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Formáli	

Ritgerð	þessi	er	lokaverkefni	mitt	til	B.S.c	gráðu	við	viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands.	

Vægi	ritgerðarinnar	eru	12	einingar	(ECTS)	í	viðskiptafræði,	með	áherslu	á	markaðsfræði	

og	alþjóðaviðskipti.	Leiðbeinandi	við	gerð	verkefnisins	var	Auður	Hermannsdóttir	og	vil	

ég	 þakka	 henni	 innilega	 fyrir	 góða	 og	 uppbyggilega	 leiðsögn.	 Einnig	 færi	 ég	

viðmælendum	mínum	bestu	þakkir	fyrir	þann	tíma	sem	þau	gáfu	sér	til	þess	að	aðstoða	

mig	við	rannsóknina.	Hönnu	Guðrúnu	Kristinsdóttur	og	Snædísi	Erlu	Leósdóttur	þakka	ég	

fyrir	yfirlestur	og	góðar	ábendingar.	Að	lokum	vil	ég	þakka	mínum	nánustu	fyrir	stuðning	

og	hvatningu	á	meðan	skrifum	stóð.		
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Útdráttur	

Tilgangur	 þessarar	 ritgerðar	 var	 að	 rannsaka	 persónuleg	 vörumerki	 áhrifavalda	 á	

samfélagsmiðlum.	 Persónulegt	 vörumerki	 er	 fremur	 nýlegt	 hugtak	 sem	 segir	 að	 hver	

sem	 er	 getur	 verið	 vörumerki,	 líkt	 og	 hver	 önnur	 vara.	 Persónulegt	 vörumerki	 hefur	

fengið	aukna	athygli	á	síðustu	árum,	sérstaklega	með	tilkomu	samfélagsmiðla	og	er	það	

talið	mikilvægt	 að	 einstaklingar	 hugi	 að	 sínu	 persónulega	 vörumerki	 til	 þess	 að	 skara	

fram	úr	í	hinum	stafræna	heimi.		

Áhersla	var	 lögð	á	að	skoða	persónulegt	vörumerki	áhrifavalda	 í	 ljósi	þess	að	þeirra	

nöfn	 eru	 vel	 þekkt	 á	 samfélagsmiðlum.	 Áhrifavaldar	 hafa	 skapað	 sér	 sess	 á	

samfélagsmiðlum	 og	 ná	 auðveldlega	 til	 stórs	 hóps	 einstaklinga.	 Fyrirtæki	 hafa	mikinn	

áhuga	á	að	vinna	með	áhrifavöldum	vegna	þeirra	áhrifa	sem	þeir	hafa	á	aðra.		

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 skoða	 hvernig	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum	

skilgreindu	 sitt	 persónulega	 vörumerki	 og	 greina	 hvað	 þurfti	 til	 þess	 að	 móta	 sterkt	

persónulegt	 vörumerki	 á	 samfélagsmiðlum	 að	 þeirra	 mati.	 Framkvæmd	 var	 eigindleg	

rannsókn	þar	sem	tekin	voru	viðtöl	við	sex	einstaklinga	sem	flokkuðust	undir	hugtakið	

áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum	 á	 Íslandi.	 Rannsakandi	 túlkaði	 viðtölin	 og	 við	

gagnagreiningu	komu	í	ljós	fjögur	meginþema	og	höfðu	tvö	af	þeim	þrjá	undirflokka.			

Helstu	niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	áhrifavaldar	vilja	halda	í	ákveðna	ímynd	og	eru	þar	

af	leiðandi	meðvitaðir	um	sitt	persónulega	vörumerki.	Persónulegt	vörumerki	getur	leitt	

til	 mikils	 ávinnings	 hvort	 sem	 það	 tengist	 persónulegum	 ávinningi	 eða	

atvinnumöguleikum.	 Niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 áhrifavaldar	 skilgreina	 sitt	

persónulega	 vörumerki	 út	 frá	 sjálfum	 sér,	 sínum	áhugamálum	og	 þeirri	 þekkingu	 sem	

þeir	hafa.	Þeirra	persónulega	vörumerki	hefur	myndað	sér	sérstöðu	á	samfélagsmiðlum	

og	 telja	áhrifavaldar	að	sérstaða	er	það	mikilvægasta	sem	þarf	 til	þess	að	móta	sterkt	

persónulegt	vörumerki	ásamt	því	að	vera	maður	sjálfur.		
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1 	Inngangur	

Með	tilkomu	Internetisins	og	örrar	útbreiðslu	þess	á	21.	öldinni	eru	notendur	að	upplifa	

samskiptasprengju	 sem	 tilkomin	 er	 vegna	 fjölgunar	 samfélagsmiðla.	 Þróun	

samfélagsmiðla	hefur	leitt	til	mikilla	breytinga	á	því	hvernig	markaðssamskipti	fara	fram	

(Williams,	Crittenden,	Keo	og	McCarty,	2012).	Með	þessu	hefur	skapast	nýr	fjölmiðill	þar	

sem	neytendur	geta	nú	miðlað	upplýsingum	sín	á	milli	um	hvað	sem	er	 (Agarwal,	 Liu,	

Tang	 og	 Yu,	 2012).	 Fyrirtæki	 hafa	 þurft	 að	 bregðast	 við	 þessari	 þróun	 og	 hafa	 leitað	

nýrra	 leiða	 til	 þess	 að	 stýra	 umtali	 um	 vörumerki	 sín,	 eins	 og	 að	markaðssetja	 þau	 á	

samfélagsmiðlum	 en	 þar	 leynast	 mörg	 tækifæri	 til	 þess	 að	 byggja	 upp	 orðspor	 og	

vörumerki	(Goday,	Manthiou,	Pederzoli,	Rokka,	Aiello,	Donvito	og	Singh,	2015).		

Vörumerki	 hafa	 lengi	 verið	 notuð	 til	 þess	 að	 aðgreina	 vöru	 eða	 þjónustu	 frá	

samkeppnisaðilum	og	hafa	þau	verið	frá	tímum	Forn-Egypta.	Vörumerki	eru	ýmist	heiti,	

hugtak,	merki,	myndræn	tákn	eða	samblanda	af	þessum	þáttum	sem	notuð	eru	til	þess	

að	 gefa	 neytendum	 einhverja	 hugmynd	 um	 hvað	 varan	 eða	 þjónustan	 stendur	 fyrir	

(AMA,	e.d.–a.;	Farquhar,	1989).	 Í	dag	er	það	orðið	þekkt	að	hver	sem	er	getur	skapað	

sitt	 eigið	 vörumerki	 og	 er	 það	 í	 raun	 orðið	 nauðsynlegt	 á	 tímum	 samfélagsmiðla	

(Johansson	 og	 Carlson,	 2015).	Margir	 hverjir	 hafa	 nýtt	 sér	 samfélagsmiðla	 til	 þess	 að	

miðla	 sínu	 persónulega	 vörumerki	 og	 koma	 sér	 á	 framfæri	 til	 þess	 að	 skapa	 sér	

starfsframa,	 auka	möguleika	 á	 góðu	 starfi	 eða	 jafnvel	 kynnast	 öðru	 fólki	 (Labrecque,	

Markos	og	Milne,	2010).	Sterkt	persónulegt	vörumerki	getur	haft	jákvæð	áhrif	á	orðspor	

einstaklings,	 starfsframa	 hans	 og	 velgengni.	 Það	 getur	 einnig	 leitt	 til	 þess	 að	

tekjumöguleikar	myndast	út	frá	samstarfi	við	fyrirtæki	(Rettberg,	2012).		

Áhrifavaldar	eru	einstaklingar	sem	eru	vel	þekktir	innan	samfélagsmiðla	og	eru	með	

stóran	 fylgjendahóp	 á	 bak	 við	 sig	 á	 samfélagsmiðlum	 sínum.	 Þeir	 eru	 viljugri	 en	

meðalneytendur	 að	 leita	 upplýsinga	 um	 vöru	 eða	 þjónustu	 og	 deila	 sínum	 skoðunum	

með	 öðrum	 (Freberg,	 Graham,	 McGaughey	 og	 Freberg,	 2011;	 Keller,	 Fay	 og	 Berry,	

2007).	Fyrirtæki	fá	áhrifavalda	oft	með	sér	í	samstarf	þar	sem	þeir	eiga	auðvelt	með	að	

skapa	umtal,	móta	 skoðanir	 fólks	og	geta	 jafnvel	haft	áhrif	 á	 kauphegðun	þess	 (Keller	

o.fl.,	2007;	Zhu	og	Chen,	2015).		
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Tilgangur	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 greina	 hvað	 þurfi	 til	 þess	 að	 móta	 sterkt	

persónulegt	vörumerki	á	samfélagsmiðlum.	Ástæðan	fyrir	vali	höfundar	á	þessu	efni	er	

vaxandi	 áhugi	 á	 samfélagsmiðlum	og	hvernig	þeir	 geti	hjálpað	einstaklingum	að	koma	

sér	á	framfæri	og	þar	með	auka	líkur	á	persónulegri	velgengni	viðkomandi.	Síðastliðin	ár	

hefur	 höfundur	 fylgst	 með	 nokkrum	 einstaklingum	 á	 samfélagsmiðlum	 verða	 að	

þekktum	áhrifavöldum	vegna	þeirra	 persónulega	 vörumerkis.	 Þessir	 einstaklingar	 hafa	

unnið	með	mörgum	 fyrirtækjum	 og	 skapað	 sér	 gott	 tengslanet.	 Vonin	 er	 sú	 að	 þessi	

ritgerð	hjálpi	einstaklingum	að	móta	sitt	eigið	vörumerki	 til	að	auka	möguleika	á	góðu	

starfi,	 jákvæðu	orðspori,	 betri	 starfsframa	og/eða	persónulegri	 velgengni.	 Ritgerðin	er	

ætluð	til	þess	að	upplýsa	og	útskýra	fyrir	 lesenda	grunnatriði	og	mikilvægi	persónulegs	

vörumerkis	 og	 hvetja	 hann	 til	 þess	 að	 huga	 að	 sínu	 vörumerki.	 Eftirfarandi	

rannsóknarspurning	 er	 sett	 fram:	 Hvernig	 skilgreina	 áhrifavaldar	 sitt	 persónulega	

vörumerki	og	hvað	þarf	til	þess	að	móta	sterkt	persónulegt	vörumerki	að	þeirra	mati?	

Til	þess	að	 svara	 rannsóknarspurningunni	verður	eigindlegri	 rannsóknaraðferð	beitt	

við	 verkefnið	 til	 þess	 að	 öðlast	 dýpri	 skilning	 á	 þessu	 efni.	 Fyrst	 verður	 greint	 frá	

samfélagsmiðlum	 og	 hvernig	 þeir	 hafa	 breytt	 markaðssetningu	 fyrirtækja.	 Því	 næst	

verður	 farið	 yfir	 kenningar	 fræðimanna	 um	 uppbyggingu	 vörumerkja.	 Hugtakið	

persónulegt	vörumerki	verður	rætt	ásamt	mikilvægi	þess.	Enn	fremur	verður	fjallað	um	

þær	 aðferðir	 við	 að	 byggja	 upp,	 móta,	 miðla	 og	 viðhalda	 persónulegu	 vörumerki	

samkvæmt	 fræðimönnum.	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 verður	 greint	 frá	 áhrifavöldum	 og	 áhrif	

þeirra	á	fylgjendur	sína.	

Að	 loknu	 fræðilegu	 yfirliti	 hefst	 kafli	 um	 aðferðafræði	 rannsóknarinnar	 og	 verður	

rætt	 um	 þær	 aðferðir	 sem	 beitt	 var	 við	 gagnaöflun	 og	 greiningu	 og	 framkvæmd	

rannsóknar	 lýst.	 Því	 næst	 verða	 viðtölin	 við	 áhrifavalda	 greind	 og	 gerð	 verða	 skil	 á	

niðurstöðum	greininga.	Að	lokum	verða	niðurstöður	dregnar	saman	og	settar	í	fræðilegt	

samhengi	og	út	frá	því	verður	rannsóknarspurningunni	svarað	í	umræður.		
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2 Samfélagsmiðlar	

Hugtakið	samfélagsmiðlar	vísar	til	ákveðinna	tegunda	af	smáforritum	á	Internetinu	eins	

og	 bloggsíður,	 Facebook,	 Instagram,	 Snapchat,	 Twitter	 og	 YouTube	 sem	 býður	

einstaklingum	upp	á	aukin	samskipti	með	því	að	deila	upplýsingum	og	skoðunum	sínum	í	

formi	 texta,	 ljósmynda,	 myndbanda	 og	 hljóðbrota	 (Social	 Media	 Defined,	 2014).	

Samkvæmt	 Kaplan	 og	 Haenlein	 (2010)	 eru	 samfélagsmiðlar	 samansafn	 forrita	 á	

Internetinu	sem	byggja	á	hugmyndafræðilegri	og	tæknilegri	undirstöðu	Vefs	2.0	(e.	Web	

2.0).	Áður	en	Vefur	2.0	kom	til	 sögunnar	var	Vefur	1.0	sem	einkenndist	af	einhliða	og	

óbeinum	samskiptum	og	flóknum	dulkóðarforritum,	en	Vefur	2.0	býður	notendum	upp	

á	að	skapa	sitt	eigið	efni	og	skiptast	á	gagnvirkan	hátt	við	aðra	notendur	(Williams	o.fl.,	

2012).	 Kaplan	 og	 Haenlein	 (2010)	 halda	 því	 fram	 að	 aukið	 aðgengi	 að	 hraðari	

nettengingu	 varð	 forsendan	 fyrir	 tilkomu	 samfélagsmiðla	 á	 borð	 við	 Myspace	 og	

Facebook.		

Einkenni	samfélagsmiðla	eru	gagnvirk	samskipti	þar	sem	einstaklingur	sendir	skilaboð	

í	rauntíma	til	margra	annarra	einstaklinga.	Þessi	tegund	samskipta	kallar	Castells	(2009)	

fjöldasamskipti	og	eru	skilaboðin	sjálfsframleidd	af	einstaklingum	sem	 láta	efnið	sjálfir	

inn	og	deila	með	öðrum	og	geta	þessi	skilaboð	náð	um	allan	heim	(Castells,	2009).	Fuchs	

(2014)	 vísar	 í	 Henry	 Jenkins	 sem	 heldur	 því	 fram	 að	 samfélagsmiðlar	 séu	 dreifanlegir	

miðlar	og	að	notendur	þeirra	gegna	virku	hlutverki	í	að	dreifa	innihaldi	þeirra.	Notendur	

samfélagsmiðla	eru	talsmenn	fyrir	efni	sem	þeir	telja	vera	merkingarbært	fyrir	þá,	bæði	

persónulega	 og	 félagslega.	 Dreifanlegir	 miðlar	 byggjast	 á	 þeirri	 rökfræði	 að	 ,,ef	 efni	

dreifist	ekki	þá	er	það	dautt”	og	taka	notendur	virkan	þátt	 í	að	móta	þessa	miðla	með	

því	 að	 deila,	 skapa,	 endurbæta,	 endurnota	 og	 aðlaga	 það	 efni	 sem	 birtist	 á	

samfélagsmiðlum	(Fuchs,	2014).	

Á	 skömmum	 tíma	 hafa	 samfélagsmiðlar	 náð	 mikilli	 útbreiðslu	 um	 allan	 heim.	 Frá	

árinu	2010	til	dagsins	í	dag	hafa	notendur	samfélagsmiðla	aukist	um	60,5%	eða	um	1,49	

milljarð	manns.	Í	dag	eru	71%	þeirra	sem	nota	Internetið	einnig	á	samfélagsmiðlum	og	

eru	þeir	um	2,46	milljarður	manna.	Facebook	er	leiðandi	innan	samfélagsmiðla	um	allan	

heim	 og	 eru	 virkir	 notendur	 þessa	 samfélagsmiðils	 í	 kringum	 1,86	 milljarð	 manns	



	

11	

(Statista,	2017).	Samfélagsmiðlamæling	á	Íslandi	var	gerð	í	maí	2017	á	vegum	Gallup	og	

sýndu	 niðurstöður	 að	 92%	 af	 þjóðinni	 notar	 Facebook.	 Næst	 vinsælasti	 miðillinn	 er	

Snapchat	og	notar	62%	Íslendinga	þann	miðil.	Í	þriðja	sæti	er	Instagram	(Gallup,	2017).	Á	

þessum	þremur	miðlum	getur	notandi	dreift	alls	konar	efni	eða	ákveðnum	upplýsingum	

úr	sínu	daglega	lífi,	meðal	annars	myndrænt	og	í	gegnum	myndskeið	til	fylgjenda	sinna	

sem	kjósa	að	fylgja	honum.		

Með	 tilkomu	 samfélagsmiðla	 hafa	 fyrirtæki	 möguleika	 á	 að	 miðla	 stöðugum	

upplýsingum	til	neytenda	og	tengjast	þeim	á	mun	persónulegri	nótum.	Samfélagsmiðlar	

gera	 það	 einnig	 að	 verkum	 að	 neytendur	 hafa	 nú	 mun	 meira	 vald	 til	 þess	 að	 miðla	

upplýsingum	 um	 vöru	 og	 þjónustu	 til	 almennings	 og	 geta	 þannig	 haft	 áhrif	 á	

trúverðugleika	vörumerkja	 (Booth	og	Matic,	2011).	Rafrænt	umtal	 (e.	electronic	word-

of-mouth)	 hefur	 verið	 til	 staðar	 frá	 því	 að	Vefur	 2.0	 kom	 til	 sögunnar	 og	 er	 dregið	 af	

hugtakinu	umtal	(e.	word-of-mouth)	sem	eru	bein	samskipti	á	milli	neytenda	um	vöru,	

vörumerki	 eða	 þjónustu,	 bæði	 jákvæð	 og	 neikvæð.	 Rafrænt	 umtal	 kemur	 hins	 vegar	

fram	 á	 Internetinu	 og	 getur	 borist	 til	 margra	 einstaklinga	 á	 örskömmum	 tíma	meðal	

annars	með	 tölvupósti,	 á	bloggsíðum,	 spjallrásum	og	 samfélagsmiðlum	 (Lis	og	Neßler,	

2013).	Rafrænt	umtal	hefur	meiri	trúverðugleika	og	hefur	meiri	áhrif	á	neytendur	heldur	

en	markaðssett	efni	á	Internetinu	og	á	samfélagsmiðlum	(Goday	o.fl.,	2015).		

Í	 kjölfar	 þróunar	 og	 aukinna	 vinsælda	 samfélagsmiðla	 hafa	 fyrirtæki	 og	 vörumerki	

þurft	að	leita	nýrra	leiða	í	almennri	markaðssetningu	og	til	þess	að	stýra	rafrænu	umtali.	

Samfélagsmiðlar	eru	góður	vettvangur	fyrir	fyrirtæki	til	þess	að	markaðssetja	vörur	sínar	

og	 þjónustur	 og	 getur	markaðssetning	 á	 samfélagsmiðlum	 boðið	 upp	 á	 óviðjafnanleg	

tækifæri	til	orðspors-	og	vörumerkjauppbyggingar	(Goday	o.fl.,	2015).	
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3 Vörumerki	

Í	tímanna	rás	hafa	vörumerki	verið	notuð	til	þess	að	bera	kennsl	á	vöru	og	aðgreina	hana	

frá	 öðrum	 vörum.	 Vörumerki	 ná	 alveg	 frá	 tímum	 Forn-Egypta	 sem	merktu	múrsteina	

sína	 til	 þess	 að	 auðkenna	 þá.	 Auglýsingafyrirtæki	 frá	 miðöldum	 Evrópu	 notuðu	

vörumerki	 til	 þess	 að	 tryggja	 gæði	 vöru	 og	 til	 að	 tryggja	 lögvernd	 fyrir	 framleiðendur	

(Farquhar,	 1989).	 Í	 dag	 eru	 vörumerki	 skilgreind	 sem	 heiti	 á	 ákveðinni	 vöru	 eða	

þjónustu,	 staði	 eða	 einstaklinga	 og	 eru	 í	 raun	 verðmætasta	 eign	 margra	 fyrirtækja.	

Neytendur	hafa	 lært	að	 treysta	vörumerkjum,	þannig	að	þeir	 treysta	á	þau	þegar	þeir	

kaupa	 einhverja	 ákveðna	 vöru	 eða	 þjónustu.	 Vörumerki	 draga	 úr	 áhættu,	 einfalda	

ákvarðanir	og	bjóða	upp	á	tilfinningalegan	ávinning	(Johansson	og	Carlson,	2015).		

Samkvæmt	bandarísku	markaðssamtökunum	American	Marketing	Association	(AMA)	

er	vörumerki	nafn,	hugtak,	merki	(e.	logo),	tákn	eða	hönnun	eða	sameining	allra	þessara	

þátta,	sem	notað	er	til	þess	að	bera	kennsl	á	vöru	og	þjónustu	frá	einum	seljanda,	eða	

hópi	 seljenda,	 og	 aðgreina	 frá	 samkeppnisaðilum	 (AMA,	 e.d.–a).	 Vörumerki	 er	 í	 raun	

myndrænt	 tákn	 sem	venjulega	gefur	 til	 kynna	hver	varan	eða	þjónustan	er	og	er	 safn	

skynjana	 í	 huga	 neytandans.	 Vörumerki	 byggist	 því	 ekki	 einungis	 á	 rökréttum	 og	

áþreifanlegum	 þáttum	 heldur	 hafa	 þau	 einnig	 táknræn	 og	 tilfinningaleg	 gildi	 fyrir	

neytendur	(Johansson	og	Carlson,	2015;	Keller,	Apéria	og	Georgson,	2008).		

Vörumerkja	auðkenni	(e.	brand	identity)	inniheldur	nafn	og	lýsingu	á	hvað	vörumerki	

stendur	fyrir.	Það	er	sú	mynd	sem	fyrirtækið	vill	búa	til	út	 frá	merki	 fyrirtækisins,	sem	

getur	birst	í	bæklingum,	á	nafnspjöldum	eða	vefsíðu	og	aðgreinir	vöru	eða	þjónustu	frá	

samkeppnisaðilum.	Vörumerkja	auðkenni	eykur	gildi	 fyrirtækis	með	því	 að	byggja	upp	

traust	 neytenda	 á	 vörumerkinu.	 Vörumerki	 byggir	 upp	 trúverðugleika	 og	 traust	 hjá	

neytendum	 þegar	 varan	 eða	 þjónustan	 sem	 auðkenni	 vörumerkisins	 stendur	 fyrir	

uppfyllir	 væntingar	 þeirra	 (Aaker,	 1991;	 Johansson	 og	 Carlson,	 2015).	 Vörumerkja	

auðkenni	eru	í	raun	byggingaefni	vörumerkisins	og	því	mikilvægt	að	þau	veki	athygli	og	

festist	vel	í	huga	neytenda.	Þau	gera	það	með	því	að	vera	minnistæð,	merkingarþrungin,	

viðkunnanleg,	 yfirfæranleg,	 aðlögunarhæf	 og	 verndanleg.	 Ef	 auðkenni	 uppfyllir	 þessa	

staðla	 þá	 byggir	 það	 upp	 virði	 vörumerkisins	 (Keller	 o.fl.,	 2008).	 Þegar	 neytendur	 eru	
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byrjaðir	 að	 þekkja	 eða	 muna	 eftir	 ákveðnu	 vörumerki	 og	 að	 það	 sé	 innan	 ákveðins	

vöruflokks	 er	 komin	 vörumerkjavitund	 (e.	 brand	 awareness)	 og	 þarf	 hún	 að	 vera	 til	

staðar	svo	hægt	sé	að	byggja	upp	ímynd	vörumerkis	(Aaker,	1991).	

Vörumerkjaímynd	 (e.	 brand	 image)	 byggist	 á	 sérkenni	 vörumerkis	 og	 er	 sú	 skynjun	

sem	kemur	upp	í	huga	neytenda	þegar	vörumerkið	er	nefnt	á	nafn.	Ímynd	vörumerkis	er	

samblanda	af	vörunni	eða	þjónustunni	og	vörumerkinu	sem	varan	eða	þjónustan	fellur	

undir	(Keller,	1993).	Hægt	er	að	hafa	áhrif	á	ímynd	vörumerkis	með	því	að	leggja	áherslu	

á	 styrkleika	 þess	 og	 þannig	 skapa	 jákvæða	 ímynd.	 Ímynd	 vörumerkis	myndast	 í	 huga	

neytenda,	út	 frá	notkun	þeirra	á	vöru	eða	þeirri	þjónustu	sem	vörumerkið	 fellur	undir	

ásamt	öllum	þeim	upplýsingum	sem	koma	fram	í	umtali	um	vörumerkið.	Þegar	þekking	

á	 vörumerki	 er	 orðin	 sterk	 þá	 byrja	 neytendur	 að	 mynda	 ákveðnar	 tengingar	 við	

vörumerkið	 (Johansson	 og	 Carlson,	 2015).	Mikilvægt	 er	 að	 neytendur	 hafi	 sterkar	 og	

jákvæðar	 vörumerkjatengingar	 en	 til	 þess	 að	 svo	 sé	 þá	 þarf	 vörumerkið	 að	 vera	 gætt	

þeim	eiginleikum	sem	neytendur	sækjast	eftir	og	standa	undir	væntingum	þeirra	(Keller,	

1993).		
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4 Persónulegt	vörumerki	

Persónulegt	 vörumerki	er	hugtak	 sem	kom	 fyrst	 fram	árið	1997	og	kynnti	 Tom	Peters	

það	í	grein	sinni	,,The	Brand	Called	You”	í	blaðinu	,,Fast	Company”.	Þar	talar	hann	um	að	

allir	eru	stjórnendur	yfir	sínu	eigin	vörumerki,	hvort	sem	þeim	líkar	það	betur	eða	verr	

(Peters,	 1997).	 Í	 gegnum	 tíðina	 hafa	 fyrirtæki,	 þekktir	 einstaklingar,	 staðir	 og	

hljómsveitir	 verið	 markaðssett	 en	 í	 dag	 er	 mikilvægt	 að	 allir	 markaðssetji	 sitt	 eigið	

vörumerki	til	þess	að	koma	hæfileikum	sínum	á	framfæri,	byggja	upp	jákvætt	orðspor	og	

eiga	þannig	möguleika	á	að	skara	fram	úr	(Schawbel,	2010).	Persónulegt	vörumerki	er	sú	

mynd	yfir	 allar	þær	væntingar,	myndir	og	 skynjanir	 sem	skapast	 í	 huga	annarra	þegar	

þeir	 sjá	 eða	 heyra	 nafn	 einstaklings.	 Sterkt	 persónulegt	 vörumerki	 felur	 í	 sér	 að	 hafa	

stjórn	 á	 þessum	 væntingum	 og	 skynjunum	 á	 skilvirkan	 hátt	 og	 að	 einstaklingur	 getur	

haft	 áhrif	 á	 hvernig	 fólk	 lítur	 á	 hann	 og	 hugsar	 um	 hann	 (Rangarajan,	 Gelb	 og	

Vandaveer,	2017).	

Schawbel	(2010)	skýrir	frá	persónulegu	vörumerki	sem	ferli	þar	sem	einstaklingar	eða	

frumkvöðlar	 aðgreina	 sig	 frá	 öðrum	með	 því	 að	 skilgreina	 og	 koma	 á	 framfæri	 sínum	

eiginleikum,	annað	hvort	í	faglegum	eða	persónulegum	tilgangi.	Þessir	einstaklingar	nýta	

sér	 eiginleikana	 á	 ákveðnum	 vettvangi	 með	 samkvæmum	 skilaboðum	 og	myndum	 til	

þess	að	ná	fram	ákveðnu	markmiði.	Einstaklingar	geta	með	þessu	aukið	viðurkenningu	

sína	 sem	 sérfræðingar	 á	 sínu	 sviði,	 aukið	 orðspor	 sitt	 og	 trúverðugleika	 og	 byggt	 upp	

sjálfstraust	 (Schawbel,	2010).	Með	auknum	vinsældum	samfélagsmiðla	þá	hefur	þörfin	

fyrir	 að	 byggja	 upp	 sitt	 persónulega	 vörumerki	 aukist	 og	 á	 það	 við	 alla,	 ekki	 einungis	

þekkta	 einstaklinga.	 Nafn	 einstaklings	 verður	 hans	 persónulega	 vörumerki	 og	 ímynd	

þess	verður	það	sem	hann	er	eða	sá	sem	hann	vill	 sýna	sjálfan	sig	sem	(Johansson	og	

Carlson,	2015).	

Til	þess	að	skara	fram	úr	 í	hinum	stafræna	heimi	og	vera	álitinn	sem	einstakur	aðili	

þarf	 að	 byggja	 upp	 sitt	 eigið	 persónulega	 vörumerki	 og	 koma	 sínum	 styrkleikum	 á	

framfæri.	Í	dag	eru	margar	leiðir	sem	einstaklingar	geta	farið	til	þess	að	búa	til	og	móta	

sitt	 persónulega	 vörumerki,	 sem	 hefur	 í	 gegnum	 árin	 orðið	 mikilvægur	 þáttur	 innan	

samfélagsmiðla.	Eins	þurfa	einstaklingar	að	vera	meðvitaðir	um	mikilvægi	þess	að	vera	
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þeir	 sjálfir	 og	 búa	 til	 vörumerki	 sem	 tengir	 við	 ákveðna	 skynjun	 og	 tilfinningar	 við	 þá	

sjálfsmynd	 sem	 þeir	 vilja	 koma	 á	 framfæri	 til	 annarra	 (Peters,	 1997).	 Persónuleg	

vörumerking	felur	í	sér	að	koma	á	framfæri	styrkleikum	sínum	og	sérstöðu	til	markhóps	

(Labrecque	o.fl.,	2010).	Markhópur	er	hópur	einstaklinga	sem	hægt	er	að	skilgreina	með	

mörgum	eiginleikum,	eins	og	landfræðilegri	staðsetningu,	 lífsstíl	og	áhugamáli,	tekjum,	

kyni	og	svo	framvegis	(Montoya,	2009).	Markhópur	fyrir	persónulegt	vörumerki	ætti	að	

vera	innan	sama	sviðs	og	einstaklingur	hefur	ákveðið	að	sérhæfa	sig	í	og	er	mikilvægt	að	

persónulega	vörumerkið	veiti	þeim	virði	(Kaputa,	2005).	Margir	einstaklingar	ákveða	að	

byggja	upp	sitt	persónulega	vörumerki	til	þess	að	auka	möguleika	sína	á	að	fá	gott	starf,	

en	það	er	ekki	alltaf	þannig,	heldur	einnig	til	þess	að	kynnast	öðru	fólki	eða	einfaldlega	

til	þess	að	koma	á	framfæri	sínum	skoðunum	(Labrecque	o.fl.,	2010).	

Að	byggja	upp	gott	persónulegt	vörumerki	getur	tekið	langan	tíma,	líkt	og	vörumerki	

fyrir	 fyrirtæki,	 og	 eru	 grundvallaratriðin	 að	 uppbyggingu	 svipuð.	 Í	 byrjun	 þurfa	

einstaklingar	að	leggjast	í	sjálfsskoðun	og	skrifa	niður	hverjir	hæfileikar	þeirra	eru,	til	að	

mynda	styrkleikar	og	hvers	konar	 reynslu	þeir	búi	yfir.	Þeir	þurfa	að	 spyrja	 sjálfan	 sig,	

hver	er	ég,	hverjir	eru	draumar	mínir,	eiginleikar	og	færni,	skoða	hvað	það	er	sem	skilur	

þá	frá	öðrum	og	gerir	þá	einstaka	(Machaz	og	Shokoofh,	2016).	Mikilvægasti	þátturinn	í	

uppbyggingu	 persónulegs	 vörumerkis	 er	 að	 aðgreina	 sig	 frá	 öðrum	 einstaklingum	 og	

hafa	einstakt	auðkenni	og	er	það	nauðsynlegt	til	þess	að	búa	til	og	viðhalda	persónulegu	

vörumerki.	 Eins	þarf	 að	velta	 fyrir	 sér	 fyrirhuguðum	markhópi	og	eru	 samfélagsmiðlar	

góður	vettvangur	til	þess	að	koma	sér	á	framfæri	og	ná	til	réttan	markhóps	(Montoya,	

2009;	Rangarajan	o.fl.,	2017).		

Einstaklingar	þurfa	að	hafa	það	í	huga	að	móta	sitt	persónulega	vörumerki	í	áttina	að	

þeirri	 sjálfsmynd	 sem	 þeir	 vilja	 koma	 á	 framfæri.	 Allir	 einstaklingar	 hafa	 ákveðin	

einkenni	sem	hafa	áhrif	á	skoðun	annarra	á	þeim	við	fyrstu	kynni.	Ef	það	er	munur	á	því	

hvernig	 aðrir	 skynja	 persónulegt	 vörumerki	 einstaklinga	 og	 þess	 sem	þeir	 óska	 sér	 að	

aðrir	sjái	þá	myndast	gap	þar	á	milli	eins	og	sjá	má	á	mynd	1.	Sé	þetta	gap	til	staðar	er	

mikilvægt	að	gera	gaps	greiningu,	skoða	hvað	þarf	að	 laga	og	hvernig	er	hægt	að	 loka	

þessu	gapi.	Það	er	hægt	með	því	að	breyta	hegðun	sinni	og	samræma	hana	við	þá	ímynd	

sem	óskað	er	að	sé	til	staðar	(Rangarajan	o.fl.,	2017).		
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Mynd	1:	Gapsgreining	á	skynjun	annarra	

Móta	þarf	persónulegt	vörumerki	með	ástríðu,	skuldbindingu	og	með	þeim	gildum	sem	

einstaklingar	 setja	 sér.	 Einstaklingar	 þurfa	 stöðugt	 að	 vera	 með	 hugann	 við	 sitt	

persónulega	vörumerki	og	leggja	á	sig	mikla	vinnu	til	þess	að	ná	þeim	markmiðum	sem	

þeir	 setja	 sér.	 Ef	 einstaklingar	 lifa	 samkvæmt	 því	 sem	 þeirra	 persónulega	 vörumerki	

stendur	 fyrir	þá	eru	þeir	 í	 stakk	búnir	 til	að	sigrast	á	hindrunum,	 læra	af	mistökum	og	

byggja	upp	trúverðugleika	(Machaz	og	Shokoofh,	2016;	Schawbel,	2010).	 

4.1 	Miðlun	persónulegs	vörumerkis	
Markaðssamtökin	 AMA	 skilgreina	 markaðssetningu	 sem	 ,,athafnir,	 stofnanir	 og	 ferla	

sem	 skapa,	 miðla,	 dreifa	 og	 skipta	 á	 tilboðum	 sem	 hafa	 virði	 fyrir	 viðskiptavini,	

skjólstæðinga,	 hluthafa	 og	 samfélagið	 í	 heild”	 (AMA,	 e.d.–b).	 Mikilvægt	 er	 fyrir	

einstaklinga	 að	 þekkja	 það	 hvernig	 þeir	 geta	 miðlað	 sínu	 persónulega	 vörumerki	 til	

annarra.	Miðlun	persónulegs	vörumerkis	eru	í	raun	öll	þau	samskipti	sem	eiga	sér	stað	á	

milli	 fólks,	þar	sem	einstaklingur	 reynir	að	stýra	því	hvernig	aðrir	 líta	á	sig	með	því	að	

koma	 á	 framfæri	 öllu	 því	 sem	 er	 einstakt	 við	 hann	 og	 það	 sem	 hann	 er	 fær	 um	

(Schawbel,	2010).		

Umtal	getur	verið	öflugt	tól	til	þess	koma	sér	á	framfæri	og	byggja	upp	persónulegt	

vörumerki	 líkt	 og	 um	 almenna	 vörumerkjauppbyggingu	 væri	 að	 ræða.	 Mikilvægustu	

tengiliðirnir	 eru	 vinir,	 fjölskylda,	 samstarfsfélagar	 og	 kunningjar	 sem	 geta	 dreift	

upplýsingum	um	vörur	eða	viðskipti	einstaklinga	 til	 annarra	og	með	því	 komið	af	 stað	

umtali.	Mikilvægt	er	að	reyna	beina	umtalinu	á	jákvæðan	hátt	því	það	eykur	líkurnar	á	

að	einstaklingur	verði	sýnilegri	og	byggir	 fljótar	upp	traust.	Ef	einstaklingur	kynnir	ekki	

Núverandi	
skynjun	annarraá	

persónulega	
vörumerki

Gapsgreining

Sú	skynjun	sem	
einstaklingur	

óskar	sér	að	aðrir	
hafa	á	sitt	

persónulega	
vörumerki
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sitt	 persónulega	 vörumerki	 á	 réttan	 hátt	 fyrir	 réttan	 markhóp	 minnkar	 hann	

möguleikann	á	að	ná	árangri	í	að	mæta	sínum	markmiðum	(Schawbel,	2010).	

Tæknilegar	 framfarir	 á	 Internetinu	 hafa	 gert	 það	 að	 fullkomnum	 vettvangi	 fyrir	

einstaklinga	 til	 þess	 að	 miðla	 sínu	 persónulega	 vörumerki.	 Áður	 fyrr	 voru	 margar	

tæknilegar	 hindranir	 og	 þurftu	 einstaklingar	 að	 búa	 yfir	 ákveðnum	 tæknilegum	

upplýsingum	og	þekkja	flókin	forritunarmál	til	þess	eins	að	búa	til	sína	eigin	heimasíðu.	Í	

dag	getur	nánast	hver	sem	er	hlaðið	inn	texta,	myndum	eða	myndböndum	frá	sinni	eigin	

tölvu	 eða	 farsíma	 yfir	 á	 sína	 samfélagsmiðla	 og	 auðveldar	 það	 einstaklingum	 að	

markaðssetja	 sitt	 persónulega	 vörumerki	 (Labrecque	 o.fl.,	 2010).	 Með	 tilkomu	

samfélagsmiðla	 hafa	 einstaklingar	 núna	 þann	 kost	 á	 að	 tjá	 sig	 og	 kynna	 sig	 sjálfa	 auk	

þess	að	fara	nýjar	leiðir	til	þess	að	mynda	tengsli	við	fólk	og	kynnast	því.	Sjálfskynning	er	

leið	fyrir	einstaklinga	til	þess	að	miðla	upplýsingum	um	sig	til	annarra	og	gerir	þeim	kleift	

að	búa	til	og	viðhalda	ákveðinni	ímynd	á	sínu	persónulega	vörumerki.	Það	er	gert	með	

því	 að	 velja	 ákveðið	 þema	 eða	 þætti	 sem	 birtast	 á	 persónulegum	 vefsíðum	 eða	

samfélagsmiðlum,	 eins	og	persónuupplýsingar,	 ljósmyndir,	 stíl,	 hönnun	og	 skipulag	og	

hafa	þessir	þættir	áhrif	á	hvernig	aðrir	líta	á	einstaklinginn	(Labrecque	o.fl.,	2010).		

Þrátt	 fyrir	 að	 samfélagsmiðlar	 bjóði	 upp	 á	 ótal	 möguleika	 til	 þess	 að	 koma	 sér	 á	

framfæri	þá	þurfa	einstaklingar	að	passa	hvað	þeir	láta	inn	á	sína	samfélagsmiðla.	Það	er	

mikilvægt	að	láta	ekki	inn	neinar	óviðeigandi	myndir	eða	texta	og	ekki	sýna	hegðun	sem	

þykir	ósæmileg.	Skoðanakönnun	frá	árinu	2014	 leiddi	 í	 ljós	að	43%	fyrirtækja	skoðuðu	

samfélagsmiðla	þeirra	 sem	sóttu	um	starf	og	að	34%	 fyrirtækja	hættu	við	að	 ráða	 inn	

einstaklinga	 vegna	 upplýsinga	 sem	 fundust	 um	 þá	 á	 samfélagsmiðlum	 (Machaz	 og	

Shokoofh,	 2016).	 Rannsókn	 Gyðu	 Kristjánsdóttur	 (2017)	 sem	 skoðaði	 tilgang	

samfélagsmiðla	 við	 starfsmannaval	 sýndi	 að	 ráðningaraðilar	 innan	 fyrirtækja	 á	 Íslandi	

höfðu	 notað	 eða	 notuðu	 samfélagsmiðla	 til	 þess	 að	 afla	 sér	 upplýsingar	 um	

umsækjendur	og	sérstaklega	þeirra	tengslanet	til	þess	að	afla	sér	óformlegra	umsagna	

um	þá	(Gyða	Kristjánsdóttir,	2017).		

Að	 viðhalda	 persónulegu	 vörumerki	 og	 sjá	 um	 samfélagsmiðla	 eru	 athafnir	 sem	

krefjast	 mikillar	 vinnu.	 Eftirlit	 með	 vörumerkinu	 er	 mikilvægur	 þáttur	 í	 að	 vernda	 og	

viðhalda	sterku	persónulegu	vörumerki.	Einstaklingar	vaxa	og	þroskast	og	einnig	þeirra	

persónulega	 vörumerki.	 Þeir	 þurfa	 að	 tryggja	 það	 að	 öll	 atriði	 sem	 koma	 að	 þeirra	
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vörumerki	 séu	 samstillt,	 reglulega	 uppfærð	 og	 viðeigandi,	 annars	 er	 hætta	 á	 að	 fólk	

hætti	 að	 fylgja	 þeim	 eftir	 og	 orðspor	 þeirra	 mun	 líða	 fyrir	 það	 (Schawbel,	 2010).	

Samkvæmt	 Rangarajan	 o.fl.	 (2017)	ættu	 einstaklingar	 að	 búast	 við	 því	 að	 þurfa	móta	

vörumerkið	 sitt	með	 tímanum	með	 tilliti	 til	 nýrra	 aðstæðna.	 Það	 getur	 komið	 fyrir	 að	

markhópurinn	breytist	eða	að	einstaklingar	 finna	 fyrir	því	að	eitthvað	sem	þeir	eru	að	

gera	 er	 ekki	 að	 virka.	 Til	 þess	 að	 standast	 kröfur	 nýrra	 aðstæðna	 þurfa	 einstaklingar	

móta	 sitt	persónulega	vörumerki	og	þróa	með	sér	nýja	hæfileika	 sem	styrkja	einkenni	

persónulega	vörumerkis	þeirra	(Schawbel,	2010).		

4.2 	Ávinningur	persónulegs	vörumerkis	
Að	hafa	sterkt	persónulegt	vörumerki	er	orðinn	mikilvægur	þáttur	í	daglegu	lífi	fólks	og	í	

raun	 lykillinn	að	persónulegri	velgengni.	Persónulegt	vörumerki	býður	upp	á	gagnlegar	

leiðir	til	starfsþróunar,	endurskoðun	á	starfsferli	og	árangursríkari	starfsframa	(Machaz	

og	Shokoofh,	2016;	Rangarajan	o.fl.,	2017).	Persónulegt	vörumerki	hefur	áhrif	á	orðspor	

einstaklings	og	hæfni	hans	til	þess	að	selja	sínar	hugmyndir.	Það	eykur	líkur	á	kynnum	og	

samböndum	 einstaklings	 við	 yfirmenn,	 undirmenn	 og	 jafningja	 og	 þar	 með	 stækkað	

tengslanet	 hans	 (Rangarajan	 o.fl.,	 2017).	 Einn	 af	mörgum	 kostum	þess	 að	 hafa	 sterkt	

persónulegt	 vörumerki	 er	 að	 vera	 efst	 í	 huga	 (e.	 top	 of	mind)	 annarra.	 Það	 þýðir	 að	

þegar	einhver	hugsar	um	starf,	verkefni	eða	einhvers	konar	tækifæri,	að	þá	er	ákveðinn	

einstaklingur	 sem	 kemur	 fyrstur	 upp	 í	 huga	 hans.	 Þegar	 persónulegt	 vörumerki	

einstaklings	 er	 efst	 í	 huga	 annarra	 þá	 laðar	 hann	 að	 sér	 fleiri	 viðeigandi	 viðskiptavini,	

sendir	 frá	 sér	 markvissari	 skilaboð	 með	 auknum	 áherslum,	 eyðir	 minni	 tíma	 í	

markaðssetningu	og	eykur	hagnað	sinn	(Montoya,	2009).	

Sterkt	 persónulegt	 vörumerki	 byggir	 upp	 trúverðugleika.	 Persónulegt	 vörumerki	

gefur	 einstaklingum	 færi	 á	 að	 mynda	 tilfinningaleg	 tengsl	 við	 aðra,	 samskiptin	 verða	

persónulegri	og	mynda	þar	af	 leiðandi	 traust.	Sé	traust	 til	 staðar	þá	getur	persónulegt	

vörumerki	 einstaklings	 búið	 til	 gildi	 og	 minnkað	 áhættu	 fyrir	 aðra,	 eins	 og	 til	 dæmis	

samstarfsfólk,	yfirmenn	og	viðskiptavini	(Rangarajan	o.fl.,	2017).	Eins	getur	einstaklingur	

með	sterkt	persónulegt	vörumerki	haft	áhrif	á	 fólk	sem	eru	 innan	þeirrar	starfsgreinar	

(e.	domain)	sem	hann	hefur	sérhæft	sig	í	(Montoya,	2002).		

Ávinningur	 af	 persónulegu	 vörumerki	 hefur	 ekki	 einungis	 áhrif	 á	 starfsframa	

einstaklinga	heldur	einnig	fyrir	þá	sjálfa.	Sjálfsskoðun	leiðir	til	þess	að	einstaklingur	þarf	
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að	 skilgreina	 sína	 styrkleika	 og	 hæfileika.	 Þetta	 getur	 leitt	 til	 betra	 sjálfstraust	 þegar	

einstaklingur	 veit	 hvað	 hann	 hefur	 upp	 á	 að	 bjóða.	 Með	 þessu	 eiga	 einstaklingar	

auðveldara	 með	 að	 segja	 já	 við	 réttu	 tækifærin	 sem	 koma	 til	 þeirra	 og	 nei	 við	 þau	

tækifæri	sem	henta	þeim	ekki	(Schawbel,	2010).			

Með	 sterku	 persónulegu	 vörumerki	 hafa	 einstaklingar	 tök	 á	 því	 að	 vera	 sínir	 eigin	

forstjórar	án	þess	að	vera	undir	neinum	öðrum	kominn	(Peters,	1997).	Þetta	hafa	margir	

gert	með	 hjálp	 samfélagsmiðla.	 Einstaklingar	 sem	 hafa	 byggt	 upp	 og	mótað	með	 sér	

sterkt	persónulegt	vörumerki	á	samfélagsmiðlum	hafa	möguleika	á	að	skapa	atvinnu	út	

frá	því	og	afla	sér	tekna	með	því	að	fara	í	samstarf	við	fyrirtæki	(Rettberg,	2012).	Þetta	

eru	aðilar	sem	hafa	skapað	sér	sess	 innan	samfélagsmiðla	og	eru	þekktir	undir	heitinu	

áhrifavaldar.	
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5 	Áhrifavaldar	

Samkvæmt	 Keller	 o.fl.	 (2007)	 eru	 áhrifavaldar	 (e.	 influencers)	 skilgreindir	 sem	

,,hversdagslegir	 neytendur	 sem	 eru	 líklegri	 en	 meðalneytendur	 til	 þess	 að	 afla	 sér	

upplýsinga	og	deila	þeim,	ásamt	hugmyndum	sínum	og	meðmæli,	með	öðru	fólki.”	Það	

sem	einkennir	áhrifavalda	er	að	þeir	deila	þessum	upplýsingum,	hugmyndum	og	sínum	

persónulegum	 skoðunum	 í	 óformlegu	 tali	 eða	 skrifum	og	 geta	með	 því	 haft	 bein	 eða	

óbein	 áhrif	 á	 hugsanir,	 tilfinningar	 og	 ákvarðanir	 annarra	 (Song,	 Chi,	 Hino	 og	 Tseng,	

2007).	 Áhrifavaldar	 innan	 samfélagsmiðla	 (e.	 social	 media	 influencers,	 SMIs)	 eru	

sjálfstæðir	þriðju	aðilar	sem	ná	til	og	móta	stóran	hóp	af	fylgjendum	í	gegnum	blogg	og	

með	 notkun	 annarra	 samfélagsmiðla	 og	 skapa	 umtal	 (Freberg	 o.fl.,	 2011).	Umtal	 sem	

áhrifavaldar	 skapa	 er	 komið	 út	 frá	 þeirra	 eigin	 reynslu	 og	 þar	 af	 leiðandi	 verður	 það	

trúverðugara	 og	 áhrifaríkara	 heldur	 en	 umtal	 sem	 skapast	 út	 frá	 hefðbundnum	

fjölmiðlum	(Uzunoglu	og	Kip,	2014).		

Agarwal	 o.fl.	 (2011)	 vísa	 í	 Keller	 og	 Berry	 (2003)	 sem	 telja	 einstaklinga	 vera	

áhrifavalda	séu	þeir	þekktir	 innan	ákveðins	hóps,	geta	búið	til	virkni	sem	hægt	væri	að	

fylgja	 eftir,	 eru	 nýjungagjarnir	 og	 sannfærandi	 í	máli	 og	 ritum.	Mikilvægur	 þáttur	 í	 að	

greina	 áhrifavalda	 er	 að	 skoða	 orðspor	 þeirra	 og	 þau	 áhrif	 sem	 þeir	 hafa	 á	 aðra	

einstaklinga	 en	 áhrifavaldar	 njóta	 mismikils	 traust	 hjá	 fylgjendum	 sínum	 og	 hafa	

mismikil	 áhrif.	 Til	 þess	 að	 mæla	 virkni	 áhrifavalda	 er	 hægt	 að	 skoða	 hve	 margar	

athugasemdir	þeir	fái,	til	dæmis	á	bloggi	sínu	og	hversu	mikla	umfjöllun	bloggið	þeirra	

fær,	hve	stóran	fylgjendahóp	þeir	hafa	og	hversu	oft	áhrifavaldar	birta	bloggfærslur	eða	

annað	 efni	 á	 sínum	miðlum	 (Agarwal	 o.fl.,	 2011;	 Booth	 og	Matic,	 2011).	 Áhrifavaldar	

njóta	 meira	 trausts	 ef	 þeir	 eru	 heiðarlegir,	 virkir	 á	 sínum	 miðlum	 og	 eru	 í	 miklum	

samskiptum	við	fylgjendur	sína	á	persónulegum	nótum.	Þessir	þættir	skapa	áreiðanlegt	

og	 trúverðugt	 samband	 á	 milli	 áhrifavalda	 og	 fylgjenda	 þeirra	 og	 auðveldar	 þeim	 að	

tengjast	áhrifavöldum	betur	(Marwick,	2013).	

Áhrifavaldar	 þurfa	 að	 treysta	 á	 þætti	 eins	 og	 fjölda	 heimsókna	 á	 samfélagsmiðla	

þeirra,	hversu	oft	er	deilt	póstum	þeirra	eða	 fjöldi	 fylgjenda	 (Freberg	o.fl.,	 2011).	Þeir	

nota	 oft	 gjafaleiki	 til	 þess	 að	 vekja	 athygli	 á	 sér	 og	 fá	 fleiri	 fylgjendur	 (Agarwal	 o.fl.,	
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2011).	Áhrifavaldar	eiga	það	sameiginlegt	að	leggja	mikla	vinnu	í	þá	samfélagsmiðla	sem	

þeir	 nota	 og	 birta	 reglulega	 efni	 sem	 er	 ýmist	 fyndið,	 áhugavert,	 persónulegt	 og	

óvenjulegt,	sem	vekur	mikla	athygli	og	mikil	viðbrögð	(Snærós	Sindradóttir,	2017).	Þeir	

nota	 samfélagsmiðla	 til	 þess	 að	 birta	myndir	 og	 uppfærslur	 af	 sér	 og	 leyfa	 þeim	 sem	

hafa	áhuga	á	að	fylgjast	með.	Þeir	veita	fylgjendum	sínum	nýjustu	upplýsingar	um	sjálfa	

sig	með	því	að	fjalla	um	hvernig	þeir	klæða	sig,	mataræði	sitt	og	hvernig	lífsstíl	þeir	lifa.	

Þeir	sem	fylgja	áhrifavöldum	vilja	oft	líkjast	þeim	og	kaupa	þar	af	leiðandi	oft	það	sama	

og	áhrifavaldar	fjalla	um	og	veitir	það	fylgjendunum	ákveðið	sjálfstraust	(Zhu	og	Chen,	

2015).		

Áhrifavaldar	 eru	 sagðir	 vera	 leiðendur	 (e.	 market	 movers)	 en	 fólk	 leitar	 til	 þeirra	

reynslu,	 skoðana	 og	 ábendinga	 áður	 en	 það	 tekur	 ákvörðun	 um	 kaup	 á	 vöru	 eða	

þjónustu	 (Agarwal	o.fl.,	2011).	Markaðssetning	 fyrirtækja	 í	 samstarfi	við	áhrifavalda	er	

orðin	 viðurkennd	aðferð	 sem	 fer	mjög	 vaxandi	 og	 getur	umtal	 áhrifavalda	 á	 vöru	eða	

þjónustu	skilað	sér	 í	 skilvirkri	markaðssetningu	 (Keller	o.fl.,	2007;	Þóroddur	Bjarnason,	

2017).	Áhrifavaldar	geta	hjálpað	vörumerki	að	ná	fram	áreiðanlegri	og	trúverðugri	nánd	

við	neytendur	(Uzunoglu	og	Kip,	2014).	Þar	af	leiðandi	hafa	fjöldi	fyrirtækja	tekið	upp	á	

samstarf	við	áhrifavalda	til	þess	að	stýra	umtali	á	vörum	sínum	eða	þjónustu	með	því	að	

láta	 áhrifavalda	 fjalla	 um	 vöruna	 eða	 þjónustuna	 á	 sínum	 samfélagsmiðlum.	 Ef	

áhrifavaldur	 fær	 greiðslu	 fyrir	 umfjöllunina	 þá	 er	 talað	 um	 kostaða	 auglýsingu	 (e.	

sponsered	content).	Greiðsla	getur	verið	misjöfn	en	er	ýmist	í	formi	fégreiðslu	eða	gjafa	

eftir	samkomulagi	(Lu,	Chang	og	Chang,	2014).		

Í	grein	Keller	o.fl.	(2007)	kom	það	fram	að	fyrirtæki	ættu	að	leggja	áherslu	á	samstarf	

við	áhrifavalda	þar	sem	þeir	væru	viljugri	en	aðrir	neytendur	til	þess	að	læra	meira	um	

vöru	 og	 þjónustu	 og	 kynna	 fyrir	 fylgjendum	 sínum.	 Fyrirtæki	 gætu	 í	 samstarfi	 við	

áhrifavalda	haldið	viðburði	sem	tengjast	sínu	vörumerki	og	gefið	þeim	afsláttarmiða	og	

sýnishorn	 til	 þess	 að	 dreifa	 til	 fylgjenda	 sinna	 (Keller	 o.fl.,	 2007).	 Á	 Íslandi	 eru	 tvö	

fyrirtæki	starfandi,	Eylenda	og	Ghostlamp,	sem	koma	að	stafrænni	markaðssetningu	og	

hjálpa	fyrirtækjum	að	finna	réttu	áhrifavaldana	til	þess	að	kynna	vöru	sína	og	þjónustu	

(Pétur	Gunnarsson,	2017;	Snærós	Sindradóttir,	2017).		

Rannsókn	Önnu	Margrétar	Steingrímsdóttur	(2016)	leiddi	í	ljós	að	neytendur	telja	sig	

verða	 fyrir	 áhrifum	 af	 umfjöllun	 þekktra	 einstaklinga	 á	 vörum,	 vörumerkjum	 eða	
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þjónustu	 og	 að	 áhrifin	 væru	 svo	 mikil	 að	 umfjallanirnar	 leiddu	 jafnvel	 til	 kaupa.	

Niðurstöður	sýndu	að	tveir	þriðju	hlutar	þátttakenda	í	rannsókninni	höfðu	kynnst	nýjum	

vörum	 eða	 þjónustu	 í	 gegnum	 umfjallanir	 áhrifavalda,	 sem	 styður	 við	 það	 sem	 Keller	

o.fl.	 (2007)	 fjölluðu	 um	 í	 grein	 sinni	 að	 fyrirtæki	 ættu	 að	 leggja	 áherslu	 á	

markaðssetningu	 með	 áhrifavöldum.	 Hins	 vegar	 kom	 í	 ljós	 í	 rannsókninni	 að	

þátttakendur	báru	 lítið	 traust	 til	umfjallana	um	vörur	eða	þjónustu	sem	voru	kostaðar	

með	 fríum	 vörum	 eða	 peningagreiðslum	 og	 var	 viðhorf	 þeirra	 gagnvart	 því	 neikvætt	

(Anna	 Margrét	 Steingrímsdóttir,	 2016).	 Samkvæmt	 niðurstöðum	 Lu,	 Chang	 og	 Chang	

(2014)	 þá	 kom	 það	 fram	 að	 ef	 neytendur	 höfðu	 mikla	 vörumerkjavitund	 á	 vöru	 eða	

þjónustu	sem	áhrifavaldur	fjallaði	um	að	þá	virtust	viðhorf	þeirra	til	kostaðrar	umfjallana	

vera	 tiltölulega	 jákvætt.	 Þetta	 átti	 einnig	 við	 þegar	 áhrifavaldar	 fjölluðu	 um	 vöru	 eða	

þjónustu	í	kostaðri	umfjöllun	sem	neytendur	leituðu	sérstaklega	að.		
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6 	Aðferð	

Viðfangsefni	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 finna	 hvernig	 þekktir	 einstaklingar	 eða	

áhrifavaldar	 innan	 samfélagsmiðla	 skilgreina	 sitt	 persónulega	 vörumerki	 á	

samfélagsmiðlum	 og	 hvað	 þeir	 telja	 að	 þurfi	 til	 þess	 að	 móta	 sterkt	 persónulegt	

vörumerki.	 Með	 rannsókninnni	 verður	 skoðað	 hvernig	 áhrifavaldar	 miðla	 sínu	

persónulega	 vörumerki	 til	 annarra	 og	 hvernig	 þeir	 stjórna	 því.	 Í	 því	 samhengi	 verður	

skoðað	hvað	þeir	 telja	 að	 sterkt	 persónulegt	 vörumerki	 sé	 og	 af	 hverju	og	hverjir	 eru	

kostir	þess	að	vera	með	sterkt	persónulegt	vörumerki.	Rannsóknarspurningin	sem	unnið	

var	eftir	er	eftirfarandi:		

Hvernig	 skilgreina	 áhrifavaldar	 sitt	 persónulega	 vörumerki	 og	 hvað	 þarf	 til	 þess	 að	

móta	sterkt	vörumerki	á	samfélagsmiðlum	að	þeirra	mati?	

Í	þessari	rannsókn	er	stuðst	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	(e.	qualitative	research)	

en	sú	aðferð	er	notuð	til	þess	að	fanga	raddir	viðmælenda	og	gefur	rannsakanda	dýpri	

skilning	á	reynslu	þeirra	á	ákveðnu	viðfangsefni.	Eigindlegar	rannsóknir	eru	túlkandi	og	

fela	í	sér	að	safna,	greina	og	túlka	gögn	með	hjálp	meðal	annars	viðtala,	vettvangsnóta	

og	 rýnihópa	 þar	 sem	 fylgst	 er	 með	 hvað	 fólk	 gerir	 og	 segir.	 Mikilvægt	 er	 að	 gæta	

hlutleysis	 þegar	 framkvæmdar	 eru	 þess	 konar	 rannsóknir	 og	 leggja	 sínar	 skoðanir	 til	

hliðar	(Burns	og	Bush,	2014;	Rabinoet,	2011).	

6.1 Viðmælendur	
Við	val	á	viðmælendum	var	notast	við	markmiðsúrtak	sem	fól	í	sér	að	rannsakandi	valdi	

sér	einstaklinga	sem	hann	taldi	að	gætu	veitt	upplýsingar	yfir	ákveðið	viðfangsefni	sem	

byggðust	á	þekkingu	þeirra	og	reynslu	(Bernard,	2002).	Rannsakandi	hafði	samband	við	

þátttakendur	í	gegnum	tölvupóst	og	í	gegnum	vefmiðilinn	Facebook	með	kynningarbréfi	

sem	sjá	má	í	viðauka	1.		

Sendur	var	póstur	á	alls	 tíu	manns.	Fyrst	var	sendur	póstur	á	sex	aðila	en	erfiðlega	

gekk	að	ná	sambandi	við	suma	og	 fór	svo	að	tveir	aðilar	svöruðu	ekki	 til	baka	eftir	að	

hafa	 samþykkt	 það	 að	 koma	 í	 viðtal.	 Leit	 rannsakandi	 á	 það	 sem	 að	 þeir	 aðilar	 væru	

hættir	 við	og	ákvað	að	hafa	 samband	við	aðra	og	 sendi	út	póst	á	 fjóra	einstaklinga	 til	
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viðbótar.	Tveir	af	þeim	gátu	ekki	 tekið	þátt	 í	 rannsókninni.	Þrátt	 fyrir	erfiði	hvað	þetta	

varðaði	 þá	 var	 ekkert	 mál	 að	 finna	 stað	 og	 stund	 með	 þeim	 sem	 tóku	 þátt	 í	

rannsókninni.	Fór	svo	að	tekin	voru	eigindleg	viðtöl	við	sex	einstaklinga,	fimm	konur	og	

einn	 karl	 sem	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 vera	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum.	

Viðmælendur	A,	 B,	 C,	D	 og	 E	 eru	 konur	 og	Viðmælandi	 F	 er	 karl.	 Viðmælendur	 eru	 á	

aldursbilinu	23	til	28	ára	og	er	meðalaldur	þeirra	26	ár.	

Ø Viðmælandi	 A	 lífsstílsbloggari	 og	 notar	 mest	 samfélagsmiðilinn	 Snapchat.	
Viðmælandi	notar	einnig	blogg	til	þess	að	styðja	við	það	efni	sem	hún	fjallar	um	
á	Snapchat.	Eins	er	viðmælandi	líka	að	nota	Instagram	en	ekki	eins	mikið	og	hina	
miðlana.	 Viðmælandi	 deilir	 á	 sínum	miðlum	 útlitstengdum	 þáttum	 eins	 og	 til	
dæmis	förðunarráðum,	heilsu	og	mataræði,	hlutum	sem	koma	að	heimilinu	og	
ferðalögum	hennar	um	heiminn.		

Ø Viðmælandi	B	er	 lífstílsbloggari	 og	 virkur	 áhrifavaldur.	Viðmælandi	hefur	 lengi	
verið	að	blogga	og	notar	Facebook	til	þess	að	láta	fylgjendur	sína	vita	af	nýjum	
færslum,	en	hefur	nýlega	einnig	fært	sig	yfir	á	Snapchat	og	Instagram.	Fallegt	og	
vandað	myndefni	er	það	sem	viðmælandi	leggur	áherslu	á	og	fjallar	aðallega	um	
húðumhirðu,	tísku,	heimilishönnun	og	ferðalög.		

Ø Viðmælandi	C	er	snappari	en	notar	einnig	Instagram	og	Facebook.	Viðmælandi	
leggur	mikið	upp	úr	því	að	koma	fram	sem	venjuleg	manneskja	og	fjallar	um	sitt	
daglega	 líf	 sem	móðir	og	eiginkona.	Markmið	viðmælanda	er	að	 láta	 fólki	 líða	
eins	og	það	tilheyrir	og	að	allir	séu	jafnir.		

Ø Viðmælandi	D	er	lífstílsbloggari	og	notar	miðlana	Snapchat,	Instagram	og	blogg.	
Efnið	sem	viðmælandi	deilir	með	á	Snapchat	eru	oft	persónuleg	málefni	og	
hvatning.	Á	Instagram	deilir	viðmælandi	vönduðum	myndum	sem	tengjast	tísku	
og	ferðalögum.	

Ø Viðmælandi	E	er	förðunarfræðingur	og	áhrifavaldur.	Viðmælandi	notar	helst	
Snapchat	og	Instagram	til	þess	að	koma	sinni	vinnu	á	framfæri.	Viðmælandi	deilir	
einna	helst	förðunarráðum	og	þeim	snyrtivörum	sem	hann	notar	en	er	nú	
byrjaður	að	deila	meira	um	sitt	daglega	lífi.		

Ø Viðmælandi	F	er	heilsu-	og	lífsstílssnappari	og	notast	eingöngu	við	Snapchat	en	
er	að	huga	að	því	að	færa	sig	líka	yfir	á	Instagram.	Efnið	sem	viðmælandi	deilir	á	
sínum	samfélagsmiðlum	er	allt	sem	tengist	heilsu,	eins	og	hreyfingu	og	hollu	
mataræði.	Viðmælandi	deilir	einnig	ráðum	tengdum	sinni	atvinnu.		

6.2 Gagnaöflun	og	viðtalsrammi	
Rannsóknarformið	sem	notast	var	við	voru	hálfstöðluð	viðtöl	(e.	semi-structured)	og	bjó	

rannsakandi	til	viðtalsramma	sem	farið	var	eftir	í	viðtölunum,	en	með	því	móti	að	geta	

leitt	viðtölin	út	í	samtal	og	bæta	við	spurningum	ef	þess	hefði	þurft.	Hálfstöðluð	viðtöl	
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bjóða	upp	á	sveigjanleika	 í	viðtali	þar	sem	að	viðtalsramminn	samanstendur	af	opnum	

spurningum	 en	 býður	 rannsakanda	 einnig	 upp	 á	 þann	 möguleika	 að	 þrengja	

spurningarnar	 og	 spurja	 viðmælendur	 nánar	 út	 í	 viðfangsefnið	 (Rabinoet,	 2011).	

Notaðar	voru	opnar	spurningar	að	mestu	leyti	sem	gáfu	þátttakendum	kost	á	að	ræða	

efnið	frjálslega	fremur	en	að	svara	spurningunum	með	einungis	jái	eða	neii.	Ef	spurt	var	

lokaðrar	 spurningar	 þá	 var	 stuðst	 við	 ,,prób”	 spurningar,	 sem	 felast	 í	 að	 biðja	

viðmælanda	 um	 að	 útskýra	 svar	 sitt	 nánar,	 til	 þess	 að	 öðlast	meiri	 skilning	 á	 svörum	

hans.		

Innan	viðtalsrammans	voru	25	spurningar	og	af	þeim	voru	tvær	bakgrunnspurningar.	

Viðtalsrammanum	 var	 skipt	 í	 þrjá	 hluta	 ásamt	 bakgrunnspurninganna	 í	 byrjun.	 Fyrst	

voru	spurðar	spurningar	sem	sneru	að	notkun	viðmælanda	á	samfélagsmiðlum	og	voru	

þær	 samtals	 sex.	 Fjórar	 spurningar	 fjölluðu	 um	 hvers	 konar	 ímynd	 viðmælandi	 vildi	

miðla,	hvernig	hann	héldi	að	aðrir	skynjuðu	sig	og	hvort	hann	taldi	að	efnið	sem	hann	

léti	frá	sér	hefði	áhrif	á	skoðun	fólks.	Því	næst	voru	spurðar	sjö	spurningar	sem	tengdust	

persónulegu	vörumerki	viðmælanda.	Að	lokum	voru	spurðar	spurningar	sem	snerust	um	

samstarf	 viðmælanda	 við	 fyrirtæki	 og	 fylgjendum	 hans	 á	 samfélagsmiðlum.	 Þennan	

viðtalsramma	má	sjá	í	heild	sinni	í	viðauka	2.	Markmið	með	spurningunum	var	fyrst	og	

fremst	 að	 fá	 sem	 bestu	 mynd	 á	 hvað	 viðmælendur	 telja	 að	 búi	 á	 bakvið	 sterkt	

persónulegt	 vörumerki.	 Eins	 var	 leitast	 eftir	 svörum	 á	 hvernig	 samfélagsmiðlar	 hefðu	

hjálpað	viðmælendum	að	koma	sér	á	framfæri	og	hvaða	ávinning	þeir	höfðu	út	frá	því	

að	hafa	mótað	sitt	persónulega	vörumerki.		

Viðtölin	voru	tekin	á	þeim	stöðum	sem	samið	var	um,	nema	síðustu	tvö	viðtölin	voru	

tekin	með	 hjálp	myndsímaforritsins	 Skype	 og	 voru	 þau	 viðtöl	 hljóðrituð	 á	 einkatölvu.	

Tvö	 viðtöl	 voru	 tekin	 upp	 á	 kaffihúsi,	 eitt	 á	 heimili	 viðmælenda	 og	 eitt	 á	 vinnustað	

viðmælenda.	 Viðtölin	 voru	 tekin	 upp	með	 leyfi	 viðmælanda	 og	 notast	 var	 við	 forrit	 í	

Iphone	7	að	nafni	Voice	memos.	Viðtölin	sex	tóku	frá	26	mínútum	upp	í	34	mínútur	að	

lengd	og	voru	þau	tekin	á	tímabilinu	15.	október	til	14.	nóvember,	2017.		

6.3 Gagnagreining	og	úrvinnsla	
Að	 loknu	 hverju	 viðtali	 var	 það	 afritað,	 orð	 fyrir	 orð,	 ásamt	 athugasemdum	

rannsakanda.	 Eftir	 að	 öllum	 gögnum	 hafði	 verið	 safnað,	 frá	 sex	 viðtölum,	 voru	 þau	

greind	með	það	 í	huga	að	 finna	ákveðið	þema.	Til	að	byrja	með	þá	 las	 rannsakandinn	
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vandlega	 yfir	 hvert	 og	 eitt	 viðtal	 nokkrum	 sinnum	 til	 þess	 að	 öðlast	 dýpri	 skilning	 á	

heildarupplifun	 þátttakanda	 og	 punktaði	 niður	 þá	 þætti	 sem	 þóttu	 áhugaverðir.	 Því	

næst	var	farið	í	það	að	flokka	viðtölin	í	meginþema	út	frá	því	sem	vakti	mestu	athyglina.	

Meginþema	voru	fjögur:	Ímynd,	sérstaða,	miðlun	persónulegs	vörumerkis	og	ávinningur.	

Tvö	 þema	 höfðu	 undirþema	 sem	 sjá	 má	 á	 mynd	 2.	 Niðurstöðurnar	 eru	 byggðar	 á	

einstökum	 túlkunum	 höfundar	 auk	 upplýsinga	 sem	 aflað	 var	 hjá	 viðmælendum	 í	

viðtölunum.		

	

Mynd	2:	Þemagreining	rannsóknar	 	
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7 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	mun	höfundur	greina	frá	helstu	niðurstöðum	úr	viðtölum	sem	tekin	voru	

við	 sex	 áhrifavalda	 á	 samfélagsmiðlum	 á	 Íslandi	 um	 þeirra	 persónulega	 vörumerki.		

Niðurstöðum	rannsóknarinnar	er	skipt	 í	 fjóra	kafla	eftir	meginþema	sem	kom	í	 ljós	við	

greiningu	gagna:	Ímynd,	sérstaða,	miðlun	persónulegs	vörumerkis	og	ávinningur.	Fjallað	

verður	um	þessi	þema	og	þau	undirþema	sem	komu	í	ljós	við	hvert	og	eitt	þeirra.	

7.1 Ímynd	
Viðmælendur	 voru	 allir	 meðvitaðir	 um	 að	 þeir	 voru	 á	 einn	 eða	 annan	 hátt	 að	miðla	

einhverri	ákveðinni	 ímynd	á	samfélagsmiðlum.	Allir	viðmælendur	voru	sammála	því	að	

efnið	sem	þeir	létu	frá	sér	á	samfélagsmiðlum	hefði	getað	haft	áhrif	á	hvernig	aðrir	litu	á	

þá.	Þar	af	 leiðandi	pössuðu	þeir	 sig	að	 láta	ekki	 inn	efni	á	 sína	miðla	 sem	hefði	getað	

skaðað	ímynd	þeirra.		

7.1.1 Óviðeigandi	efni	

Allir	viðmælendur	voru	sammála	því	að	það	þurfti	að	huga	að	því	hvort	efnið	sem	þeir	

létu	inn	á	sína	miðla	væri	viðeigandi	og	að	það	gæti	skaðað	þeirra	ímynd	ef	þeir	sýndu	

ekki	aðgát.	Líkt	og	viðmælandi	A	segir	hér:		

...	ég	myndi	aldrei	fara	að	fjalla	um	eitthvað	sem	að	ég	er	ekki	að	gera	eða	
hentar	mér	 ekki,	 það	 er	 svona	 svolítið	 ákveðinn	 partur	 af	 því	 að	 halda	 þá	
minni	ímynd	eins	og	ég	soldið	vilji	að	hún	sé	...	

	
Viðmælandi	B	ákvað	að	setja	sér	ákveðnar	reglur	og	tileinkaði	sér	nokkur	gildi	eftir	að	

hún	opnaði	sína	miðla	og	nefndi	dæmi	eins	og	að	gera	alltaf	eitthvað	jákvætt	í	staðinn	

fyrir	 að	 tala	um	neikvæða	hluti,	 vera	ekki	 að	 láta	 inn	efni	 sem	gæti	haft	 slæm	áhrif	 á	

aðra	og	að	vera	fyrirmynd	fyrir	ungar	stúlkur	sem	fylgdust	með	henni.	Viðmælandi	F	tók	

undir	þetta	og	sagðist	ekki	láta	inn	efni	sem	gæti	hafa	sært	aðra	eða	verið	niðrandi:	,,ef	

ég	væri	að	djóka	svona	með	svartan	húmor	með	vinum	mínum	eða	barnsmóður	minni	

eða	eitthvað	svoleiðis	þá	myndi	ég	aldrei	henda	því	inni	á	Snapchat	sko	mér	finnst	það	

kannski	ekki	við	hæfi	sko”.	Viðmælandi	C	var	á	sama	máli	og	sagðist	vera	meðvituð	um	

að	sumt	efni	á	ekki	heima	á	opinberum	vettvangi	eins	og	dónalegur	talsmáti:	
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...	ég	pæli	alveg	í	því	að	nota	ekki	shit	og	fokk	þegar	ég	er	að	segja	eitthvað	á	
netinu	en	ég	legg	ekkert	brjálæðislega	orku	í	það	en	ég	pæli	svo	sem	alveg	í	
því,	þú	veist	passa	svolítið	að	vera...já,	bara	að	vera	 innan	 línunnar,	maður	
fer	ekki	út	fyrir	einhverjar	línur	á	opinberum	vettvangi.		

	
Viðmælandi	E	sagði	í	viðtalinu	að	hún	passaði	að	láta	ekki	inn	efni	sem	þætti	óviðeigandi	

á	 sína	miðla	og	nefndi	dæmi	eins	og	áfengi:	 ,,þú	veist	ég	myndi	 til	 dæmis	aldrei	 setja	

mikið	af	mér	á	djamminu	eða	full	eða	eitthvað,	ég	myndi	ekki	vilja	að	fólk	þú	veist	væri	

eitthvað	bara	ehh	ókei	hún	er	 svolítið	 tæp	eða	eitthvað	 fattaru”.	Viðmælandi	 F	 talaði	

einnig	 um	 áfengi	 og	 sagði	 að	 hann	 hefði	 aldrei	 látið	 inn	 efni	 á	 hans	 miðil	 sem	 væri	

óviðeigandi	því	það	gæti	skaðað	þá	ímynd	sem	hann	hafði	byggt	upp.	Hafði	viðmælandi	

F	um	þetta	að	segja:		

Ég	held	að	fólkið	sem	fylgist	með	mér	feel-i	mig	fyrir	hvað	ég	er	að	gera	og	
ég	passa	mig	bara	að	gera	það	rétt	skiluru	ég	er	ekki	að	gera	eitthvað,	þúst	
ég	 myndi	 aldrei	 fara	 á	 eitthvað	 barkvöld	 eða	 á	 einhvern	 stað	 að	 preppa	
einhvern	bjór	 skiluru	 af	 því	 ég	 þekki	 ekki	 bjór	 skiluru	 þannig	 ég,	 þá	myndi	
fólk	bara	hugsa	hvað	er	hann	að	gera...af	því	að	það	er	ekki	ég	skiluru.	

	
Viðmælendur	voru	sammála	því	að	allt	efni	sem	væri	óviðeigandi	á	þeirra	miðlum	gæti	

skaðað	ímynd	þeirra	ef	þeir	hefðu	sýnt	efni	sem	þótti	óviðeigandi	eða	hegðun	sem	ekki	

þótti	sæmileg.		

7.1.2 Álit	annarra	

Til	þess	að	fá	betri	innsýn	á	hvernig	ímynd	viðmælendur	væru	að	reyna	að	miðla	á	sínum	

miðlum	 og	 til	 fylgjenda	 sinna,	 var	 spurt	 tveggja	 spurninga,	 annars	 vegar	 hvernig	 þeir	

héldu	 að	 aðrir	 skynjuðu	 sig	 sem	 persónu	 og	 hins	 vegar	 hvernig	 þeir	 vildu	 að	 aðrir	

skynjuðu	sig.	Mörgum	þótti	 frekar	erfitt	að	svara	þessari	 spurningu	og	voru	svörin	við	

spurningunum	misjöfn	eftir	viðmælendum.	Viðmælandi	A	hafði	mikið	um	þetta	að	segja	

og	kom	með	góðan	punkt:		

Samfélagsmiðlar	eru	líka	svolítið	þannig	að	þó	maður	reynir	auðvitað	að	vera	
einlægur	 og	 bara	 vera	 maður	 sjálfur	 að	 auðvitað	 er	 maður	 samt	 með	
ákveðna	hugmynd	um	hvernig	maður	vill	að	fólk	sjái	sig	og	auðvitað	þú	veist,	
það	er	oft	verið	að	tala	um	þessa	glansmynd...að	þó	maður	sé	kannski	ekki	
meðvitaður	að	vera	ekki	með	einhverja	glansmynd	þá	er	það	bara	þannig	að	
við	 sem	 félagsverur	 við....það	 skiptir	 okkur	máli	 hvað	 öðrum	 finnst	 og	 við	
viljum	að	aðrir	haldi	að	við	séum	ótrúlega	frábær	og	þannig	að	já	ég	held	að	
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þú	veist	auðvitað	vill	ég	að	fólk	sjái	mig	sem	manneskjuna	sem	ég	reyni	að	
setja	út	en	hvort	það	geri	það	 í	 raun	og	veru	er	náttúrulega	bara	eitthvað	
sem	ég	get	ekki	svarað.	

	
Þetta	virtist	eiga	við	sem	flesta,	þar	sem	næstum	allir	viðmælendur	töluðu	um	það	beint	

eða	óbeint,	að	þeir	reyndu	að	sýna	sína	bestu	hlið	á	þeirra	miðlum.	

Þegar	 viðmælandi	 B	 var	 spurð	um	hvað	hún	héldi	 að	 aðrir	 sæu	 sig	 sem	þá	 svaraði	

hún:	,,örugglega	sem	svona	uptight	manneskju...og	já	svona	fagmannlega	og	vandvirka”	

en	vonaðist	til	að	fólk	sæi	sig	sem	opna	og	vandvirkna	manneskju	sem	væri	samkvæm	

sjálfri	sér.	Viðmælandi	C	talaði	um	að	hafa	fengið	mörg	skilaboð	frá	fylgjendum	sínum	

um	hvað	hún	væri	fyrir	þeim,	venjuleg	manneskja,	og	að	það	væri	ábyggilega	það	sem	

aðrir	 sæju	 hana	 fyrir	 sér	 sem.	 Viðmælandi	 C	 sagðist	 vona	 að	 fyrir	 öðrum	 væri	 hún	

venjuleg	manneskja	og	reyndi	hún	að	miðla	til	fylgjenda	sinna	að	hún	væri	ekki	betri	en	

neinn,	og	það	væri	heldur	enginn	betri	en	hún	og	að	allir	væru	jafnir.	

Viðmælandi	A	talaði	um	að	auðvitað	hefði	þurft	að	passa	upp	á	sitt	vörumerki	og	að	

byggja	það	upp,	eins	og	með	hverja	aðra	vörumerkjauppbyggingu,	láta	inn	það	efni	sem	

styrkti	ímynd	vörumerkisins	út	frá	þeirri	hugmynd	sem	A	vonaðist	til	að	fólk	hafi	um	sig.	

Viðmælandi	D	tók	undir	það	og	sagðist	hafa	ákveðna	hugmynd	um	hvernig	hún	vildi	að	

aðrir	hafi	um	sig	og	 léti	efni	 inn	á	sína	miðla	sem	styrktu	þá	hugmynd	og	 tók	þá	 tísku	

sem	 dæmi.	 Viðmælandi	 F	 kom	 að	 því	 að	 hann	 tæki	 stundum	 tal	 um	 forvarnir	 gegn	

neyslu	 eiturlyfja	 og	 áfengi	 á	 sínum	miðlum	 þar	 sem	 hann	 hefur	 reynt	 að	 ná	 til	 unga	

fólksins:	

Stundum	 er	 ég	 með	 smá	 svona	 forvarnar,	 þú	 veist	 ég	 hef	 aldrei	 notað	
eiturlyf	og	ég	drekk	eiginlega	ekki,	mjög	sjaldan,	 lifi	mjög	hollt	og	það	sýnir	
bara	að	þú	veist,	ég	veit	að	margir	hlutir	hef	ég	aldrei	getað	gert	ef	ég	hefði	
verið	í	rugli	...	

	
Með	þessu	reyndi	hann	að	hafa	áhrif	á	sína	ímynd	með	því	að	fá	fólk	til	að	sjá	sig	sem	

heilbrigðan	einstakling	sem	væri	ekki	í	óreglu.	

Heilt	yfir	allt	þá	kom	það	fram	hjá	flestöllum	að	þau	vonuðust	til	þess	að	fólk	hefði	

séð	þau	sem	jákvæðar	manneskjur	sem	væru	samkvæmar	sjálfum	sér.	Það	sýndi	að	allir	

viðmælendurnir	 höfðu	 þar	 af	 leiðandi	 ákveðna	 skoðunn	 á	 hvernig	 þeir	 vildu	 birtast	

öðrum	og	höfðu	þannig	mótað	sér	einhvern	grunn	að	ímynd	sinni.		
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7.1.3 Meðvitund	um	persónulegt	vörumerki	

Í	 viðtölunum	voru	viðmælendur	 spurðir	að	því	hvort	þeir	 væru	meðvitaðir	um	það	að	

þeir	væru	persónulegt	vörumerki.	Allir	viðmælendur	nema	einn	voru	meðvitaðir	um	sitt	

persónulega	vörumerki	og	höfðu	annað	hvort	nýlega	gert	sér	grein	 fyrir	því	eða	unnið	

hart	að	því	að	byggja	það	upp	í	einhvern	tíma.	Viðmælandi	A	nefndi	 í	viðtalinu	að	hún	

hefði	 gert	 sér	 grein	 fyrir	 sínu	 persónulega	 vörumerki	 fyrir	 nokkrum	 árum,	 fyrir	 tíma	

samfélagsmiðla	þegar	hún	keppti	í	fitness:	

...	sko	ég	hef	alltaf	verið	svona	rosa	mikið	í	því	svona	koma	mér	á	framfæri	
og	 gera	 eitthvað	 nýtt	 og	 svona	 finnst	 gaman	 að	 taka	 þátt	 í	 einhverjum	
verkefnum	 og	 allt	 svoleiðis	 og	 bara	 eins	 og	 ég	 var	 náttúrulega	 að	 keppa	 í	
fitness	og	það	var	alveg	ákveðinn	partur	af	mér	sem	fólk	sá	mig	alltaf	sem	og	
það	var	alveg	svona,	ég	byrjaði	á	því	og	þá	svona	fattaði	ég	að	maður	gæti,	
að	með	því	að	koma	sér	á	framfæri	að	þá	gæti	maður	byggt	eitthvað	svona	
upp,	af	því	að	með	því	öllu	fann	ég	að	ég	gat	talað	við	fyrirtæki	og	aðila	sem	
ég,	það	er	að	segja	þegar	ég	var	að	keppa	í	fitness,	og	þá	svona	þau	vissu	um	
hvað	 ég	 snerist	 þá	 gat	 ég	 einhvern	 veginn	 byrjað	 að	 byggja	 upp	 svona	
ákveðna...eitthvað	ákveðið	...	

	
Hins	vegar	var	viðmælandi	F	ekki	búinn	að	vera	meðvitaður	 lengi	um	sitt	persónulega	

vörumerki	heldur	gerði	hann	sér	grein	fyrir	því	í	byrjun	árs	2017.	Hann	sagðist	hafa	áttað	

sig	 á	 að	 hann	 stæði	 fyrir	 einhverju	 sem	 tengdist	 heilbrigði	 og	 það	 væri	 eitthvað	 sem	

hann	væri	búinn	að	setja	fram	sjálfviljugur	og	að	fólk	treysti	því	sem	hann	hefur	látið	frá	

sér.	

Viðmælandi	B	hefur	verið	lengi	meðvituð	um	sitt	persónulega	vörumerki	og	talaði	um	

að	 passa	 upp	 á	 það	 eins	 og	 hvert	 annað	 vörumerki	 en	 hefur	 jafnframt	 leyft	 því	 að	

breytast	og	mótast	í	takt	við	sig	sjálfa:	

...	 náttúrulega	nafnið	mitt	 er	orðið	bara	 svona	vörumerki,	 sem	er	 rosalega	
fyndið	því	þetta	er	bara	nafnið	mitt	en	þú	veist...hvenær	gerði	ég	mér	grein	
fyrir	 því...ég	 veit	 það	ekki	 alveg,	 örugglega	 tvö	þrjú	 ár	 síðan	 sko	 en	 svo	 er	
bara	 alltaf	 orðið	meira	 og	meira	 og	maður	þarf	 náttúrulega	bara	 að	passa	
upp	á	þetta	vörumerki	eins	og	allt	annað	sko	þess	vegna	setti	ég	ákveðnar	
reglur	 eða	 gildi	 til	 þess	 að	 svona	 ganga	 út	 frá...en	 náttúrulega	 ég	 breytist	
bara	alveg	eins	og	þú	veist	vörumerki	eða	þannig...ég	leyfi	því	bara	að	vera	
ég.	
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Viðmælandi	 E	 gerði	 sér	 ekki	 strax	 grein	 fyrir	 sínu	persónulega	 vörumerki,	 ekki	 fyrr	 en	

hún	hafði	 verið	með	 sína	miðla	 opna	 fyrir	 almenningi	 í	 heilt	 ár.	 Viðmælandi	 E	 opnaði	

sína	miðla	árið	2015	en	sagði	að	í	byrjun	árs	2016	hafi	hún	tekið	eftir	þeim	áhrifum	sem	

hún	hafði	á	aðra:	

Já	ég	er	meðvituð	um	það	en	ég	gerði	mér	ekki	strax	grein	fyrir	því,	ég	gerði	
mér	eiginlega	ekki	grein	 fyrir	því	bara	 fyrr	en	ári	eftir	en	ég	byrjaði	 í	þessu	
eða	byrjaði	með	vörumerkið,	bara	hversu	mikil	áhrif	þetta	getur	haft.	Þannig	
að	ég	svona,	já	ég	áttaði	mig	sirka	ári	eftir	að	ég	opnaði	alla	mína	aðganga	og	
þannig...hversu	stórt	batterí	þetta	er	í	rauninni.	

	
Viðmælandi	D	talaði	einnig	um	að	þegar	hún	hefði	séð	þau	áhrif	sem	hún	hafði	á	aðra,	

að	 þá	 hafi	 hún	 áttað	 sig	 á	 því	 að	 hún	 væri	 með	 eitthvað	 ákveðið	 í	 höndunum.	

Viðmælandi	D	sagðist	hafa	áttað	sig	sérstaklega	á	sínu	persónulega	vörumerki	þegar	hún	

gaf	út	 vörulínu	á	 sínu	nafni.	 Salan	var	mikil	og	allt	 gekk	vel	og	 sagði	 viðmælandi	D	að	

þetta	 hefði	 aldrei	 gengið	 svona	 vel	 ef	 hennar	 nafn	 væri	 ekki	 þekkt	 og	 ef	 hennar	

fylgjendur	 treystu	 ekki	 hennar	persónulega	 vörumerki:	 ,,Fólk	 er	 náttúrulega	 í	 rauninni	

bara	að	kaupa	það	sem	þú	ert	að	gera	því	fólk	hefur	trú	á	því	sem	þú	ert	að	gera	skiluru	

og	það	treystir	þér	og	vill	styðja	þig.”		

Þegar	 viðmælandi	 C	 var	 spurð	 út	 í	 hvort	 hún	 væri	 meðvituð	 um	 að	 hún	 væri	

persónulegt	 vörumerki	 þá	 svaraði	 hún:	 ,,Neih,	 ég	 viðurkenni	 það	 alveg	 fúslega,	 ég	 er	

bara,	ég	pæli	ekkert	í	því,	ekki	fyrr	en	fólk	segir	það,	þá	er	ég	bara	ókei	what	hvað	er	ég	

búin	 að	 koma	 mér	 út	 í”.	 Eftir	 smá	 umræður	 um	 persónulegt	 vörumerki	 þá	 sagði	

viðmælandi	C:	

Ég	pæli	voða	lítið	í	þessu,	ég	bara	svona,	ég	held	að	það	sé	líka	bara	það	sem	
ég	svona	verð	að	halda	í	með	mitt,	þetta	vörumerki,	þá	verð	ég	að	passa	það	
að	halda	í	það	að	vera	venjuleg	og	ekki	detta	í	það	út	af	því	að	ég	held	það	sé	
voða	auðvelt	að	hrokast	bara	upp	og	bara	aaa	það	er	fullt	af	fólki	að	fylgjast	
með	mér,	þú	veist,	ég	held	það	sé	voða	dýrmætt	að	halda	í	það.	

	
Viðmælandi	C	 sagðist	ekki	 alveg	átta	 sig	á	hvað	hún	hafði	 í	höndunum	og	 sagðist	

pæla	voða	lítið	í	áhrifunum	sem	efnið	hennar	hefur	haft	á	aðra	en	virtist	samt	sem	

áður	vilja	halda	í	ákveðna	ímynd	eins	og	allir	hinir	viðmælendurnir.		
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7.2 Sérstaða	
Það	kom	sterkt	fram	í	öllum	viðtölunum	að	sérstaða	var	það	helsta	sem	þyrfti	til	þess	að	

móta	sterkt	persónulegt	vörumerki.	Flestir	töluðu	um	að	til	þess	að	skapa	sér	ákveðna	

sérstöðu	 þá	 þurfti	 einstaklingur	 að	 skoða	 það	 sem	 hann	 var	 góður	 í	 og	 skoða	 hvar	

áhugasvið	hans	lá	og	nýta	sér	það.	Það	þurfti	einnig	að	hafa	það	í	huga	hvert	stefnan	lá	

og	vinna	út	frá	því.	Þegar	viðmælandi	E	gerði	samfélagsmiðla	sína	opinbera	þá	skrifaði	

hún	niður	markmið	og	bjó	til	áætlun:	

Þegar	ég	var	að	byrja	þá	skrifaði	ég	niður	markmið...ég	skrifaði	alltaf	niður	
það	sem	ég	ætlaði	að	sýna	og	hvað	ég	átti	eftir	að	sýna	og	hvað	ég	ætlaði	að	
gera,	hversu	marga	 fylgjendur	mig	 langaði	að	vera	með	og	ég	var	alltaf	að	
vinna	eftir	því	og	það	voru	þú	veist,	ég	punktaði	allt	svoleiðis	niður	hjá	mér	
og	ég	held	að	það	hafi	hjálpað	mér	rosa	mikið,	þetta	var	eiginlega	bara	svona	
eins	og	ég	væri	með	stundaskrá	eða	svona	dagskrá,	bara	hvað	ég	ætlaði	að	
gera	með	þessu	og	það	hjálpaði	mér	náttúrulega	líka	...	

	
Viðmælandi	 A	 talaði	 sérstaklega	 um	 sérstöðu	 þegar	 hún	 var	 spurð	 um	 hvað	 þurfti	 til	

þess	að	móta	sterkt	persónulegt	vörumerki	og	sagði	að	um	leið	og	fólk	vissi	hvað	þú	sem	

einstaklingur	stóðst	 fyrir	og	gat	 tengt	einhverja	ákveðna	hluti	 sem	hann	heyrði	eða	sá	

við	 þig,	 að	 þá	 var	 hægt	 að	 segja	 að	 þú	 værir	 með	 sterkt	 persónulegt	 vörumerki.	

Viðmælandi	A	sagði:	

Ég	held	 að	það	 sé	bara	 að	 skapa	 sér	 sérstöðu...vera	með	eitthvað	ákveðið	
sem	að	fólk	veit	að	þú	ert,	ekki	endilega	kannski	best	í	en	þú	hefur	mestan	
áhugann	 á	 eða	 að	 þú	 ert	 með	 einhverja	 ákveðna	 sérstöðu	 í	 einhverjum	
ákveðnum	flokki	sem	fólk	getur	tengt	þig	við	 í	 rauninni	 [...]	 í	þessum	flokki	
hef	ég	bara	svona	skapað	mér	sérstöðu,	þú	veist,	hér	er	ég	bara	búin	að	lesa	
mig	mikið	 til	um	og	er	bara	með	ákveðna	þekkingu	þarna	og	það	er	svona	
kannski	enginn	annar	beint	að	gera	það,	skiluru.	

	
Viðmælandi	C	virtist	vera	á	sama	máli	og	nefndi	að	þeir	sem	voru	,,filter-aðri”	en	aðrir	á	

samfélagsmiðlum	 voru	 með	 ákveðna	 sérstöðu.	 Með	 því	 átti	 hún	 við	 að	 fólk	 átti	

auðveldara	með	að	mynda	tengingu	við	þá	áhrifavalda	sem	voru	búnir	að	aðgreina	sig	

frá	öðrum	á	einhverju	sérstöku	sviði.		

Viðmælandi	 D	 nefndi	 að	 í	 dag	 væru	 komnir	 það	 margir	 snapparar	 og	 bloggarar	 á	

Íslandi	að	til	þess	að	standa	upp	úr	þá	var	nauðsynlegt	að	vera	óhræddur	og	ófeimin	við	
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að	vera	maður	sjálfur	og	ekki	þykjast	vera	einhver	annar.	Viðmælandi	D	hafði	um	þetta	

að	segja:	

...	 af	 því	 að	ef	 þú	ætlar	 að	 fara	 að	 kópía	 einhvern	hundrað	prósent,	 þá	 er	
enginn	 að	 fara	 að	 fylgjast	með	 þér	 af	 því	 það	 er	 til	 einhver	 annar	 sem	 er	
þannig	skiluru...að	þora	að	leyfa	þér	að	vera	hundrað	prósent	þú	sjálfur	því	
að	það	er	enginn	annar	eins	og	þú.		

	
Viðmælandi	 F	 talaði	 einnig	 um	 áhrifavalda	 og	 nefndi	 að	 tuttugu	 vinsælustu	

áhrifavaldarnir	 voru	 einmitt	 þeir	 sem	 voru	 að	 gera	 svolítið	 annað	 heldur	 en	 að	 vinna	

venjulegu	vinnutímana	frá	átta	til	fimm.	Hann	taldi	að	lykillinn	að	því	að	standa	upp	úr	

væri	sá	að	hafa	gert	einhverja	öðruvísi	hluti	á	samfélagsmiðlum	því	það	væri	það	sem	

fólk	hafði	gaman	að	fylgjast	með.			

Viðmælendur	voru	beðnir	um	að	segja	frá	sínum	helstu	eiginleikum	sem	áhrifavaldar	

á	samfélagsmiðlum.	Viðmælandi	E	nefndi	að	hreinskilni	væri	mikilvægur	eiginleiki	 sem	

þyrfti	 að	 hafa	 til	 þess	 að	 byggja	 upp	 og	móta	 sterkt	 persónulegt	 vörumerki	 og	 koma	

hreint	fram.	Þegar	viðmælandi	B	var	beðin	um	að	segja	frá	sínum	helstu	eiginleikum	sem	

áhrifavaldur	þá	svaraði	hún:		

Ég	held	svona	aðal	svona	mitt	svona	thing	er	að	allt	efni	frá	mér	er	ótrúlega	
vandað...myndefni	og	allt	saman	þú	veist,	það	er	allt	svona	high	class	myndi	
ég	segja	og	ég	á	ekkert	ótrúlega	marga	samkeppnisaðila	í	því	á	landinu,	það	
eru	örfáir	 sem	eru	þú	veist	á	 sama	 leveli	 í	því	af	því	að	ég	hef	alltaf	notað	
erlend	blogg	og	þannig	sem	að	eru	svona	fyrirmyndir.		

	
Þegar	talið	barst	að	helstu	eiginleikum	í	viðtali	við	viðmælanda	C	þá	svaraði	hún	því	að	

hennar	sérstaða	var	sú	að	hún	hefði	unnið	mikið	með	þeim	skilaboðum	sem	hún	fékk	frá	

fylgjendum	sínum	og	talaði	mikið	um	hluti	sem	,,allir	eru	að	hugsa	en	þora	ekki	endilega	

að	tala	um.”	

Viðmælendur	töluðu	allir	um	að	áhugavert	og	öðruvísi	efni	var	mikilvægt	til	þess	að	

mynda	 sér	 ákveðna	 sérstöðu	 og	 til	 að	 skapa	 sér	 ákveðið	 nafn	 á	 samfélagsmiðlunum.	

Einn	 viðmælandi	 talaði	 um	 að	 þó	 svo	 að	 einhver	 væri	 að	 gera	 eitthvað	 svipað	 að	 þá	

þyrfti	bara	að	reyna	að	gera	þetta	á	sinn	hátt	og	gera	það	einstakt.	Viðmælendur	E	og	F	

voru	 sammála	 því	 að	 ásamt	 því	 að	 miðla	 áhugaverðu	 og	 öðruvísi	 efni,	 þá	 væri	 líka	

mikilvægt	að	vera	virkur	á	samfélagsmiðlum	eða	,,aktívur”	eins	og	viðmælandi	F	komst	
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að	orði	í	viðtali	við	rannsakanda	og	átti	hann	við	með	því	að	einstaklingar	þurftu	stöðugt	

að	miðla	efni	til	þess	að	vekja	athygli	á	sér.		

7.3 Miðlun	persónulegs	vörumerkis	
Allir	 viðmælendur	 notuðu	 einungis	 samfélagsmiðla	 til	 þess	 að	miðla	 sínu	 persónulega	

vörumerki.	 Allir	 viðmælendur	 notuðu	 Snapchat	 til	 þess	 að	 miðla	 sínu	 persónulega	

vörumerki	 og	 flestir	 notuðu	 einnig	 Instagram.	 Sumir	 viðmælendur	 byrjuðu	 fyrst	 með	

blogg	áður	en	þeir	 færðu	sig	yfir	á	Snapchat	og	 Instagram.	Fjórir	viðmælendur	notuðu	

enn	blogg	til	þess	að	 fjalla	nánar	um	það	efni	sem	þeir	 tóku	 fyrir.	Viðmælandi	B	sagði	

hreint	og	beint	út:	,,það	væri	ekkert	að	þessu	ef	það	væri	ekki	fyrir	samfélagsmiðla”	og	

átti	 við	 með	 því	 að	 samfélagsmiðlar	 hefðu	 hjálpað	 henni	 mikið	 í	 að	 miðla	 sínu	

persónulega	vörumerki	og	koma	því	á	framfæri.	

Í	 tveimur	 viðtölum	 kom	 fram	 hvernig	 viðmælendur	 létu	 fram	 efnið	 sitt	 á	 sínum	

miðlum	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 persónulegt	 vörumerki	 sitt	 og	 voru	 svörin	 ekki	 eins.	

Viðmælandi	D	 talaði	 um	að	 efnið	 sem	hún	 lét	 inn	 á	 Snapchat	 var	 ekki	 hið	 sama	og	 á	

Instagram.	Á	Instagram	var	hún	alltaf	vel	til	höfð,	í	fínum	fötum	og	máluð	og	reyndi	að	

setja	upp	einhvers	konar	glansmynd	en	á	Snapchat	var	hún	mjög	persónuleg,	ómáluð	og	

ýmist	,,djókaði”	eða	tók	,,real	talk”	við	fylgjendur	sína.	Segir	viðmælandi	D	að	erfitt	var	

að	koma	þessum	hlutum	frá	sér	á	til	dæmis	Instagram	eða	í	gegnum	blogg.		

Maður	er	náttúrulega	alltaf	 í	 smá	karakter,	það	er	 alltaf	þannig	 skiluru,	 ég	
held	það	sé	bara...já	að	ég	er	bara,	þú	veist,	ég	er	algjör	lúði	sko	og	ég	reyni	
alltaf	að	sýna	það	fram	eins	og	á	snappinu	mínu,	hlæ	rosa	hátt	og	er	algjör	
durgur	skiluru	og	einmitt	ég	reyni	að	skila	því	þannig	og	þar	í	gegn	en	það	er	
erfitt	í	gegnum	Instagram	og	þannig	og	blogg	líka.	

	

Hins	vegar	talaði	viðmælandi	B	um	það	að	hún	reyndi	eftir	bestu	getu	að	hafa	miðlana	

sína	,,cohesive”	eins	og	hún	komst	að	orði	í	viðtali	við	rannsakanda	og	meinti	með	því	að	

allir	hennar	miðlar	væru	eins	í	útliti	eða	með	sama	þema:	,,Ég	vil	eiginlega	eins	og	ef	þú	

ert	á	blogginu	mínu	eða	Instagram	eða	Snapchat	þá	vill	ég	samt	að	þú	vitir	að	án	þess	að	

þú	sæir	nafnið	mitt	að	þá	myndiru	vita	að	þetta	væri	mín	vinna”.		
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7.4 Ávinningur	
Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	út	 í	 kosti	þess	að	hafa	 sterkt	persónulegt	 vörumerki,	

kom	 það	 berlega	 í	 ljós	 og	 án	 vafa	 að	 mikill	 ávinningur	 var	 í	 því	 að	 vera	 með	 sterkt	

persónulegt	 vörumerki.	 Ávinningur	 út	 frá	 sterku	 persónulegu	 vörumerki	 gat	 verið	

ýmiskonar,	hvort	sem	um	var	að	ræða	tækifæri	til	þess	að	hafa	áhrif,	gefa	af	sér	og	þar	

af	leiðandi	styrkt	sína	sjálfsmynd,	skapa	atvinnu	sem	tengdist	áhugamálum	viðmælenda	

eða	 fara	 í	 samstörf	með	 fyrirtækjum	 sem	 byði	 upp	 á	 aukið	 tengslanet.	 Viðmælendur	

voru	sammála	því	að	ef	það	hefði	ekki	verið	fyrir	þeirra	persónulega	vörumerki	þá	hefðu	

þeir	 ef	 til	 vill	 ekki	 fengið	 tækifæri	 til	 þess	 að	 efla	 tengslanet	 sitt	 sem	 væri	 ótrúlega	

dýrmætt	upp	á	framtíðina	að	gera.		

7.4.1 Tækifæri		

Viðmælendur	töluðu	um	að	með	sínu	persónulega	vörumerki	hefðu	þeir	fengið	tækifæri	

til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 aðra	 og	 að	 gefa	 af	 sér.	 Viðmælandi	 C	 tók	 þá	 ákvörðun	 þegar	

hennar	miðlar	byrjuðu	að	stækka	að	hún	myndi	nýta	þá	til	þess	hafa	góð	áhrif	á	aðra	og	

að	markmið	hennar	var	að	láta	fólki	líða	vel.	Fram	til	dagsins	í	dag	hafði	hún	til	að	mynda	

fengið	 margar	 fyrirspurnir	 frá	 félagsmiðstöðvum	 grunnskóla	 um	 að	 koma	 og	 tala	 við	

ungar	stelpur	sem	voru	ef	til	vill	með	brotna	sjálfsmynd	og	þar	fékk	hún	tækifæri	til	þess	

að	segja	ákveðna	hluti	sem	hún	hefði	þurft	að	heyra	þegar	hún	var	yngri:		

...	þú	veist	ég	hef	 tækifæri	 til	þess	að	vera	manneskjan	sem	ég	hefði	verið	
eða	þú	veist	já	ég	hef	tækifæri	til	þess	að	gera	og	segja	hluti	sem	að	ég	hefði	
þurft	að	heyra	sem	stelpa	 í	áttunda	eða	níundabekk	þú	veist	og	[...]	ég	tók	
ákvörðun	 um	það	 þegar	 þetta	 byrjaði	 allt	 að	 stækka	 að	 ég	ætlaði	 að	 nýta	
þennan	vettvang	sem	ég	er	að	búa	til	til	þess	að	hafa	góð	áhrif	og	til	þess	að	
hafa	einhvers	konar	áhrif	á	fólk,	að	leyfa	fólki	að	tilheyra.	

	
Viðmælandi	C	lagði	mikla	vinnu	í	það	að	svara	sínum	fylgjendum	og	reyndi	að	upphefja	

bæði	sjálfsmynd	og	hversdagsleika	þeirra	og	leyfa	þeim	líða	eins	og	þeir	tilheyri.	Sagðist	

hún	fá	mikinn	ávinning	út	frá	því	að	hafa	hjálpað	öðrum	en	það	lét	henni	 líða	vel	með	

sjálfa	sig	og	bætti	sjálfsmyndina.	Viðmælandi	F	var	á	sama	máli	á	því	að	honum	liði	vel	

með	 það	 að	 hjálpa	 öðrum	 og	 lagði	 hann	 mikið	 upp	 úr	 því	 að	 gera	 það	 á	 sínum	

samfélagsmiðlum:	



	

36	

Líka	bara	hérna	að	hjálpa	fólki	sko,	bara	margir	sem	hafa	beðið	um	aðstoð	
varðandi	mataræði,	æfingar	og	svona.	Mér	finnst	það	vera	ákveðin	hjálp	í	því	
gagnvart	 mér	 líka,	 bara	 að	 aðstoða	 aðra	 sko,	 svolítið	 svona	 já	 feel	 good	
einhvern	veginn.	

	

Viðmælendur	voru	allir	sammála	um	að	samfélagsmiðlar	hafa	veitt	þeim	mörg	tækifæri	

og	talaði	viðmælandi	A	um	að	samfélagsmiðlar	hafi	veitt	henni	þann	möguleika	að	deila	

sínum	hugmyndum	og	skoðunum	til	miklu	fleiri	áhorfanda:	

...	ég	hafði	svo	gaman	að	því	að	þú	veist	deila	mínum	skoðunum	og	mínum	
svona	reynslum	með	öðrum	og	mig	vantaði	einhvern	svona	vettvang	 til	að	
svona	koma	því	ennþá	lengra	þannig	það	var	svona	helsta	ástæðan	fyrir	því	
að	ég	byrjaði	með	bloggið...og	ég	myndi	segja	að	það	er	eiginlega	ennþá	það	
sem	ég	er	að	gera	í	dag...bara	svolítið	að	prófa	nýja	hluti,	finna	eitthvað	nýtt	
og	svona	miðla	því	til	annarra	og	það	er	svona	kannski	það	sem	mér	finnst	
samfélagsmiðlarnir	vera	gefa	mér.	

	
Enn	fremur	sagði	viðmælandi	A	að	kostirnir	við	hennar	persónulega	vörumerki	voru	að	

hún	gat	skapað	eitthvað	ákveðið	og	deilt	því	með	öðrum	og	það	sé	eitthvað	sem	henni	

fannst	skemmtilegt	að	gera.		

7.4.2 Vinna	við	áhugamál	

Það	kom	sterkt	 fram	að	viðmælendur	 töldu	það	vera	mikinn	ávinning	að	einstaklingar	

gátu	unnið	við	það	sem	þeir	elska	að	gera	eða	höfðu	áhuga	á	út	 frá	 sínu	persónulega	

vörumerki,	sér	í	lagi	ef	þeir	voru	með	sterkt	persónulegt	vörumerki.	Það	gat	til	að	mynda	

leitt	til	þess	að	einstaklingurinn	gat	fengið	fjárhagslegan	ávinning	út	frá	sínu	persónulega	

vörumerki.	 Viðmælandi	 E	 gat	 til	 að	 mynda	 hætt	 í	 fullu	 starfi	 og	 hafið	 störf	 sem	

förðunarfræðingur	þar	sem	hún	náði	kúnnum	í	gegnum	samfélagsmiðla,	sem	hún	hefði	

ekki	annars	náð	til	ef	hún	hefði	ekki	byggt	upp	sitt	persónulega	vörumerki.		

Þetta	 náttúrulega	 bara	 gefur	manni	 tækifæri	 sem	maður	 kannski	 þú	 veist,	
maður	getur	í	rauninni	unnið	við	það	að	vera,	þetta	er	í	rauninni	bara	vinna	
manns,	maður	fær	þú	veist	tekjur	úr	þessu	og	já	og	líka	bara	já	að	vera	þá	að	
vinna	við	eitthvað	sem	er	bara	í	raun	og	veru	manns	aðal	áhugamál.	Það	er	
náttúrulega	mikill	kostur	finnst	mér	þannig	ég	myndi	segja	það	sko,	að	bara	
kostirnir	við	það	að	byggja	upp	sitt	eigið	vörumerki	að	maður	getur	unnið	við	
það	sem	maður	elskar	mest	við	að	gera.	
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Viðmælandi	D	gaf	út	tvær	vörulínur,	úr	og	íþróttaföt,	undir	sínu	nafni	sem	nutu	mikilla	

vinsælda:		

Ég	hef	alltaf	verið	þannig	svona	creative	og	mig	hefur	alltaf	 langað	að	vera	
með	vöru	og	gera	vöru	sjálf	þannig	að	já	þannig	þú	sást	að	þú	gast	selt	fyrir	
aðra	að	þá	ættiru	líka	að	geta	selt	fyrir	sjálfan	þig,	þannig	að	já	ég	ákvað	að	
mig	langaði	til	að	gera	úr	og	hefur	alltaf	langað	að	gera	það,	gerði	það	og	svo	
langaði	mig	alltaf	að	vera	með	fatalínu	og	svo	langaði	mig	bara	að	vera	með	
íþróttaföt	því	það	er	svo	mikið	núna	inn	skiluru	og	ég	sé	engan	veginn	eftir	
því.	Það	er	búið	að	ganga	ógeðslega	vel	þannig	að	já,	það	er	aðallega	bara	að	
þú	sérð	fólkið	eins	og	ég	sagði	áðan,	fólkið	treystir	þér	svo	mikið,	það	sem	þú	
segir	og	það	sem	þú	ert	að	auglýsa.	

	
Taldi	viðmælandi	D	að	vinsældirnar	hefðu	ekki	orðið	eins	miklar	ef	hún	hefði	ekki	verið	

búin	að	byggja	upp	sitt	persónulega	vörumerki	og	búin	að	öðlast	traust	frá	öðru	fólki.		

Viðmælandi	F	talaði	um	að	með	sterku	persónulegu	vörumerki	þá	hafði	einstaklingur	

möguleika	á	því	að	stjórna	öllu	sem	hann	gerði	og	þeim	árangri	sem	hann	vildi	ná.	Hann	

sagði	 að	 það	 var	 undir	manni	 sjálfum	 komið	 hversu	 vel	 gengi	 og	 hversu	 vel	 eitthvað	

selst,	allt	eftir	því	hversu	mikið	maður	lagði	sig	fram.		

Allir	viðmælendurnir	voru	á	einn	eða	annan	hátt	að	vinna	við	sitt	áhugamál	sem	þeir	

fengu	svo	fjárhagslegan	ávinning	af.	Oftast	var	það	í	gegnum	samstörf	með	fyrirtækjum.	

7.4.3 Samstarf	með	fyrirtækjum	

Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	út	 í	samstarf	með	fyrirtækjum	þá	svöruðu	allir	því	að	

fyrirtæki	 hefðu	 einhvern	 tímann	 sýnt	 þeim	 áhuga	 og	 boðist	 til	 þess	 veita	 þeim	

peningagreiðslu	 eða	 gjafir	 gegn	 auglýsingu.	 Viðmælendur	 höfðu	 allir	 einhvern	 tímann	

unnið	 með	 fyrirtækjum	 gegn	 greiðslu	 eða	 gjöfum	 og	 voru	 er	 viðtölin	 voru	 tekin	 í	

samstarfi	 við	 einhver	 fyrirtæki	 eða	 tóku	 að	 sér	 verkefni	 af	 og	 til.	 Þó	 tóku	 flestir	

viðmælendur	það	 fram	að	þeir	 fóru	ekki	 í	 samstarf	 við	 fyrirtæki	nema	þeir	gátu	 tengt	

vörur	 þeirra	 eða	 þjónustu	 við	 sitt	 persónulega	 vörumerki	 og	 að	 þeim	 líkaði	 í	 raun	 og	

veru	við	það	sem	þeir	áttu	að	fjalla	um.	Í	sumum	tilfellum	leituðu	viðmælendur	að	fyrra	

bragði	til	fyrirtækja	og	báðu	um	samstarf.	Voru	viðmælendur	sammála	um	að	það	skilaði	

sér	betur	en	á	hinn	veginn.	Viðmælandi	B	hafði	um	þetta	að	segja:	

Já	ég	hef	alveg	gert	það	og	þá	einmitt	líka	einhvern	veginn	passar	það	betur,	
þú	veist	ef	ég	bið	þig	um	að	fjalla	um	þennan	kaffibolla	og	þú	drekkur	ekki	
kaffi	þá	náttúrulega	ertu	ekki	að	fara	að	gera	það	vel,	skiluru	mig,	en	ef	ég	
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kannski	 er	 að	 nota	 eitthvað	 ógeðslega	mikið,	 hef	 sýnt	 ógeðslega	mikið	 nú	
þegar	þá	er	náttúrulega	frekar	eðlilegt	bara	þú	veist,	að	heyra	bara	kannski	í	
fyrirtækinu.	

	
Í	 tveimur	 viðtölum	 kom	 það	 fram	 að	 tveir	 viðmælendur	 voru	 komnir	 með	

umboðsskrifsstofu,	Eylenda,	sem	heldur	utan	um	öll	þeirra	verkefni	við	önnur	fyrirtæki.	Í	

viðtali	við	viðmælanda	D	barst	það	í	tal	hvað	tæknin	í	dag	byði	upp	á	ótal	möguleika	fyrir	

persónuleg	vörumerki	og	það	var	eitthvað	sem	engum	hefði	dottið	í	hug	fyrir	nokkrum	

árum	síðan:	

Það	eru	mörg	tækifæri	sem	spretta	upp	frá	einhverju	sem	þú	hélst	að	myndi	
aldrei	 verða,	 líka	 bara	 spennandi	 fyrir	 marga	 að	 þetta	 sé	 actually	 svona,	
skemmtilegt.	 Líka	 heimurinn	 er	 orðinn	 svo	 lítill,	 þú	 ert	 farin	 að	 vinna	með	
fyrirtækjum	úti	skiluru,	með	bröndum	úti,	sem	að	hefði	ekki	verið	að	gerast	
fyrir	svona	tuttugu	árum	síðan	skiluru.	

	
Nokkrir	viðmælendur	nefndu	það	að	eftir	að	þeirra	persónulega	vörumerki	stækkaði	og	

þegar	þeir	hófu	samstörf	með	fyrirtækjum,	þá	hafi	þeir	kynnst	ótrúlega	mikið	af	fólki	og	

þar	af	leiðandi	stækkaði	tengslanet	þeirra.		
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8 Umræða	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 skoða	 hvernig	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum	

skilgreina	 sitt	 persónulega	 vörumerki	 og	 greina	 hvað	 þurfi	 til	 þess	 að	 móta	 sterkt	

persónulegt	 vörumerki	 á	 samfélagsmiðlum	að	þeirra	mati.	 Leitast	 var	eftir	 svörum	við	

rannsóknarspurningunni:	Hvernig	skilgreina	áhrifavaldar	sitt	persónulega	vörumerki	og	

hvað	þarf	til	þess	að	móta	sterkt	persónulegt	vörumerki	að	þeirra	mati?	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 fimm	af	 sex	 viðmælendum	 voru	meðvitaðir	

um	sitt	persónulega	vörumerki.	Það	kom	frekar	mikið	á	óvart	þegar	kemur	að	þessum	

eina	 einstaklingi	 sem	 ekki	 er	 meðvitaður	 um	 sitt	 persónulega	 vörumerki,	 en	 hann	 er	

einn	af	fremstu	áhrifavöldum	hér	á	landi.	Flestir	viðmælendur	höfðu	ýmist	unnið	hart	að	

því	að	byggja	upp	og	móta	sitt	persónulega	vörumerki	eða	höfðu	nýlega	gert	sér	grein	

fyrir	sínu	persónulega	vörumerki.	Samkvæmt	Machaz	og	Shokoofh	(2016)	þá	getur	það	

tekið	langan	tíma	að	byggja	upp	persónulegt	vörumerki	og	er	mikilvægt	að	einstaklingur	

viti	hvað	hann	hefur	upp	á	bjóða	og	að	vera	samkvæmur	sjálfum	sér.		

Allir	 viðmælendur	 höfðu	 ákveðna	 hugmynd	 um	 hvernig	 ímynd	 þeir	 vildu	 koma	 á	

framfæri	 á	 samfélagsmiðlum.	 Samkvæmt	 Rangarajan	 o.fl.	 (2017)	 felur	 sterkt	

persónulegt	vörumerki	 í	 sér	að	stjórna	væntingum	og	skynjunum	annarra	og	geta	haft	

áhrif	 á	 hvernig	 aðrir	 líta	 á	 mann	 og	 hugsa	 um	 mann.	 Á	 samfélagsmiðlum	 hafa	

einstaklingar	kost	á	að	miðla	upplýsingum	um	sig	til	annarra	og	þar	af	 leiðandi	búið	til	

ákveðna	 ímynd	 á	 sínu	 persónulega	 vörumerki	 (Labrecque	 o.fl.,	 2010).	 Viðmælendur	

virtust	allir	gera	það	á	einn	eða	annan	hátt	og	höfðu	til	að	mynda	aðgát	á	því	efni	sem	

þeir	létu	inn	á	sína	miðla	og	létu	ekki	inn	óviðeigandi	efni	til	þess	að	passa	upp	á	orðspor	

sitt.	 Rannsókn	 Gyðu	 Kristjánsdóttir	 (2017)	 sýndi	 fram	 á	 að	 það	 gæti	 haft	 slæmar	

afleiðingar	ef	óviðeigandi	myndum	og	texta	væri	deilt	á	samfélagsmiðlum	þegar	kemur	

að	atvinnuumsóknum.		

Einn	viðmælandi	talaði	um	það	að	hann	vildi	halda	í	ákveðna	ímynd	með	því	að	láta	

frá	sér	efni	sem	væri	með	ákveðið	þema	og	hafa	miðlana	sína	svipaða.	Þetta	gerði	hann	

svo	fólk	vissi	að	efnið	kæmi	frá	honum	án	þess	að	hann	þurfti	að	merkja	það	sérstaklega.	

Þetta	styður	við	grein	Labrecque	o.fl.	(2010)	sem	segir	að	hægt	sé	að	hafa	áhrif	á	ímynd	
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persónulegs	vörumerkis	með	því	að	velja	ákveðið	þema	eða	þætti	á	samfélagsmiðlum,	

hvort	sem	það	er	í	gegnum	ljósmyndir,	stíl	eða	hönnun.	

Fram	kom	að	viðmælendur	huguðu	vel	að	því	að	láta	inn	efni	sem	gæti	styrkt	þeirra	

ímynd	og	pössuðu	sig	að	fjalla	ekki	um	efni	sem	væri	ekki	innan	þeirra	sviðs.	Hægt	er	að	

hafa	 áhrif	 á	 skynjun	 annarra	 á	 vörumerki	 með	 því	 að	 leggja	 áherslu	 á	 styrkleika	

vörumerkisins	og	þannig	skapa	jákvæða	ímynd	út	frá	því	(Johansson	og	Carlson,	2015).	

Viðmælendur	 töluðu	 um	 að	með	 hjálp	 samfélagsmiðla	 þá	 höfðu	 þeir	möguleika	 á	 að	

koma	 á	 framfæri	 sínum	 styrkleikum	 og	 eiginleikum	 í	 persónulegum	 eða	 faglegum	

tilgangi,	sem	oftar	en	ekki	tengdist	þeirra	áhugamáli.	Eins	og	Schawbel	(2010)	segir	frá	

þá	 er	 persónulegt	 vörumerki	 ferli	 þar	 sem	 einstaklingar	 koma	 á	 framfæri	 sínum	

eiginleiku	 í	 annað	 hvort	 faglegum	 eða	 persónulegum	 tilgangi	 á	 ákveðnum	 vettvangi.	

Þetta	 getur	 oft	 leitt	 til	 þess	 að	 einstaklingar	 með	 sterkt	 persónulegt	 vörumerki	 geti	

skapað	sér	atvinnu	og	aflað	sér	tekna	út	frá	því	(Rettberg,	2012).	

Í	ljós	kom	að	viðmælendur	töldu	að	sérstaða	væri	mikilvægur	þáttur	í	að	móta	sterkt	

persónulegt	 vörumerki,	 sem	 kemur	 heim	 og	 saman	 við	 fræðin.	 Einnig	 kom	 fram	 í	

viðtölunum	að	nauðsynlegt	var	að	vera	maður	sjálfur.	Rangarajan	o.fl.	 (2017),	Machaz	

og	Shokoofh	 (2016)	og	Montoya	 (2009)	 tala	allir	um	að	einstaklingar	þurfa	 skoða	sína	

hæfileika,	 styrkleika	og	 framtíðarplön	og	 skoða	hvað	gerir	þá	einstaka	og	 skilur	þá	 frá	

öðrum.	 Þannig	 geta	 þeir	 aðgreint	 sig	 með	 einstöku	 auðkenni	 sem	 myndar	 sérstöðu.	

Þegar	einstaklingur	hefur	skapað	sér	sérstöðu	á	ákveðnu	sviði	þá	á	fólk	auðveldara	með	

að	tengja	hann	við	einhvern	ákveðinn	hlut	en	það	er	einmitt	það	sem	Montoya	(2009)	

talar	um	að	vera	efst	í	huga	annarra.		

Líkt	og	Labrecque,	Markos	og	Milne	(2010)	tala	um	að	sterkt	persónulegt	vörumerki	

getur	 aukið	 möguleika	 á	 atvinnu	 og	 að	 koma	 skoðunum	 sínum	 á	 framfæri,	 þá	 telja	

áhrifavaldar	 að	 það	 séu	 margir	 kostir	 við	 það	 að	 byggja	 upp	 og	 móta	 sér	 sterkt	

persónulegt	 vörumerki.	 Þeir	 nefndu	 að	 ýmis	 tækifæri	 kæmu	upp	 á	 borðið,	 hvort	 sem	

það	væri	möguleikinn	á	að	hafa	áhrif	á	aðra,	hjálpa	öðrum	eða	deila	sinni	visku	og	miðla	

henni	 til	 annarra.	 Þá	 töluðu	 viðmælendur	 einnig	 um	 kosti	 þess	 að	 hafa	 sterkt	

persónulegt	vörumerki	en	að	það	býður	einstaklingum	upp	á	að	vinna	við	sitt	áhugamál	

og	jafnvel	fá	tekjur	út	úr	því,	hvort	sem	það	er	tengt	atvinnu	eða	samstarfi	við	fyrirtæki.	

Samstarf	 við	 fyrirtæki	 getur	 sömuleiðis	 aukið	og	bætt	 tengslanet	 til	muna.	 Í	 rannsókn	
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Rangarajan	 o.fl.	 (2017)	 kemur	 fram	 að	 persónulegt	 vörumerki	 eykur	 líkur	 á	 kynni	 við	

aðra	og	eflir	tengslanet	einstaklinga.	Viðmælendur	nefndu	einnig	að	þeirra	persónulega	

vörumerki	veitti	þeim	þann	möguleika	á	að	vera	sinn	eigin	herra,	en	það	kemur	heim	og	

saman	við	það	sem	Peters	(1997)	nefnir	í	grein	sinni,	að	einstaklingar	sem	huga	að	sínu	

persónulega	vörumerki	séu	sínir	eigin	forstjórar.		

Með	 niðurstöðum	 úr	 greiningu	 viðtala	 til	 hliðsjónar	 er	 hægt	 að	 svara	

rannsóknarspurningunni	þannig	að	áhrifavaldar	skilgreina	sitt	persónulega	vörumerki	út	

frá	 sjálfum	 sér,	 sínum	 áhugamálum	 og	 því	 sem	 þeir	 hafa	 mikla	 þekkingu	 á.	 Þeirra	

persónulega	 vörumerki	 er	 eitthvað	 sem	 hefur	 myndað	 sérstöðu,	 er	 jákvætt	 og	

samkvæmt	 sjálfu	 sér.	 Áhrifavaldar	 reyna	 að	 halda	 í	 ákveðna	 ímynd	 til	 þess	móta	 sitt	

persónulega	 vörumerki	 og	 eru	 sérstaklega	 meðvitaðir	 um	 ímynd	 sína.	 Þeir	 huga	 að	

mörgu	eins	og	að	fjalla	ekki	um	efni	sem	er	óviðkomandi	á	þeirra	miðlum	og	fara	ekki	í	

samstarf	við	fyrirtæki	nema	þeir	geti	tengt	sig	við	vörumerki	fyrirtækisins.	Áhrifavaldar	

telja	að	sérstaða	sé	það	allra	helsta	til	þess	að	móta	sterkt	persónulegt	vörumerki	ásamt	

því	að	vera	maður	sjálfur	og	að	geta	aðgreint	sig	frá	öðrum.	Sérstaða	auðveldar	fólki	að	

mynda	tengingu	og	þar	af	leiðandi	verður	persónulegt	vörumerki	efst	í	huga	annarra	og	

getur	talist	vera	sterkt	persónlegt	vörumerki.		

Þessi	rannsókn	var	gerð	til	þess	að	upplýsa	og	útskýra	fyrir	lesenda	mikilvægi	þess	að	

huga	að	sínu	persónulega	vörumerki	á	samfélagsmiðlum.	Rannsakanda	fannst	mikilvægt	

að	skoða	hvernig	áhrifavaldar	skilgreindu	sitt	persónulega	vörumerki	og	hvað	þeir	töldu	

að	þurfti	 til	þess	að	móta	sterkt	persónulegt	vörumerki,	þar	 sem	þeir	hafa	 skapað	sér	

vinsældir	út	 frá	 sínu	nafni	 á	 samfélagsmiðlum	með	góðum	árangri.	Þessi	 ritgerð	getur	

verið	 gagnleg	 þeim	einstaklingum	 sem	hafa	 áhuga	 á	 að	 koma	 sér	 á	 framfæri	 og	 auka	

líkur	á	persónulegri	velgengni,	jákvæðu	orðspori	og/eða	möguleika	á	góðu	starfi.	

8.1 Takmarkanir	og	tillögur	að	frekari	rannsóknum	
Margt	 getur	 haft	 áhrif	 á	 rannsókn	 sem	 þessa.	 Takmarkanir	 rannsóknarinnar	 felast	

aðallega	í	smæð	úrtaksins,	en	þátttakendur	voru	aðeins	sex	talsins	og	því	er	ekki	hægt	

að	yfirfæra	niðurstöður	yfir	á	hið	almenna	þýði.	Fjöldi	þátttakenda	sem	og	hlutfall	kyns	

gæti	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 niðurstöður	 þrátt	 fyrir	 að	 viðtölin	 hafi	 gefið	 góða	 innsýn	 í	

viðfangsefnið.	Einnig	má	benda	á	að	upplifun	allra	þátttakenda	getur	verið	misjöfn	og	

ekki	er	hægt	að	segja	til	um	hvort	hún	sé	eins	hjá	þeim	öllum.		
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Þar	sem	niðurstöður	eru	byggðar	á	einstökum	túlkunum	rannsakanda	er	ekki	hægt	að	

alhæfa	 um	 niðurstöður	 þar	 sem	 önnur	 manneskja	 gæti	 túlkað	 niðurstöðurnar	 á	 allt	

annan	 hátt.	 Þó	 svo	 að	 rannsakandi	 hafi	 reynt	 að	 gæta	 algjörs	 hlutleysis	 við	 greiningu	

gagna,	þá	er	alltaf	hætta	á	að	það	hafi	ekki	tekist.			

Persónulegt	 vörumerki	 er	 vel	 þekkt	 hugtak	 en	 er	 fremur	 nýlegt	 og	 ekki	 hafa	 verið	

gerðar	margar	rannsóknir	áþví.	Það	hefur	verið	rannsakað	í	tengslum	við	starfsráðningar	

og	hjá	almenningi	í	atvinnuleit,	en	fáar	sem	engar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	sem	snúa	

að	 þekktum	 einstaklingum	 á	 samfélagsmiðlum	 eins	 og	 áhrifavaldar.	 Í	 framhaldi	 af	

þessari	 rannsókn	 væri	 áhugavert	 að	 framkvæma	 frekari	 megindlegar	 rannsóknir	 sem	

gætu	 þá	 náð	 til	 fleiri	 þátttakenda.	 Með	 þeirri	 rannsókn	 væri	 hægt	 að	 skoða	 hversu	

margir	 áhrifavaldar	 eru	 meðvitaðir	 um	 að	 þeir	 séu	 með	 persónulegt	 vörumerki	 og	

hvernig	þeir	hafa	byggt	það	upp	og	mótað.	

	 	



	

43	

Heimildaskrá	

Aaker,	D.	A.	(1991).	Managing	brand	equity:	Capitalizing	on	the	value	of	a	brand	name.	
New	York:	Free	Press.	

Agarwal,	N.,	Liu,	H.,	Tan,	L.	og	Yu,	P.	S.	(2012).	Modeling	blogger	influence	in	a	
community.	Social	Network	Analysis	and	Mining,	2(2),	139-162.	doi:	10.1007/s13278-
011-0039-3	

AMA.	(e.d.–a).	Dictionary.	Sótt	af	
https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B	

AMA.	(e.d.–b).	Dictionary.	Sótt	af	
https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=M	

Anna	Margrét	Steingrímsdóttir.	(2016).	Snapcat.	Telja	neytendur	að	þeir	verði	fyrir	
áhrifum	af	umfjöllunum	þekktra	einstaklinga	á	Snapchat?.	Skemman.	Sótt	af	
http://hdl.handle.net/1946/24568	

Bernard,	H.	R.	(2002).	Research	Methods	in	Anthropology:	Qualitative	and	quantitative	
methods	(3.	útgáfa).	California:	AltaMira	Press.	

Booth,	N.	og	Matic,	J.	A.	(2011).	Mapping	and	leveraging	influencers	in	social	media	to	
shape	corporate	brand	perceptions.	Corporate	Communications:	An	International	
Journal,	16(3),	184-191.	doi:	10.1108/13563281111156853	

Burns,	A.	C.	og	Bush,	R.	F.	(2014).	Marketing	Research	(7.	útgáfa).	Boston:	Pearson	
Education.	

Castells,	M.	(2009).	Communication	power.	New	York:	Oxford	University	Press.	

Farquhar,	P.	H.	(1989).	Managing	Brand	Equity.	Marketing	research,	1(9),	24-33.	

Freberg,	K.,	Graham,	K.,	McGaughey,	K.,	Freberg,	L.	A.	(2011).	Who	are	the	Social	Media	
Influencers?	A	Study	of	Public	Perceptions	of	Personality,	Public	Relations	Review,	vol.	
37(1),	bls.	90-92.	doi:	10.1016/j.pubrev.2010.11.001	

Fuchs,	C.	(2014).	Social	media:	A	Critical	Introduction.	Thousand	Oaks,	CA:	Sage	
Publications.	

Gallup.	(2017,	16.	nóvember).	Samfélagsmiðlamæling	Gallup.	Sótt	af	
http://www.gallup.is/frettir/samfelagsmidlamaeling/	

Goday,	B.,	Manthiou,	A.,	Pederzoli,	D.,	Rokka,	J.,	Aiello,	G.,	Donvito,	R.	og	Singh,	R.	
(2015).	Social	media	marketing	efforts	of	luxury	brands:	Influence	on	brand	equity	



	

44	

and	consumer	behavior.	Journal	of	Business	Research,	69(12),	5833-5841.		
doi:	10.1016/j.busres.2016.04.181	

Gyða	Kristjánsdóttir.	(2017).	Er	glansmynd	samfélagsmiðla	orðin	hluti	af	raunveruleika	
atvinnulífsins?	Notkun	samfélagsmiðla	við	starfsmannaval.	Skemman.	Sótt	af	
http://hdl.handle.net/1946/29060	

Johansson,	K.	J.	og	Carlson,	K.	A.	(2015).	Contemporary	brand	management.	California:	
Sage	Publications.	

Kaplan,	A.	M.		og	Haenlein,	M.	(2010).	Users	of	the	world,	unite!	The	challenges	and	
opportunities	of	Social	Media.	Business	Horizons,	53(1),	59-68.	doi:	
10.1016/j.bushor.2009.09.003	

Kaputa,	C.	(2005).	U	r	a	brand!	How	smart	people	brand	themselves	for	business	success.	
Mountain	View,	CA:	Davies-Black.	

Keller,	E.,	Fay,	B.	og	Berry,	J.	(2007).	Leading	the	conversation:	Influencers’	impact	on	
word	of	mouth	and	the	brand	conversation.	Í	Keller	Fay	Group,	Word	of	Mouth	
Marketing	Research	Symposium.	Sótt	af	https://www.kellerfay.com/wp-
content/uploads/2011/01/KellerFay_WOMMA-Influencers-Paper-11-13-07.pdf	

Keller,	K.	L.	(1993).	Conceptualizing,	measuring,	and	managing	customer-based	brand	
equity.	Journal	of	marketing,	57(1),	1-22.	doi:	10.2307/1252054	

Keller,	K.	L.,	Apéria,	T.	og	Georgson,	M.	(2008).	Strategic	Brand	Management.	A	
European	Perspective.	Harlow,	England:	Pearson	Education	Limited.	

Labrecque,	L.	I.,	Markos,	E.	og	Milne,	G.	R.	(2010).	Online	Personal	Branding:	Processes,	
Challenges,	and	Implications,	Journal	of	Interactive	Marketing,	25(1),	37-50.	doi:	
10.1016/j.intmar.2010.09.002	

Lis,	B.	og	Neßler,	C.	(2014).	Electronic	Word	of	Mouth.	Business	&	Information	Systems	
Engineering,	6(1),	63-65.	doi:	10.1007/s12599-013-0306-0	

Lu,	L.	C.,	Chang,	W.	P.	og	Chang,	H.	H.	(2014).	Consumer	attitudes	toward	blogger’s	
sponsored	recommendations	and	purchase	intentions:	The	effect	of	sponsorship	
type,	product	type,	and	brand	awareness.	Computers	in	Human	Behavior,	34,	258-
266.	doi:10.1016/j.chb.2014.02.0073	

Machaz,	H.	og	Shokoofh,	K.	(2016).	Personal	Branding:	An	Essential	Choice?.	Journal	of	
Multidisciplinary	Research,	Vol.	8	No.	2,	65-70.	

Marwic,	A.	E.	(2013).	“They’re	really	profound	women,	they’re	entrepreneurs”:	
Conceptions	of	Authenticity	in	Fashion	Blogging.	Kynnt	á	sjöundu	alþjóðlegri	
ráðstefnu	AAAI	um	blogg	og	samfélagsmiðla	(ICWSM).	Sótt	af	
http://www.tiara.org/blog/wp-
content/uploads/2013/07/amarwick_fashionblogs.pdf	



	

45	

Montoya,	P.	og	Vandehey,	T.	(2002).	The	personal	branding	phenomenon:	Realize	
greater	influence,	explosive	income	growth	and	rapid	career	advancement	by	
applying	the	branding	techniques	of	Michael,	Martha	&	Oprah.	Santa	Ana,	CA:	Peter	
Montoya	Inc.	

Montoya,	P.	og	Vandehey,	T.	(2009).	The	brand	called	you:	Make	your	business	stand	
out	in	a	crowded	marketplace.	New	York:	McGraw-Hill.	

Peters,	T.	(1997).	The	Brand	Called	You.	Fast	Company.	Sótt	af	
https://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you		

Rabinoet,	S.	E.	(2011).	How	I	learned	to	design	and	conduct	semi-structured	interviews:	
An	ongoing	and	continuous	jorney.	The	Qualitative	Report,	16(2),	563-566.	Sótt	af		
http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=tqr	

Rangarajan,	E.,	Gelb,	B.	D.,	Vandaveer,	A.	(2017).	Strategic	personal	branding	–	And	how	
it	pays	off.	Business	Horizons,	60(5),	657-666.	doi:	10.1016/j.bushor.2017.05.009	

Rettberg,	J.	W.	(2012).	Blogging,	Digital	Media	and	Society	Series	(3.	útgáfa).	Cambridge,	
UK:	Polity	Press.	

Schawbel,	D.	(2010).	Me	2.0,	revised	and	updated	edition:	4	steps	to	building	your	
future.	New	York:	Kaplan	Publishing.	

Social	Media	Defined.	(2014,	4.	júní).	What	is	Social	Media?.	Sótt	af	
http://www.socialmediadefined.com/what-is-%20social-media/	

Song,	X.,	Chi,	Y.,	Hino,	K.	og	Tseng,	B.	L.	(2007).	Identifying	opinion	leaders	in	the	
blogosphere.	Proceedings	of	the	sixteenth	ACM	Conference	on	information	and	
knowledge	management	(CIKM).	New	York:	ACM	Press.	

Statista.	(2017).	Number	of	social	media	users	worldwide	from	2010	to	2021	(in	
billions).	Sótt	af	https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-
social-network-users/	

Pétur	Gunnarsson.	(2017,	24.	júní).	Fyrirtæki	leita	meira	til	áhrifavalda.	Viðskiptablaðið.	
Sótt	af	http://www.vb.is/frettir/fyrirtaeki-leita-meira-til-ahrifavalda/139115/	

Snærós	Sindradóttir.	(2017,	14.	janúar).	Flokka	Íslendinga	eftir	áhrifum	þeirra.	Vísir.	Sótt	
af	http://www.visir.is/g/2017170119274			

Uzunoglu,	E.	og	Kip,	S.	M.	(2014).	Brand	communication	through	digital	influencers:	
Leveraging	blogger	engagement.	Journal	of	Information	Management,	34,	592-602.	
doi:	10.1016/j.ijinfomogt.2014.04.007		

Williams	D.	L.,	Crittenden	V.,	L.,	Keo	T.,	og	McCarty	P.	(2012).	The	use	of	social	media:	an	
exploratory	study	of	usage	among	digital	natives.	Journal	of	Public	Affairs.	12(2),	127-
136.	doi:	10.1002/pa.1414	



	

46	

Wilson,	A.,	Zeithaml,	V.,	Bitner,	M.	og	Gremler,	D.	(2012).	Services	Marketing:	
Integrating	Customer	Focus	Across	the	Firm.	Maidenhead:	McGraw-Hill	Education.	

Zhu.,	Y.	og	Chen,	H.	(2015).	Social	media	and	human	need	satisfaction:	Implications	for	
social	media	marketing.	Business	Horizons,	58(3),	335-345.		
doi:	10.1016/j.bushor.2015.01.006	

Þóroddur	Bjarnason.	(2017,	26.	ágúst).	Notkun	áhrifavalda	orðin	viðurkennd	aðferð.	
Mbl.is.	Sótt	af	
http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2017/08/26/notkun_ahrifavalda_ordin_vidurken
nd_adferd/	

	



	

47	

Viðauki	1	–	Kynningarbréf	

Góðan	daginn.	

	

Ég	 heiti	 Kristín	 Guðlaugdóttir	 og	 er	 að	 vinna	 að	 lokaverkefni	 mínu	 til	 B.S.	 gráðu	 í	

Viðskiptafræði	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Verkefnið	 fjallar	 um	 persónulegt	 vörumerki	

áhrifavalda	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 hvað	 þeir	 telja	 að	 þurfi	 til	 þess	 að	 móta	 sterkt	

persónulegt	 vörumerki.	 Rannsóknin	 snýr	 að	 því	 að	 skoða	 það	 ferli	 og	 leiðir	 sem	

einstaklingur	 fer	 í	 gegnum	 til	 þess	 að	 byggja	 upp	 sitt	 persónulega	 vörumerki	 innan	

samfélagsmiðla	og	ávinninginn	út	frá	því.	

Mér	datt	þú	strax	 í	hug	þar	sem	þú	ert	 leiðandi	á	samfélagsmiðlum	og	hefur	þróað	og	

nýtt	þér	þitt	eigið	persónulega	vörumerki	á	samfélagsmiðlum.		

Ég	 vona	 að	 þú	 sjáir	 þér	 fært	 að	 hitta	 mig	 og	 aðstoða	mig	 við	 rannókn	mína	 í	 þessu	

lokaverkefni.	Rannsóknin	byggist	á	um	það	bil	klukkutíma	viðtali.	Tími	og	staðsetning	er	

samningsatriði.		

	

Mér	 þætti	 vænt	 um	 að	 fá	 svar	 sem	 fyrst	 hvort	 þú	 sjáir	 þér	 fært	 að	 taka	 þátt	 í	

rannsókninni.	

	

Með	fyrir	fram	þökk	og	von	um	jákvæð	viðbrögð,	

Kristín	Guðlaugsdóttir	

Sími:	849-3248	
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Viðauki	2	–	Viðtalsrammi	

1. Hvenær	ertu	fædd/ur?	

2. Hver	er	þín	menntun	og	við	hvað	starfar	þú?	

3. Hvenær	byrjaðir	þú	að	nota	samfélagsmiðla?	

4. Hvaða	samfélagsmiðla	notar	þú	hvað	mest	til	þess	að	koma	þér	á	framfæri?	

5. Að	hvaða	leyti	eru	samfélagsmiðlar	gagnlegir	fyrir	þig?	

6. Hverjir	eru	þínir	mikilvægustu	eiginleikar	sem	áhrifavaldur	á	samfélagsmiðlum?	

7. Hverjar	eru	þínar	helstu	fyrirmyndir	á	samfélagsmiðlum	og	af	hverju?	

8. Hvers	konar	efni	ert	þú	að	miðla	á	samfélagsmiðlum?	(Efni	tengt	förðun,	heilsu,	

ferðalögum	o.þ.h?)	

9. Telur	þú	að	efnið	sem	þú	miðlar	á	þínum	miðlum	hafi	áhrif	á	hvernig	aðrir	líta	á	

þig?	

a. 	Hvernig	þá?	

10. Hvernig	heldur	þú	að	fólk	skynji	þig	sem	persónu	á	samfélagsmiðlum?		

11. Hvernig	viltu	að	aðrir	skynji	þig?	

12. Leggur	þú	mikið	í	að	viðhalda	orðspori	þínu?	(Hvernig)?	

13. Persónulegt	vörumerki	er	það	sem	þú	ert,	það	sem	þú	gerir	og	það	sem	aðgreinir	

þig	frá	öðrum	og	skapar	virði	fyrir	þinn	markhóp.	Ert	þú	meðvituð/meðvitaður	

um	að	þú	sért	með	persónulegt	vörumerki	og	hvenær	gerðir	þú	þér	grein	fyrir	

því?		

14. Hvernig	lýsir	þú	þínu	persónulegu	vörumerki?	

15. Hvernig	byggðir	þú	upp	þitt	persónulega	vörumerki?	

16. Hvaða	einstaklinga	telur	þú	að	séu	með	sterkt	persónulegt	vörumerki	og	af	

hverju?	

17. Hvað	telur	þú	að	þurfi	til	þess	að	móta	sterkt	persónulegt	vörumerki		

18. Hverjir	eru	kostir	þess	að	móta	sterkt	persónulegt	vörumerki?	

19. Telur	þú	að	þitt	persónulega	vörumerki	hafi	komið	þér	á	þann	stað	sem	þú	ert	á	í	

dag?		

a. Hvernig?	
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20. Á	hvaða	markhóp	ertu	aðallega	að	einblína	á	þegar	þú	sendir	frá	þér	efni	á	

samfélagsmiðlum?	

21. Telur	þú	að	þú	hafir	mikil	áhrif	á	fylgjendur	þína?		

a. Hvernig	viðbrögð	ertu	að	fá	frá	fylgjendum	þínum?	

22. Hver	myndurðu	segja	að	væri	munurinn	á	þér	í	hinu	daglega	lífi	og	þér	eins	og	þú	

birtist	fylgjendum	þínum	á	samfélagsmiðlum?	

23. Hafa	fyrirtæki	sýnt	þér	áhuga	með	því	að	bjóða	þér	að	auglýsa	vörur	eða	

þjónustu	gegn	greiðslu	eða	gjafir?	

24. Hefur	þú	sjálf/ur	sóst	eftir	því	að	auglýsa	vörur	eða	þjónustu	sem	þú	hefur	áhuga	

á?		

a. Hvers	vegna?	

25. Telur	þú	að	þitt	persónulega	vörumerki	komist	meir	á	framfæri	með	því	að	

auglýsa	vörur	eða	þjónustu	frá	fyrirtækjum?		

a. Hvernig	þá?	

26. Er	eitthvað	sem	þú	vilt	fá	að	bæta	við?
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