendunum sem geta deilt sínum skoðunum með sínu 

tengslaneti, en þær geta verið jákvæðar jafnt sem neikvæðar. Stundum getur auglýsing 
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eða efni frá fyrirtækinu tekið skrið á samfélagsmiðlunum og orðið að veiru markaðsefni 

(e. viral marketing) (Scott, 2011). Þá hefur fyrirtækið enga stjórn á þeim upplýsingum sem 

eru í umferð og neytendurnir hafa tekið við. Þessi veiru markaðsetning er mjög góð og 

ódýr ef umfjöllunarefnið er jákvætt. Það sem þarf til að auglýsing sé vel heppnuð á 

samfélagsmiðlum er að hún hafi náð þátttöku hjá neytendunum (Fahy and Jobber, 2012). 

Þetta getur reynst erfitt þar sem auglýsingar þurfa stöðugt að verða áhugaverðari og 

passa betur við neytandann. Þar sem stór hópur neytenda eru virkir á samfélagsmiðlum 

þá er það mikilvægt fyrir fyrirtæki að nýta sér þessa viðveru neytenda á miðlunum. Þar er 

mikilvægt að fyrirtæki missi ekki þau tækifæri sem þeim býðst á samfélagsmiðlunum, t.d. 

að auka tryggð viðskiptavinarins og veita sérstök tilboð fyrir þann ákveðna markhóp sem 

fyrirtækin vilja ná til (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins og Wiertz, 2013). Það er mikill 

fjöldi af samfélagsmiðlum sem eru í notkun þannig ákveðið var að skoða eftirfarandi 

miðla: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og Snapchat. Hver miðill kemur 

upplýsingum mismunandi á framfæri og veitir fyrirtækjum fjölda leiða til að koma 

skilaboðum sínum áleiðis. 

2.6.1 Facebook 

Facebook er með flesta notendur af öllum þeim samfélagsmiðlum sem eru í gangi, núna 

með yfir tvo milljarða notendur (Statista, 2017). Fyrir hvern og einn notanda er Facebook 

mjög persónulegt tól. Hægt er að nota Facebook til að eiga samskipti við vini og deila 

upplýsingum, myndum og myndböndum auðveldlega á einstaklinga jafnt sem stóra hópa 

(Ellison, Steinfield og Lampe, 2007). Fyrirtæki geta aukið sýnileika sinn með því að borga 

Facebook fyrir auglýsingar og sýnileika á því efni sem er sett á miðilinn. Það sem mörg 

fyrirtæki sækjast eftir er að dreifinginn sé náttúruleg (e. organic reach) á milli notenda og 

þar af leiðandi lægri kostnaður fyrir fyrirtækið (María Rosario Blöndal, 2017). Notendur 

geta deilt því sem þeir sjá á Facebook og getur það dreifst mjög hratt um allan heiminn 

telji fólk það vera mikilvægt, áhugavert eða fyndið. Facebook hefur þó ákveðnar reglur 

þegar kemur að auglýsingum og þeim upplýsingum sem má nota sem Facebook hefur 

safnað að sér frá notendum og þeirra atferli (Curran, Graham og Temple, 2011). Það er 

langur listi yfir það sem er bannað, en helstu þrír þættirnir sem Facebook nefnir eru: 

persónulegir, kynferðislegir og Facebook vörumerkið sjálft (Facebook, e.d.). Þannig má 

ekki nota persónulega þætti neytandans í auglýsingum t.d. húðlit, trú, fötlun o.fl. Þær 
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mega ekki innihalda neitt kynferðislegt eða ögrandi myndir eða texta. Það má mjög 

takmarkað nota vörumerkið Facebook þegar verið er að tengja auglýsingar við Facebook. 

Það sem Facebook gerir þegar það sér misnotkun á sinni síðu eyða þeir efninu, loka 

notenda aðgöngum eða vinna í samvinnu við lögregluna telji þeir efnið skaðlegt eða ógni 

öryggi almennings. Það er einnig listi yfir efni með takmarkaða auglýsinga eiginleika, þar 

er langur listi yfir boð og bönn en efst á þeim lista er áfengi. Greint er frá því að það þurfi 

að fylgja þeim lögum og reglum þess lands sem er verið að auglýsa. Ísland er nefnt 

varðandi að 20 ára aldurtakmark á áfengiskaupum en það er ekki nefnt að það sé bannað 

að auglýsa áfengi (Facebook, e.d.). Facebook býður upp á þennan möguleika þótt að það 

standi í íslenskum lögum skv. 20. grein áfengislaga nr. 75/1998, en þar segir „ Hvers konar 

auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar. Enn fremur er bannað 

að sýna neyslu eða hvers konar aðra meðferð áfengis í auglýsingum eða upplýsingum um 

annars konar vöru eða þjónustu.“ 

2.6.2 Instagram  

Miðillinn sérhæfir sig í ljósmyndum og myndböndum. Það byggist á því að fylgja öðrum 

notendum, til að sjá myndir og myndbönd sem er deilt og leyfa öðrum notendum að 

fylgjast með þér. Fyrirtækið var stofnað árið 2010 og eru nú yfir 700 milljón notenda víðs 

vegar um heiminn og ein milljón auglýsenda sem nota miðilinn (Instagram, e.d.). 

Notendur geta tekið myndir og breytt þeim með ýmiss konar litasíum (e. filter) áður en 

þeir deila þeim á sína fylgjendur. Fylgjendurnir geta skrifað athugasemdir við því sem er 

deilt og einnig spjallað saman við hver annan í spjallhluta forritsins. Það eru margir 

notendur sem hafa safnað að sér fjölda fylgjenda og hafa skapað sér þá stöðu að verða 

áhrifavaldar. Með því að hafa beinan aðgang að fjölda fylgjenda er hægt að mynda 

samstarfi við fyrirtæki og auglýsa þeirra vörur eða þjónustu (Ramos-Serrano og Martínez-

García, 2016). Með samstarfi sínu við fyrirtæki auglýsa þeir til allra sinna fylgjenda ýmiss 

konar vörur eða þjónustu sem þeir hafa upplifað (McNely, 2012). Notendur fá þessar 

auglýsingar beint inn á fréttaveituna sína þegar þeir eru að skoða myndir frá þeim sem 

þeir fylgja á sínum samfélagsmiðlum. Áhrifavaldar hafa þann möguleika á að merkja sínar 

færslur sérstaklega ef þær eru unnar í samstarfi við vörumerki. Instagram hefur sömu 

reglur varðandi auglýsingar, þar sem Facebook keypti Instagram árið 2012 („Facebook 

help center“, e.d.). 
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2.6.3 Twitter 

Á Twitter eru send stutt og hnitmiðuð skilaboð sem notendur geta deilt frá sér til sinna 

fylgjenda, einnig er hægt að deila myndum og myndböndum. Það er að meðaltali send 

500 milljón Tweet á hverjum degi, en fjöldinn af virkum notendum er 328 milljónir. Þessi 

miðill hefur fleiri takmarkanir enn aðrir miðlar en hann hefur 280 stafa hámark í hverjum 

pósti. Myllumerkið (e. hashtag) kemur mjög sterk inn hjá Twitter þar sem mikill fjöldi sem 

tjáir sig um sama málefnið getur merkt póstinn sinn með ákveðnu orði eða setningu með 

myllumerkinu fyrir framan. Hægt er að fylgjast með vinsælustu umræðunum sem eiga sér 

stað í samfélaginu í rauntíma (Twitter support, e.d.). Fyrirtæki hafa einnig þann kost að 

auglýsa á Twitter með því að fara beint í gegnum Twitter fyrirtækið sjálft, nota áhrifavalda 

til að auglýsa vörur og þjónustu og einnig með því að hafa nægilega vinsælan póst sem 

notendur deila áfram til sinna fylgjenda. Þegar kemur að reglum sem auglýsendur þurfa 

að hafa í huga þá er Twitter einnig með langan lista yfir það sem er bannað. Þeir vilja að 

notendur sínir séu öruggir og verði ekki fyrir barðinu á bönnuðum auglýsingum. Sem 

dæmi um bannað efni: tóbak, vopn, vændi o.fl. (Twitter ads, e.d.). Þar er einnig nefnt í 

sérflokki að auglýsingar og sala á áfengi sé leyfð en að ákveðin lönd leyfi það ekki og Ísland 

er á þeim lista (Twitter support, e.d.) 

2.6.4 LinkedIn 

Samfélagsmiðill sem er sérhæfður fyrir atvinnulífið. Þeirra hugsjón er að bjóða upp á 

hagfræðilegt tækifæri fyrir allan vinnumarkaðinn í heiminum og tengja atvinnufólk saman 

(Hulda Þórhallsdóttir, 2017). Það eru 467 milljónir notenda og af þeim eru 106 milljónir 

sem nota miðilinn mánaðarlega (LinkedIn Press, e.d.). LinkedIn fær tekjur frá notendum 

sem kaupa sér áskrift að fleiri valmöguleikum sem miðillinn hefur upp á að bjóða og í 

gegnum auglýsingar. Það sem þessi miðill hefur umfram aðra er að hægt er að sækja um 

atvinnu í gegnum LinkedIn hjá fyrirtækjum sem eru víðs vegar um heiminn. Þegar kemur 

að auglýsingum á LinkedIn þá er fyrsta reglan hjá þeim að auglýsingar mega ekki vera 

sviksamlegar og það megi ekki segja ósatt. Það er langur listi af öðrum bönnum en 

LinkedIn trúir á heiðarleika og sanngirni, sem er sterk stefna sem hver og einn ætti að 

tileinka sér (LinkedIn, e.d.). 
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2.6.5 Snapchat 

Á þessum miðli gerist allt mjög hratt, notendur fá að senda myndir eða myndbönd á 

útvalinn hóp af sínum vinum eða setja það í söguna (e. my story) þar sem myndin eða 

myndbandið endist í 24 klukkustundir. Það sem gerir þennan miðil einstakan er að efnið 

sem notandinn sendir frá sér eyðist eftir að áhorfandinn er búinn að opna skilaboðin. Það 

eru yfir 300 milljónir notenda á Snapchat og 173 milljónir nota það daglega. Áætlað er að 

notendur sem eru 25 ára og yngri noti forritið í 40 mínútur á hverjum degi (Omnicore, 

2017). Á þessum miðli eru áhrifavaldar mikilvægir fyrir fyrirtæki, þar sem notendur eru 

þegar byrjaðir að fylgja þeim og horfa á flest allt sem kemur frá þeim. Þannig fyrirtæki 

hafa verið að nýta sér að fá áhrifavalda til að auglýsa sína vörur og þjónustu á þessum 

miðli. Það hafa komið upp tilvik þar sem þetta eru duldar auglýsingar, þar sem 

áhrifavaldar auglýsa ýmiss konar vörur án þess að gera áhorfendum þess vart að um sé 

að ræða auglýsingu (Vísir, 2017). Áhorfendurnir vita þannig ekki af því að það er verið að 

kynna þeim vörur og þjónustu sem þær gætu notað í framtíðinni. Þessar duldu auglýsingar 

eru hins vegar bannaðar á Íslandi (Neytendastofan, 2017). Forritið er stöðugt að bæta við 

sig nýjum eiginleikum, í nýjustu viðbótinni er að hægt að sjá vini sína á korti sem sýnir 

þeirra nákvæmu staðsetningu. Það býður einnig upp á að þegar áhrifavaldar eru að kynna 

vörur eða þjónustu þá getur áhorfandinn flett upp skjánum og farið beint inn á vefsíðuna 

sem er að bjóða upp á vöruna eða þjónustuna. Þegar kemur að auglýsingum sem birtast 

á Snapchat þá eru þeir með opinberar reglur um að þær megi ekki brjóta í bága við 

hugverk, einkalíf höfundarrétt eða önnur lagaleg réttindi einstaklinga og að þær megi ekki 

vera villandi, sviksamlegar eða blekkjandi (Snapchat, e.d.). Nefna má einnig sérstaklega 

að bannað sé að stuðla að því að fólk sé að snappa og keyra. Þetta eru opinberar reglur 

hjá fyrirtækinu, en það eru duldu auglýsingarnar sem Snapchat getur ekki fylgst jafnvel 

með. Þar sem fyrirtæki sækjast beint í áhrifavaldana og þeir auglýsa vörur án vitundar 

þeirra. 

2.7 Duldar auglýsingar 

Þessi tegund af auglýsingum hefur viðgengist í langan tíma. Þær hafa birst í útvarpi, 

blöðum, sjónvarpi o.fl. (Wnent, 2016). Með tilkomu fleiri miðla t.d. Instagram og Snapchat 

þá hafa slíkar auglýsingar aukist mjög mikið þar sem áhrifavaldar með marga fylgjendur 

fá ýmiss konar tilboð frá fyrirtækjum um að kynna vörur og þjónustu. Í mörgum tilfellum 
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þá er sagt greinilega að um sé auglýsingu að ræða en það er stór hluti af áhrifavöldum 

sem upplýsa sína fylgjendur ekki að um sé að ræða borgaða auglýsingu á þeim vörum eða 

þjónustu sem þeir eru að nota (Wnent, 2016). Margir gætu tekið eftir því að um 

auglýsingu sé að ræða, en þar sem nútíma tæknin er komin í hendur unglinga og barna 

getur það verið erfitt að gera greinarmun á milli auglýsinga og daglegu lífi hjá þeim 

áhrifavaldi sem verið er að fylgjast með. Það má hafa í huga að þessar vöruinnsetningar 

eru mjög vinsælar í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum (McCarty, 2004). Í flestum tilvikum 

er það mjög greinilegt að það hafi verið greitt fyrir vöruinnsetninguna en oft leynast ýmsar 

vörur í bakgrunninum á efninu sem verið er að sýna, með því kemst vörumerkið inn í 

undirmeðvitundina hjá áhorfendanum (Gould, Gupta og Kräuter, 2000). Neytendur þurfa 

að geta greint í sundur hvort um sé að ræða auglýsingu eða ekki, annars geta þeir ekki 

tekið gagnrýna og upplýsta ákvörðun um viðskiptin (Neytendastofan, 2017). Það gilda 

aðrar reglur víða erlendis varðandi duldar auglýsingar en á Íslandi og á Evrópska 

efnahagssvæðinu er slíkt bannað.  

„Skv. 6. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 skulu 

auglýsingar þannig úr garði gerðar að ekki leiki vafi á að um auglýsingar sé að ræða“ 

(Neytendastofan, 2017).  

Það sem Neytendastofan getur gert til að þessu ákvæði sé framfylgt geta aðgerðir 

hennar verðið bann, fyrirmæli eða heimild með ákveðnu skilyrði. Einnig hefur hún vald til 

þess að sekta þá sem brjóta lögin. Vorið 2017 komu fréttir um ýmis fyrirtæki sem hafa 

notað áhrifavalda til að auglýsa fyrir sig. Krónan og kökuverslunin 17 Sortir höfðu notast 

við duldar auglýsingar í þessu tilfelli. Þessar auglýsingar voru ekki greinilegar frá öðru efni 

sem var að koma frá áhrifavöldunum, það leiddi til þess að þessar duldu auglýsingar 

birtust í fréttunum (Vísir, 2017). Færslurnar sem komu frá áhrifavöldunum vöru merktar 

með myllumerkjum, en með heitum fyrirtækjanna, þær merkingar voru ekki nægilega 

skýrar fyrir neytendur til að gera sér grein fyrir að um auglýsingar að ræða samkvæmt 

Neytendastofu (Vísir, 2017). Fyrirtæki bera sjálf ábyrgð á að hafa þekkingu á þeim lögum 

og reglum sem þau eiga að fylgja skv. ákvörðun nr. 18/2017 sem Neytendastofa 

úrskurðaði í málinu varðandi duldar auglýsingar Krónunnar og 17 sorta. 
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2.8 Áhrifavaldar 

Með nýrri tækni hafa völd áhrifavalda (e. influencer) aukist, þar sem kaupferlið hjá 

fylgjendum þeirra er orðið styttra og sneggra (Woods, 2016). Áhrifavaldarnir skapa umtal 

(e. word of mouth) á samfélagsmiðlunum þar sem þeir eru með beina línu til sinna 

fylgjenda (Buttle, 1998). Hver og einn áhrifavaldur er með ákveðinn markhóp hvort sem 

það eru íþróttir, matur, snyrtivörur, húmor eða daglegt líf. Það sem heillar fyrirtæki við 

að notast við áhrifavalda er að þeir eru komnir með stóran hóp fylgjenda sem passar við 

þann markhóp sem fyrirtækið er að sækjast eftir varðandi sölu á sinni vöru eða þjónustu. 

Mörg fyrirtæki eru ekki með fjölda fylgjenda á sínum samfélagsmiðlum en með því að 

hafa samband við áhrifavalda þá kemst auglýsingin beint til ákveðins markhóps (Ryan, 

2014). Þar sem margir áhrifavaldar eru á samfélagsmiðlunum þurfa fyrirtæki að vanda val 

sitt vel, því hver markhópur er með sína áhrifavalda sem þeir líta upp til (Kassoway, 2015). 

Fyrirtæki reyna að senda vörur eða bjóða áhrifavöldum ákveðna þjónustu í þeirri von að 

þeim líki við hana sem leiðir vonandi til þess að hann myndi kynna vöruna eða þjónustuna 

á sínum samfélagsmiðli til sinna fylgjenda. Þegar áhrifavaldar fá greiðslu eða 

einhverskonar umbun fyrir að kynna ákveðnar vörur eða þjónustu þurfa þeir að gera grein 

fyrir því. Ef þeir upplýsa sína fylgjendur ekki um það þá eru þeir að búa til duldar 

auglýsingar, sem eru bannaðar hér á Íslandi. Það þarf í raun mjög lítið til að gera grein 

fyrir því, áhrifavaldurinn getur nefnt það í upphafi eða lok á sinni kynningu eða sett 

myllumerkið (e. hashtag) #ad (Woods, 2016). Með því að gera grein fyrir því að efnið sem 

fylgjandinn er að skoða sé greitt þá getur hann tekið upplýsta ákvörðun um möguleg 

viðskipti á þeirri vöru eða þjónustu. Það hefur þó verið rannsakað að margir notendur taki 

ekki eftir þessum myllumerkjum (Wnent, 2016). 

2.9 Siðferði 

Forðast skal að nota auglýsingar sem brjóta siðferðislegar reglur eða venjur í þeim 

samfélögum sem þær eru birtar. Þannig að með því að nota áhrifavalda þá er hægt að 

hafa það efni sem birtist í samræmi við þau viðhorf sem fylgjendurnir styðja. Auglýsingar 

geta haft mismunandi áhrif á einstaklinga þar sem þeirra viðhorf og gildi gætu stangast á 

það efni sem birtist í auglýsingunum (Gutierrez, 2013). Það sem áhrifavaldar og 

auglýsendur þurfa að hafa í huga er að þeir sendi ekki frá sér efni sem gæti skaðað eða 

vanvirt viðhorfin sem ríkja hjá sínum markhóp. Því ef innihald auglýsingarinnar fer út fyrir 
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siðferðislegar reglur samfélagsins þá getur vörumerkið orðið fyrir skaða. Almennar 

siðferðislegar reglur fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum eru að segja sannleikann, ekki 

hafa persónulegar upplýsingar um notendanna í sérhönnuðum auglýsingum, bera 

virðingu fyrir notendum, ekki búa til misvísandi auglýsingar og það eigi að taka ábyrgð á 

þeim mistökum eða óhöppum sem gætu átt sér stað í markaðsherferðinni (Barker, 

Barker, Bormann, Neher, 2013). Þegar það kemur að siðferði á samfélagsmiðlum hefur 

skapast umræða varðandi duldar auglýsingar, áhorfendur eða lesendur þess efni sem 

inniheldur dulda auglýsingu vita ekki að það liggi greiðsla eða umbun á bakvið efnið (Vísir, 

2017). 

2.10 Samantekt markaðsfræðilega hugtaka 

Með notkun á markaðsetningu ná fyrirtæki að koma gagnlegum upplýsingum til neytenda 

sem aðstoðar þá í sínum viðskiptum. Það er langt ferli að koma skilaboðunum til réttu 

aðila sem leiðir til þess að fyrirtæki og auglýsendur nota fjölbreyttar aðferðir til að koma 

sínum skilaboðum áleiðis. Sumar vörur má hins vegar ekki auglýsa og einnig eru til 

aðferðir sem eru bannaðar. Það sem kemur fyrir í mörgum tilfellum að það eru fundnar 

hliðargötur fram hjá þessum boðum og bönnum varðandi vörur og auglýsingar. Það eru 

framleiddar vörur sem eru svipaðar og vörurnar sem eru bannað t.d. léttöl. Áfengi er 

bannað að auglýsa en með því að framleiða einnig léttöl þá er hægt að auglýsa mikinn 

fjölda af bjór tegundum. Þegar það kemur að bönnuðum auglýsinga aðferðum þá hafa 

duldar auglýsingar verið notaðar í miklu magni á samfélagsmiðlum. Þessar duldu 

auglýsingar hafa lengi verið til og má sjá þær í ýmiss konar sjónvarpsefni, útvarpi, prenti 

o.fl.. Það sem hefur breyst er að tæknin er orðin svo mikil og hröð að hægt er að setja 

duldar auglýsingar í daglegt afþreyingar efni hjá neytendum og veita þeim hraðari aðgang 

að kaupum á vörum og þjónustu. Neytendur hafa rétt á að vita að það sé verið að auglýsa 

vörur og þjónustu fyrir þeim. Þeir geta ekki greint á milli raunveruleikans og efni sem hefur 

verið greitt fyrir eða veitt einhverskonar umbun fyrir. Auglýsingar hafa það markmið að 

ná til sem flestra og áhrifavaldar veita fyrirtækjum auðveldan aðgang að stórum hóp 

fylgjenda sem hefur svipaðar skoðanir og smekk.  

Samfélagsmiðlar hafa gert notendum kleift að mynda stóra hópa með sameiginleg 

áhugarmál og sjónamið. Jafnvel þótt að notandi sé ekki skráður í neinn ákveðin hóp þá 

hefur hann gefið miðlinum nægilegar upplýsingar um sjálfan sig sem gerir auglýsendum 
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kleift að búa til sérsniðið markaðsefni fyrir þá aðila. Það sem markaðsfólk getur gert er að 

leggja aukna áherslu á þessa minni hópa. Áhrifavaldar er nytsamlegir þegar það kemur að 

syllu markaðsetningu þar sem þeir eru með sinn fylgjenda hóp og sá hópur er með 

svipaðar skoðanir. Það sem auglýsendur geta einnig gert er að nota það stóra safn af 

upplýsingum sem miðlarnir hafa safnað að sér um sína notendur og búið til hóp af fólki 

sem uppfyllir ákveðin skilyrði sem auglýsandinn setur fyrir. Þessi sem hefur verið búinn til 

með settum skilyrðum fær sínar sérsniðnu auglýsingar í stað þess að fyrirtækið noti 

dreifða markaðsetningu (e. spray and pray marketing).  

Það er því mikilvægt að geta skipt stórum hópum niður í smærri og viðráðanlegri hópa. 

Samfélagsmiðlar bjóða upp á markaðshlutun þar sem þeir geta komið auglýsingunum á 

þann ákveðna markhóp sem fyrirtækið er að sækjast í. Þau stafrænu tól sem miðlarnir 

bjóða auglýsendum upp á að nota aðstoða þá til að hámarka afköst á þeim auglýsingum 

sem þeir eru að vinna með og hjálpar þeim að aðlaga auglýsinguna að þeim sérsniðnu 

hópum. 

Duldar auglýsingar eru bannaðar á Íslandi samkvæmt lögum og neytendastofunni en 

hafa oft verið notaðar í markaðsefni hvort það sé í sjónvarpi, útvarpi, bloggi o.fl. en með 

aukinni umræðu í samfélaginu, notkun á Snapchat og fjölda áhrifavalda þá hefur 

siðferðislegt gildi þeirra verið skoðar. Þar sem börn og unglingar eru virkir notendur á 

samfélagsmiðlum þá eru þau oft fórnarlömb auglýsenda sem geta nýtt sér trúgirni þeirra. 

Þar sem auglýsendur eru farnir að hanna efni sem er óaðskiljanlegt frá því sem er 

raunverulegt og gervi. Það er samt reynt að finna lausnir þannig að áhrifavaldar geti 

auglýst og það er að þeir setji myllumerkið #ad eða #spons við það efni sem það gefur frá 

sér. Siðferðiskennd þeirra sem auglýsa þarf þó að vera til staðar svo þeir misnoti ekki sýna 

stöðu og aðgengi að trúgjörnum neytendum. 
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3 Aðferðafræði og viðmælendur 

Eðli aðferðafræðinnar snýst um að öðlast skilning á viðfangsefninu, í þessu tilviki var 

eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative methodology) í formi viðtala fyrir valinu. 

Aðferðin var valin þar sem hún byggist á því að það séu fáir þátttakendur, rannsakandi 

getur spurt nánar út í ákveðin atriði sem koma fram og að viðtölin leiði til dýpri upplýsinga. 

Sú aðferð var talin betri að þessu sinni í stað þess að nota meginlega rannsóknaraðferð 

(e. quantitative methodology) þar sem unnið er með mikinn fjölda þátttakenda til að fá 

tölfræðilegar niðurstöður sem eru síðan greindar (McDaniel og Gates, 1998).  

Viðtölin voru tekin með fyrir fram ákveðnum spurningalista sem var notaður sem 

leiðarljós í gegnum viðtölin, en ekki voru allar spurningarnar notaðar í viðtölunum. Það 

leiddi til þess að sumir einstaklingar fengu 2-4 spurningum fleiri en aðrir, þennan mismun 

má útskýra út frá því að þekking einstaklinga var mismunandi og sumir töldu sig ekki geta 

svarað ákveðnum spurningum. Það voru sex viðmælendur sem voru teknir í viðtal, allir 

höfðu reynslu af markaðsmálum og þeir koma víðs vegar úr atvinnulífinu. Helmingurinn 

af hópnum er íslenskur og hinn kemur frá Finnlandi vegna mikils samstarfs sem höfundur 

hefur haft við NESU (e. Nordic economic student union). Einn viðmælandi náðist ekki í 

persónulega, en þá var spurningalisti sendur á hann gegnum Facebook. Viðtölin voru 15 

– 70 mínútur að lengd og voru tekin á skrifstofu Háskóla Íslands, gegnum internetið á 

veitingastað í Tallinn, höfuðborg Eistlands, um borð í skipi milli Helsinki og Tallinn. Aðeins 

viðtölin við Magnús og Ester voru tekinn upp á hljóðupptöku, þar sem þau áttu voru tekin 

í viðtal saman á meðan hin viðtölin voru skrifuð beint niður á tölvuna meðan viðtölin 

stóðu yfir. Viðtölin sem tekin voru við finnsku einstaklingana fóru fram á ensku og voru 

skrifuð niður á ensku, en íslensku viðtölin voru skrifuð á íslensku. Spurningar og svör úr 

viðtölunum má sjá í viðauka ritgerðar. Úrvinnsla og greining viðtalanna fór fram eftir að 

öllum viðtölum var lokið. Eftirfarandi upplýsingar eru um viðmælendurna og þeirra 

markaðsfræðilega reynslu. 

➢ Magnús Pálsson hefur starfað í 40 ár við ýmiss konar markaðsmál og starfar 
núna sem forstöðumaður Viðskiptafræðistofnunar og MBA-námsins hjá 
Háskóla Íslands. Viðtölin við Ester og Magnús voru tekin í sameiningu. 

➢ Ester Rós Gústavsdóttir er verkefnastjóri í viðskiptafræði með vinnu og MBA-
námi í Háskóla Íslands. Sér hún einnig um vefsíðuna og samfélagsmiðlamál fyrir 
MBA-námið. Hefur hún starfað við markaðsmál síðan 2008 í MBA-náminu. 
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➢ Brynjólfur Löve Mogensson hefur starfað við markaðsmál af fullum krafti í tvö 
ár, en hefur verið að vinna í kringum samfélagsmiðla í nánast fimm ár. Hann 
starfar hjá auglýsingastofunni Ghostlamp sem er leiðandi á íslenskum markaði 
í að nota áhrifavalda í markaðsherferðum. 

➢ Rami Petäsnoro kemur frá Finnlandi og hefur verið starfandi sem markaðstjóri 
í níu mánuði hjá fyrirtæki sem starfar innan heilbrigðisþjónustunnar. 

➢ Heini Kaisto kemur frá Finnlandi og hefur í núverandi starfi starfað sem 
markaðsfræðingur í tíu mánuði og hefur verið af og til að starfa við 
markaðsetningu síðustu fjögur ár. 

➢ Jens-Antti Andersen hefur starfað í Finnlandi, Svíþjóð og Eistlandi. Síðan 2014 
hefur hann starfað við markaðsetningu. Hann byrjaði á litlum verkefnum 
aðallega SEO (e. search engine optimization) og borguðum net auglýsingum á 
ákveðna markhópa. Eftir að Singa kareókí fyrirtækið sem hann starfar hjá núna 
fékk meira fjármagn frá fjárfestum fóru þeir að markaðsetja meira í sjónvarpi, 
tölvupósti og vöruinnsetningum. 

4 Greining viðtala 

Við greiningu viðtala komu fram nokkrir flokkar í tengslum við þær spurningar sem 

notaðar voru í viðtölunum. Það eru sex flokkar og þeir heita: Hvað skal forðast, notkun 

áhrifavalda, duldar auglýsingar, misbeiting auglýsinga, bann ákveðinna auglýsinga og 

eftirlit auglýsinga á samfélagsmiðlum. Í eftirfarandi undirköflum eru svör viðmælenda 

greind, túlkuð og flokkuð niður í viðeigandi efnis flokka. Að lokum kemur samantekt úr 

viðtölunum þar sem helstu atriðin frá viðtölunum eru skoðuð nánar. 

4.1 Hvað skal forðast 

Skoðun viðmælenda á því hvað fyrirtæki ættu að forðast að gera á samfélagsmiðlum var 

mjög einróma. Stefna fyrirtækja og sú ímynd sem þau vilja halda í er það sem þau þurfa 

að passa upp á og þurfa að forðast að búa til efni sem gæti skaðað ímynd þeirra eða fylgja 

ekki þeirra stefnu. 

 Magnús sagði strax að það ætti að forðast að víkja frá markaðsstefnunni og að 

ekki leiðast á braut sem er ekki í tengslum við markaðsstefnuna. Það er mikilvægt að 

fyrirtæki séu ekki að reyna að þykjast vera eitthvað sem þau eru ekki og að auglýsingarnar 

sem koma frá þeim séu í samræmi við þeirra vörumerki. Hann nefnir dæmi með MBA-

námið að ef þau myndu gera samning við rappara þá myndi sú markaðsaðferð ekki alveg 

virka nægilega vel, þar sem markhópurinn fyrir MBA-námið er ekki tengdur við rappara. 
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„Það skiptir máli hvort við séum high end eða low end, við erum high end á þessum 

educational markaði“ (Magnús Pálsson, munnleg heimild, 9. nóvember 2017).  

 Ester taldi að gæði efnisins sem sett er á samfélagsmiðla skipti miklu máli. Hún vill 

ekki þreyta fólk með mörgum póstum á dag, betra er að setja inn efni reglulega með góðu 

millibili og hafa meiri gæði í hverjum pósti sem settur er á samfélagsmiðlana. Vörumerkja 

ásýndin skiptir miklu máli í hennar huga og sem gott dæmi þá er hægt að líta á ímynd 

MBA-námsins sem táknar mikil gæði. Til að halda gæðunum og sínu efni þá eru 

fyrrverandi nemendur notaðir sem áhrifavaldar til að kynna námið, því þessir nemendur 

eru í beinu sambandi við mögulega framtíðar MBA-nemendur.  

 Brynjólfur nefndi að mörg fyrirtæki sem hafa litla þekkingu á samfélagsmiðlum og 

koma ný inn séu að búa til efni sem er ekki í samræmi við þeirra stefnu. Þannig passar það 

ekki við þann markað sem þau eru að sækjast eftir og þar með hittir efnið ekki í mark hjá 

neytendunum. Það þarf líka að hafa í huga þegar fyrirtæki sjá áhrifavalda með mikið fylgi 

þá þurfa þau að athuga hvort þessir áhrifavaldar séu í samræmi við ímynd og starfsemi 

fyrirtækisins. Það getur oft skaðað ímynd vörumerkja og fyrirtækja þegar rangir 

áhrifavaldar eru valdir til að auglýsa þá vöru eða þjónustu sem verið er að bjóða upp á. 

Brynjólfur mælir með að það sem fyrirtæki gætu gert til að forðast þessi mistök væri að 

hafa samband við fagfólk í samfélagsmiðlun og nýta sér þjónustu þeirra.  

 

4.2 Notkun áhrifavalda 

Magnús, Brynjólfur og Rami gátu verið sammála um að áhrifavaldar geti verið nýttir til 

góðs, en það þarf að hafa í huga hverjir fylgjendurnir eru því annars hittir varan eða 

þjónustan ekki í mark vegna þess að áhrifavaldurinn er ekki með réttan markhóp meðal 

sinna fylgjenda. 

Magnús telur áhrifavalda vera góða samskiptaleið. Það eru allir að reyna að búa til sögu 

sem tengist neytandanum og notkun vörunnar. Það sem Magnús telur vera mjög 

heppilegt er að nemendurnir sem koma úr MBA-náminu eru áhrifavaldarnir og geti sagt 

sínar raunverulegu sögur til að fanga athygli þess markhóps sem hefur mestan áhuga á 

MBA-náminu. 
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Brynjólfur nefndi að áhrifavaldar séu ekki nýtt hugtak, það sem er hins vegar nýtt er að 

starfstitillinn áhrifavaldur er nýtilkominn. Það sem samfélagsmiðlarnir hafa gert er að búa 

til svið fyrir fjölda einstaklinga til að verða samfélagsmiðlastjörnur, því þessir áhrifavaldar 

hafa snögga samskiptaleið til mikils fjölda fólks og þar með eru áhrif þeirra mjög mikil. 

Það sem Brynjólfi þykir leitt er að mörg fyrirtæki hafa farið rangar leiðir í sinni áhrifavalda 

markaðsetningu. 

Rami taldi að áhrifavaldar geti verið góð skemmtun og hefur mikla ánægju að fylgjast 

með sumum á Snapchat. Hins vegar var hann ekki hrifin af þegar þeir eru að auglýsa 

einhverjar vörur sem hann nær ekki að tengja sig við. Þannig það er greinilega mikilvægt 

að áhrifavaldar séu ekki að kynna vörur sem passa ekki við þann hóp fylgjenda sem þeir 

eru með. Það þarf að vera ákveðið magn af raunverulegu efni sem kemur frá 

áhrifavaldinum því ef það eru einungis auglýsingar þá fara fylgjendurnir að missa áhugann 

á þeim áhrifavald og beina sinni athygli annað. Rami nefndi einnig að áhrifavaldar hafi 

mjög mikið vald í sínum höndum, ef þeir eru með mikið magn af fylgjendum þá geta þeir 

beðið þá að gera ýmiss konar hluti og ef þeir senda stóran hóp að einstaklingum á 

einhvern stað sem ekki er undirbúinn. Það getur haft alvarlegar afleiðinga t.d. hvort það 

sé skemmdir á náttúru með of mikilli gangandi umferð eða of margir fara á heimasíður og 

láta þær hrynja niður (e. crash) 

4.3 Duldar auglýsingar 

Jens-Antti sagði að duldar auglýsingar séu mjög öflugt markaðstól. Hann nefnir sem dæmi 

að í skemmtanaiðnaðinum sé það nauðsynlegt að hafa auglýsingar til að bera 

framleiðslukostnaðinn. Það eru margar vöruinnsetningar í stærri miðlum og með 

vinsældum samfélagsmiðla eru þessar vöruinnsetningar, sem eru í raun duldar 

auglýsingar, að aukast. Jens-Antti nefnir þó að það þurfi að hafa duldar auglýsingar í hófi 

og ekki nota þær of mikið 

Rami taldi að við þurfum að geta skilgreint duldar auglýsingar betur. Þar sem 

markmiðið er alltaf að selja meira og hafa áhrif á viðskiptavini. Það sem Rami telur að 

duldar auglýsingar ættu að vera notaðar til þess að laða að nýja viðskiptavini og fá 

einhvers konar þátttöku frá fólkinu sem sér auglýsinguna.  

Brynjólfur leit ekki á duldar auglýsingar sem vandamál. Væru þær settar inn í efni sem 

fylgjandinn hefur áhuga á þá er mikilvægt að þær passi inn í það efni, þegar það gerist þá 
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fær áhorfandinn auglýsingu sem hann getur haft ánægju af að fylgjast með. Það sem 

Brynjólfur var hins vegar ekki hrifinn af er umræðan nú um duldar auglýsingar. Það er 

skiljanlegt að það sé engin leið til að vernda krakkana þar sem þau geta ekki greint 

auðveldlega á milli auglýsinga og raunveruleikans. Hann telur hins vegar að þeir sem hafa 

náð aldri og hafa almennan skilning á samfélagsmiðlum og hvernig þeir virka, þá ætti sá 

einstaklingur að geta tekið sjálfstæða ákvörðun um hvað virkar eða ekki. Þannig að sé 

auglýsing sem á að nota á samfélagsmiðlum rétt unnin þá á fyrirtæki að geta valið réttan 

áhrifavald sem væri að deila sinni reynslu á vörunni eða þjónustu sem hann hefur verið 

að nota frekar en að sá áhrifavaldur sé að lofsama einhverja vöru sem hann kann sjálfur 

ekki að meta. Smekkur neytandans mun svo ákveða hvort hann hafi áhuga á þeirri vöru 

eða ekki og hvort hann ákveði að stunda viðskipti við fyrirtæki sem selur vöruna eða 

þjónustuna. Brynjólfur benti á að duldar auglýsingar og vöruinnsetningar sem sjást í 

bíómyndum séu í raun sams konar form á markaðsefni og hann geti ekki gert greinarmun 

þar á milli.  

Magnús benti einnig á að duldar auglýsingar hafa verið mjög lengi í okkar samfélagi 

t.d. útvarpi og sjónvarpinu. Það sem hafi breyst með duldum auglýsingum á 

samfélagsmiðlum er að fólk hefur betra tækifæri til að taka þátt í þeirri umræðu sem 

myndast i kringum hvert efni sem kemur upp. Það eigi auðveldara með að tjá sig um 

tiltekið fyrirbæri sem verið er að fjalla um. Hann nefnir að fólk sé farið að fylgjast með 

nýjum miðlum og minnkandi áhugi sé á þeim hefðbundu t.d. dagblöðunum. Það eru 

stöðugt fleiri að koma inn á þessa samfélagsmiðla og þátttaka þeirra er öðru vísi en áður. 

Áhrifin sem fólk upplifir frá áhrifavöldunum séu nú orðin sterkari en nokkurn tímann áður. 

Ferlið að nálgast þá vöru eða þjónustu sem áhrifavaldurinn sé að kynna hvort það er 

greinileg auglýsing eða dulin auglýsing, þá eru fylgjendurnir fljótari að eignast vöruna eða 

þjónustuna sem þeir girnast. Hann nefndi sem dæmi að í gamla daga sá fólk hljómsveit á 

sveitaballi og ef það heillaðist af fatavalinu sem hljómasveitin klæddist var ekki hægt að 

eignast flíkina fyrr en það komst aftur í bæinn, en það gat tekið langan tíma. Núna hins 

vegar sjá áhorfendurnir vöruna á þeim áhrifavaldi sem þeir fylgjast með og geta flett upp 

vörunni á netinu og fengið heimsendingu oft samdægurs. Magnús líkti lífinu okkar við 

skafmiða, því við kaupum miða og fáum svarið strax. Duldar auglýsingar sé bein boðleið 

til áhorfendann á meðan þeir fylgjast með efni sem þeir telja vera áhugavert. 
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4.4 Misbeiting auglýsinga 

Brynjólfur sagðist ekki hafa tekið eftir beinni misbeitingu, en auðvitað taldi hann fyrirtæki 

vera að beygja lagaramman. Hann nefnir sem dæmi fyrirtæki sem selja áfengi auglýsa 

mikið á Facebook, Instagram og Snapchat, það sé hægt því þeir miðlar eru vistaðir erlendis 

og því nái regluverk okkar ekki utan um þær auglýsingar. Þetta er gott dæmi því þótt að 

það standi í lögum um auglýsingar um áfengi þá sjást þær víðs vegar og jafnvel vörur 

búnar til með löglegu áfengismagni t.d. Somersby með 0,0% áfengi. Með því að búa til 

eintak af vörunni með löglegu magni af áfengi þá eru fyrirtæki farin að finna leiðir til að 

koma auglýsingum á stærri vettvang. 

Ester fannst oft þegar auglýsingar eru að brjóta reglur að þær séu í raun mjög 

saklausar, t.d. þegar verið sé að auglýsa barnaföt eða veitingastaðinn Þrastarlund. Þannig 

duldar auglýsingar sem eru í raun misbeiting á auglýsingum sem eru ekki skaðlegar þegar 

þær eru um efni sem áhorfandinn telur vera saklaust efni. Hins vegar fara þessar 

auglýsingar að stuðla að unglingadrykkju, t.d. með auglýsingum á léttöli. Þannig að þegar 

auglýsingin fellur á neikvæðan hátt í átt að áhorfendanum þá þorir hann að tjá sig frekar. 

Almenningur á þá til að hefja miklar umræður um þær auglýsingar sem hann er ekki að 

meta, sú neikvæða umfjöllun stuðlar að fyrirtæki fylgja ákveðnum reglum og senda ekki 

slæmar auglýsingar frá sér. 

Magnús vildi hins vegar ekki kalla það misbeitingu, t.d. „kaldur á krana“, þá eru 

auglýsendur að leika sér að frávikunum. Hann telur að ef við myndum loka á frávikin hefði 

það hræðilegar afleiðingar og framþróun myndi hætta. Hann nefnir að þessi misbeiting 

eða frávik hafa viðgengist í langan tíma. Það er að segja menn ráðast á einhvern ákveðinn 

málstað með því að fara í kringum hann. Það er fundin leið til að beygja reglurnar nægilega 

mikið án þess að brjóta þær. Með tímanum mun sú hliðargata sem verið er að nota til að 

fara fram hjá einhverri reglu verða nýja normið og vera notuð reglulega án nokkurra 

athugasemda. Þannig, eins og Magnús segir, að sé auglýsingin vel gerð þá eru meiri líkur 

að almenningurinn taki hana í sátt, sé hún er hins vegar gerð illa og ekki vel úthugsuð þá 

tekur fólk eftir því og það skapar umræðu sem getur haft neikvæð áhrif á ímynd 

fyrirtækisins og jafnvel að neytendur forðist vöruna eða þjónustuna sem var auglýst á 

lélegan eða bannað hátt. Magnús segir að það finnist þegar dulin auglýsing sé vond og að 

það sé þunn lína til þess að fólk verði æst og verði skyndilega á móti ákveðinni vöru. Hann 
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minnist líka á að efsta stigs lýsing á vöru er bönnuð, en Hagkaup hafi náð því í gegn að 

hafa „skemmtilegast að versla“ í sínum auglýsingum. Það virkaði því þeir voru með gögn 

úr könnunum sem náðu mörg ár aftur í tímann. Það er þessi barátta gegn ríkjandi viðhorfi, 

auglýsendur fara hliðargötu til að koma sínum skilaboðum á framfærir. Sem annað dæmi 

um þessar hliðargötur þá nefndi hann þegar Magnús Scheving sagði; „Pepsi er best, 

ískalt“, þetta er barátta þar sem auglýsendur eru stöðugir þátttakendur. 

Jens-Antti lítur á samfélagsmiðla sem gott tól í verkfærakistu markaðsfræðinga til 

samskipta og upplýsingaflæðis til fjölda fólks. Hann skilur vel að fyrirtæki, samtök, 

einstaklingar og pólitískir flokkar nýti sér þessa miðla sér til framdráttar. Það sem skiptir 

máli er hvernig sá sem fær þessar auglýsingar bregst við. Þannig er mikilvægt að 

neytendur séu vel upplýstir um sitt samfélag og hafa óheftan aðgang að almennilegum 

heimildum. 

4.5 Bann ákveðinna auglýsinga 

Heini taldi að það þurfi ekki að banna neinar auglýsingar á samfélagsmiðlum. Það sem 

hún hafði mestan áhuga á er meira siðferði í þeim auglýsingum sem eru á þessum miðlum. 

Hún kom með dæmi um að auglýsingarnar mega ekki vera með misvísandi fyrirsögnum 

eða orðaðar þannig að það geti blekkt lesendur. Annað dæmi um auglýsingar sem Heini 

kunni ekki að meta eru auglýsingar sem ekki er hægt að sleppa að horfa á sem birtast í 

miðjum myndböndum sem eru á samfélagsmiðlum. Þarna er verið að neyða áhorfandann 

að horfa á stutta auglýsingu, þótt mjög greinilegt sé að um auglýsingu er að ræða. Á 

meðan í duldum auglýsingum fær áhorfandinn að horfa á myndbandið og á sama tíma 

fær fyrirtækið að auglýsa vöruna. 

Rami vildi setja ábyrgðina á samfélagsmiðlana sjálfa þegar það kemur að auglýsingum 

sem ættu að vera bannaðar. Þeir ættu að vera með vettvang á samfélagsmiðlunum sem 

sér til þess að ekki sé hægt að svindla eða setja inn bannað efni. Þannig að tæknin á bak 

við samfélagsmiðilinn myndi koma í veg fyrir að bannað efni komist í umferð til neytenda. 

Brynjólfur: „Svo lengi sem að verið er að auglýsa hluti sem að stangast ekki á við 

almennt siðferði í hverju landi fyrir sig þá finnst mér að ekki ætti að banna“ (Brynjólfur 

Löve Mogensson, munnleg heimild, 6. nóvember 2017). Það er mikilvægt að hugsa út í 

siðferði þegar það kemur að auglýsingum, því í hverju landi er ákveðin menning og brjóti 
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auglýsingin á menningarlegu gildi í landinu þá getur það verið skaðlegt fyrir ímynd 

fyrirtækisins. 

Magnús sagði: að hafa bann á ákveðnum auglýsingum sé mjög erfitt í framkvæmd. 

Hann nefndi dæmi hví við leyfum auglýsingar á sykruðum drykkjum þegar offita er 

gríðarlegt vandamál fyrir okkar samfélag og samt segjum við ekkert við því. Þetta er í raun 

heimspekileg spurning, því hvers vegna er eitt bannað og annað leyft. Það sem myndi í 

raun gerast ef eitthvað væri bannað, þá myndi myndast hliðargata þar sem auglýsendur 

finna leið fram hjá banninu. Það sem Magnús bendir samt á að væri augljós mismunum á 

milli tækifæra fyrirtækja til að auglýsa þá sé það mjög umhugsunarvert. Hann leit á það 

sem mikið ranglæti ef að einn situr við annað borð en næsti í sömu grein. Það er í raun 

mjög erfitt að banna eitthvað algjörlega, því þeir sem sjá tækifæri til að fara einhvers 

konar hliðargötu í sinni auglýsingaaðferð þá er ekkert sem stoppar það, regluverkið er 

hreinlega ekki nægilega skýrt. 

Ester taldi að ef eitthvað ætti að banna væri það auglýsingar sem höfða til barna og 

unglinga því það er tímabilið sem við mótumst auðveldlega og þær venjur geta fylgt okkur 

lengi inn í lífið. Þannig það sem er óhollt fyrir okkur ætti að vera bannað, t.d. 

skyndibitamatur, sælgæti, gos, létt öl og áfengi. Hún telur að það þurfi að skoða vel hvort 

að börn og unglingar verði fyrir áreiti af duldum auglýsingum. 

Jens-Antti taldi að það þurfi ekki endilega að banna auglýsingar, en að það sé einhvers 

konar ritskoðun á því efni sem sett er í umferð. Hann kemur með dæmi um að í Frakklandi 

sé nýlega búið að setja þá reglu að ef ljósmynd er hefur verið breytt á einhvern hátt með 

myndbreytingarbúnaði þá þurfi það að vera nefnt sérstaklega í auglýsingunni. Þannig að 

í mörgum tilfellum telur hann að ritskoðun gæti verið til góðs.  

4.6 Eftirlit auglýsinga á samfélagsmiðlum 

Rami bendir á að nútímatæknin sé orðin það mikil og þekkingin sem sé til staðar ætti að 

vera notuð í eftirlit. Því magnið af efni sem er á samfélagsmiðlum er svo mikið að það er 

ekki mannlegt að fara yfir allt sem er sett inn. Að hans mati þá ætti tæknin að vera notuð 

meira til að hafa stjórn á því sem er ekki leyfilegt. 

 Heini myndi vilja að samfélagið sjálft hefði betri möguleika til að tilkynna þær 

auglýsingar sem það telur brjóta reglur. Það sem ætti að stuðla að því að fyrirtæki fylgi 

reglunum er að hafa þyngri refsingar fyrir þá sem brjóta reglurnar ákveðið oft. Með 
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þessari aðferð telur Heini að hægt sé að hafa hærri staðla á auglýsingunum og með því 

gera þær betri fyrir samfélagið.  

 Jens-Antti er á móti því að hafa einhvers konar eftirlit á samfélagsmiðlum sem 

gæti hindrað aðgang okkar að ýmiss konar upplýsingum. Hann telur að of mikið eftirlit 

gæti jafnvel verið skaðlegt fyrir okkur. Það ætti að fara eftir hverjum og einum einstaklingi 

hvort hann vilji fá ákveðnar auglýsingar eða ekki, smekkur hvers og eins er mjög 

fjölbreyttur og við ættum ekki að láta eitthvað yfirvald hafa áhrif á hvað við fáum að sjá.  

 Brynjólfur taldi að Neytendastofan ætti að leita eftir aðstoð frá þeim sem hafa 

mikla kunnáttu og þekkingu á hvernig samfélagsmiðlar virka til þess að skapa einshvers 

konar eftirlit og regluverk í kringum samfélagsmiðlana. Það sem hann taldi þó er að fólkið 

sem er að reyna að búa til einhvers konar eftirlit og regluverk fyrir samfélagsmiðlana hafi 

í raun ekki nægilega mikla þekkingu eða skilning á þessu umhverfi og hvernig það virkar. 

Þar sem í síbreytilegum tækniheimi eru samfélagsmiðlarnir stöðugt að verða flóknari 

þannig það þarf að þróa leiðir til þess að regluverkið sem ætti að sjá um að allt fari rétt 

fram verði ekki nokkrum skrefum eftir á. 

 Ester nefndi að með tímanum breytast reglurnar og það sem var eitt sinn leyft sé 

bannað núna og öfugt. Þannig eru boð og bönn síbreytileg og það gæti verið erfitt að vera 

siðgæðisvörður og hún veltir líka fyrir sér hvar siðgæðisvörður gæti mögulega verið í 

svona aðstæðum. Með flóknum samfélagsmiðlum þá er erfitt að finna stað til að hafa 

siðgæðisvörð sem gæti verið með yfirlit yfir þá auglýsingavirkni sem er á 

samfélagsmiðlunum. 

 Magnús taldi að það væri góð hugmynd að Neytendasamtökin myndu mynda 

einhvers konar þjóðarráð/neytendaráð, sem væri fimm mann hópur sem myndi senda frá 

sér tilkynningar vikulega eða mánaðarlega. Í þessum hópi væru einungis fagaðilar sem 

hafa mikla þekkingu og reynslu á því efni sem þeir væru að senda frá sér. Þannig að það 

efni sem kæmi frá þessu þjóðarráði/neytendaráði væri mikils virði og með almennilegar 

upplýsingar og gagnrýni á því sem er að gerast í samfélaginu á líðandi stundu. Með þessu 

gætum við fengið þroskaðri umræðu í stað þeirra sem á sér núna stað á athugasemda 

kerfum á ýmsum miðlum. Magnús nefndi að það er í raun auðvelt að safna þeim gögnum 

sem eru nauðsynleg sé en málið er að það þarf einhver að gera það. Það starf myndi falla 

undir þjóðarráðið. Sem dæmi þá gæti það gefið sitt álit á hvort auglýsingar á 
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samfélagsmiðlum séu að þróast í rétt átt eða ekki vegna X og Y. Það sem hann taldi jákvætt 

við þessa hugmynd er að samfélagið myndi fá upplýsta umræðu með efni frá fagfólki í 

stað þessa að setja ýmiss konar boð og bönn. 

 

4.7 Samantekt úr viðtölum 

Með samantekt úr viðtölunum þá koma fram helstu þættir sem komu fram. Með 

samantektinni er hægt að fá betri sýn á heildinni á þeim upplýsingum sem 

viðmælendurnir sögðu í sínum viðtölum. 

Ímyndin á vörumerkinu og stefna fyrirtækja getur orðið fyrir miklum áhrifum ef að 

auglýsing er ekki rétt framkvæmd. Magnús taldi að ef það á að velja áhrifavalda til að 

kynna vöru eða þjónustu þá er mikilvægt að sjá áhrifavaldur sé með réttan hóp af 

fylgjendum, annars er það eyðsla á peningum og getur einni skaðað vörumerkið ef að 

framkvæmdin er slæm. Vörumerki eru með mismunandi fylgjendur og gæðin á því efni 

sem þeir fá eru mikilvæg, það er betra að setja inn gott efni sem inniheldur virði fyrir 

fylgjandann í stað þess að senda frá sér efni með stuttu millibili sem ekki er vel unnið. Það 

sem fyrirtæki þurfa að hafa í huga er gæðin á efninu sem eru send til almennings og hver 

er að senda efnið. Þegar ákveðið er að nota áhrifavald til að auglýsa vörunna þá þarf að 

hafa í huga þann hóp fylgjenda sem hann eða hún er með og hvernig framkvæmdin á 

auglýsingunni er. Það tekur langan tíma að byggja upp gott vörumerki en það þarf aðeins 

smá mistök til að klúðra mikilli vinnu og valda miklum skaða fyrir vörumerkið. Brynjólfur 

nefndi mikilvægi þess að fyrirtæki þurfa að rannsaka hver fylgjenda hópurinn er hjá 

áhrifavaldinum og hvort að sá hópur sé rétti markhópurinn fyrir vöruna eða þjónustuna 

sem verið er að kynna. 

Áhrifavaldar eru góð samskiptaleið að mati flestra viðmælenda og það getur verið 

mikill ágóði ef framkvæmdin er góð. Helsti kostur áhrifavalda er að þeir hafa stutta 

boðleið að miklum fjölda einstaklinga. Það liggur mikið vald í höndum þeirra sem hafa 

marga fylgjendur, það er hægt að nota sannfæringar kraftinn til góðs og ills. Hvernig 

áhrifavaldurinn notar sína fylgjendur fer mikið eftir hans eða hennar eigin siðferðiskennd. 

Góður sannfæringakraftur er talinn vera góður eiginleiki fyrir fyrirtæki sem vilja auglýsa 

en siðferðisleg mörk þurfa að vera höfð í huga og fylgjendur þurfa að vera upplýstir ef að 

efni sé í raun greidd auglýsing eða ekki. 
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Duldar auglýsingar eru kröftugt tól í verkfærakistu auglýsenda, þar sem þær bjóða upp 

á auglýsingar án þess að trufla áhorf eða lestur á afþreyingar efni. Það sem þarf að gera 

er að skilgreina duldar auglýsingar betur þar sem þær hafa lengi verið til í sjónvarpi, 

útvarpi og prenti sem vöru innsetningar en eftir að þær hafa birst í samfélagsmiðlum í 

auknu magni þá þarf að fá betri skilgreiningar ramma á duldum auglýsingum. Það er hægt 

að nota duldar auglýsingar til að betrumbæta efnið sem áhorfandinn eða lesandinn er að 

skoða. Brynjólfur nefndi að ef auglýsinginn tengist áhugamáli eða býður upp á virði fyrir 

áhorfendann þá veitir það honum meiri ánægju í stað þess að horfa á einhverskonar 

fjöldaframleidda auglýsingu sem passar ekki við hans skoðanir eða þarfir.  

Þegar lög og reglur eru að hamla ákveðnar auglýsingar þá finna auglýsendur og 

framleiðendur nýjar aðferðir og búa til auglýsingar hliðargötur til að koma vörunni eða 

þjónustunni áleiðis til neytandans. Ester nefndi einnig að oft eru verið að auglýsa mjög 

saklausar vörur með bönnuðum aðferðum og að hennar mati þá er það nokkuð skaðlaust. 

Það er hins vegar þegar vörur og þjónustur sem eru skaðlegar og slæmar fyrir heilsu að 

auglýsingarnar verða illa liðnar meðal almennings. Það munu alltaf koma nýjar hliðargötur 

í auglýsingageiranum þegar nýjar reglur eru sett fram.  

Það ætti ekki að banna auglýsingar að mati flestra viðmælenda en það þarf að skoða 

þær auglýsingar sem börn og unglingar verða fyrir. Fullorðnir einstaklingar eiga að geta 

tekið sjálfstæðar ákvarðanir og tekið eftir því hvort auglýsingu sé um að ræða en börn og 

unglingar geta verið of trúgjörn að mati viðmælenda. Heini taldi að auglýsingar sem trufla 

áhorfandann of mikið ættu ekki að vera notaðar af auglýsendum þar sem þannig efni angri 

áhorfandann. Það sem ætti stöðugt að hafa í huga þegar verið er að auglýsa eða þegar 

verið að finna nýjar leiðir til að auglýsa er að það stangist ekki á almennt siðferði í hverju 

samfélagi fyrir sig.  

Tækniframfarir hafa verið gríðarlegar síðustu árum og að mati Rami þá ætti sú tækni 

að vera notuð til þess að auka eftirlit á þeim auglýsingum sem eru í gangi á 

samfélagsmiðlum. Hins vegar var Jens-Antti á móti auknu eftirliti, því hver og einn ætti að 

hafa þann möguleika á að velja hvað hann eða hún vill sjá á sínum samfélagsmiðlum. Það 

þar í raun að skoða regluverkið í kringum auglýsingar á samfélagsmiðlum og láta 

Neytendastofu rannsaka það betur. Ester minntist á það að með tímanum breytast reglur 

og það sem eitt sinn var leyft sé bannað núna og öfugt.
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5 Umræður 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að skoða hvort og þá hvernig auglýsendur á 

samfélagsmiðlum eru að misbeita aðstöðu sína til að kynna sínar vörur og þjónustu með 

aðferðum sem eru bannaðar eða siðferðislega vafasamar. Markmið ritgerðarinnar var að 

sýna hvort og þá hvernig bannaðar auglýsinga aðferðir eru notaðar í samfélagsmiðlum, 

hvort að sé hægt að gera eitthvað til að betrumbæta regluverkið í kringum bannaðar 

auglýsingar og varpa fram nýjum skoðunum á auglýsingum á samfélagsmiðlim. 

Allir viðmælendurnir voru með þekkingu á markaðsmálum en mismikla 

þekkingu/reynslu á auglýsingum á samfélagsmiðlum. Þeir voru með nokkuð svipaðar 

skoðanir á því sem er bannað eða á siðferðislega gráu svæði. Þeirra skoðun á duldum 

auglýsingum var að þær eru góð leið til að koma upplýsingum um vörur og þjónustu til 

nýrra viðskiptavina án þess að trufla þá í þeirra daglega lífi. Það var þó nefnt að það þyrfti 

að hafa auglýsingar rétt merktar til að viðskiptavinir geti tekið upplýstar ákvarðanir í 

sínum viðskiptum.  

Viðmælendurnir höfðu jákvæða ímynd af áhrifavöldum þar sem þeir eru að veita virði 

með því efni sem þeir gefa frá sér. Ef að áhrifavaldurinn ætlar að auglýsa þá vilja 

viðmælendurnir að kynningin sé í samræmi við það efni sem áhrifavaldurinn gefur 

venjulega frá sér og ef að kynninginn er mjög áhugaverð þá eru þeir sem sjá kynninguna 

einnig að fá jákvætt virði. Ef að auglýsinginn sé ekki í samræmi við það efni sem 

áhrifavaldurinn er að skapa þá getur ímyndin á áhrifavaldinum og vörumerkinu sem verið 

er að kynna skaðast. 

Þegar yfirvöld leggja nýjar reglur um hvað sé leyfilegt og hvað ekki hjá 

auglýsingaheiminum þá myndast nýjar aðferðir til að auglýsa eða vörunum aðlagað 

nægilega til að ær séu leyfilegar. Þessar hliðargötur sem myndast fram hjá bönnuðum 

aðferðum verða með tímann eðlilega aðferðir til að auglýsa. Þannig að mati margra 

viðmælenda þá virka boð og bönn ekki nægilega vel til að hamla óæskilegum aðferðum. 

Ef að auglýsendur vilja auglýsa einhverja vöru eða þjónustu þá finna þeir alltaf leið til þess 

Niðurstöður og upplýsingar sem komu úr þessari ritgerð hafa hagnýtt gildi fyrir 

höfundinn sem framtíðar markaðsfræðing. Viðmælendurnir hafa komið með ýmsar 
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ábendingar varðandi samfélagsmiðla markaðsetningu og þær upplýsingar eru góð viðbót 

til að aðstoðað þá sem vilja fræðast um það sem má ekki í auglýsinga bransanum á 

samfélagsmiðlunum. Það hafa komið fram ítarlegar skýringar á aðferðum til að auglýsa á 

samfélagsmiðlum og hvað skuli forðast þegar kemur að markaðssetningu á þeim miðlum.  

Markaðshlutun er stór partur af árangri þeirra sem kjósa að nota samfélagsmiðla til 

þess að auglýsa. Það er þó athugavert að skoða hver siðferðisleg mörk liggja þegar það 

kemur að söfnun upplýsingum neytenda og hvernig þeim er notað. Þær upplýsingar eru 

þó lykil þáttur að velgengni í að skipta notendum samfélagsmiðlana í hópa til að hægt sé 

að skapa góða auglýsingar sem veita þeim virði. Áhrifavaldar hafa einnig góða 

markaðshlutun en hver og einn áhrifavaldur er með sýna fylgjendur og þau fyrirtæki sem 

kjósa þá markaðsleið þurfa að þekkja sinn markhóp og vera viss með að sá markhópur sé 

meðal fylgjenda áhrifavaldsins. 

5.1 Takmarkanir 

Þær takmarkanir sem voru til staðar í þessari rannsókn voru spurningarnar áviðtölunum, 

það hefði verið hægt að fá meiri upplýsingar úr viðmælendum. Það er möguleiki á að það 

hefði þurft fleiri viðmælendur til að fá víðari sín á umræðuefnunum. Rannsakandi hefði 

getað spurt fleiri leiðandi spurninga og þar að með fengið dýpri svör frá öllum 

viðmælendum. Samfélagsmiðlar eru stöðugt að breytast með nýrri tækni og 

hugmyndafræði þannig nýjustu breytingar sem hafa verið gerðar hafa ekki verið í miklu 

magni til umfjöllunar í öðrum fræðir ritum en reynt var eftir bestu getur að hafa efnið sem 

mest tengd því sem er í gangi í samfélaginu árið 2017 

5.2 Tillögur 

Það sem hefði verið hægt að gera til að fá betri upplýsingar og heimildir þá hefði verið 

hægt að gera meginlega rannsókn og spyrja fleiri sem eru fylgjendur áhrifavalda og 

athugað þeirra skoðanir á duldum auglýsingum. Einnig væri það áhugavert að taka nokkur 

viðtöl við einstaklinga sem starfa á auglýsinga skrifstofum og fá þeirra álit á aðferðum sem 

eru bannaðar eða siðferðislega vafasamar. 
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6 Lokaorð 

Þegar reglur eru hertar í kringum auglýsinga aðferðir þá finna auglýsendur nýjar leiðir til 

að auglýsa. Það er enn deiluefni hvort að allar auglýsingar ættu að vera leyfðar og hvers 

vegna sumar auglýsingar eða vörur eru bannaðar þar sem það skapar ójafnrétti á 

markaðnum. Duldar auglýsingar ættu að vera leyfðar, en það þarf að skapa betra 

regluverk í kringum þær og hafa eftirlit með þeim ef þær beinast að börnum og 

ungmennum. Upplýsingaflæði um bannaðar auglýsingar, siðferði og almennar reglur fyrir 

auglýsendur á samfélagsmiðlum mætti auka á Íslandi. Það eru tilfelli þar sem auglýsendur 

beita bönnuðum aðferðum til að auglýsa sínar vörur eða þjónustu, þau tilfelli hafa ekki 

verið alvarleg en þarf að setja aukna áherslu á hvað skuli vera gert þegar lög og reglur eru 

brotnar. Svo virðist að með aukinni notkun á aðferðum sem eru bannaðar þá myndast 

einhverskonar samþykki hjá samfélaginu, sem veldur því að þær verða leyfilegar. Það á 

einnig við leyfilegar aðferðir sem með tímanum verða bannaðar en koma banninu áleiðis 

þá þarf fleiri rannsóknir á auglýsingum samfélagsmiðlum til að komast að því hvort 

eitthvað sé í raun skaðlegt fyrir okkur sem neytendur. Áhrifavaldar þurfa að vera sínir 

eigin siðgæðisverðir því regluverkið hefur ekki náð að fylgja tækninni og þeir sem auglýsa 

á samfélagsmiðlum þurfa að taka sjálfstæðar ákvarðanir hvort efnið sé leyfilegt til 

dreifingar til almennings. 
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7 Viðaukar 

7.1 Viðauki 1 

Viðtal við Magnús Pálsson og Ester Rós Gústavsdóttir 

1. Hvað hefur þú starfað lengi við markaðsmál? 

M: 40 ár 

E: 2008 í MBA-náminu 

 

2. Að þínu mati, hvað ættu fyrirtæki að forðast að gera á samfélagsmiðlum? 

Maggi: Forðast að víkja frá stefnunni og að láta leiðast braut sem er ekki linkuð við 

strategy-una (e. strategy). Talar um að ef MBA námið myndi gera samning við rappara þá 

myndi það ekki alveg virka því markhópurinn er ekki tengdur við rappara 

Ester: Halda gæðum. Fer eftir því hvernig ásýndin er. Vill ekki þreyta fólk, pósta ekki 

stöðugt, vilja halda ákveðinni ímynd, að efnið frá þeim komi reglulega inn og meira pælt 

í gæðum 

M: Það skiptir máli hvort við séum high end eða low end, Við erum high end á þessum 

educational markaði 

 

2.1. Geta þau gert eitthvað í staðin til að vekja athygli á sér 

M: myndi ekki kalla það neitt trikk, erum hefðbundin „player“, erum linkuð við Háskóla 

Íslands. Reynt að marka sérstöðu þegar tilefni gefast. 

E: einblína á fólkið. Sýna hvað fólk í náminu er að gera. Tala um útskrifaða, þannig 

auglýsum við okkur. Nota mba nemendur sem áhrifavalda til að fá nýja nemendur 

E: mikið fylgst með nemendum, auglýsa nemendur og þar að leiðandi fá þeir kredit. 

M. Brandið er MBA. Þetta er „life long dedication“. Þú ert MBA maður.  

E.Sýna afrakstur 
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3. Hvað finnst þér um notkun áhrifavalda í bransanum? 

M: Góð samskiptaleið, inn í samskiptahluta markaðsfræðinnar. Allir að reyna að búa til 

sögur sem tengjast þér eða notkun vörunnar. Okkar tilfelli þá eru nemendurnir varan, Þeir 

eru áhrifavaldarnir 

 

4. Telur þú duldar auglýsingar vera vandamál á markaðnum? 

M: Nei, Ekki meira núna en áður. Snúist um skilgreininguna, búið að vera til lengi, í útvarpi 

og sjónvarpi. Eftir því sem aðgengi að umræðunni verður betra og þér tekst betur að tjá 

þig um tiltekið fyrirbæri, þá lætur fólk sig meira varða. Í hvaða miðlum þurfum við að vera 

til að ná til okkar umsækjenda, ekki endilega lengur í fréttablaðinu eða frjálsri verslun, 

þeir eru á nýjum miðælum, samfélagsmiðlum. Áhrifin eru orðin sterkari en nokkurn 

tímann áður, fyrirbærið til í langan tíma. Með tækninni þá getur þú fundið upplýsingar 

um vöruna strax. Sjáirðu áhrifavaldinn með ákveðna vöru er ferlið orðið hraðara til að 

nálgast vöruna 

E: það eru komnir fleiri miðlar.  

M: fljótari að svara áreitinu miklu hraðar en áður fyrr. Dæmi. Gamla daga sást 

hljómsveitina á sveitaballinu en gast ekki nálgast fötin þeirra fyrr en þú komst í bæinn. 

Núna geturðu pantað vöruna á sömu mínútunni og þú sérð hana. Með tækninni þá viljum 

við styttri svartíma. Lífið er orðið skafmiði, þú kaupir miðan og færð svarið strax.  

E: Aukið því fólk er að nota svo marga miðla. 

 

5. Telur þú að hægt sé að koma í veg fyrir duldar auglýsingar? 

Ef það er uppi augljós mismunum á tækifærum manna til að stunda það þá er það rosalega 

umhugsunarvert 

Ef að lyfjafyrirtæki, þeir mega auglýsa lausa sölu lyf, en þeir sem selja áfengi mega það 

ekki. Þeir beita samt allskonar trixum. Dæmi, bjórstofan í Borgarnesi auglýsir „kalt á 

krana“. Það er allskonar útúrsnúningur 

Fólk finnur farveg fram hjá reglunum. Bann er erfitt í framkvæmd 

Dapurt að sjá mismunun. Það er ranglæti ef einn situr við annað borð en næsti í sömu 

grein. Lífið er óréttlátt 
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E: skiptir mála hvaða auglýsingar og hvaða geira það er. Ef það er matur eða ef það snýr 

að börnum, áfengi, dóti, auglýsingatíma barna. Það er viðkvæmt, þarf að skoða vel hvort 

börn og unglingar séu að verða fyrir áreiti af duldum auglýsingum. finnur farveg fram hjá 

reglunum. Passa upp á viðkvæm mál. 

 

6. Hefur þú tekið eftir misnotkun á einhvern hátt í auglýsingum á 

samfélagsmiðlum? 

M: vil ekki kalla það misnotkun, „kaldur á krana“, fólk er að leika sér að frávikunum. Ef við 

myndum loka á frávikin þá yrði það skelfilegt, þá yrði framþróun hætta. 

Dæmi: ef það væri bannað að nota húmor. 

Dæmi. Biblían öll skrifuð á ská til að ekki sé hægt að hanka þann sem sendir boðin, hægt 

að kalla það dulda auglýsingu, segja með falda sögu, hidden meaning. 

Búið að gerast lengi, menn ráðast á einhvern málstað með því að fara í kringum hann. Og 

smám saman ef hliðargatan verður nógu sterk þá verður hún mainstream 

E: Finnst þetta oft svo saklaust, auglýsa barnaföt eða þrastarlund.  

Léttöl er truflandi, unglingadrykkja slæm og því það er léttöl þá má auglýsa. 

M: ætti ekki að banna það.  

Þeir rekstrar aðilar sem eru dirty, ef dæmi sagan þeirra er ílla ger eða ljótt, ekki flott 

hugsun. Þá tekur fólk eftir því 

Ekki leggja af stað í íllahugsaða hliðarbraut. 

E: ef hugsunun er ekki nógu góð þá þorir fólk að tjá sig meira 

M: ef þú reynir að auglýsa eitthvað á lélegan hátt, þá verða samfélög sem minnast á 

samfélagsmiðlum og mynda ákveðið afl sem rakkar niður auglýsinguna eða segir ætla að 

forðast þessa vöru. Hvenær hættir daður að vera daður og verður viðreynsla/reyna við. 

Það dettur engum í hug að banna daður. Hvenær telst eitthvað vera eitt og á einhverjum 

hárfínum mörkum breytist það í eitthvað annað. Það finnst þegar dulda auglýsing er vond. 

Þunn lína til að fólk verði æst og á móti vörunni. Æðsta stig lýsing á vöru er bönnuð. 

Hagkaup náði að koma því í gegn að hafa „skemmtilegast að versla“. Virkaði því þeir gerðu 

kannanir hvar væri skemmtilegat að versla í nokkur ár. Leggja í baráttu gegn ríkjandi 

viðhorfi, fer hliðargötu, er skammaður og stoppaðu en að lokum skapar nýja hliðargötu 
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og sigrar barátunna. Magnús Scheving auglýsir pepsi „pepsi er best, ískalt“ bjó til 

hliðargötu. Þessi jaðarumræða, hvað er þetta fyrirbæri. 

Dæmi. Þegar productið er áhrifavaldurinn, MBA nemendur sem tjá sig um vöruna, þeir 

eru afraksturinn. Svona beitum við okkar áhrifavöldum, notum nemendur til að fá fleiri 

nemendur. 

m. Ekki í raun misnotkun, leika sér með frávik. þunn lína á góðu og slæmu. 

e. oft saklaust, passa upp á krakkana, áfengis léttöl. fólk orðið of viðkvæmt ef Ad sagan er 

slæm 

 

7. Telur þú að ákveðnar auglýsingar ættu að vera bannaðar? 

M: Það ætti að vera eitthvað bannað, þetta er samt erfið umræða, Hvers vegna leifum við 

að auglýsa sæta gosdrykki, offita er gríðarlegt vandamál og við sem þjóðfélag segum 

ekkert við því ef einhver drekkur þetta og verðu sér til tjóns og verðu óvinnu færð. Þetta 

er bara hver önnur neysla eins og skotleikjum og vímuefnum. Hvers vegna er eitt bannað 

og annað leyft? Heimspekileg spurning. Og ef þetta yrði bannað þá yrði fundin hliðargata. 

Þetta er menning okkar og þekking viðkomandi á sviði sem ræður 

E: ef eitthvað ætti að banna þá er það auglýsingar sem eru í átt að börnum og unglinum 

þar sem við erum að mótast. Og við erum að móta okkar venjur í lífinu. T.d. skyndibitamat, 

sælgæti, gos, létt öl, áfengi. Allt sem er að móta okur þegar við erum að verða fullorðin. 

Frekar banna að auglýsa ákveðnar vörur. Þegar eitt er bannað myndast hliðargata til að 

auglýsa 

E. börn og unglingar ættu ekki að fá auglýsingar 

 

8. Hvernig telur þú best að haga eftirliti á auglýsingum/auglýsendum á 

samfélagsmiðlum? 

M: Myndi vilja crowd sourcing hugmynd þar 

Að neytendasamtökin myndu taka sig saman og mynda þjóðar ráð. 5 manna hópur sem 

myndi gera vikulegan eða mánaðarlegan. Þar sem við myndum heyra álit frá fagmönnum, 

ekki einhver jón á gunna á kommenta kerfinu sem gagnrýnir allt, þær raddir drukkna. 

Ættum að fá kunnáttu fólk sem veit um hvað það er að tala.  
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Þannig það væri þjóðarráð / samfélagsráð. Sem myndi tjá sig um ástand líðandi stundar. 

Væri útskýrandi og hvetjandi. Auðvelt að safna gögnum en einhver þarf að gera það. T.d. 

auglýsingar á samfélagsmiðlum séu í rétta átt vegna X og Y. Auðvelt að sækja um styrk til 

Evrópusambandsins til að vinna svona verkefni. Myndum fá upplýsta umræðu í stað 

dæmandi. 

M: er ekki hlynntur boðum og bönnum, vill frekar upplýsta umræðu 

E: hvar eiga boð og bönn að vera og hvar á að vera ákveðin siðgæðisvörður. 

Með tímanum breytast gráu svæðin, sumt var leyft í gamla daga sem er bannað núna. 

Boð og bönn mismunandi á milli landa sem gefur fólki ástæðu til að rífst um þær reglur 

sem það er ekki hlynnt. 
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7.2 Viðauki 2 

Viðtal við Brynjólfur Löve Mogensson 

1. Hvað hefur þú starfað lengi við markaðsmál? 

Ég hef starfað við markaðsmál af fullum krafti núna í að verða 2 ár, hins vegar er 

bakgrunnur minn úr vinnu í kringum samfélagsmiðla að skríða í að verða 5 ár núna. 

 

2. Að þínu mati, hvað ættu fyrirtæki að forðast að gera á samfélagsmiðlum? 

fyrirtæki eiga að forðast að reyna of mikið, mörg fyrirtæki sem að koma alveg ný inn á 

samfélagsmiðla og eru að reyna að aðlaga sig að þeim eru að reyna of mikið, það veldur 

því að efnið sem að þau búa til er ekki í samræmi við fyrirtækið og markaðinn og hittir því 

ekki í mark hjá neytendum.  

Einnig halda fyrirtæki oft að fólk með fylgi sé rétta fólkið en oft velja fyrirtæki sér talsmenn 

á samfélagsmiðlum sem að eru á skjön við starfsemi og ímynd fyrirtækisins, það getur oft 

skaðað ímynd vörumerkja og fyrirtækja. 

 

2.1 Geta þau gert eitthvað í staðin til að vekja athygli á sér 

Það er hægt að gera fullt í staðinn, t.d. að hafa samband við fagfólk í samfélagsmiðlun og 

nýtt sér þjónustu þeirra. 

 

3. Hvað finnst þér um notkun áhrifavalda í bransanum? 

Áhrifavaldar eru ekkert nýtt hugtak, hins vegar er starfstitillinn áhrifavaldur nýtilkominn. 

áhrifavaldamarkaðssetning hefur verið til frá örófi alda því að öll höfum við auðvitað áhrif 

á náungann. Með tilkomu samfélagsmiðla hafa skapast samfélagsmiðlastjörnur og 

áhrifavaldar sem að hafa mjög stutta boðleið til fjölda fólks og þar af leiðandi eru áhrifin 

orðin meiri og stærri. Mér finnst notkun áhrifavalda frábær leið til markaðssetningar en 

því miður hafa fyrirtæki oft farið rangar leiðir í áhrifavaldamarkaðssetningu. 
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4. Eru fyrirtæki að græða á duldum auglýsingum? 

Tal í kringum duldar auglýsingar finnst mér í rauninni fáránlegt, auðvitað er leiðinlegt að 

engin leið sé til þess að passa að krakkar og þeir sem eru undir 18 ára aldri og kannski 

þekkja ekki mun á auglýsingu og raunveruleikanum þurfi að horfa upp á þetta.  

En sú manneskja sem náð hefur aldri og hefur skilning á samfélagsmiðlum á að hafa nógu 

mikil völd til þess að taka sínar eigin ákvarðanir og velja hvað virki á sig eða ekki. 

Ef að auglýsing á samfélagsmiðlum er rétt unnin frá fyrirtæki þá er notuð 

viðeigandi manneskja til þess að auglýsa hana á samfélagsmiðlum og ætti manneskjan því 

miklu frekar að vera að deila reynslu sinni frekar en að lofsama vöru sem að hún fýlar ekki. 

Svo er það neytandans að velja hvort að varan sé eitthvað sem að hittir í mark hjá henni 

eða ekki. Að kalla þetta dulda auglýsingu er það sama og að kalla product placement í 

bíómynd dulda auglýsingu. Allavega get ég ekki gert greinamun þarna á milli. 

 

5. Telur þú duldar auglýsingar vera vandamál á markaðnum? 

Alls ekki, ég reyndar er góður í því að greina á milli hvað sé kostað og hvað sé ekki kostað, 

en mér finnst snilld að fá auglýsingar beint í æð því að inn á milli sér maður hluti sem að 

maður hefur áhuga á. 

 

6. Telur þú að hægt sé að koma í veg fyrir duldar auglýsingar? 

Nei í rauninni ekki, samfélagsmiðlar verða alltaf fljótari að þróast heldur en regluverkið í 

kringum þá þannig að það verður aldrei hægt að stöðva þróunina. 

 

7. Hefur þú tekið eftir misnotkun á einhvern hátt í auglýsingum á 

samfélagsmiðlum? 

Ég get ekki sagt að ég hafi tekið eftir beinni misnotkun en auðvitað hef ég séð fyrirtæki 

beygja lagaramman, líkt og fyrirtæki á Íslandi sem að selja áfengi auglýsa mikið áfengi á 

Facebook Instagram og Snapchat, en auðvitað eru það miðlar sem eru vistaðir á erlenda 

grunna og því nær erlent regluverk ekki utan um þá. 
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8. Telur þú að ákveðnar auglýsingar ættu að vera bannaðar? 

Svo lengi sem að verið er að auglýsa hluti sem að stangast ekki á við almennt siðferði í 

hverju landi fyrir sig þá finnst mér að ekki ætti að banna. 

9. Hvernig telur þú best að haga eftirliti á auglýsingum/auglýsendum á 

samfélagsmiðlum? 

Ég tel að neytendastofa ætti að hafa samband við þá sem að starfa á samfélagsmiðlum 

og fengju hjálp við það að móta það eftirlit og regluverk sem ætti að vera í kringum 

samfélagsmiðla, en því miður er raunin að þetta er yfirleitt fólk sem að hefur engan 

skilning á samfélagsmiðlum og umhverfi þeirra. 
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7.3 Viðauki 3 

Viðtal við Rami Petäsnoro 

How long have you been doing marketing? 

In marketing related positions 4 years and as a marketing director for 9 months 

What is your opinion on social media influencers? 

There is a lot of power that they have in their hands. They can be quite entertaining 

sometimes and it’s nice to watch some of their snap videos. But I’m not a huge fan of 

them marketing all kinds of stuff unless the product they are showing are something that 

I can actually use. It‘s also scary to think that they can influence big groups of people to 

travel, buy, boycott, go on a website that is not ready for these big number and stuff like 

that. With great power comes great responsibility. 

What is your opinion on hidden advertises? 

First you must define hidden ads. The target is always to sell more and influence 

consumers. Hidden ads should be used to attract and engage people. 

Have you noticed any misuse/abuse from companies using social media? 

The most common mistake is to handle bad customers feedback. 

Should certain advertising methods be banned on social media? 

I do not think so that some methods should be banned. Social media companies should 

create platforms which does not give change to cheating or bad advertising. 

Is there a way to have better surveillance on social media? 

Modern technologies should enable better surveillance. Social media is so popular that 

human cannot monitor the whole social media manually. The technology should be used 

to manage what is allowed and what not. 
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7.4 Viðauki 4 

Viðtal við Heini Kaisto 

How long have you been doing marketing? 

10 months in my current job, on and off in different jobs for the past 4 years. 

What is your opinion on hidden advertises? 

Not my cup of tea 

Have you noticed any misuse/abuse from companies using social media? 

Not recently. 

Should certain advertising methods be banned on social media? 

Maybe not banned, but the morals of advertising should maybe be a bit stronger in social 

media, as in the ads wouldn’t have misleading titles and wording etc. There is one thing 

also I dislike is when there are unskippable advertisements in the middle of a video on 

Facebook or YouTube, in a certain perspective hidden ad’s might be better, then I could 

watch my videos undisturbed  

 Is there a way to have better surveillance on social media? 

Easier reporting of misleading/offensive advertisement and stronger punishment to 

companies who repeatedly break the rules. Not surveillance per say, but it helps to set 

higher standards for the ads and making it a better experience for the users. 
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7.5 Viðauki 5 

Viðtal við Jens-Antti Andersen 

How long have you been doing marketing? 

Since we’ve been founded 2014 basically. We started with small scaled marketing, mostly 

SEO and paid targeted online marketing. After our last seed round we have put more effort 

into marketing. Such as different media marketing in TV/published media, snail mail 

marketing and placement marketing 

What is your opinion on hidden advertises? 

A powerful way to advertise. In the entertainment industry it is an essentiality to have 

advertisement in order to cover the expensive production costs. In many cases its defined as 

hidden advertisement and It’s has been increasing in the social media. In good proportion its 

acceptable.  

Have you noticed any misuse/abuse from companies using social media?  

Social media is ultimately a powerful tool to communicate information to multiple people at 

the same time. Ofcourse companies. Organizations, different entities and even political 

parties uses it to their advantage. Whatever its misuse/abuse is up to the 

reader/customer/person. Therefor it’s as important to increase the awareness by providing 

with information from approved sources.  

Should certain advertising methods be banned on social media? 

Not a fan of banning anything but I like the way how France has just recently made 

restrictions on photo shopping when used in media and advertising. Or if a fashion related 

advertisement has been photo shopped it needs to be mentioned in the advertisement. In 

many cases certain type of censorship is good. 

Is there a way to have better surveillance on social media? 

I believe that data should be as available as possible. In a data driven era it enhances 

innovation and technological improvement when all relevant data is available. Too much 

surveillance can as well do harm. We should be able to have access to any information and 

be able to see anything we want, it should depend on the individual what he or she want to 

see. 


