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Útdráttur 

Leiðir auglýsenda til markaðssamskipta hafa tekið breytingum með tilkomu samfélagsmiðla, 

en samfélagsmiðlar sameina hefðbundið form samþættra markaðssamskipta við ákveðið form 

af umtali. Á samfélagsmiðlum berst umtal bæði hraðar og á rekjanlegri hátt en við hefðbundið 

form umtals. Til þess að vera samkeppnishæf á markaði þurfa fyrirtæki að leita nýrra leiða og 

er áhrifavaldamarkaðssetning orðið afar vinsælt form markaðssamskipta. Notkun áhrifavalda 

á samfélagsmiðlum hefur reynst afar vel til þess að auka meðal annars jákvætt umtal og 

vörumerkjavitund, en það innbyggða traust sem skapast á milli áhrifavalds og neytanda er 

erfiðara fyrir vörumerki að byggja upp eitt og sér. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hver væru áhrif og árangur af notkun 

áhrifavalda við markaðssetningu á samfélagsmiðlum hjá íslenskum fyrirtækjum. Notast var við 

eigindlega tilviksrannsókn í formi djúpviðtala og alls voru tekin níu viðtöl við sjö mismunandi 

fyrirtæki. Rannsóknin var gerð út frá tveimur mismunandi sjónarhornum en fyrirtækin skiptust 

annars vegar í samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur, sem tengja fyrirtæki við 

áhrifavalda, og hins vegar í fyrirtæki sem notfæra sér áhrifavalda til markaðssetningar. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að áhrif af notkun áhrifavalda til markaðssetningar eru 

fyrst og fremst aukin vörumerkjavitund sem getur skilað sér í aukinni sölu sé rétt staðið að 

markaðssetningunni. Þá leiddu niðurstöður ennfremur í ljós að árangur af 

áhrifavaldamarkaðssetningu er lítt rannsakaður hér á landi, en fyrirtæki nota tvenns konar 

árangursmælingar. Annars vegar er farið eftir módeli Murdough (2009) sem er svipuð nálgun 

og við hefðbundnar árangursmælingar og hins vegar mæla þau árangur sinn í dekkun, tíðni, 

viðbrögðum og fleiru. 
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1. Inngangur 
Leiðir auglýsenda til markaðssamskipta hafa tekið breytingum með tilkomu samfélagsmiðla 

(Qualman, 2013). Samfélagsmiðlar sameina hefðbundið form af samþættum 

markaðssamskiptum við ákveðið form af umtali (e. word of mouth). Munurinn þar á milli 

liggur í því að í samþættum markaðssamskiptum eiga fyrirtæki í beinum samskiptum við 

neytendur en með umtali er átt við að neytendur séu í beinum samskiptum sín á milli. Það leiðir 

til þess að auglýsendur hafa litla stjórn á innihaldi og tíðni slíks umtals (Mangold og Faulds, 

2009). Umtal er það ferli að bera upplýsingar frá einum einstaklingi til annars og spilar stórt 

hlutverk í kaupákvörðunarferli neytenda en jákvætt umtal er sterk markaðsleið fyrir fyrirtæki 

til þess að hafa áhrif á neytendur sína (Jansen, Zhang, Sobel og Chowdury, 2009; Richins og 

Root-Shaffer, 1988). Hefðbundið form umtals getur þó haft margvíslega galla, en bæði getur 

það verið lengi að berast manna á millum sem og að innihald þess hefur tilhneygingu til þess 

að breytast að einhverju leyti. Með samfélagsmiðlum er hægt að vinna bug á þessum göllum 

en á samfélagsmiðlum berst umtal bæði hraðar og fyrirtæki hafa vettvang til þess að koma 

réttum upplýsingum á framfæri (Qualman, 2013). Samfélagsmiðlar bjóða upp á óheft 

samskipti, í rauntíma, í skrifuðu máli, hljóði og mynd í mörgum mismunandi útgáfum, á 

mörgum mismunandi miðlum.  

Geta neytenda til þess að eiga samskipti hver við annan takmarkar það vald sem 

fyrirtæki hafa yfir innihaldi og dreifingu upplýsinga. Þessi breyting á stjórnun upplýsinga hefur 

haft gífurleg áhrif á það hvernig neytendur taka á móti og bregðast við markaðsupplýsingum 

(Mangold og Faulds, 2009). Nú til dags eru neytendur bæði meðvitaðir og betur upplýstir um 

notkun samfélagsmiðla og hafa gagnrýna hugsun hvað varðar auglýsingar á slíkum miðlum 

(Biaudet, 2017). Nútíma neytendur vilja hafa stjórn á því hvaða upplýsingar þeir fá og hvenær 

þeir taka ákvarðanir um kaup á vöru eða þjónustu (Mangold og Faulds, 2009). Auk þess verður 

sífellt erfiðara fyrir vörumerki að gera sig áberandi í auglýsingaflóðinu sem á sér stað á hverjum 

degi. Þar af leiðandi leita sífellt fleiri fyrirtæki til áhrifavaldamarkaðssetningar. Þessi nýja 

aðferð til markaðssetningar byggir á sérstöðu sem hefur reynst mikilvæg fyrir neytendur við 

kaupákvörðun (Biaudet, 2017). Þegar rætt er um áhrifavalda á samfélagsmiðlum (e. social 

media influencer), er átt við einstakling með að minnsta kosti þúsund fylgjendur á einhverjum 

samfélagsmiðli, sem deilir sínu hefðbundna lífi, visku og ráðum með fylgjendum sínum 

(Virgilio, 2017). Áhrifavaldar geta haft mikil samfélagsleg áhrif sem fyrirtæki hafa notfært sér 

við markaðssamskipti (Galetti og Costa-Pereira, 2017). 
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Besta leiðin til þess að öðlast traust neytandans er vinna með einhverjum sem neytendur 

treysta nú þegar (Hall, 2016). Rannsókn sem framkvæmd var af Biaudet (2017) leiddi í ljós að 

það innbyggða traust sem skapast á milli áhrifavalds og neytanda er erfitt fyrir vörumerki að 

byggja upp eitt og sér með neytanda. Fyrirtæki þurfa samt sem áður að átta sig á því að notkun 

áhrifavalda til markaðssetningar er einungis einn af mörgum samverkandi þáttum 

markaðssamskipta (Musefind, 2016). Notkun áhrifavalda til markaðssamskipta hentar vel til 

þess að ná markmiðum í markaðssetningu á borð við umtal, auka vörumerkjavitund, kynna 

nýjar vörur eða efla kynningu á eldri vörum með það að markmiði að auka sölu, en mesta 

áskorunin er sú að finna réttu áhrifavaldana fyrir vörumerkið (Wong, 2014).  

Viðvarandi vöxtur hefur verið á notendum samfélagsmiðla síðastliðin ár og í dag eru 

þeir orðnir um það bil tveir milljarðar talsins. Svo virðist sem fyrirtæki hafi skilning á því að 

það þurfi að halda uppi virkni á samfélagsmiðlum, en samt sem áður virðast mörg þeirra eiga 

erfitt með að skilja fyllilega hvernig skuli viðhalda virkni á áhrifaríkan hátt, hvaða 

árangursmælingar skuli horfa til og hvernig ber að mæla árangurinn (Hanna, Rohm og 

Crittenden, 2011). Með aukinni farsíma- og samfélagsmiðlanotkun er gert ráð fyrir því að þessi 

tala fari hækkandi en notendum fer ekki aðeins fjölgandi heldur eykst einnig tíminn sem fólk 

eyðir á samfélagsmiðlum (Ganapathy og Prasad, 2017). Samkvæmt samfélagsmiðlamælingu 

Gallup eru vinsælustu miðlarnir hérlendis Facebook, Snapchat og Instagram, en til þess að ná 

viðvarandi tengingu við neytendur sína þurfa fyrirtæki stöðugt að vera að breyta og aðlaga 

auglýsingar sínar að slíkum miðlum til þess að teljast samkeppnishæf á markaðnum 

(„Samfélagsmiðlamæling Gallup 2016“, 2016; Woods, 2016; Zahoor og Qureshi, 2017). 

Samkvæmt Qualman (2010) má rekja árangur fyrirtækja í nútímasamfélagi, hvort sem 

þau eru stór eða smá, að einhverju leyti til velgengni þeirra á samfélagsmiðlum. Fyrir einungis 

nokkrum árum síðan var nær ómögulegt að mæla árangur markaðsherferða á samfélagsmiðlum. 

Með auknum vinsældum samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðssetningar hefur markaðurinn 

þó orðið mun gagnsærri. Tækniþróun og aukin notkun á vefmiðlum til markaðssetningar hefur 

gert auglýsendum kleift að safna upplýsingum, ásamt gögnum, sem nýtast við að mæla árangur 

markaðssetningar. Þar má til dæmis nefna stafrænar mælieiningar á borð við þær sem Google 

Analytics býður upp á, en þar er hægt að rekja og greina árangur af mörgum þáttum 

markaðssetningar á netinu (Shopify, e.d.; Westwood, 2017). Þá bjóða samfélagsmiðlar, á borð 

við Facebook og Instagram, upp á að fylgjast með tölfræðilegum mælingum, svo sem dekkun 

(e. reach), viðbrögð (e. engagement) og tíðni (e. impressions), sem nýtast við árangurs- og 

arðsemismælingar í markaðssetningu (Influencer Marketing Hub, 2017). Fyrirtæki eru í 

auknum mæli farin að velta því fyrir sér hver hinn raunverulegi árangur af áhrifavalda- og 
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samfélagsmiðlamarkaðssetningum sé en ef hin raunverulega arðsemi fjárfestingarinnar er 

óþekkt, eiga fyrirtæki erfitt með að vita hvort auglýsingaherferðir þeirra á samfélagsmiðlum 

séu í raun að skila árangri (Hoffman og Fodor, 2010).  

 Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver væru áhrif og árangur af notkun 

áhrifavalda við markaðssetningu á samfélagsmiðlum hjá íslenskum fyrirtækjum. Auk þess var 

leitast við að kanna hvort og hvernig fyrirtæki mæla árangur og arðsemi fjárfestinga af slíkum 

markaðssetningum. Að lokum var kannað hvort markaðsherferðir með notkun áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum séu að hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á vörumerkin og hvort val á 

áhrifavöldum skipti máli. Rannsóknarefnið var skoðað annars vegar frá sjónarhorni 

markaðsstofa sem sérhæfa sig í áhrifavaldamarkaðssetningu og tengja fyrirtæki við 

áhrifavalda, og hins vegar frá sjónarhorni fyrirtækja sem nýta sér áhrifavalda í sinni 

markaðssetningu. Við nálgun viðfangsefnis rannsóknarinnar var notast við eigindlega nálgun 

og rannsóknarsnið sem nefnist tilviksrannsókn (e. case study), en tilviksrannsókn hentar vel í 

kringumstæðum þar sem bæta á þá þekkingu sem fyrir er (Yin, 2013). Því setja rannsakendur 

fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hver eru áhrifin af notkun áhrifavalda við markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum? 

2. Hver er árangurinn af notkun áhrifavalda við markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum? 

a. Hvernig mæla auglýsendur árangurinn? 

Ritgerð þessi hefst á fræðilegri nálgun á helsta viðfangsefni rannsóknarinnar. Byrjað verður á 

því að fjalla um samfélagsmiðla og greining framkvæmd á helstu samfélagsmiðlum landsins. 

Næst verður fjallað um markaðssetningu á samfélagsmiðlum og áhrifavalda í því samhengi. Þá 

verður fjallað um árangursmælingar á áhrifavaldamarkaðssetningu, sem er eitt af 

grundvallaratriðum rannsóknarinnar. Að fræðilegri nálgun lokinni verður gerð grein fyrir 

aðferð og helstu niðurstöðum. Að lokum verða niðurstöður túlkaðar í umræðu og bornar saman 

við fræðilegar kenningar.  
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2. Samfélagsmiðlar 
Ef það er eitthvað sem stjórnendur fyrirtækja eru sammála um í markaðssetningu, þá er það 

hversu mikil áhrif umtal hefur á vöru og þjónustu. Umtal er ekki nýtt hugtak í markaðsfræði 

en hefðbundið form umtals getur haft margvíslega galla, sem dæmi getur það verið lengi að 

berast manna á millum og upplýsingar geta bæði breyst og ýkst að einhverju leyti. Þá koma 

samfélagsmiðlar að gagni, en með þeim er hægt að vinna bug á þessum göllum. Öfugt við 

venjulegt umtal er færsla (e. status update) á Facebook afar fljót að berast. Færslur birtast í 

fréttaveitu hjá öllum Facebook vinum þess sem birtir hana og geta þeir, í mörgum tilvikum, 

deilt þeim áfram. Það sama á við um aðra samfélagsmiðla á borð við Instagram, Snapchat og 

Twitter þar sem færslur og póstar (e. post) berast afar fljótt manna á milli og geta notendur deilt 

þeim áfram (Qualman, 2013). 

Samfélagsmiðlar hafa nýst vel í markaðssetningu fyrirtækja til þess að tengjast 

núverandi og mögulegum viðskiptavinum (Erkan, 2015). Við fyrstu sín virðast 

samfélagsmiðlar svipaðir en í raun uppfylla þeir mismunandi þarfir neytenda (Smith, Fischer 

og Yongjian, 2012). Til dæmis leggur Instagram áherslu á myndir og myndbönd, sérstaklega í 

nýjustu viðbót sinni, Instagram sögur (Instagram, 2016; Erkan, 2015). Twitter býður upp á að 

deila skriflegum færslum, mest 140 orð ásamt myndum og myndböndum. Snapchat gerir 

notendum kleift að senda og móttaka tímastilltar myndir, myndbönd og textaskilaboð (Stec, 

2017). Facebook hefur aftur á móti engin takmörk eða sérstaka áherslu á tiltekið atriði varðandi 

notkun samfélagsmiðilsins.  

Samfélagsmiðlar urðu vinsælasti vettvangur á veraldarvefnum (e. internet) á minna en 

þremur árum en þessi hraða þróun hefur breytt því hvernig einstaklingar eiga samskipti sín á 

milli og hvernig tengingu við vini, fjölskyldu og fyrirtæki er háttað (Qualman, 2010; Mangold 

og Faulds, 2009). Ólíkt hefðbundnum auglýsingamiðlum eru samfélagsmiðlar 

neytendamiðaður vettvangur sem býður upp á gagnvirk samskipti á milli neytenda og 

fyrirtækja (O’Brien, 2011). Samfélagsmiðlar, í sinni einföldustu mynd, eru vettvangur sem 

býður upp á sköpun og miðlun efnis af einhverju tagi fyrir neytendur og bjóða upp á óheft 

samskipti í rauntíma, í skrifuðu máli, hljóði og mynd (Dickey og Lewis, 2010; Bolton o.fl., 

2013; Mangold og Faulds, 2009).  

 Samfélagsmiðlar sameina hefðbundið form samþættra markaðssamskipta og ákveðið 

form af umtali. Helsti munurinn liggur í því að í samþættum markaðssamskiptum eiga fyrirtæki 

í beinum samskiptum við neytendur en með umtali er átt við það að neytendur eiga í 

samskiptum sín á milli og hafa auglýsendur ekki stjórn á innihaldi, né tíðni slíks umtals 
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(Mangold og Faulds, 2009). Samfélagsmiðlar eru öflugt markaðstól en samkvæmt Hanna o.fl. 

(2011) munu vörumerki sem vanrækja þátt samfélagsmiðla í markaðssetningu sinni, lúta lægra 

haldi í samkeppni við önnur fyrirtæki. Umhverfi samfélagsmiðla er ekki einungis að ganga í 

gegnum breytingar heldur einnig neytendahegðun og því er mikilvægt fyrir markaðsfólk að 

fylgjast náið með þeim breytingum sem eru að eiga sér stað og aðlaga stefnur sínar og áætlanir 

að markaðsbreytingum í nánustu framtíð (Hanna o.fl., 2011).  

2.1 Greining á helstu samfélagsmiðlum 
Í rannsókn sem framkvæmd var af Ben-Shabat og fleirum (2014), sem rannsakaði 10 þúsund 

neytendur sem tengjast veraldarvefnum (e. internet) að minnsta kosti einu sinni í viku, kom 

fram að 50% þátttakenda tengdust veraldarvefnum á hverjum einasta klukkutíma dagsins sem 

þeir vöktu. Enn fremur leiddi rannsóknin í ljós að þessir neytendur eyddu meirihluta tímans á 

samfélagsmiðlum, svo sem Facebook og Instagram (Kearney, 2014). Ísland er engin 

undantekning, en samkvæmt samfélagsmiðlamælingu Gallup (2016) nota rúmlega níu af 

hverjum 10 eða 91% Íslendinga, 18 ára og eldri, Facebook. Það gerir Facebook að lang 

vinsælasta samfélagsmiðili Íslendinga. Næst á eftir Facebook er Snapchat, sem 58% 

landsmanna notar. Þriðji vinsælasti miðillinn er Instagram, sem 40% landsmanna, yfir 18 ára 

notar, sjá Mynd 1 („Samfélagsmiðlamæling Gallup 2016“, 2016).  

Samkvæmt mælingum Statista (2017) er Facebook vinsælasti samfélagsmiðillinn í 

heiminum, en Facebook var fyrsti samfélagsmiðillinn til þess að ná yfir einum milljarði 

notenda. Í dag eru virkir notendur Facebook rúmir tveir milljarðar. Í sjöunda sæti, yfir 

vinsælustu samfélagsmiðla heims, er Instagram með 700 milljón virka notendur og er Snapchat 

talsvert neðar í röðinni með 255 milljón virka notendur. Í þessari rannsókn verður fjallað einna 

helst um þrjá stærstu samfélagsmiðlana á Íslandi; Facebook, Instagram og Snapchat og verða 

þeim gerð skil hér á eftir.  
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Mynd 1: Samfélagsmiðlagreining Gallup 2016. 

Heimild: („Samfélagsmiðlamæling Gallup 2016“, 2016). 
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samfélagsmiðillinn til þess að ná yfir milljarð notenda en í dag er fjöldi virkra notenda 

Facebook um 1368 milljónir á hverjum degi eins og sjá má á Mynd 2 („Number of daily active 
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Mynd 2: Daglegir notendur Facebook í milljónum talið, skipt niður eftir ársfjórðungum frá árinu 2014 til 2017. 

Heimild: („Number of daily active Facebook users“, 2017). 

2.1.2 Instagram. 
Instagram er snjallsímaforrit sem kynnt var til sögunnar árið 2010. Instagram var hannað af 

Kevin Systrom og Mike Krieger, fyrrum Stanford nemendum og felst notkun þess í því að deila 
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3 hér á eftir, sem sýnir mánaðarlega notendur Instagram frá árinu 2013 til 2017 (Statista, 2017). 

Árið 2012 keypti Facebook fyrirtækið Instagram fyrir einn milljarð bandaríkjadollara og hefur 

fyrirtækið síðan þá þróast töluvert (Champion, 2012). Daglegir notendur Instagram eru í dag 

um 500 milljónir eins og sjá má á Mynd 3 („Number of daily active Instagram users“, 2017). 

Það er ekki einungis notendum sem fjölgar á miðlinum, heldur einnig auglýsendum en 

auglýsendum fjölgaði um helming á sex mánuðum frá lok 2016 til byrjun árs 2017. Instagram 
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viðskiptavini og fyrirtæki (Tim, 2017). Árið 2016 kynnti Instagram til sögunnar tvær nýjar 
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Viðskiptaprófílar gera fyrirtækjum kleift að tengjast fylgjendum sínum betur og efla 

markaðsstarf. Þar geta fyrirtæki fengið frekari upplýsingar og tölfræði um gengi prófílsins og 

einstakra birtinga ásamt því að hægt er að kaupa aukinn sjáanleika og auglýsingar í forritinu 

(Instagram Business Team, 2016). Birtingarmynd Instagram sagna svipar mikið til Snapchat 

en þar gefst notendum færi á að deila augnablikum úr lífi sínu sem einungis eru aðgengileg í 

24 klukkustundir. Þá geta notendur birt eins mikið efni, í formi mynda og myndbanda, og þeir 

vilja án þess að fylla Instagram prófílinn sinn af slíku efni (Instagram, 2016). Instagram sögur 
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eru sífellt að verða vinsælli en daglegir notendur þess þrefölduðust á tímabilinu október 2016 

til október 2017, og eru nú 300 þúsund sem er nærri helmingi meira en daglegir notendur 

Snapchat. Instagram bætti viðbótinni Instagram sögur við, sem beina samkeppni við Snapchat 

(Statt, 2017). Daglega notendur Instagram sagna má sjá á Mynd 4 („Global social media 

ranking 2017“, 2017). 

 

 
Mynd 3: Daglegir notendur Instagram í milljónum talið, frá október 2016 til október 2017. 

Heimild: (Statista, 2017). 
 

 

Mynd 4: Daglegir notendur Instagram sagna í milljónum talið, frá október 2016 til október 2017. 

Heimild: („Global social media ranking 2017“, 2017). 
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2.1.3 Snapchat. 
Snapchat er snjallsímaforrit sem kom fyrst á markað árið 2011. Forritið gerir notendum þess 

kleift að senda og móttaka tímastilltar myndir, myndbönd og textaskilaboð eða svokölluð 

„snöpp“ (e.snap). Þessar myndir og myndbönd eru einungis sýnileg í takmarkaðan tíma en 

sendandi skilaboðanna stjórnar því hve lengi þau birtast (Stec, 2017). Myndir geta birst í eina 

til 10 sekúndur en myndbönd geta verið allt að 60 sekúndur að lengd (Snapchat, 2017). Þegar 

„snöpp“ hafa verið opnuð af móttakanda eyðast þau sjálfkrafa, en hver notandi getur einu sinni 

á dag endurspilað eina mynd eða myndband (Snapchat, 2016). Notendur snjallsímaforritsins 

geta svo bætt texta, teikningum og límmiðum (e. stickers) á myndir og myndbönd og stjórnað 

hverjum af vinalistanum sínum þeir senda myndefnið á (Stec, 2017). Á Snapchat getur notandi 

einnig birt myndir og myndbönd í svokallaðri eigin sögu (e. my story) sem jafnframt er 

vinsælasta viðbót forritsins (Hamburger, 2014). Sagan er sýnileg fyrirfram völdum fylgjendum 

notandans, en notendur geta valið að hafa aðgang sinn opinberan (e. public) eða einungis 

sýnilegan Snapchat vinum. Söguna er hægt að horfa á í ótakmörkuð skipti, í 24 klukkustundir 

frá birtingu eða þar til eigandi sögunnar eyðir henni (Snapchat, 2014). Á Mynd 5 má sjá daglega 

notendur snjallsímaforritsins Snapchat, skipt niður eftir ársfjórðungum frá 2014 til 2017. 

Daglegir notendur á þriðja ársfjórðungi 2017 voru 178 milljónir („Number of daily active 

Snapchat users“, 2017). 

 

 
Mynd 5: Daglegir notendur Snapchat, skipt niður eftir ársfjórðungum frá 2014 til 2017. 

Heimild: („Number of daily active Snapchat users“, 2017). 
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2.2 Markaðssetning á samfélagsmiðlum 
Notendum veraldarvefsins hefur fjölgað umtalsvert undanfarin ár og ná nú um helmingi 

jarðarbúa. Það sama má segja um samfélagsmiðla en frá því að þeir litu dagsins ljós, fyrir um 

áratug, hefur notendum þeirra fjölgað ört og eru nú 37% af jarðarbúum (Kemp, 2017). Á sama 

tíma fer notendum hinna hefðbundnu miðla fækkandi en sem dæmi hefur áhorf á línulega 

dagskrá, þ.e. áhorf á dagskrá sjónvarpsmiðla, á Íslandi minnkað síðustu ár, sem og hefur 

lesendum dagblaða og hlustendum útvarps fækkað (Guðni Rafn Gunnarsson, e.d.-a, e.d.-b; 

Þórhallur Ólafsson og Jón Karl Árnason, 2017). Samhliða fækkandi notendum hinna 

hefðbundnu miðla hafa auglýsingatekjur þeirra minnkað til muna, en tekjur íslenskra fjölmiðla 

minnkuðu um helming frá árinu 2009 til 2017 („Auglýsingatekjur fjölmiðla hafa helmingast“, 

2017). Af framangreindum ástæðum þurfa fyrirtæki að leita nýrra leiða við markaðssetningu 

til þess að nálgast neytendur sína og teljast samkeppnishæf á markaði (Van Dijck og Poell, 

2013). Markaðssetning á samfélagsmiðlum gerir fyrirtækjum kleift að eiga milliliðalaus 

samskipti við neytendur sína fyrir tiltölulega lítinn kostnað og á skilvirkari hátt en á öðrum 

miðlum. Þá geta neytendur einnig átt samskipti sín á milli en með þeim hætti geta þeir haft 

áhrif á vinsældir og ímynd, vöru eða þjónustu, með umtali (Mangold og Faulds, 2009).  

Samfélagsmiðlar hafa á tiltölulega stuttum tíma náð að festa rætur sem viðurkenndur og 

öflugur valkostur á fjölmiðlamarkaði sem sífellt fleiri fyrirtæki nota til þess að koma vörum 

sínum og þjónustu á framfæri (Dijck, José og Poell, 2013). Samfélagsmiðlar veita fyrirtækjum 

ótal tækifæri, bæði til þess að ná til neytenda og til þess að byggja upp persónuleg tengsl við 

þá (Kelly, Kerr og Drennan, 2010). Einn af kostum markaðssetningar á samfélagsmiðlum er 

sá, að almennar birtingar eru ókeypis en fyrirtæki hafa þó möguleika á því að kosta færslur og 

birtingar, eða svokallaða pósta (e. post), til þess að tryggja betri dreifingu („Facebook eða 

email?“, 2017). 

2.2.1 Markaðssetning á Facebook. 
Sem markaðstól er Facebook öflugasti samfélagsmiðill í heiminum. Facebook veitir 

fyrirtækjum einstakt tækifæri til þess að nálgast viðskiptavininn á nýjan hátt og markaðssetja 

bæði vöru og þjónustu fyrir gríðarlegan fjölda neytenda (Porterfield, Khare og Vahl, 2011). 

Samkvæmt Statista (2017) er fjöldi virkra notenda á Facebook í dag rúmir tveir milljarðar. Á 

Facebook geta auglýsendur átt milliliðalaus samskipti við neytendur sína og geta því stöðugt 

verið að miðla ýmiss konar markaðsefni beint til síns markhóps. Fyrirtækjum stendur til boða 

að útbúa fyrirtækjaprófíl þeim að kostnaðarlausu, en slíkur prófíll býður upp á fleiri möguleika 

en hinn hefðbundni prófíll. Facebook notendur geta líkað við (e. like) fyrirtækjaprófíla og 
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þannig fengið allar uppfærslur fyrirtækisins í sína fréttaveitu (e. newsfeed) („Facebook ads“, 

2017; „News Feed“, e.d.). Kostaðar auglýsingar sem Facebook býður upp á (e. Facebook 

advertising) birtast einungis fyrirfram völdum markhóp sem fyrirtæki velja sjálf. Facebook 

notar svo tækni sína til þess að ná til þessa hóps og gera þar með auglýsinguna meira 

viðeigandi. Fyrirtæki fá þannig tækifæri til þess að ná til og laða að neytendur en Facebook 

notar persónupplýsingar og hegðun notenda til þess að miðla auglýsingum á árangursríkan hátt 

beint á tiltekinn markhóp (Zarrella og Zarrella, 2010). Facebook býður að auki upp á þann 

valmöguleika að greiða fyrir aukinn sýnileika (e. boost) á einstaka færslum, myndum eða 

myndböndum. Á þann hátt geta fyrirtæki náð til nýrra einstaklinga sem eru áhugasamir um 

efnið en eru ekki nú þegar fylgjendur fyrirtækjaprófílsins („Advertiser Help Center“, 2017). 

Facebook gefur út tölfræðilegar skýrslur um það hvernig notendur bregðast við aðdáendasíðum 

og auglýsingum og er þar hægt að sjá mælanlegan árangur markaðssetningar á skýran hátt, sem 

nýtist í bætingar á núverandi markaðsefni („Facebook ads“, 2017).  

2.2.2 Markaðssetning á Instagram. 
Það sem af er árinu 2017 hefur fjöldi auglýsenda á Instagram aukist um 100%, frá einni milljón 

upp í tvær milljónir. Notendur forritsins eyða meiri tíma en nokkru sinni fyrr í að kanna nýtt 

efni og hefur áhorf á myndbönd aldrei verið meira (Instagram Business Team, 2017). Instagram 

hefur unnið hörðum höndum á undanförnu ári að því að auka vettvang fyrir fyrirtæki. Til dæmis 

kynntu þeir fyrirtækjaprófíl á síðasta ári til þess að aðstoða fyrirtæki í að skilja betur fylgjendur 

sína og að stækka markað sinn. Fyrirtæki fá aðgang að tölfræðilegum gögnum sem auka þar 

með skilning þeirra á fylgjendum sínum ásamt því að hægt er að fylgjast með dekkun og 

viðbrögðum mynda, myndbanda og sagna. Dekkun felst í dreifni, hversu margir sjá efnið að 

minnsta kosti einu sinni á meðan að viðbrögð felast í því hversu mörgum líkar við efnið, skrifa 

athugasemd eða deila því áfram. Þá hafa fyrirtæki aðgang að upplýsingum um það hvaða 

birting, eða hvaða póstur, skilar mestum árangri, hvaða daga vikunnar og á hvaða tíma best er 

að birta efni og fleira. Fyrirtæki geta svo greitt fyrir aukna dekkun pósta sinna (e. promote 

posts) og geta þar með náð til nýrra væntanlegra neytenda í markhóp sínum (Instagram 

Business Team, 2016). Auk þess geta fyrirtæki keypt auglýsingar á miðlinum sem birtist á milli 

Instagram sagna hjá notendum, sem getur annaðhvort verið stök mynd eða stutt myndband 

(Barr, 2017). 

Instagram hentar afar vel til þess að auka vörumerkjavitund sem og til þess að kynna 

nýjar vörur en um 70% notenda hafa leitað uppi vörumerki á miðlinum. Á Instagram geta 

fyrirtæki auglýst vörur sínar eða vörumerki á vinalegan og áreiðanlegan hátt án þess að nota 
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beina markaðssetningu (Collins, 2017). Í dag notast fyrirtæki helst við Instagram til þess að 

markaðssetja vörur sínar og vörumerki ásamt því að deila upplýsingum um viðburði og 

væntanlegar nýjungar. Slíkir póstar hafa yfirleitt lítil áhrif (e. low level of interactions) þar sem 

einungis um eitt prósent af fylgjendum líka við og aðeins tveir af hverjum 10 þúsund rita 

athugasemd. Aftur á móti þegar fyrirtæki nota aðrar skapandi viðbætur sem Instagram býður 

upp á, til dæmis það að hvetja notendur til þess að nota sérstök myllumerki (e. hashtag) sem 

eru einkennandi fyrir fyrirtækið eða vörumerkið, þá geta áhrifin allt að fimmfaldast. Það skiptir 

því miklu máli hvernig fyrirtæki beita sér á Instagram, ætli þau sér að ná árangri (Bergström 

og Bäckman, 2013).  

2.2.3 Markaðssetning á Snapchat 
Líkt og með fyrrnefnda miðla, er Snapchat góður vettvangur til markaðssetningar á vörum og 

þjónustu. Hins vegar er Snapchat ólíkur öðrum vinsælum samfélagsmiðlum sem markaðsfólk 

notar og þykir mörgum miðillinn vera yfirþyrmandi. Mikið af markaðsfólki er einnig óvisst um 

það hvernig eigi að bera sig að við notkun miðilsins, hvernig eigi að tengjast áhorfendahópi og 

hvernig efni þau ættu að birta (Gotter, 2017). Þá er markaðsfólk oft smeykt við Snapchat þar 

að það er óvisst um það hvernig vettvangurinn passar inn í samval markaðsráða (e. marketing 

mix) fyrirtækjanna og í hvað þau geta notað Snapchat í raun og veru (Siu, 2017). Samkvæmt 

Liv Bergþórsdóttur (2016), forstjóra Nova, fylgja því tækifæri sem og hættur fyrir fyrirtæki að 

stíga inn í heim samfélagsmiðla en Nova var fyrsta íslenska fyrirtækið sem notfærði sér 

Snapchat til markaðsamskipta (Bjarni Ólafsson, 2016). Ekki hafa mörg íslensk fyrirtæki náð 

jafnmiklum árangri á Snapchat og Nova sem hafði um 30 þúsund áhorf á dag árið 2016. Nova 

hefur bæði unnið Lúðurinn og NEXPO verðlaunin fyrir Snapchat og annað stafrænt 

markaðsstarf (Arnar Már Eyfells, 2015; Bjarni Ólafsson, 2016; Björgvin Ingi Ólafsson, 2016).  

Það eru fjórar áhrifaríkar leiðir sem fyrirtæki geta farið við markaðssetningu á Snapchat. 

Í fyrsta lagi er hægt að bjóða upp á afsláttarkóða í gegnum Snapchat og hvetja áhorfendur til 

þess að nýta sér afsláttinn. Þá er hægt að nota Snapchat til þess að sýna nýjar vörur, væntanlegar 

vörur eða á bakvið tjöldin í verslun eða framleiðsluferli og byggja upp spennu meðal áhorfenda. 

Einnig er hægt að fá áhrifavalda, annað hvort til þess að taka yfir Snapchat hjá fyrirtæki, líkt 

og Nova gerði til þess að byggja upp sinn fylgjendahóp á Snapchat, eða þá til þess að auglýsa 

vöruna eða vörumerkið á sínum persónulega Snapchat aðgangi („Grínistar sjá um Snapchat“, 

2014; Siu, 2017). Einnig geta fyrirtæki keypt auglýsingar sem birtast á milli þess sem notandi 

miðilsins spilar sögur (e. story) hjá þeim aðilum sem viðkomandi fylgir á miðlinum („Snap 

Ads“, e.d.). Að lokum býður Snapchat upp á svokallaðan „Geofilter“ , viðbót sem notendur 
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geta bætt við á myndir sínar og myndbönd, sem sýnir til dæmis lógó fyrirtækja, staðsetningu 

og fleira (Parker, 2017).  

3. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum 
Til fjölda ára hafa fyrirtæki notfært sér þekkta einstaklinga til vörukynninga og 

markaðssamskipta (e. celebrity endorsement) en um það bil einn sjötti af auglýsingum í 

heiminum inniheldur þekktan einstakling (Andrews og Shimp, 2012). Þekkta einstaklinga er 

hægt að skilgreina á tvenns konar hátt; það geta annars vegar verið „stjörnur“ (e.celebrity) á 

borð við kvikmyndastjörnur, söngvara, módel, íþróttafólk og fólk sem er þekkt fyrir einhvern 

frama og hins vegar eru það hinar „nýju stjörnur“ (e. new celebrities), þ.e. áhrifavaldar á 

samfélagsmiðlum þar sem átt er við einstakling með að minnsta kosti þúsund fylgjendur á 

einhverjum samfélagsmiðli, sem deilir sínu hefðbundna lífi, ráðum og visku með fylgjendum 

sínum (Virgilio, 2017). Því fleiri fylgjendur sem áhrifavaldar hafa því vinsælli eru þeir, en það 

þýðir ekki endilega að þeir hafi meiri áhrif á fylgjendur sína en þeir sem færri fylgjendur hafa 

(De Veirman, Cauberghe og Hudders, 2017).  

Áhrifavaldar geta haft mikil samfélagsleg áhrif sem fyrirtæki hafa notfært sér við 

markaðssamskipti á síðastliðnum árum (Galetti og Costa-Pereira, 2017). Samkvæmt rannsókn 

Hashoff (2017) eyða 56% áhrifavalda að minnsta kosti fjórum klukkustundum á dag á 

samfélagsmiðlum en rúm 20% þeirra eyða fleiri en sjö til átta klukkustundum á dag á 

samfélagsmiðlum. Einungis 12% reyndust vera áhrifavaldar í fullu starfi en 60% af úrtaki 

rannsóknarinnar voru í fullri vinnu samhliða því að vera áhrifavaldar.  

Sú vinna sem felst í því að vera áhrifavaldur getur verið töluvert mikil. Áhrifavaldar 

þurfa að vanda sig við framsetningu á efni og auglýsingum og eyða oft mörgum klukkustundum 

í skipulagningu. Fyrirtæki eiga það til að vanmeta þann tíma sem felst í vinnunni en samkvæmt 

áðurnefndri rannsókn sögðust 52% áhrifavalda eyða allt frá 30 mínútum upp í þrjár 

klukkustundir í að skipuleggja herferðir sem þeir taka þátt í. Rúm 15% áhrifavalda tjáðu að 

þeir eyddu fleiri en þremur klukkustundum á dag í slíka vinnu, sem felst í skipulagningu, 

samþættingu efnis, ljósmyndun eða myndbandsupptökum, myndvinnslu og fleiru. Það má því 

ekki vanmeta vinnuna sem felst í auglýsingum áhrifavalda en áhrifavaldar telja þá vinnu vera 

jafnmikils virði og hvert annað starf og eru þeir því ekki tilbúnir til þess að taka að sér slík 

verkefni launalaust (Hashoff, 2017). 

3.1 Áhrifavaldamarkaðsetning 
Samkvæmt Lu og Seah (2017) hafa „stjörnur“ og áhrifavaldar á samfélagsmiðlum ólík 

samfélagsleg áhrif og geta áhrifavaldar þar af leiðandi nálgast annan og öðruvísi neytendahóp 
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en „stjörnur“. Helsti ókostur þess að nota „stjörnur“ til markaðssetningar er kostnaðurinn, en 

það getur verið mjög kostnaðarsamt að fá heimsfrægan einstakling til þess að auglýsa vöru eða 

vörumerki. Að auki er hætta á að „stjarnan“ skyggi á vörumerkið vegna frægðar sinnar og þar 

með taki neytendur minna eftir vörunni (Erdogan, 1999; Lu og Seah, 2017). Niðurstöður 

rannsóknar sem framkvæmd var af markaðsstofunni Musefind (2016), sýndu að 92% neytenda 

treystu áhrifavöldum meira heldur en „stjörnumarkaðssetningum“ sem og hefðbundnum 

auglýsingum. Þar að auki er sífellt að færast í aukanna að neytendur noti tækniforrit sem loka 

fyrir auglýsingar á vefmiðlum (e. adblock technology) sem gerir hefðbundnum auglýsingum 

erfiðara fyrir á þeim vettvangi (Musefind, 2016). Samkvæmt Talavera (2017) eru neytendur 

orðnir þreyttir á endalausum auglýsingum en meðal íbúa Bandaríkjanna birtast yfir fimm 

þúsund auglýsingar á dag (Story, 2007). Þessar auglýsingar eru orðnar svo margar að í 

rannsókn sem framkvæmd var af Infolinks (2013) kom fram að einungis 14% neytenda mundu 

eftir auglýsingaborðum á vefsíðum, daginn eftir að þær birtust. Niðurstaða rannsóknarinnar 

leiddi því í ljós að markaðsfólk þarf að endurhugsa auglýsingar sínar á netmiðlum (Adotas, 

2013). 

Til þess að vera samkeppnishæf á markaði þurfa fyrirtæki að leita nýrra leiða og er 

áhrifavaldamarkaðssetning orðið afar vinsælt form markaðssamskipta. Vilji fyrirtæki ekki 

missa af lestinni, og vera samkeppnishæf, þurfa þau að aðlaga sig að þessu nýja formi 

markaðssetningar (Musefind, 2016; Zahoor og Qureshi, 2017). Til þess að markaðssetning með 

áhrifavöldum skili tilskildum árangri, þurfa fyrirtæki að átta sig á því að notkun áhrifavalda til 

markaðssetningar er bara einn af mörgum samverkandi þáttum markaðssamskipta. Mælst er til 

þess að fyrirtæki séu einnig að markaðssetja sig á öðrum vettvangi, svo sem í 

tölvupóstamarkaðssetningu, á netmiðlum og að notast við auglýsingar á Google og 

leitarvélarbestun (Musefind, 2016). Notkun áhrifavalda til markaðssamskipta hentar vel til þess 

að ná markmiðum í markaðssetningu á borð við umtal, auka vörumerkjavitund, kynna nýjar 

vörur eða efla kynningu á eldri vörum með það að markmiði að auka sölu (Webfluential, 2016). 

Það er fátt sem eykur sölu á jafn áhrifaríkan hátt og meðmæli í formi umtals (Bughin, Doogan 

og Vetvik, 2010). Í rannsókn Bughin, Doogan og Vetvik (2010), kom fram að framkallað umtal 

í markaðsskyni skilar meira en tvöfaldri söluaukningu samanborið við greidda auglýsingu. 

Áhrifavaldamarkaðssetning gefur því kjörið tækifæri fyrir vörumerki til þess að auka áhrif 

umtals í gegnum persónuleika, sem neytendur nú þegar fylgja og dást að (Talavera, 2017).  

Mesta áskorun fyrirtækja sem hyggjast notfæra sér áhrifavalda til markaðssamskipta, er 

að finna og velja réttu áhrifavaldana fyrir vörumerkið, þ.e.a.s. þá áhrifavalda sem hafa í raun 

og veru áhrif á fylgjendur sína og eru viðeigandi fyrir vörumerkið (Wong, 2014). Í dag er 
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algengt að mörg fyrirtæki horfi til þess hversu marga fylgjendur áhrifavaldur hefur og telja 

fjölda fylgjenda segja til um vinsældir áhrifavalds. Samkvæmt því gefur hærri fylgjendafjöldi 

meiri árangur hvað varðar dekkun og skilar sér í auknu umtali (Talavera, 2017). Aftur á móti 

samkvæmt De Veirman og fleirum (2017) ætti dekkun ekki að vera eini mælikvarðinn á 

velgengni í slíkri markaðssetningu. Þegar kemur að „stjörnumarkaðssetningu“ eru minni líkur 

á því að neytandinn trúi að „stjarnan“ noti vöruna í raun og veru (Main, 2017). Frekar ætti því 

að horfa til þess að finna áhrifavald sem er vel liðinn, traustvekjandi og hefur í raun og veru 

áhrif á skoðanir fylgjenda sinna, heldur en að einblína á að finna þann sem hefur flesta 

fylgjendur eða er frægastur (De Veirman o.fl., 2017).  

3.1.1 Áhrifavaldar á Facebook.  
Í rannsókn sem framkvæmd var af Mavrck (Mavrck, 2017) kom fram að þegar áhrifavaldar 

deila efni um vöru eða vörumerki á Facebook, nær það 6,9 sinnum meiri viðbrögðum sem felast 

í athugasemdum (e. comment), líkar við og deilingum (e. shares), heldur en þegar fyrirtækið 

sjálft deilir efni. Facebook er næst vinsælasti vettvangur (e. platform) áhrifavalda í 

Bandaríkjunum á eftir Instagram samkvæmt Barker (2017), en það var einnig niðurstaða 

rannsóknar Hashoff (2017). Saman eru Instagram og Facebook sá vettvangur sem 95% 

áhrifavalda nota en líkt og áður kom fram eru samfélagsmiðlarnir báðir í eigu Facebook. Í 

rannsókninni kom einnig fram að áhrifavaldar koma til með að auka notkun á Instagram árið 

2018 en aftur á móti minnka notkun sína á Facebook (Hashoff, 2017). Á Facebook hafa 

áhrifavaldar hingað til getað deilt efni með fylgjendum sínum án þess að greiða sérstaklega 

fyrir birtinguna, nema þeir vilji auka sýnileika efnisins, þá er hægt að greiða fyrir einstaka 

færslur, myndir og myndbönd líkt og áður kom fram („Advertiser Help Center“, 2017). 

Facebook tók hins vegar upp á því nýlega að krefjast þess að áhrifavaldar breyti þeim færslum 

sem þau fá greitt fyrir að birta (e. paid content) í kostaðar færslur (e. sponsored post) með því 

að merkja (e. tag) vörumerkið í færsluna, hvort sem það er mynd, myndband, stöðuuppfærsla 

eða annað. Á þann hátt fá auglýsendur greiðan aðgang að efninu og geta aukið sýnileika 

þessarra færslna beint án þess að þurfa að deila þeim áður. Vörumerki geta stjórnað því hverjir 

geta merkt það, en þegar búið að er merkja vörumerkið hefur það aðgang að tölfræðilegum 

gögnum, svo sem dekkun, viðbrögðum, heildar útgjöldum og fleira til þess að sjá áhrifin af 

efni áhrifavaldarins. Í fyrstu virðist sem svo að Facebook sé að gera áhrifavaldamarkaðsetningu 

einfaldari fyrir auglýsendur en helstu áhyggjurnar liggja í því að algrímið (e. algorithm) sem 

Facebook notar muni að lokum draga úr dekkun færslna eða pósta hjá áhrifavöldum, sé 

vörumerkið ekki að greiða fyrir aukinn sýnileika þess. Ef vörumerki ætla að fara að auka 
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sýnileika allra færslna frá áhrifavöldum á Facebook myndi það verða þeim ansi dýrkeypt og 

mögulega ekki skila tilætluðum árangri, þ.e.a.s. ekki skila sér í dreifingu til fylgjendahóps 

áhrifavaldanna (Chen, 2017a).  

3.1.2 Áhrifavaldar á Instagram. 
Í stað þess að auglýsa á hefðbundnum miðlum fyrir stóran hóp af neytendum, eru mörg 

fyrirtæki sem nýta sér áhrifavalda á Instagram. Þá greiða fyrirtæki áhrifavaldi til þess að skapa 

efni og birta fyrir sína fylgjendur. Eiginleiki þess að nota áhrifavalda til markaðssetningar er 

að þeirra fylgjendahópur er afmarkaður af því efni sem áhrifavaldarnir birta. Þeir velja sjálfir 

að fylgjast með efninu og gera það af áhuga og treysta áhrifavaldinum (Whalar, n.d.). Instagram 

er líklega sá vettvangur sem er hvað bestur fyrir áhrifavalda en margir Instagram notendur hafa 

aukið fylgjendafjölda sinn um milljónir á stuttum tíma og þar með skapað sér orðspor á 

miðlinum sem Instagram stjarna (e. Instagram celebrity). Þessir einstaklingar hafa margir 

hverjir mikil áhrif á fylgjendur sína og eru þar með orðnir áhrifavaldar. Þeir geta skapað nýja 

tísku (e. trend) og mótað kauphegðun fylgjenda sinna sem nýtist fyrirtækjum og vörumerkjum 

vel í markaðsstarfi. Að vinna með áhrifavöldum á Instagram getur aukið bæði 

vörumerkjavitund, umtal og sölu á vörum og þjónustu sé áhrifavaldurinn rétt valinn en líkt og 

áður kom fram skiptir miklu máli að áhrifavaldur sé viðeigandi fyrir vörumerki og henti 

vörumerkinu sjálfu. Markaðssetning með notkun áhrifavalda getur aukið fylgjendahóp 

vörumerkisins sjálfs í gegnum myllumerki sem dæmi en áhrifavaldar geta merkt fyrirtæki með 

myllumerki, bæði við myndir og myndbönd, sem og í sögum (De Veirman o.fl., 2017; Whalar, 

n.d.).  

Líkt og áður kom fram er ekki jafnaðar merki milli fjölda fylgjenda og árangurs í 

áhrifavaldamarkaðssetningu. Samkvæmt rannsóknum Hello Society (2017), markaðsstofu sem 

sérhæfir sig í samfélagsmiðlamarkaðssetningu um allan heim, fá smærri (e. micro) 

áhrifavaldar, þ.e.a.s. áhrifavaldar með minna en 30 þúsund fylgjendur, 60% meiri viðbrögð 

fylgjenda en stærri áhrifavaldar. Markaðsherferðir með smærri áhrifavöldum á Instagram eru 

því 6,7 sinnum áhrifaríkari á viðbragð heldur en þeir áhrifavaldar sem hafa stærri fylgjendahóp 

en þeir skapa 22,2 sinnum meira umtal um vörumerki vikulega heldur en hinn almenni neytandi 

(Main, 2017).  

Notendur Instagram eru sífellt að nota forritið sem leitarvél en í stað þess að skrifa inn 

leitarorð eins og á Google, þá leita notendur eftir myndum og myndböndum sem merkt eru 

með ákveðnu myllumerki. Þegar notendur leita að leitarorði merktu með myllumerki, t.d. 

#förðun þá koma upp vinsælustu myndirnar og myndböndin sem merkt eru með þessu 
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myllumerki. Áhrifavaldar sem og fyrirtæki vilja fá sýnar myndir og myndbönd þangað. Þeir 

póstar sem lenda á listanum yfir vinsælustu póstana eiga það sameiginlegt að hafa mestan fjölda 

af líkar við og athugasemdum eða það sem við köllum viðbrögð. Aftur á móti þurfa 

áhrifavaldar, sem og fyrirtæki, að passa upp á það að myllumerkin séu viðeigandi. Instagram 

hefur sett upp algrími þar sem myndir, merktar með ofnotuðum og óviðeigandi myllumerkjum, 

fá ekki eins mikla dreifingu (Mic, 2017). Fyrirtæki sem notfæra sér áhrifavalda þurfa að hafa 

þetta í huga, vilji þeir fá náttúrulega dreifingu myndefnis en Instagram býður þó upp á þann 

valmöguleika að kaupa aukna dekkun (Collins, 2017; Mic, 2017).  

3.1.3 Áhrifavaldar á Snapchat. 
Öfugt við fyrrnefnda samfélagsmiðla er fremur erfitt að eiga við Snapchat, sem áhrifavaldur. 

Áhrifavaldar á Facebook og Instagram geta fylgst með tölfræði líkt og fyrirtæki sjálf og þar 

með séð mikilvægar upplýsingar sem nýtast þeim, svo sem upplýsingar um fylgjendur sína og 

hvaða póstar vekja athygli og ná mikilli dekkun. Á Snapchat er ekkert slíkt. Snapchat notendur 

vita hvorki hvaðan fylgjendur þeirra koma, né fjölda þeirra, þeir sjá einungis hversu margir 

horfa á stök „snöpp“, en sú tala getur verið afar breytileg frá degi til dags. Þetta gerir það að 

verkum að áhrifavaldar á Snapchat tengja síður við fylgjendur sína, enda vita þeir ekki hver 

manneskjan á bakvið notendanafnið er, annað en á Facebook og Instagram þar sem hægt er að 

skoða fylgjendur, séu þeir með opinbera prófíla. Snapchat hefur hingað til ekki viljað koma til 

móts við beiðnir áhrifavalda um þessar upplýsingar en ein af stefnum Snapchat er sú að „allir 

séu áhrifavaldar“ og vilja þeir því ekki gera sérstaklega úr þeim sem hafa fjöldan allan af 

fylgjendum (Chen, 2017). Það að Snapchat hafi ekki áhuga á að koma til móts við áhrifavalda 

sýnir sig í niðurstöðum könnunar þar sem úrtak voru 600 samfélagsmiðlastjörnur. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 46% áhrifavaldanna sögðu að Snapchat yrði fyrsti miðilinn sem 

þeir myndu hætta notkun á, myndu þeir minnka virkni sína á samfélagsmiðlum (Chen, 2017b). 

Þetta er einnig greinilegt í niðurstöðum rannsóknar Mediakix (2017), sem sýndi að vinsælustu 

áhrifavaldarnir á samfélagsmiðlum væru að nota Snapchat 33% minna, á sama tíma og þeir 

væru að nota Instagram sögur tvisvar sinnum meira, yfir sex mánaða tímabil frá mars til ágúst 

2017.  

Það eru ekki einungis áhrifavaldar sem eru að minnka notkun sína á Snapchat, heldur 

jafnframt auglýsendur en eins og áður kom fram er notkun á Instagram sögum, sem jafnframt 

er helsta ógn Snapchat, orðin mun vinsælli en notkun á Snapchat (Auður Albertsdóttir, 2017). 

Þetta hefur haft veruleg áhrif á tekjur fyrirtækisins en hlutabréf í móðurfélagi Snapchat, Snap, 

hafa lækkað verulega í verði og þá sérstaklega eftir afar lélegt uppgjör miðilsins, sem birtist í 
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nóvember 2017. Sérfræðingar telja að svo Snapchat komi til með að eiga einhverja möguleika 

á markaði, verði vöxtur þess að aukast mjög hratt („Snapchat í verulegum vanda“, 2017).  

3.2 Persónuleg markaðssetning (e. personal branding) 
Við val á áhrifavöldum á samfélagsmiðlum er mikilvægt að horfa til þess hvort persónulegt 

vörumerki einstaklingsins sé sterkt og áhrifavaldurinn samkvæmur sjálfum sér (Chen, 2017). 

Markaðssetning á vörumerki á ekki aðeins við þegar talað er um fyrirtæki heldur einnig 

einstaklinga og er þá átt við persónulega markaðssetningu. Markaðssetning á persónulegu 

vörumerki felur í sér það sama og hefðbundin markaðssetning, þ.e. að miðla gildum, 

persónuleika og hæfni til áhorfenda. Persónuleg markaðssetning er nú talin vera mikilvægari 

heldur en hin hefðbundna markaðssetning þar sem einstaklingar treysta öðru fólki frekar en 

fyrirtækjum og fólk er áreiðanlegra heldur en fyrirtæki (Rampersad, 2009). Samkvæmt 

Montoua og Vandeheyer (2009) er persónulegt vörumerki skýrt, öflugt og sannfærandi um 

ímynd einstaklings. Þá ætti persónulegt vörumerki að vera trúverðugt og endurspegla innri 

karakter, gildi, ástríðu og hæfni einstaklings (Montoya og Vandehey, 2009). Persónuleg 

markaðssetning á við meira en bara markaðssetningu og það að koma sér á framfæri. Ímynd á 

persónulegu vörumerki einstaklings er skynjun þess í huga annarra og felur árangursrík 

persónuleg markaðssetning í sér að stjórna þessari skynjun á áhrifaríkan hátt. Þitt persónulega 

vörumerki er myndun allra þeirra væntinga, mynda og skynjana sem verða til í huga annarra, 

þegar þeir sjá eða heyra nafn þitt. Dæmi um nöfn sem eru persónuleg vörumerki á 

heimsmælikvarða eru Tiger Woods, Móðir Teresa og Donald Trump en hægt er að tengja sterka 

eiginleika við öll þessi nöfn (Rampersad, 2009). Þegar notast er við persónulega 

markaðssetningu er átt við að einstaklingurinn geri sjálfan sig að vörumerki út á við (Kaputa, 

2005). Allt sem þú gerir er orðið hluti af vörumerkinu, þ.e. allar þær daglegu venjur sem þú 

tileinkar þér t.d. hvað þú borðar, hverju þú klæðist, hvaða snyrtivörur notar þú o.s.f.r.v. Fólk 

sækir í þessa einstaklinga vegna þess að það virðir það og treystir (Montoya og Vandehey, 

2009).  

3.3 Kostaðar og duldar auglýsingar á samfélagsmiðlum 
Kostuð auglýsing er hvers kyns auglýsing sem felur í sér umfjöllun á vöru, þjónustu eða ímynd 

sem er miðlað gegn greiðslu eða öðru endurgjaldi. Samkvæmt lögum um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 gilda þó ákveðin skilyrði við birtingu þeirra. 

Það er að auglýsanda ber að taka sérstaklega fram að um samstarf eða auglýsingu sé að ræða 

en neytendur eiga rétt á því að vita hvenær verið er að reyna að selja þeim vöru eða þjónustu. 

Hér á landi hefur tíðkast að merkja færslur með myllumerkinu #ad eða #auglýsing svo dæmi 
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séu nefnd („Leiðbeiningar Neytendastofu um auðþekkjanlegar auglýsingar“, 2017). Duldar 

auglýsingar eru aftur á móti auglýsingar þar sem að neytendur átta sig ekki á að um kostaða 

auglýsingu er að ræða. Hér á landi sem og í Evrópu hafa duldar auglýsingar lengi verið 

bannaðar með það að leiðarljósi að vernda neytendur. Árið 2015 gaf Neytendastofa út 

leiðbeiningar um auðþekkjanlegar auglýsingar með það að markmiði að veita auglýsendum 

einfaldar og aðgengilegar upplýsingar um þau lög og reglur sem gilda varðandi duldar 

auglýsingar, hvar mörkin liggja og hvernig ber að merkja auglýsingar til þess að þær standist 

lög og reglur („Leiðbeiningar Neytendastofu um auðþekkjanlegar auglýsingar“, 2017). 

  Fyrirtæki hafa í auknum mæli verið að nýta sér áhrifavalda til markaðssetningar og 

töluvert virðist vera um það hérlendis að auglýsingar séu duldar, þ.e. að ekki sé tekið fram að 

um auglýsingu sé að ræða. Þá eru til dæmi hérlendis um að fyrirtæki biðji áhrifavalda 

sérstaklega um að taka ekki fram að um auglýsingu sé að ræða, svo færslan verði persónulegri 

(Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). Samkvæmt Neytendastofu (2017) telst slíkt ósanngjarnt 

gagnvart neytendum. Neytendur eru síður í aðstöðu til að gagnrýna og taka upplýsta ákvörðun 

um viðskipti ef þeir átta sig ekki á þeim skilaboðum sem verið er að koma á framfæri. Þá þarf 

neytandinn að geta treyst því að fjárhagslegur ávinningur stýri ekki skoðunum og lýsingum 

auglýsanda á vöru eða þjónustu og að ekki sé um kostaða auglýsingu að ræða.  

Í leiðbeiningunum Neytendastofu kemur sérstaklega fram að börn og unglingar noti 

samfélagsmiðla mikið. Tekið er strangt á því í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu þegar markaðssetningu er beint að börnum eða unglingum þar sem þau eiga 

erfiðara með að greina á milli þess hvort um auglýsingu eða umfjöllun er að ræða. Því ber að 

varast sérstaklega þegar auglýsingum er beint að þessum markhóp og sýna aukna aðgæslu 

(„Leiðbeiningar Neytendastofu um auðþekkjanlegar auglýsingar“, 2017). 

4. Árangursmælingar  
Eitt grundvallar hugtak markaðsfræðinnar er samval markaðsráðanna (e. marketing mix), sem 

oft er vísað til sem p-in fjögur í markaðsfræði, eða v-in fjögur á íslensku. Það er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að líta á samfélagsmiðla sem hluta af markaðsráðunum en mörg fyrirtæki eru í 

vafa um hvar samfélagsmiðlar eiga heima meðal markaðsráðanna eða hvort þeir eigi heima þar 

yfir höfuð. V-in fjögur standa fyrir vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. placement) 

og vegsauki (e. promotion). Síðastnefnda v-ið, vegsauki, stendur fyrir samskipti á milli seljanda 

og kaupanda sem eru til dæmis almannatengsl, auglýsingar, kynningarstarfsemi eða persónuleg 

sölumennska. Eins og áður var komið inn á eru samfélagsmiðlar í raun eitt form samskipta og 

eiga því vel heima undir vegsauka í samvali markaðsráðanna (Lanigan, 2017). 
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  Það er í höndum markaðsfólks að samspil markaðsráðanna sé með hagstæðum hætti og 

er því mældur árangur miðað við þann markhóp sem höfða á til (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2004). Samkvæmt Littlewood og Bick (2015) eru mælingar afar mikilvægar við auglýsingar á 

samfélagsmiðlum. Mælingar gefa fyrirtækinu endurgjöf á frammistöðu þess og gefur 

mikilvægar upplýsingar sem geta nýst við endurbætur á komandi markaðsherferðum. Það eru 

nokkrar leiðir til þess að mæla árangur af samfélagsmiðlamarkaðssetningu, sem tengja 

markaðsherferðir við fjárhagslegan ávinning og frammistöðu (Littlewood og Bick, 2015).  

Þrátt fyrir mikilvægi þess að mæla árangur af markaðssetningu, eru ekki mörg módel 

sem leiðbeina við mælingar á arðsemi fjárfestinga við samfélagsmiðlamarkaðssetningu, þá 

sérstaklega þegar kemur að markaðssetningu með áhrifavöldum. Mörg fyrirtæki eru óviss um 

hvernig skuli mæla árangur og arðsemi fjárfestinga (e. return on investment) af áhrifavalda- og 

samfélagsmiðlamarkaðssetningu. Þessi arðsemi er í raun hvað fyrirtækið er að fá til baka af 

tímanum, peningunum og úrræðunum (e. resourse) sem þau lögðu í markaðsetninguna. Undir 

venjulegum kringumstæðum myndi arðsemin vera mæld í krónum og þyrfti fyrirtæki því að 

vita hversu há upphæð er að fara í þessa tegund markaðssetningar yfir höfuð og hversu mikils 

fjárhagslegs virði samfélagsmiðlatengd markmið eru. Síðari parturinn er það sem mörgum 

fyrirtækjum finnst erfitt að ákvarða. Raunin er sú að ef fyrirtæki eru ekki að mæla það sem þau 

gera á samfélagsmiðlum, þ.e.a.s. í hvað þau eru að eyða og hvaða niðurstöður þau eru að fá, þá 

er erfitt að ákvarða hvort samfélagsmiðlamarkaðssetningin sé að skila fyrirtækinu einhverri 

arðsemi yfir höfuð (Jackson, 2017). Það sama á við um markaðssetningu með notkun 

áhrifavalda á samfélagsmiðlum. Hoffman og Fodor (2010) halda því fram að fyrirtæki sem 

nálgast mælingar á arðsemi fjárfestinga á hefðbundinn hátt, hafi rangt fyrir sér. Þeir hugsi þá 

einungis til skamms tíma og líta ekki til mikilvægi þess að taka með í útreikninginn tengingu 

við neytandann. Fyrirtæki ættu þess í stað að velta því fyrir sér hvers vegna neytandinn velur 

að nota samfélagsmiðla og mæla fjárfestinguna sem felst í vörumerkinu á samfélagsmiðlinum. 

Það þýðir að ekki ætti einungis að mæla arðsemi fjárfestingarinnar í sölu eða aukningu á 

markaðshlutdeild heldur einnig með tilliti til neytendahegðunar á samfélagsmiðlinum, sem og 

viðbrögð, svo sem líkar við, athugasemdir, stöðuuppfærslur og fleira. Fjárfestingin liggur því 

í neytendanum sjálfum og þannig er hægt að mæla vörumerkjavitund, umtal og breytingar á 

því yfir tímabil (Hoffman og Fodor, 2010). 

Hvernig fyrirtæki mæla arðsemi fjárfestingar hverju sinni, fer eftir því hver markmið 

þeirra eru. Arðsemi fjárfestinga verður misjöfn fyrir mismunandi herferðir. Markmið einnar 

herferðar getur verið að auka sölu og annarrar herferðar að auka sýnileika eða 

vörumerkjavitund, jafnvel getur verið markmið að auka heimsóknir á vefsíðu. Við mælingar á 
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arðsemi þessara fjárfestinga eru mælieiningar ólíkar sem orsakar það að arðsemin verður ekki 

sú sama. Til þess að mæla arðsemi fjárfestingar við notkun áhrifavalda til markaðssetningar 

þarf þess vegna að byrja á því að skilgreina hver fjárfestingin er og í hverju hún felst. Algengir 

mælikvarðar sem nýtast við árangursmælingar áhrifavaldamarkaðssetningar eru: 

1. Dekkun  

Sé markmiðið að ná til sem flestra og að gera auglýsinguna sem sýnilegasta er gott að 

horfa á dekkun og mæla sýnileikann í arðsemismælingum. Dekkun er það hversu 

margir í markhópnum sjá eða heyra auglýsingu að minnsta kosti einu sinni 

(„Markaðssetning á netinu“, e.d.). Til þess að ná sem mestri dekkun er horft til 

fylgjendafjölda áhrifavalda, en því fleiri fylgjendur, því meiri líkur á betri dekkun. 

Einfaldasta leiðin til þess að mæla arðsemi fjárfestinga með dekkun, er að mæla 

heildarfjölda fylgjenda áhrifavaldsins, sem deildi auglýsingunni, á hverja krónu sem 

eytt var í herferðina (Hoffman og Fodor, 2010; Influencer Marketing Hub, 2017).  

2. Tíðni  

Í flestum tilvikum gefur tíðni áreiðanlegri mælingu á sýnileika efnis á samfélagsmiðlum 

heldur en dekkun. Því í raun og veru sjá ekki allir fylgjendur áhrifavalds allt efni sem 

hann póstar. Tíðni er fjöldi skipta sem fólk skoðar stakan póst eða staka færslu. Talan 

sem birtist gefur því raunverulega mynd af sýnileika auglýsingarinnar, ekki hversu 

margir gætu séð hana. Þessi mælikvarði er aðgengilegur á bæði Facebook og Instagram 

en ekki er hægt að notast við hann á Snapchat. Að bera saman dekkun og tíðni gefur 

ansi góða mælieiningu fyrir arðsemismælingar (K. Carlson, 2016; Influencer Marketing 

Hub, 2017).  

3. Viðbrögð 

Viðbrögð fylgjenda felast í athugasemdum, líkar við og deilingum. Hins vegar vega 

þessi viðbrögð ekki jafnt. Fyrirtæki þurfa að horfa vel á viðbrögðin því varla er hægt 

að kalla fólk áhrifavalda ef fylgjendur þeirra bregðast ekki við því sem þeir eru að gera. 

Það tíðkast gjarnan að fylgjendur líki við myndir í hugsunarleysi og vegur það því 

minnst. Athugasemdir aftur á móti benda til þess að fylgjendum finnist efnið meira 

virði, það vegur því meira en líkar við. Það sem vegur mest eru deilingar, því deili 

fylgjandi efni er hann í raun að segja að hann hafi trú á efninu. Viðbrögð 

markaðsherferðar þarf því að flokka eftir mikilvægi og nýtist sú mælieining við 

arðsemismælingar (Influencer Marketing Hub, 2017; Westwood, 2017). 

Samkvæmt Murdough (2009) ætti aftur á móti að fara eftir svipaðri nálgun við 

árangursmælingar á samfélagsmiðlamarkaðssetningu og við hefðbundnar árangursmælingar 



 22 

markaðssetningar. Módel Murdough byggir á því að kortleggja mælanlega þætti til þess að ná 

markmiði ásamt því að greina viðeigandi lykilmælikvarða (e. key performance indicators) sem 

mælieiningu sem nýtist við árangursmælingarnar (Murdough, 2009). Þessir lykilmælikvarðar 

geta verið til dæmis: 

1. Notkun afsláttarkóða  

Ein auðveldasta leiðin til þess að fylgjast bæði með viðbrögðum og árangri er notkun 

afsláttarkóða. Áhrifavaldar fá þá afsláttarkóða til þess að deila með sínum fylgjendum. 

Ef hver og einn áhrifavaldur fær afsláttarkóða með sínu nafni til þess að deila, er afar 

auðvelt að sjá arðsemi fjárfestingarinnar í aukinni sölu, þ.e.a.s. hvaða afsláttarkóði er 

mest notaður.  

2. Rekja vefsíðusmelli  

Hafi áhrifavaldur auglýst vefsíðu vörumerkisins er hægt, með því að nota einföld tól, 

að rekja fjölda heimsókna inn á vefsíðuna. Notist fyrirtæki við marga áhrifavalda í einu 

er hægt að rekja hvaðan heimsóknirnar koma og þar með sjá hvaða áhrifavaldur skilar 

flestum heimsóknum.  

3. Söluaukning innan ákveðins tímaramma 

Hversu mikil sala er á ákveðinni vöru eða þjónustu innan ákveðins tímaramma getur 

nýst vel við útreikning á arðsemi fjárfestingar. Ef áhrifavaldur auglýsir vöru á Snapchat, 

er hægt að byrja að mæla sölu á vöru um leið og Snapchat sagan er birt (Izea, 2017).  

Að lokum þarf að hafa í huga að áhrifavaldamarkaðssetning hefur óskilgreindari mælieiningar 

heldur en hefðbundin markaðssetning, þar sem áhrifavaldar hafa oft á tíðum fremur frjálsar 

hendur við útsetningu á markaðsefninu. Það gerir útreikning á arðseminni vissulega flóknari 

(Littlewood og Bick, 2015).  

5. Aðferð 
Rannsóknaraðferðir geta ýmist verið eigindlegar (e. qualitative) eða megindlegar (e. 

quantitative), eða hvoru tveggja (Daymon og Holloway, 2010). Við framkvæmd þessarar 

rannsóknar var stuðst við eigindlega nálgun og rannsóknarsnið sem nefnist tilviksrannókn (e. 

case study). 

Megindlegar rannsóknir byggjast á tölulegum gögnum. Úrtök eru oftast tiltölulega stór, 

en því stærra úrtak, því sterkari ályktun er hægt að draga yfir á stærra þýði. Helstu 

gagnaöflunaraðferðir megindlegra rannsókna eru spurningakannanir og stöðluð viðtöl, þar sem 

gagna er aflað með fyrirfram ákveðnum spurningum og svörum, frá tiltölulega stórum úrtökum. 

Úrtök eru valin af handahófi eða þá að úrtaksrammi er ákveðinn áður en rannsókn hefst. Gögnin 
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eru að lokum túlkuð með tölfræðilegum aðferðum sem gefa mælanlegar niðurstöður (Creswell, 

2002; Daymon og Holloway, 2010). Helsti kostur megindlegra rannsókna umfram eigindlegra 

er sá að hægt er að álykta um niðurstöður yfir á stærra þýði (Creswell, 2002). 

Eigindlegar rannsóknir byggja á viðtölum um ákveðið viðfangsefni við einstaklinga 

og/eða hópa. Rannsóknarsniðið er talið henta betur þegar áhersla er lögð á skilning á hugsunum 

þátttakenda, fremur en að safna tölulegum gögnum til greiningar á aðstæðum. Í eigindlegri 

aðferðafræði er áhersla lögð á að fá heildrænt sjónarmið á viðfangsefni rannsóknar og skilja 

það frá sjónarhorni viðmælanda, þá er eigindlegum rannsóknum ekki ætlað að alhæfa 

niðurstöður, heldur er áherslan á djúpan skilning (Alston og Bowles, 2003). Í eigindlegum 

rannsóknum eru þátttakendur fáir og byggjast niðurstöður nær eingöngu á orðum viðmælenda 

(Esterberg, 2002). Við eigindlegar rannsóknir er unnið náið með rannsóknargögn og er 

mestmegnis notast við aðstæðubundið og afslappað umhverfi (e. setting). Við gagnaöflun í 

eigindlegri aðferðafræði er meðal annars notast við hálfstöðluð og óstöðluð djúpviðtöl, 

rýnihópa, umræðuborð, þátttöku- og vettvangsathuganir, skýrslur, myndir og myndbönd 

(Daymon og Holloway, 2010). 

Ástæða fyrir vali á eigindlegri rannsóknaraðferð var sú að aðferðin var talin meira 

viðeigandi en megindleg rannsóknaraðferð. Eigindleg aðferðafræði gefur betri sýn í huga 

þátttakenda og gefur persónulegri svörun þegar rannsakað er hvaða áhrif og árangur hljótist af 

áhrifavaldamarkaðssetningu í raun. Aðferðafræðin býður að auki upp á betri vettvang til þess 

að rannsaka ástæðu þess að fyrirtæki hófu markaðssetningu með áhrifavöldum og hvort og 

hvernig þau mæla árangurinn.  

5.1 Rannsóknarsnið 
Það rannsóknarsnið sem notast var við, við nálgun viðfangsefnisins, er tilviksrannsókn en 

tilviksrannsóknir geta ýmist verið eigindlegar eða megindlegar. Tilviksrannsóknir henta vel 

þegar auka á skilning á flóknu viðfangsefni og einnig þegar styrkja á viðfangsefni sem áður 

hefur verið rannsakað (Taylor, Sinha og Ghoshal, 2006). Þá geta tilviksrannsóknir gefið mun 

fjölbreyttari gögn en tilraunir og kannanir, sem eiga það til að hafa afmarkaðan fókus 

(Hitchcock og Hughes, 1995). Tilgangur tilviksrannsókna er að fá djúpan skilning á vel 

afmörkuðu viðfangsefni með því að rannsaka eitt eða nokkur tilvik í smáatriðum. Tilvik geta 

verið t.d. einstaklingur, hópur, stofnun, deild, samfélag eða jafnvel ákvörðun (Yin, 2013). 

Samkvæmt Yin (2013) þá eiga tilviksrannsóknir vel við þegar fengist er við spurningarnar 

„hvernig“ eða „af hverju“, þegar rannsakandi hefur litla stjórn á atburðum og þegar áhersla er 

lögð á að rannsaka atvik í rauntíma.  
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Tilviksrannsóknir geta ýmist verið sem könnunarsnið (e. exploratory), lýsandi snið (e. 

descriptive) eða útskýrandi snið (e. explanatory) og er það í höndum rannsakanda að meta 

hvaða aðferð hentar hverju sinni (Yin, 1994). Könnunarsnið hentar í aðstæðum þar sem lítil 

þekking er á fyrirbæri og innihalda slíkar rannsóknarspurningar yfirleitt „hvað“. Lýsandi snið 

felst í að afla upplýsinga um ákveðið einkenni viðfangsefnis og notast þegar rannsakandi hefur 

fyrir ákveðna vitneskju um fyrirbærið en leitast eftir því að fá skýrari mynd af viðfangsefninu. 

Útskýrandi snið leitast við að greina orsakir tengdar fyrirbærinu, eða útskýra af hverju eða 

hvers vegna eitthvað gerist eða gerðist og innihalda útskýrandi rannsóknarspurningar yfirleitt 

“hvernig” og “af hverju” (Alston og Bowles, 2003; Shetty, 2015). Í ljósi þess að markmið 

þessarar rannsóknar var að fá skýrari mynd á það hvaða áhrif og árangur hlýst af 

áhrifavaldamarkaðssetningu, fyrirbæri sem rannsakendur höfðu fyrir ákveðna vitneskju um, 

var notast við lýsandi snið.  

 Tilviksrannsóknir geta innihaldið eitt eða fleiri tilvik (e. multiple-case studies) (Yin, 

2013). Í þessari rannsókn einbeittu rannsakendur sér að níu tilvikum, sem skiptust í tvo flokka, 

þ.e. annars vegar fjögur tilvik í þremur fyrirtækjum sem sérhæfa sig í að tengja áhrifavalda við 

fyrirtæki og hins vegar fimm tilvik í fjórum fyrirtækjum sem nýta sér áhrifavalda við 

markaðssetningar. Þættir sem teknir voru til greiningar voru hvers vegna fyrirtæki nýta sér 

þessa tegund markaðssetningar, hvaða áhrif fyrirtæki telja að hún hafi og hvort hún sé að skila 

betri árangri en hefðbundin markaðssetning. 

Í þessari tilviksrannsókn tóku rannsakendur djúpviðtöl (e. in-depth interviews) sem er 

ein af þeim aðferðum sem beitt er við eigindlegar rannsóknir. Djúpviðtöl eru gjarnan notuð 

þegar leitast er við að rannsaka viðfangsefni í smáatriðum eða byggja upp kenningu og geta 

þau ýmist verið stöðluð, hálfstöðluð eða óstöðluð. Við gerð rannsóknarinnar var notast við 

hálfstöðluð djúpviðtöl og var markmið þeirra að nálgast viðfangsefnið á opinn hátt sem og að 

reyna að skilja það frá sjónarhorni viðmælanda. Spurningalisti var notaður til stuðnings og 

viðmiðunar og líktist viðtalið einna helst samtali, þar sem rannsakanda gafst færi á að bregðast 

við svörum viðmælenda með frekari spurningum. Leitast var við að aðlaga spurningalista að 

hverjum og einum viðmælenda sem og að dýpka viðtalið þar til rannsakendur höfðu fengið 

allar þær upplýsingar sem þeir þörfnuðust (Creswell, 2002). Viðtölin í heild sinni voru tekin 

upp og þau síðan afrituð frá orði til orðs. Gögn voru næst greind eftir bestu sannfæringu 

rannsakenda, en samkvæmt Miles, Huberman og Saldana (1984) getur það verið flókið. 

Rannsakandi þarf að hafa mikla sjálfsvitund og varast að leita ekki aðeins eftir því að afla 

upplýsinga í viðtölum sem samrýmist hans eigin skoðun (Miles, Huberman og Saldana, 1984). 
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5.2 Þátttakendur 
Tekin voru alls níu djúpviðtöl, en viðmælendur rannsóknarinnar voru talsmenn sjö fyrirtækja 

sem annars vegar sérhæfa sig í markaðssetningu með áhrifavöldum, þ.e.a.s. tengja fyrirtæki 

við áhrifavalda og hins vegar nýta sér sér áhrifavalda til markaðssetningar. Síðarnefndu 

fyrirtækin voru valin úr ólíkum geirum og eru öll á meðal 100 stærstu fyrirtækja landsins. Í 

rannsókninni er vísað í fyrirtæki, sem sérhæfa sig í að tengja fyrirtæki við áhrifavalda, sem 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur. 

Viðmælendur voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sample) sem felur í sér að 

rannsakandi velur viðmælendur af ásettu ráði, sem hæfir markmiði rannsóknar þ.e. þeir sem 

eru best hæfir til þess að hjálpa rannsakendum til þess að þróa djúpan skilning á viðfangsefninu 

(Creswell, 2002). Gerð er grein fyrir viðmælendum í Töflu 1, en nöfnum fyrirtækjanna hefur 

verið breytt í dulnefni til þess að gæta fyllsta trúnaðar. Aðrar upplýsingar eru réttar.  
Fyrirtæki Geiri Viðtöl Fjöldi viðtala 

A1 Áhrifavaldafyrirtæki Verkefnastjóri og sölu- og 
markaðssérfræðingur  

2 

A2 Áhrifavaldafyrirtæki Forstöðumaður þjónustu og umsjá 
áhrifavalda (e. head of community) 

1 

A3 Áhrifavaldafyrirtæki Framkvæmdastjóri 1 
B1 Framleiðslufyrirtæki á 

matvörumarkaði 
Vörumerkjastjóri - Stafræn 
markaðssetning 

1 

B2 Verslunarfyrirtæki með mat- og 
sérvöru 

Sérfræðingur í markaðsdeild  1 

B3 Stór heildverslun Vörumerkjastjóri og sérfræðingur 
samfélagsmiðla  

2 

B4 Innflutnings- og verslunarfyrirtæki 
með dýrar og sérhæfðar vörur 

Markaðsstjóri  1 

Samtals   9 
Tafla 1: Yfirlit yfir viðmælendur rannsóknar 

5.3 Framkvæmd 
Rannsakendur nálguðust viðmælendur annars vegar í gegnum tölvupóst og hins vegar í gegnum 

síma en upplýsingar um netföng og símanúmer voru fengin af vefsíðum fyrirtækjanna. Í 

upphafi var sendur út tövupóstur á fyrirfram ákveðin fyrirtæki og óskað eftir þátttöku þeirra í 

rannsókninni. Þau fyrirtæki sem voru beðin um að taka þátt voru annars vegar samfélagsmiðla- 

og áhrifavaldamarkaðsstofur, sem sérhæfa sig í að tengja fyrirtæki við áhrifavalda, og hins 

vegar fyrirtæki sem notfæra sér áhrifavalda til markaðssetningar. Af þeim var ein 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofa sem samþykkti ekki beiðni um að taka þátt í 

rannsókninni. Næst var viðtalsrammi útbúinn og sendur á viðmælendur, degi fyrir viðtal, svo 

viðmælendur ættu kost á að undirbúa sig. Öll viðtöl fóru fram á tímabilinu 6. til 15. nóvember 
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og fóru þau fram í afslöppuðu og þæginlegu umhverfi á vinnustað viðmælenda. Lengd viðtala 

var að meðaltali 32 mínútur, þar sem stysta viðtalið var 24 mínútur og það lengsta 35 mínútur. 

Í viðtali við markaðsstofurnar studdust rannsakendur við viðtalsramma sem samanstóð af 12 

opnum spurningum (sjá Viðauka A). Viðtal við fyrirtæki sem notfæra sér áhrifavalda til 

markaðssetningar samanstóð af 15 opnum spurningum (sjá Viðauka B). Var viðtalsrammi þessi 

dýpkaður eftir þörfum en ávallt var leitast við að afla upplýsinga frá viðmælenda, sem nýst 

gætu við svörun á framsettum rannsóknarspurningum. Tekin voru viðtöl uns ný viðtöl veittu 

ekki nýja innsýn í viðfangsefnið. Að loknu áttunda viðtali var mat rannsakenda svo að ný viðtöl 

veittu hvorki nýjar upplýsingar né frekari innsýn í viðfangsefnið og hófst þar með úrvinnsla 

gagna. Að úrvinnslu lokinni komust rannsakendur þó að þeirri niðurstöðu að ekki hefði 

nægilegum upplýsingum verið safnað og var tekin sú ákvörðun að auka við fjölda viðmælenda. 

Að loknu níunda viðtali þótti ekki þörf á fleiri viðmælendum en rannsakendur tóku ákvörðun 

um að bæta fjórum spurningum við áður gerðan spurningalista og var sú viðbót send á alla 

þátttakendur í gegnum tölvupóst (sjá Viðauka C).  

Viðtöl rannsóknarinnar voru öll hljóðrituð, með leyfi viðmælenda, og afrituð 

samdægurs, frá orði til orðs. Það var gert svo rannsakendur gætu bætt viðtalsrammann fyrir 

næsta viðtal ef þess væri þörf. Hljóðupptökum var eytt að afritun lokinni. Í upphafi hvers 

viðtals var viðmælendum gerð grein fyrir því að fyllsta trúnaðar og siðferðis væri gætt við allar 

upplýsingar sem aflað yrði í rannsókninni. Þá var viðmælendum að auki heitið nafnleynd, sem 

næði bæði yfir viðmælendur sjálfa sem og fyrirtækið sem þau starfa hjá.  

5.4 Greining gagna 
Greining gagna er einn erfiðasti hluti ferlisins við tilviksrannsóknir. Tilviksrannsóknir krefjast 

þess að gögn séu skrifuð niður á nákvæman hátt til þess að gefa frekari innsýn í niðurstöður. 

Þessar afritanir hjálpa rannsakendum að takast snemma á við greiningu gagna, í því ógrynni af 

gögnum sem safnast (Eisenhardt, 1989). Aftur á móti er ekkert hefðbundið form á slíkum 

greiningum samkvæmt Eisenhardt (1989) en markmiðið er að rannsakandi verði náinn hverju 

og einu tilviki, eins og það sé ein stök eining. Yin (2013) leggur til að leitað sé að mynstrum 

eða hugtökum með því að bera saman afrituðuð gögn viðtala þar sem þemu séu tekin saman. 

Þemu skulu svo vera flokkuð eftir til dæmis eiginleikum eða tíðni birtingar í gögnum (Yin, 

2013).  

Að viðtölum loknum voru svör þátttakenda afrituð skriflega frá orði til orðs. Því næst 

voru gögnin yfirfarin, leitað var að mynstri og svör viðmælenda flokkuð niður eftir tíðni og 

sameiginleika. Að því loknu voru þemu fundin í svörum. Svör samfélagsmiðla- og 
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áhrifavaldamarkaðsstofa, A1, A2 og A3 voru flokkuð í sex meginþemu og fimm undirþemu 

sem sjá má í Töflu 2 hér að neðan.  
Meginþemu Undirþemu 

Samfélagsmiðlar í notkun  

Áhrifavaldamarkaðssetning 
 

- Markaðssetning á öðrum miðlum samhliða 
áhrifavaldamarkaðssetningu 

- Kostir og gallar áhrifavaldamarkaðssetningar 
- Val á áhrifavöldum 
- Þróun áhrifavaldamarkaðssetningar í nánustu framtíð 

Þarfir auglýsenda  
Kostnaður við 
áhrifavaldamarkaðssetningu 

 

Áhrif  
Árangur og árangursmælingar - Mælingar sem mætti efla  

Tafla 2: Þemu samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofa. 

Svör fyrirtækja B1, B2, B3 og B4, sem nýta sér áhrifavalda til markaðssetningar, voru flokkuð 

í fimm meginþemu og 11 undirþemu sem byggjast á viðfangsefni rannsóknar sem sjá má í 

Töflu 3 hér að neðan. 
Meginþemu Undirþemu 

Samfélagsmiðlar í notkun - Áhrifaríkasti miðillinn 
Áhrifavaldamarkaðssetning - Hvers vegna nota fyrirtæki áhrifavalda til markaðssetningar 

- Notkun samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofa 
- Bein samskipti við áhrifavalda 
- Markaðssetning á öðrum miðlum samhliða 

áhrifavaldamarkaðssetningu 
- Kostir og gallar áhrifavaldamarkaðssetningar 
- Val á áhrifavöldum 
- Þróun áhrifavaldamarkaðssetningar í nánustu framtíð 

Þarfir auglýsenda  
Áhrif - Áhrif á fyrirtæki ef ekki yrði notast við 

áhrifavaldamarkaðssetningu 
Árangur og árangursmælingar - Árangur af áhrifavaldamarkaðssetningu, án annarra miðla 

- Mælingar sem mætti efla 
Tafla 3: Þemu fyrirtækja sem nýta sér áhrifavalda til markaðssetningar.  

6. Niðurstöður 
Niðurstöður rannsóknar skiptast annars vegar í niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru við 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur og hins vegar þeirra fyrirtækja sem nýta sér 

almennt, eða hafa á einhverjum tímapunkti nýtt sér, áhrifavalda til markaðssetningar. 

Samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur eru markaðsstofur sem tengja fyrirtæki við 

áhrifavalda, til markaðssetningar. Talsmenn þeirra fyrirtækja sem rætt var við voru sammála 

um mörg þau málefni sem þau voru spurð um en höfðu þó misjöfn sjónarmið hverju sinni. Í 

Töflu 2 hér að neðan eru tekin saman þau atriði sem samfélagsmiðla- og 
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áhrifavaldamarkaðsstofur og fyrirtæki sem nýta sér áhrifavalda til markaðssetningar eiga 

sameiginlegt.  
 Sameiginlegt Ekki sameiginlegt 

Samfélagsmiðla- og 
áhrifavaldamarkaðsstofur 

- Notkun Instagram til markaðssetningar 
- Telja áhrifavaldamarkaðssetningu 

árangursríkari kost til markaðssetningar 
sem nær til markhóps sem annars er 
erfitt að ná til 

- Við val á áhrifavöldum skiptir máli að 
hafa stóran fylgjendahóp 

- Fylgjast með því hvort áhrifavaldar hafa 
keypta fylgjendur 

- Framkvæma ekki mælingar á arðsemi 
fjárfestinga af markaðsherferðum 

- Segja markaðssetninguna auka 
vörumerkjavitund en lofa ekki aukinni 
sölu 

- Mælanlegar upplýsingar gefnar eftir 
hverja herferð, svo sem viðbrögð, 
dekkun, áhorf og fleira. 

- Miðlar í notkun 
- Skoðun á kostum og 

göllum við 
áhrifavaldamarkaðssetningu 

- Hvernig vali á 
áhrifavöldum er háttað 

- Ólíkt hvað felst í kostnaði 
við markaðsherferðir 

- Ólík útfærsla á tölfræði- og 
árangursmælingum 
markaðsherferða 

 

Fyrirtæki sem nýta sér 
áhrifavalda til 
markaðssetningar 
 

- Notfæra sér bæði Instagram og 
Facebook til markaðssetningar 

- Áhrifaríkast að nota samblöndu af 
öllum helstu auglýsingamiðlum 

- Skoðanir varðandi val á áhrifavöldum. 
Skiptir máli að þeir séu viðeigandi og 
henti vörunni 

- Hafa notfært sér starfsemi 
samfélagsmiðla- og 
áhrifavaldamarkaðsstofa 

- Helstu þarfir auglýsenda að 
áhrifavaldamarkaðssetning sé leið sem 
nær til markhóps sem annars sé erfitt að 
ná til ásamt því að 
áhrifavaldamarkaðssetning auki 
vörumerkjavitund 

- Telja ekki árangursríkt að nota einungis 
áhrifavalda til markaðssetningar 

- Mæla ekki beint áhrifin af 
áhrifavaldamarkaðssetningu 

- Mæla ekki arðsemi fjárfestingar beint 
frá áhrifavaldamarkaðssetningu 

- Telja vöntun á frekari mælingum á 
áhrifavaldamarkaðssetningu 

- Nota ekki öll Snapchat og 
Twitter 

- Misjöfn upplifun af notkun 
samfélagsmiðla- og 
áhrifavaldamarkaðsstofa 

- Hafa ekki öll átt í beinum 
samskiptum við áhrifavalda 

- Ólík skoðun á kostum og 
göllum af 
áhrifavaldamarkaðssetningu 

- Ólík skoðun á hvernig 
áhrifavaldamarkaðssetning 
muni þróast í nánustu 
framtíð 

- Ólík skoðun á því hvort 
myllumerkið #ad hafi 
neikvæð áhrif á vörumerki 

- Ólíkar leiðir til 
árangursmælinga 

Tafla 4: Yfirlit yfir það sem viðmælendur eiga sameiginlegt 
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6.1 Samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur 
Með samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofu er átt við fyrirtæki sem sérhæfir sig í því að 

tengja saman fyrirtæki og áhrifavalda en það eru einungis örfá slík fyrirtæki starfandi hér á 

landi. Niðurstöður viðtala voru flokkaðar í alls sex meginþemu og fimm undirþemu.  

 
6.1.1 Samfélagsmiðlar í notkun.  

Þær samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur sem rætt var við, eiga það allar sameiginlegt 

að leggja áherslu á snjallsímaforritið Instagram samhliða öðrum samfélagsmiðlum. Samkvæmt 

verkefnastjóra A1 leggur fyrirtækið mesta áherslu á Instagram, Snapchat og Twitter en telur 

það skipta máli hvaða miðill passar best við þann markað sem verið er að þjónusta hverju sinni. 

Sölu- og markaðssérfræðingur hjá A1 segir ástæðuna fyrir þessu vali vera vegna þess að fleiri 

áhrifavaldar og stærri hópar séu á þessu miðlum: 

Hérna heima mæli ég alltaf með Snapchat og Instagram, það eru svona tveir 

stærstu miðlarnir en svo ef þú ferð á aðra staði þá er Snapchat kannski lítið 

í því landi og Instagram miklu stærra, þá leggjum við meiri áherslu á 

Instagram. (sölu- og markaðssérfræðingur hjá A1) 

Samkvæmt forstöðumanni þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2 notar fyrirtækið einungis 

Instagram til markaðssetningar og hefur ekki hugsað sér að færa sig yfir á aðra miðla. Þá voru 

vangaveltur innan fyrirtækisins um tíma um það hvort notast ætti við Snapchat að auki en 

niðurstaðan var sú að þau töldu það ekki vera nægilega góðan vettvang fyrir starfsemina þar 

sem engin leið sé til þess að mæla áhorf, nema með því að fá skjáskot frá áhrifavöldunum 

sjálfum. Enn fremur nefnir talsmaður A2 að þessum skjáskotum sé erfitt að treysta þar sem 

auðvelt sé að breyta áhorfstölum í myndvinnsluforritum: 

Við ætlum í bili að einbeita okkur að því sem við erum góð í. Við vorum að 

skoða Snapchat á tímabili en svo er bara rosalega erfitt að mæla Snapchat, 

það er engin leið til þess að mæla áhorf nema með því að fá skjáskot frá fólki 

og það er hægt að „photoshoppa“. (forstöðumaður þjónustu og umsjá 

áhrifavalda hjá A2) 

Að sögn framkvæmdastjóra A3 notfærir fyrirtækið sér mest Snapchat þegar unnið er með 

áhrifavöldum en fyrirtækið nýtir einungis áhrifavalda á þeim sviðum sem það telur að 

hefðbundnir miðlar geti annars ekki náð til. Þá telur viðmælandi að ekki þurfi að notast við 

áhrifavalda á Facebook og Instagram vegna þess að þar sé hægt að kaupa auglýsingar og 
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dekkun og ná þannig til markhópsins. Þá mælir hann ekki með því að fyrirtæki stofni sinn eigin 

Snapchat aðgang:  

Það er eitt fyrirtæki sem er búið að gera þetta vel og það er Nova en það þarf 

að viðhalda Snapchat aðganginum ef þú ætlar að framkvæma 

markaðssetninguna vel. Nova voru bara sniðugir, byrjuðu í þessari yfirtöku 

en það er ekkert skemmtilegt í dag vegna þess að áhrifavaldar eru orðnir svo 

sterkir á sínum miðlum. Það verður alltof kostnaðarsamt að fá yfirtöku frá 

þekktum áhrifavaldi í staðinn fyrir að kaupa aðgang að þeirra eigin miðli. 

(framkvæmdastjóri A3) 

6.1.2 Áhrifavaldamarkaðssetning. 
Talsmenn fyrirtækjanna þriggja, A1, A2 og A3, voru sammála um að 

áhrifavaldamarkaðssetning væri árangursríkari kostur heldur en markaðssetning á 

hefðbundnum miðlum. Verkefnastjóri A1 tók fram að til séu skýrslur sem segja til dæmis að 

fyrir hvern bandaríkjadal sem settur sé í áhrifavaldamarkaðssetningu skili hann sér 6,5 sinnum 

til baka. Einnig bendir verkefnastjóri A1 á að erlent fyrirtæki, sambærilegt A1, hafi keyrt tvær 

samliggjandi herferðir, eina í gegnum áhrifavalda og aðra í gegnum hefðbundna miðla, þar sem 

áhrifavaldamarkaðssetningin skilaði 11 sinnum hærri arðsemi fjárfestinga en hin hefðbundna. 

Forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2 nefndi að það væri einfaldlega meira 

áhorf á stafræna miðla og þar væri nálægðin milli áhrifavalda og áhorfanda mikil og að það 

næðust meiri áhrif en af hefðbundnum miðlum. Þá nefnir framkvæmdastjóri A3 að líklegt sé 

að kostnaðurinn komi til með að hækka á komandi árum: 

Þessi markaðsleið er mun ódýrari. Miðað við það sem við erum að sjá leynir 

árangurinn sér ekki, kostnaðurinn við Facebook og Instagram er tiltölulega 

lágur í dag en hann verður það ekki alltaf, því meiri peningar sem fara í 

samfélagsmiðlana því erfiðara verður að komast inn. (framkvæmdastjóri 

A3) 

6.1.2.1 Markaðssetning á öðrum miðlum samhliða áhrifavaldamarkaðssetningu. 

Að sögn talsmanna fyrirtækjanna A1 og A2 hafa þeir orðið varir við að fyrirtæki séu að auglýsa 

á öðrum miðlum samhliða notkun áhrifavaldamarkaðssetningar. Forstöðumaður þjónustu og 

umsjá áhrifavalda hjá A2 sagði það misjafnt, A2 hafi bæði verið með auglýsingaherferðir fyrir 

fyrirtæki sem eru með lítið fjármagn og nýta sér því aðeins áhrifavalda til markaðssetningar en 

einnig verið að keyra herferðir með stórum fyrirtækjum sem nota alla miðlana samtímis. Þá 

tók framkvæmdastjóri A3 fram að auglýsingastofur séu ekki farnar að notfæra sér 
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samfélagsmiðla í miklum mæli og hafa fyrirtæki því verið að færa hluta markaðssetningar 

sinnar yfir til A3, þar sem samfélagsmiðlar fá alla athygli: 

Við erum að vinna svolítið þvert á auglýsingastofur, fyrirtæki eru kannski 

með auglýsingastofu sem einblína ekki eins mikið á samfélagsmiðla, þannig 

fyrirtæki hafa verið að færa þann hluta til okkar, þar sem samfélagsmiðlar 

fá 100% fókus. Þrátt fyrir það eru fyrirtækin samt ennþá að nota 

auglýsingastofuna fyrir til dæmis ímynd, „heildarlook“ og fleira. 

(framkvæmdastjóri A3) 

6.1.2.2 Kostir og gallar áhrifavaldamarkaðssetningar. 

Sölu- og markaðssérfræðingur hjá A1 telur helstu kosti vera þá, að með 

áhrifavaldamarkaðssetningu sé hægt að ná til markhóps sem erfitt sé að nálgast á öðrum 

auglýsingamiðlum. Þá telur hann stærsta gallann vera þann að áhrifavaldar vilji ekki fylla 

„prófílinn“ sinn af myndum sem merktar séu með myllumerkinu #ad sem og að fylgjendur 

nenni ekki að skoða einungis auglýsingar. Jafnframt nefnir hann að það sé þessi gullni 

meðalvegur sem áhrifavaldar vilji framfylgja. Forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda 

hjá A2 segir að kostur við notkun áhrifavaldamarkaðssetninga sé trúverðugleikinn: 

Trúverðugleikinn myndast við það að fólk velur vörumerkið sjálft og það 

væri ekki að velja það nema því fyndist það passa við sinn prófíl, það býr til 

meira traust á milli áhrifavalda og fylgjenda, þú treystir þessari manneskju 

til að vera ekki með eitthvað kjaftæði en um leið og manneskjan auglýsir 

eitthvað sem passar ekki við hennar stíl eða fólk veit að hún er ekki að segja 

satt, þá grefur það undan öllu. (forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda 

hjá A2) 

Þá nefnir viðmælandi jafnframt að áhrifavaldar séu að vanda til verka, þeir sjái þetta fyrir sér 

sem starfsferil og séu ekki að taka að sér herferðir sem passi ekki við stíl viðkomandi. 

Óviðeigandi herferð myndi leiða til þess að áhrifavaldurinn myndi missa bæði fylgjendur og 

traust þeirra: 

Mér finnst ég sjá, eins og sérstaklega í Bretlandi, að það er enginn sem er 

ekki að vanda sig, fólk er að sjá þetta fyrir sér sem starfsferil og það eru allir 

að vanda sig það mikið, að það er enginn þar að taka einhverja herferð sem 

passar engan veginn við, bara til að fá einhvern pening. Þá ertu bara búinn 

að missa fullt af fylgjendum og enginn tekur mark á þér lengur. 

(forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2) 
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Framkvæmdastjóri A3 segist einna helst sjá kosti við áhrifavaldamarkaðssetningu og telur slíka 

nálgun leiða til sterkari tengsla við markhópinn. Þá telur hann að það séu fleiri möguleikar í 

boði við stafræna markaðssetningu heldur en við hefðbundna. Öll greining í kringum 

markaðssetninguna sé betri, meðal annars sé hægt að fylgjast nákvæmlega með því hver sé að 

skoða, hvenær, hvaðan neytandinn kemur, á hvaða aldri hann er og í hvernig tæki hann skoðar. 

Framkvæmdastjóri A3 telur helstu galla vera þá að bæði hafi fyrirtækið litla stjórn og að 

markaðssetningin eigi það til að vera illa skipulögð: 

Það eru til dæmi um að áhrifavaldar hafi tekið að sér verkefni og „fokkað“ 

þeim svolítið upp, að því leyti að það er engan veginn í takt við vörumerkið 

eða ímynd fyrirtækisins [...]. Það er algjör snilld að vinna með áhrifavöldum 

en það er fínt að setja ákveðnar leikreglur, án þess þó að drepa 

ímyndunaraflið þeirra. Um leið og þú tekur trúverðugleikann úr 

áhrifavaldinum, þá er þetta orðin enn ein auglýsingin og fólk skrollar bara 

framhjá því. (framkvæmdastjóri A3) 

Þá nefnir framkvæmdastjóri A3 að auki að þeim finnist kostur að áhrifavaldar séu farnir að 

neita verkefnum og velji sér frekar verkefni sem eiga betur við þá. Sömuleiðis nefnir hann að 

fyrirtækið reyni eftir fremsta megni að koma með skemmtilegar hugmyndir svo áhrifavaldarnir 

verði spenntir að taka þátt í verkefninu.  

6.1.2.3 Val á áhrifavöldum. 

Að sögn talsmanna A1 og A2 eiga fyrirtækin það sameiginlegt að velja áhrifavalda í herferðir 

í gegnum tölvutækni, á meðan A3 velur að gera það handvirkt. Að sögn verkefnastjóra A1 

hefur fyrirtækið þróað sitt eigið forrit sem býr yfir öllum áhrifavöldum landsins ásamt 16 

milljónum erlendra áhrifavalda. Myndalesari sem er tengdur við forritið les seinustu tíu myndir 

á Instagram og skynjar það sem fram kemur á hverri mynd, t.d. vörumerki, umhverfi eða 

athöfn. Út frá því eru búin til stikkorð (e. key-words) til aðgreiningar fyrir hvern prófíl. Þegar 

fyrirtæki fara af stað í herferð velja þeir stikkorð sem henta hugmynd herferðarinnar, forritið 

parar síðan saman tilgang herferðarinnar við mest viðeigandi áhrifavald útfrá þeim orðum:  

Fyrirtækið er bara algorithmi útaf fyrir sig, sem forritararnir okkar hafa 

þróað. Þegar þú býrð til herferð í kerfinu okkar þá þarftu að setja inn ákveðin 

stikkorð, þarft að para herferðina þína við þá hugmynd sem þú ert með. Þessi 

stikkorð eru svo sett inn í algorithmann okkar og hann látinn velja prófíla í 

samræmi við stikkorðin. (verkefnastjóri A1) 

Að auki bendir verkefnastjóri A1 á að þeir miði alltaf við að áhrifavaldur hafi að lágmarki 

þúsund fylgjendur. Aðspurðir segjast talsmenn A1 fylgjast með því hvort áhrifavaldar á skrá 
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hjá þeim séu með keypta fylgjendur, en þeir geti þó bara fylgst með því á Instagram en ekki 

Snapchat. Að sögn sölu- og markaðssérfræðings hjá A1 fer tækniforrit þeirra yfir fylgjendur 

og greina helstu upplýsingar og sér fyrirtækið því greinilega ef fylgjendur eru keyptir: 

„Analytics“ síðan okkar greinir þetta niður í hvort þetta eru karlar eða konur 

sem eru að líka við myndirnar, aldurshópana og síðan þjóðerni, ef að við 

sjáum síðan að það er 1200 „likes“ á þessum póst og 350 af þeim koma frá 

Indlandi en þessi manneskja hefur engin tengsl við Indland, þá sérðu það 

strax og þannig erum við að sía út. Við látum áhrifavalda vita þegar við 

sjáum eitthvað, sérstaklega ef það eru keypt „like“ því það skiptir eiginlega 

meira hjá okkur í herferðum en keypta fylgið. (sölu- og markaðssérfræðingur 

hjá A1) 

Samkvæmt forstöðumanni þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2 beitir fyrirtækið svipaðri 

aðferð og A1 við val á áhrifavöldum. Aðferð þeirra felst þó í notkun snjallsímaforrits sem 

áhrifavaldar þurfa að sækja til þess að geta komist á skrá yfir áhrifavalda fyrirtækisins, en 

uppfylla þurfi ákveðin skilyrði til þess að vera samþykktur sem áhrifavaldur: 

Áhrifavaldarnir sækja appið og fara í gegnum ákveðið ferli, við erum með 

frekar háan „standard“ á þá sem við samþykkjum. Þú getur sem dæmi ekki 

verið með keypta fylgjendur, þarft að vera með mjög gott efni á Instagraminu 

þínu og svo eru einhverjar lágmarkskröfur eins og þúsund fylgjendur, 50 

myndir og einhver tölfræðiviðmið. (forstöðumaður þjónustu og umsjá 

áhrifavalda hjá A2) 

Forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2 segir svo að allir samþykktir áhrifavaldar 

séu flokkaðir eftir því hvernig myndir eru birtar á prófílnum þeirra. Þá bendir viðmælandi á að 

þegar fyrirtækin komi til þeirra geti þau valið ákveðinn markhóp, það er að segja ákveðið 

aldursbil, ákveðin áhugamál eða annað sem kemur að flokkun áhrifavaldanna. A2 sendir svo 

tilkynningar til áhrifavalda sem passa við þann markhóp sem fyrirtækið hefur valið. Þá liggi 

það svo í höndum áhrifavaldanna sjálfra hvort þeir taki þátt í herferðinni eða ekki: 

Áhrifavaldar fá bara tilkynningu í „appið“ sitt og geta lesið sér til um 

fyrirtækið, vörumerkið og herferðina sjálfa. Ef þetta passar við þeirra prófíl 

og ímynd geta þeir tekið þátt og fengið borgað. Annars taka þeir ekki þátt í 

herferðinni, ef hún hentar þeim ekki. (forstöðumaður þjónustu og umsjá 

áhrifavalda hjá A2) 
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Öfugt við fyrrnefnd fyrirtæki notar A3 engin tækniforrit við val á áhrifavöldum. Samkvæmt 

framkvæmdastjóra A3 telur fyrirtækið sig vera búið að fylgjast með flest öllum áhrifavöldum 

sem eru stórir í þessum bransa hér á landi og para fyrirtækin við áhrifavalda samkvæmt því: 

Við erum búin að fylgjast með svona flest öllum sem eru eitthvað nafn í 

bransanum, þannig að við reynum að para samkvæmt því. Ég er oft hrifnari 

af svona minna þekktum nöfnum, ég vil ekkert endilega alltaf fara í stærstu 

nöfnin því þau eru kannski að taka að sér fullmikið af verkefnum. 

(framkvæmdastjóri A3) 

Framkvæmdastjóri bætir við að fyrirtækið fylgist með keyptum fylgjendum, sérstaklega á 

Instagram og skoðar fyrirtækið alltaf töluleg gögn sem koma frá áhrifavaldinum sjálfum, um 

hvers eðlis fylgjendahópur áhrifavaldarins sé.  

6.1.2.4 Þróun áhrifavaldamarkaðssetningar í nánustu framtíð  

Allir viðmælendur voru á sama máli varðandi þróun áhrifavaldamarkaðssetningar, að þessi 

tegund markaðssetningar eigi eftir að stækka og verða umfangsmeiri í nánustu framtíð. 

Verkefnastjóri A1 nefndi að eins og er séu allir að prufa sig áfram en það eigi ennþá eftir að 

koma meiri reynsla á þessa tegund markaðssetningar. Þá nefnir viðmælandi að 

áhrifavaldamarkaðssetning sé að stækka um 60% á milli ára og segist sjá framtíðina fyrir sér 

þannig að öll markaðssetning verð stafræn. Forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá 

A2 telur að þessi markaðsleið sé komin til að vera: 

Ég held að þetta eigi bara eftir að festa sig betur í sessi, eins og við erum að 

sjá, að þetta er orðinn partur af svona heildarplani hjá þessum stóru 

fyrirtækjum, þau eru að búa til pláss fyrir þetta í framtíðarplönum sínum. 

Þannig að ég held að þetta sé komið til að vera, ég sé þetta ekki fyrir mér 

sem einhverja bólu sem er að fara að springa. (forstöðumaður þjónustu og 

umsjá áhrifavalda hjá A2) 

Framkvæmdastjóri A3 telur að þessi tegund markaðssetningar muni breytast í skilgreindari 

verkefni og telur að fyrirtæki muni fljótt fá leiða af því sem verið er að gera í dag. Honum þyki 

líklegt að fyrirtæki muni fá áhrifavalda meira í efnissköpun og formfastari vinnu. Þá voru 

viðmælendur fyrirtækjanna þriggja, að auki sammála um að Snapchat væri farið að dala og 

töldu þau öll að Instagram sögur væru að fara að taka yfir. Þá sagðist verkefnastjóri A1 sjá fyrir 

sér að Snapchat muni hafa lítil sem engin áhrif eftir tvö ár. 
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6.1.3 Þarfir auglýsenda. 
Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða þarfir auglýsenda þeir töldu starfsemi sína uppfylla, 

voru viðmælendur fyrirtækjanna allra sammála um að með þessari markaðssetningu væri hægt 

að ná til markhóps sem annars væri erfitt að ná til. Verkefnastjóri A1 nefndi að hægt væri að 

sýna fram á mælanlegan árangur með þessari tegund markaðssetningar og hún hafi skilað 

fyrirtækjum góðum árangri. Forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2 tók fram að 

verið væri að mæta nýjum þörfum markaðarins, þ.e.a.s. að ná til fólks sem hefðbundnir 

auglýsingamiðlar ná ekki til. Framkvæmdastjóri A3 var sammála því sem sneri að 

áhrifavaldamarkaðssetningu en hann telur þó A3 í heild sinni uppfylla allar þarfir auglýsenda. 

Rétt er að taka fram að fyrirtækið sérhæfir sig í fleiru en áhrifavaldamarkaðssetningu, svo sem 

stafrænni markaðssetningu og umsjón með samfélagsmiðlum fyrirtækja. Þá eru þeir að auki 

mikið í efnisstjórnun, grafík og ljósmyndun.  

6.1.4 Kostnaður við áhrifavaldamarkaðssetningu. 
A1 selur í raun bara viðbrögð, svo sem líkar við og athugasemdir og tekur verkefnastjóri A1 

jafnframt fram: 

Þetta er mótvægi við til dæmis Facebook sem selur tíðni og „reach“, en það 

segir ekkert sérstaklega mikið um það hversu margir sáu auglýsinguna og 

urðu fyrir áhrifum af henni. Um leið og fylgjandi hefur líkað við, komin eru 

áhorf eða athugasemdir, það gefur til kynna að það er einhver hinum megin 

við símann sem horfði á og gaf sér tíma til þess að veita viðbrögð. Þá veistu 

að þú hefur náð beinni snertingu og þannig haft áhrif. (verkefnastjóri A1) 

Að sögn viðmælanda hefur A1 þróað ákveðin staðal sem kallaður er EPIC og stendur fyrir 

„engagement per influencer“ eða viðbrögð á hvern áhrifavald. Þá nefnir hann að búið sé að 

setja ákveðinn staðal á bakvið öll viðbrögð, til dæmis er áhorf á Snapchat hálft EPIC og líkar 

við er eitt EPIC. Fyrirtæki borga fyrirfram fyrir markaðsherferðir en algengasta markaðsherferð 

A1 kostar að lágmarki 350 þúsund. Fyrir það ábyrgist fyrirtækið átta þúsund EPIC. Ef herferðin 

nær fleiri en átta þúsund EPIC þá græða fyrirtækin á því en ef herferðin fær undir átta þúsund 

þá eiga þau inni EPIC hjá A1 sem hægt er að nýta í næstu herferð. A1 tryggir sér þessi átta 

þúsund EPIC út frá því hvernig herferðin er sett upp og hvaða áhrifavaldar taka þátt. Þá nefnir 

sölu- og markaðssérfræðingur hjá A1 mikilvægi þess að áhrifavaldar séu viðeigandi:  

Við viljum ekki að fá einhvern sem drekkur ekki gos til að taka þátt í gos 

herferð, við hvetjum áhrifavaldana til þess að segja nei við herferðum, ég vill 

ekki að einhver sem elskar Pepsi taki þátt í Coke herferð. Þannig erum við 
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líka stöðugt að læra inn á áhrifavaldana. (sölu- og markaðssérfræðingur hjá 

A1) 

Hjá A2 snúa algengustu herferðirnar til dæmis að dekkun og fjölda mynda, enda notfæra þau 

sér einungis Instagram til markaðssetningar. Að sögn forstöðumanns þjónustu og umsjá 

áhrifavalda hjá A2 geta fyrirtæki búið til svokallaða „asset“ herferð, þar sem keyptur er 

ákveðinn fjölda mynda. Þar kostar 20 mynda herferð um 360 þúsund krónur. Dekkunarherferð 

felst í því að ná til ákveðins fjölda fylgjenda og kostar herferð sem nær dekkun upp á eina 

milljón fylgjenda um 960 þúsund krónur. Framkvæmdastjóri A3 segir það fara eftir stærð og 

umfangi hvað markaðsherferðir kosta. Vegna eðlis fyrirtækisins sem býður upp á alhliða 

markaðssetningu geta markaðsherferðir verið mjög fljölbreyttar: 

Þetta fer náttúrulega bara eftir stærð, getur verið allt frá því að nota 

áhrifavalda, út í það að fara í myndbandsframleiðslu, ljósmyndun og búa til 

heildaráætlun í kringum markaðssetninguna. Kostnaðurinn getur verið allt 

frá um 70 þúsund upp í 700-800 þúsund og jafnvel alveg yfir eina milljón ef 

þú tekur allan pakkann, það er að segja bloggara, snappara og ljósmyndara. 

(framkvæmdastjóri A3) 

6.1.5 Áhrif. 
Aðspurður um áhrifin segir verkefnastjóri A1 að áhrifavaldamarkaðssetning nýtist langbest ef 

um er að ræða nýjar vörur sem eru að koma á markað eða kynningu á viðburði. Áhrifin sem 

fyrirtækið getur lofað er aukin vörumerkjavitund en fyrirtækið getur ekki lofað að sölutölur 

rjúki upp. Sölu- og markaðssérfræðingur fyrirtækisins tekur í sama streng og nefnir að aukin 

vörumerkjavitund sé staðreynd í herferðum þeirra: „ef það eru 10 þúsund manns sem sjá 

vörumerkið er alltaf hlutfall af því sem verður áhugasamt um vöruna og kaupir“. Verkefnastjóri 

A1 bætti svo við að viðskiptavinir fái aðgang að vefforriti þar sem hægt sé að fylgjast með því 

hvaða áhrif markaðssetningin hefur haft, þ.e.a.s. fjölda áhorfa, viðbrögð og fleira þess háttar 

sem áhrifavaldar skila inn. Forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2 segir 

fyrirtækið ekki mæla áhrifin í aukinni sölu, helsta markmið herferða þeirra sé að auka 

vörumerkjavitund líkt og þau hjá A1, þó svo að fyrirtæki leiti einnig til þeirra af öðrum 

ástæðum. Eins og viðmælandi nefndi:  

Fyrirtæki gera herferðir með okkur og eru að vekja athygli og svo er þetta í 

rauninni undir þeim komið hvort þau geri einhverjar mælingar en við gefum 

nátturulega skýrslu af hverri herferð. Skýrslan segir þér hvert „reach-ið“ 

var á herferðinni, hversu mörgum líkaði við, settu athugasemd og hver séu 
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meðal „engagement“ og svo kostnaður per „engagement“. (forstöðumaður 

þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2) 

Þá bætir viðmælandi við að áhrifin af herferðinni séu í höndum fyrirtækjanna sjálfra að meta, 

A2 lofi engu nema því að fyrirtækið fái ákveðið margar myndir eða ákveðið mikla dekkun. 

Eins segir forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2 að þau fari ekki í herferðir með 

hvaða vörumerkjum sem er, ef herferðin á að hafa áhrif og skila árangri, þarf vörumerkið að 

vera viðeigandi fyrir miðilinn sem valinn er: 

Það virka ekki allar vörur og vörumerki á Instagram, við höfum keyrt 

fáranlegar herferðir sem einhvern veginn sluppu í gegn og voru hræðilegar. 

Instagram er svona glansmyndin og það er það sem vörumerki eru að fá hjá 

okkur, ef þú ferð á auglýsingastofu færðu svipað efni en svo þegar þú ferð í 

þetta þá færðu 20 mismunandi myndir frá mismunandi fólki. Þetta er sama 

varan en það er ekkert efni eins, sem er geðveikt fyrir vörumerkið, að hafa 

svona mikla fjölbreytni. (forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá 

A2) 

Viðmælandi bætir við að fyrirtæki séu að fá efni sem þau geti notað áfram á sína miðla og í 

auglýsingar, enda séu áhrifavaldarnir sem A2 vinnur með, að leggja mikinn metnað í flottar 

myndir. Aðspurður segir viðmælandi að töluvert erfiðara sé að vinna á íslenskum markaði en 

á hinum erlenda. Það hafi verið erfitt að fá áhrifavalda til þess að taka þátt vegna þess að 

fyrirtækið sé svo fast á að nota alltaf myllumerkið #ad. Þá nefnir viðmælandi að það virðist 

vera mikið tabú á Íslandi með auglýsingarnar, mikið af herferðum hafi farið í gang þar sem 

ekki er tilkynnt að um auglýsingu sé að ræða og telur hann að sú tegund markaðssetningar, 

þ.e.a.s. dulin markaðssetning, hafi svolítið svert þennan markað. Af þessum ástæðum, og 

fleirum, hafi fyrirtækið ekki séð sér fært að starfa á íslenskum markaði og sé því að færa sig 

alfarið inn á erlendan markað. Sölu- og markaðssérfræðingur hjá A1 er að hluta til sammála en 

segir að þeir fylgi, líkt og A2, alltaf ýtrustu kröfum og merki allar auglýsingar með #ad og geri 

áhrifavaldur það ekki fái hann ekki að taka þátt næst. Þá nefndi hann að það væru fyrirtæki sem 

vinna ekki á þennan hátt: 

Það eru nefnilega fullt af fyrirtækjum sem eru í samkeppni við okkur sem að 

gera þetta ekki, það er pirrandi, það er eins og það séu óþarfa kröfur á okkur. 

Það vilja ekkert allir áhrifavaldar hafa #ad á samfélagsmiðlum sínum. (sölu- 

og markaðssérfræðingur hjá A1) 

Eins bendir hann á að það séu aftur á móti margir sem vilji vera áhrifavaldar og A1 fær 

reglulega spurningar um hvað fólk þurfi að gera til þess að verða áhrifavaldar og hvort það 
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megi setja myllumerkið #ad á sínar myndir. Að sögn framkvæmdastjóra A3 snúast margar 

herferðir aðallega um vörumerkjavitund. Til þess að áhrifavaldarnir hafi áhrif nefnir hann að 

mikilvægt sé að þeir séu viðeigandi fyrir hverja herferð fyrir sig: 

Áhrifavaldamarkaðssetning má ekki vera „quick fix“ fyrir fyrirtæki. 

Áhrifavaldarnir í dag eru svo fáir, það kom svona sprenging á markaðinn, 

allir fóru að vinna með áhrifavöldum og fólk fékk ógeð. Út af því við erum 

svo lítið land, allir hoppuðu á vagninn. Núna er maður farinn að heyra 

markaðsfólk tala um bara að þeir höndli þetta ekki, bara svona kjánahrollur 

í kringum sum af þessum verkefnum. (framkvæmdastjóri A3) 

 
6.1.6 Árangur og árangursmælingar. 

Líkt og fram kom með áhrifin sögðu talsmenn A1 og A2 það ekki vera í þeirra höndum að gera 

árangursmælingar. Það sé í höndum fyrirtækjanna sjálfra, sem kaupa þeirra þjónustu, hvort 

gerðar séu frekari árangursmælingar. Verkefnastjóri A1 benti á að í rauninni geti þau aðeins 

mælt viðbrögð, dekkun og EPIC. Viðskiptavinir fá svo aðgang að áðurnefndu vefforriti þar 

sem hægt sé að fylgjast með bæði áhrifum og árangri af markaðssetningunni upp að vissu 

marki, þar sjáist dekkun, viðbrögð og fleira. Forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá 

A2 segist ekki beinlínis mæla markaðslegan árangur fyrirtækjanna en starfsemin felst meira í 

því að auka vörumerkjavitund. Þá nefnir viðmælandi að fyrirtækin fái skýrslu eftir hverja 

herferð þar sem öll helstu tölfræðigögn, sem A2 getur mælt, koma fram. Það eru upplýsingar á 

borð við dekkun, viðbrögð og fjölda sem líkar við. Forstöðumaður þjónustu og umsjá 

áhrifavalda hjá A2 bætir við að það sé svo í höndum viðskiptavina þeirra, fyrirtækjanna sjálfra, 

að mæla árangurinn út frá þessum eða öðrum upplýsingum sem fyrirtækin mæla sjálf. A2 gerir 

ráð fyrir því að viðskiptavinir séu að mæla bæði áhrif og árangur af sínum markaðsherferðum 

en það sé þó misjafnt. Aðspurður segir viðmælandi þessa tegund markaðssetningar skila 

árangri ef farið sé rétt að: 

Við höfum fengið dæmi um fyrirtæki sem tekið hafa þátt í herferðum hjá 

okkur, þar sem auglýst var tilboð sem gilti frá fimmtudegi til sunnudags og 

að vörurnar hafi selst fljótt upp. Í því tilfelli var þetta markaðsherferð sem 

var í gangi bara hjá okkur. (forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda 

hjá A2) 

Framkvæmdastjóri A3 nefnir að auðvelt sé að mæla árangur af markaðssetningu sé fyrirtækið 

til dæmis með netverslun. Meðal annars sé hægt að nýta afsláttarkóða, sem áhrifavaldur 

auglýsir, og mæla árangur þannig út frá því hvað það skilar mikilli sölu. Þá hafa þeir einnig 
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látið áhrifavalda hafa rekjanlegar slóðir á til dæmis vöru á veraldarvefnum og með því er hægt 

að rekja slóðina inn á vefinn og sjá hvort það endi með sölu. Samkvæmt talsmanni A3 eru mörg 

dæmi um það að fyrirtæki hafi hætt í almennum birtingum og fært sig eingöngu yfir í stafræna 

markaðssetningu með þeirra aðstoð:  

Við erum alveg með mörg atvik þar sem við erum búin að taka fyrirtæki alveg 

úr almennum birtingum og færa þá eingöngu yfir í stafræna markaðssetningu 

og erum að ná hærri skráningarfjölda heldur en þeir voru að gera á 

hefðbundnu miðlunum og á sama tíma erum við kannski að lækka kostnaðinn 

þeirra um helming. (framkvæmdastjóri A3) 

Framkvæmdastjóri A3 telur of fá fyrirtæki nýta sér rekjanlegar slóðir til árangursmælingar, 

enda áhrifavaldamarkaðssetning tiltölulega ný, en hann minntist á að mikið sé til af 

markaðsfólki sem fylgir bara tískunni hugsunarlaust, þ.e.a.s. af því að allir að eru tala um þetta, 

allir eru að gera þetta og þá vilja allir vera með. Markaðsfólk virðist ekki vita alveg hvernig 

það á að fara að við mælingar á þessari tegund markaðssetningar. Þá telur hann að á komandi 

ári verði settar fram mun skýrari kröfur á áhrifavalda, að þeir séu að skila árangri í raun:  

Ef þú ert að borga áhrifavaldi 400 þúsund krónur á mánuði þá viltu fá 

eitthvað meira en bara tilfinningu um að það sé mögulega eitthvað að gerast. 

Ég held að þetta sé líka út af því að það eru mörg fyrirtæki sem eru ekki orðin 

neitt rosalega tæknimiðuð, stóru fyrirtækin sem geta tekið þetta áfram eru 

svolítíð föst í gamla farinu. (framkvæmdastjóri A3) 

Að lokum bætir framkvæmdastjóri A3 því við að þegar að fyrirtæki færa markaðssetningu sína 

í frekara mæli yfir á samfélagsmiðla, þá átti þeir sig betur á því hvað þurfi nákvæmlega að gera 

til þess að ná árangi. Það sé rosalega mikil vinna á bakvið það. 

6.1.6.1 Mælingar sem mætti efla.  

Varðandi það hvort efla þyrfti mælingar á einhverju voru fyrirtækin öll sammála um að auknar 

mælingar væru alltaf góðar. Aðspurður sagði verkefnastjóri A1 að það væri gott að geta mælt 

hversu margir ýttu á slóðina þegar hún er sett í sögu á Snapchat en ennþá væri það bara 

mögulegt á ákveðum prófílum á Instagram. Eins sagði hann að fyrirtækið væri sífellt að vinna 

í nýjum og auknum mælingum en þessi markaður væri að breytast svo rosalega hratt. 

Forstöðumaður þjónustu og umsjá áhrifavalda hjá A2 nefndi að það þyrfti ekki endilega að efla 

mælingar en gott væri að geta haft greiðari aðgang að gögnum frá áhrifavöldum sem þau vinna 

með, þ.e.a.s. að geta séð hvernig fylgjendur áhrifavaldanna skiptast niður eftir svæðum, aldri 

og kyni en það eru upplýsingar sem einungis áhrifavaldarnir sjálfir geta séð. Framkvæmdastjóri 

A3 nefndi líkt og hjá A1 að fyrirtækið væri sífellt að styrkja sig hvað varðar mælingar. Eins og 
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er standi fyrirtækið í ferli við að móta leið til þess að geta betur rakið slóð neytenda en fyrirtæki 

séu ekki endilega að hleypa þeim í sína gagnagrunna og því geti þeir einungis unnið takmarkað 

úr gögnum.  

6.2 Fyrirtæki sem nýta sér áhrifavalda til markaðssetningar. 
Fyrirtækin sem um ræðir í þessari rannsókn hafa öll á einhverjum tímapunkti notfært sér 

áhrifavaldamarkaðssetningu. Niðurstöður viðtala voru flokkaðar í alls fimm meginþemu og 

átta undirþemu.  

6.2.1 Samfélagsmiðlar í notkun. 
Samkvæmt talsmönnum fyrirtækjanna leggja þau öll áherslu á miðlana Facebook og Instagram 

og eru sammála um að notkun þessara miðla felist fyrst og fremst í því að þar liggi markhópur 

varanna sem auglýstar eru. Talsmenn B2 og B3 voru sammála um að Twitter væri ekki 

vænlegur vettvangur til markaðssetningar, en samkvæmt sérfræðingi í markaðsdeild hjá B2, 

virðist umræðan á Twitter snúast meira um neikvæðni en jákvæðni og myndaðist þar mikill 

múgæsingur. Vörumerkjastjóri starfrænnar markaðssetningar hjá B1 nefnir að fyrirtækið leggi, 

aftur á móti, áherslu á Twitter samhliða Facebook og Instagram, en einnig leggur fyrirtækið 

áherslu á blogg og markaðssetningu á Snapchat með áhrifavöldum. Að sögn sérfræðings 

samfélagsmiðla hjá B3, notast fyrirtækið mikið við Snapchat til markaðssetningar en 

samkvæmt sérfræðingi í markaðsdeild hjá B2 krefst Snapchat mikils utanumhalds og treysta 

þeir sér ekki til þess að vera þar samhliða öðrum miðlum. Markaðstjóri B4 nefndi að fyrirtækið 

væri mestmegnis á Facebook og aðeins á Instagram. Aðrir miðlar væru einfaldlega ekki 

viðeigandi fyrir þeirra markhóp. Þá nefndi viðmælandi jafnframt að fyrirtækið hefði skoðað 

miðla á borð við Twitter en þar sem það væri ekki næg þekking á miðlinum innan fyrirtækisins 

hefðu þau ekki treyst sér í markaðssetningu þar, og sæju í raun ekki þörfina á að fara þangað 

enda helsti kaupendahópur þeirra mun eldri en kaupendahópur fyrrnefndra fyrirtækja.  

6.2.1.1 Áhrifaríkasti miðillinn. 

Samkvæmt vörumerkjastjóra stafrænnar markaðssetningar hjá B1, er áhrifaríkast að blanda 

saman öllum miðlum við markaðssetningu. Talsmenn fyrirtækjanna eru þá sammála um það, 

að það þarf að horfa til markhópsins, um það hver sé áhrifaríkasti miðillinn hverju sinni. Það 

að spila saman mörgum miðlum eykur líkurnar á að ná til markhópsins sem og að ná mestri 

dreifingu. B3 blandar að auki mörgum miðlum saman í sinni markaðssetningu, en samkvæmt 

vörumerkjastjóra B3 nær Facebook mestu dekkuninni og fær mestu viðbrögðin miðað við 

útlagðan kostnað: 
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Facebook nær mesta „reach-i“ miðað við markaðskostnað. Þar fáum við 

mestu viðbrögðin frá neytendum, sem líka við, skrifa athugasemdir og deila 

efninu til vina. Það gerist ekki á öðrum miðlum, eins og Instagram, sem býður 

ekki upp á slíkan valmöguleika. (vörumerkjastjóri A3) 

Að sögn markaðsstjóra B4 fer það ekki einungis eftir markhópnum heldur einnig eftir því hvað 

verið sé að auglýsa, hver sé áhrifaríkasti miðillinn. Vilji fyrirtækið auglýsa vöru eða þjónustu 

hratt virki Facebook og vefborðar vel en sé markmið að fá fólk til þess að mæta á viðburð hafi 

það sýnt sig að markpóstur í umslagi sendur heim til fólks skilar mestum árangri. Það sé vegna 

þess hversu háan aldur kaupendahópur fyrirtækisins hafi, þó svo að markhópurinn sé einnig 

yngra fólk: 

Við viljum reyna að fá yngri kaupendur og yngri kaupendahópurinn er mjög 

hár hjá okkur, miðað við samkeppnisaðila, en samt ekki nógu hár svo við 

getum einblínt á markaðssetninguna okkar til þessa aldurshóps. […] við 

nýtum Faceboook og Instagram svolítið til að vera sýnileg upp á að fólk fái 

vörumerkjavitund og þekki vörumerkið okkar. (markaðsstjóri B4) 

6.2.2 Áhrifavaldamarkaðssetning. 
Fyrirtækin eiga það sameiginlegt að hafa nýtt sér markaðssetningu með áhrifavöldum en hafa 

misjafna reynslu og skoðun á því hvort betra sé að notfæra sér samfélagsmiðla- og 

áhrifavaldamarkaðsstofur, sem tengja áhrifavalda og fyrirtæki, eða þá að eiga í beinum 

samskiptum við áhrifavaldana.  

6.2.2.1 Hvers vegna nota fyrirtæki áhrifavalda til markaðssetningar. 

Að sögn vörumerkjastjóra stafrænnar markaðssetningar hjá B1 ákvað fyrirtækið að nýta sér 

áhrifavalda til markaðssetningar fyrst og fremst til þess að ná til breiðari markhóps. 

Sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3 sagði ástæðuna vera margþætta. Í fyrsta lagi þar sem 

formið sem slíkt henti vel til þess að ná beint til markhóps og vegna þeirrar þróunnar sem á sér 

stað í fylgjendahópi áhrifavalda, sem stækkar af miklum hraða. Þá telur viðmælandi þessa 

tegund markaðssetningar ná betur til fólks á persónulegu nótunum og auðveldara sé að koma 

skilaboðum á framfæri:  

Formið sem slíkt er gott til þess að ná beint til markhópsins. Þú nærð betur 

til fólks á persónulegu nótunum og það er auðveldara að koma þeim 

skilaboðum sem þú vilt á framfæri. Við teljum að fólk samsami sig betur við 

áhrifavaldana en til að mynda erlendar þýddar sjónvarpsauglýsingar. 

(sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3) 
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Aðspurður sagði markaðsstjóri B4 að fyrirtækið hefði notað áhrifavaldamarkaðssetningu til 

þess að ná til sem flestra í ákveðnum aldurshópi. Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 nefndi 

þá að fólk treysti áhrifavöldum og væru þeir því í góðri stöðu til vörukynninga. 

6.2.2.2 Notkun samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofa. 

Öll hafa fyrirtækin, sem rætt var við, á einhverjum tímapunkti, unnið með samfélagsmiðla- og 

áhrifavaldamarkaðsstofum sem sérhæfa sig í að tengja áhrifavalda við fyrirtæki. Fyrirtækin 

hafa þó misjafna skoðun á slíkri samvinnu. Að sögn vörumerkjastjóra stafrænnar 

markaðssetningar B1 notar fyrirtækið slíkar markaðsstofur nær eingöngu í markaðssetningu 

sinni með áhrifavöldum en nefnir að herferðirnar þurfi samt sem áður að vera vel úthugsaðar: 

Vinnan þarf að koma mjög skilvirk og úthugsuð frá okkur. Það þýðir ekki 

fyrir okkur að koma með lélega hugmynd og halda að það breytist í eitthvað 

geðveikt. Það þarf alltaf að úthugsa herferðirnar og gera kynninguna mjög 

vel. (vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1) 

Talsmenn B2 og B1 eru sammála um að það krefjist mikillar vinnu að fara af stað með slíka 

herferð, þó svo að notaðar séu samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur. Það þurfi að 

skipuleggja herferðirnar vel og búa til leiðbeiningar fyrir áhrifavalda sem þeir styðjast svo við. 

Að sögn vörumerkjastjóra B3 hefur fyrirtækið aftur á móti ekki jákvæða reynslu af 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofum, en þeim fannst fyrst og fremst valið á 

áhrifavöldum ekki vera nægilega viðeigandi:  

Okkur fannst vanta að við værum meira með puttann á púlsinum varðandi 

það hvaða og hvernig áhrifavaldar væru valdir í heferðina, við vorum alltaf 

að biðja um lista og gátum tekið einhverja áhrifavalda út, en þetta var ekki 

nógu vel slípað. (vörumerkjastjóri B3) 

Sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3 nefnir að auki að eitt af vörumerkjum þeirra hafi farið í 

herferð með þeim og var B3 alls ekki ánægð með það hvaða áhrifavaldar voru valdir í herferðina 

ásamt óánægju með það hvernig herferðin var sett fram.  

Myndirnar voru margar hverjar flottar og margir áhrifavaldanna að gera 

flotta hluti, en annað var ekki nægilega gott. Þessar markaðsstofur velja ekki 

bestu áhrifavaldana í hverja herferð. Þær eru ekki að velja áhrifavaldana 

eftir því hvers eðlis vörurnar eru, að okkar mati. Næst ætlum við að hafa 

samband við áhrifavalda sjálf, ekki í gegnum milliliði. (sérfræðingur 

samfélagsmiðla hjá B3) 

Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 nefnir að það sé einföldun á flókinni vinnu að nýta 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur. Hann nefnir þá að það sé mikill kostur að geta 
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nýtt sér samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur til þess að hafa mælaborð og sjá 

árangurinn á einfaldari hátt. Að sögn vörumerkjastjóra stafrænnar markaðssetningar hjá B1 er 

helsti kostur samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofa að fyrirtækin sjálf þurfa ekki að 

liggja yfir því hvaða samfélagsmiðill er vinsælastur hverju sinni og hvað sé að virka í þeim 

heimi. Talsmaðurinn nefnir jafnframt að fyrirtækið hræðist það að vera ekki með puttann á 

púlsinum varðandi það hvaða samfélagsmiðla unga fólkið notar, enda stöðugar tækninýjungar 

í þeim heimi:  

Við sem fyrirtæki erum frekar hrædd við það að allt í einu séu allir farnir að 

nota einhvern miðil sem fyrirtækið veit ekki af, þess vegna er sniðugra, að 

okkar mati, að nota markaðsstofur sem sérhæfa sig í samfélagsmiðlum 

umfram til dæmis hefðbundnar auglýsingastofur. (vörumerkjastjóri 

stafrænnar markaðssetningar B1) 

Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 bætir við að samfélagsmiðla- og 

áhrifavaldamarkaðsstofur starfi við þetta og vita því alltaf hvað er vinsælast og þarf því 

fyrirtækið ekki að hræðast það að vera missa af einhverjum miðli. Að sögn markaðsstjóra B4 

hefur fyrirtækið einungis einu sinni markaðssett vörumerki sitt með aðstoð áhrifavalda og var 

það í gegnum samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofu og var markmið herferðarinnar að 

auka vitund á nýrri þjónustu fyrirtækisins: 

Markmið var að sem flestir myndu sjá að við vorum að bæta við þessari 

þjónustu en þjónustan var að mestu leyti stíluð inn á yngri hóp. Við ákváðum 

að eyða litlum sem engum pening í markaðssetninguna á þeirri auka 

þjónustu en svoldið á síðustu stundu þá ákváðum við að prófa þessa leið. 

Okkur fannst þetta áhugaverð prófun og áhugavert að sjá og við höfðum í 

raun engu að tapa. (markaðsstjóri B4) 

Markaðsstjóri B4 nefndi að samskipti við samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofuna hefði 

verið góð og fyrirtækið hefði fengið ráðleggingar en viðmælandi taldi aftur á móti að ferlið hjá 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofum væri meira sjálfvirkt. Þá bætti markaðsstjóri B4 

við að val á áhrifavöldum hefði ekki verið nógu viðeigandi: 

Ég taldi að þetta væri meira sjálfvirkt heldur en þetta er, semsagt að það 

væri meira kerfi á bakvið að finna áhrifavaldana. Eftir á þegar að ég fór að 

skoða þetta meira þá finnst mér svolítið mikið vera alltaf sama fólkið að 

auglýsa sömu vörurnar hjá þeim. Fólkið sem að auglýsti þjónustuna okkar, 

er ég ekki viss um að hafi endilega verið fólkið sem ég hefði valið ef ég hefði 

fengið lista til að velja úr eða eiginlega bara alls ekki. (markaðsstjóri B4). 



 44 

Þá sagðist viðmælandi hafa tekið eftir því að sumir áhrifavaldanna í herferðinni voru með 

keypta fylgjendur og fannst viðmælanda því súrt að vera að greiða fyrir slíkt. Að sögn 

markaðsstjóra B4 var samt sem áður ekki allt slæmt við þessa herferð en sumir áhrifavaldanna 

hefðu komið með skemmtilegan snúning á markaðssetninguna sem gaman hefði verið að sjá. 

Þrátt fyrir það var viðmælandi fastur á því að fyrirtækið myndi ekki koma til með að nota 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur aftur í markaðssetningu sinni með áhrifavöldum.  

6.2.2.3 Bein samskipti við áhrifavalda. 

Að sögn talsmanna B1 og B2, er þægilegra að eiga í samskiptum við áhrifavalda í gegnum 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur þó það sé ekki endilega áhrifaríkara fyrir þau. 

Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 nefndi að það felist meiri vinna í því að eiga í beinum 

samskiptum við áhrifavalda ásamt því að erfiðara sé að halda utan um tölfræðina í þeim 

tilvikum. Þá nefnir hann að auki, að geri fyrirtækið samning við áhrifavald, sé hætta á að komi 

nýr og meira spennandi áhrifavaldur sem þeir myndu frekar vilja vinna með. Fyrirtækið nefnir 

enn fremur að þeir útiloki ekki bein samskipti við áhrifavalda, en þessa stundina sé fyrirtækið 

að fikra sig áfram með hvað virkar. Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 

nefnir að reynsla sín við að eiga í beinum samskiptum við áhrifavalda sé bæði góð og slæm. 

Þá segir viðmælandi fyrirtækið fá meira ef það á í beinum samskiptum við áhrifavalda en það 

fylgi því einnig mikil vinna að þurfa sífellt að minna áhrifavalda á þann samning sem það hefur 

gert, hitta þá á fundum og fara yfir efnið þeirra: 

Þú færð örlítið meira ef þú ert í beinum samskiptum við áhrifavaldinn, en 

það krefst líka miklu meiri vinnu og tíma og þú þarft að eltast við allt efni. 

Aftur á móti hjá þessum markaðsstofum þá höfum við ekki þurft að hugsa um 

neitt, þeir bara sjá um allt. (vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar 

hjá B1) 

Þá nefnir viðmælandi einnig að það sé töluvert dýrara að eiga í beinum samskiptum við 

áhrifavalda: 

Kostnaðurinn felst að mestu leyti í tímanum sem er eytt í að eltast við 

áhrifavaldinn, finna tíma til að funda ásamt því að ýta á eftir honum með 

efni. Hjá þessum markaðsstofum þá gengur þú beint að efninu sem er mjög 

þægilegt. (vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1) 

Sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3 hefur aðra skoðun en fyrrnefnd fyrirtæki. Reynsla þeirra 

af því að eiga í beinum samskiptum við áhrifavalda er mun betri en af notkun samfélagsmiðla- 

og áhrifavaldamarkaðsstofa. Fyrirtækið hefur sterka skoðun á því hvaða áhrifavaldar eru að 

auglýsa vörurnar þeirra og vilja því ekki leggja það í hendur annarra: 



 45 

Með því að vinna beint með áhrifavöldum erum við að koma í veg fyrir að 

röngum skilaboðum verði komið á framfæri en það er hætta á því ef unnið er 

með milliliðum á borð við samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur. 

Með beinum samskiptum við áhrifavalda næst betra samstarf og skilaboðin 

sem við erum að leitast eftir komast miklu frekar til skila. (sérfræðingur 

samfélagsmiðla hjá B3) 

Þá finnst fyrirtækinu það ná betri tengingu við áhrifavaldinn sjálfan með þessum hætti, en þá 

er ekki verið að þrýsta á þá vörum, heldur eru valdar þær vörur sem eru viðeigandi fyrir hvern 

og einn áhrifavald. Markaðsstjóri B4 er sammála talsmanni B3 að því leyti að fyrirtækið hefur 

ekki góða reynslu af samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofum. Þrátt fyrir að hafa ekki 

prófað að eiga í beinum samskiptum við áhrifavalda tekur markaðsstjóri B4  það fram, að komi 

þau til með að nýta sér áhrifavaldamarkaðssetningu frekar, muni þau gera það með beinum 

samskiptum við áhrifavalda.  

6.2.2.4 Markaðssetning á öðrum miðlum samhliða áhrifavaldamarkaðssetningu. 

Samkvæmt vörumerkjastjóra B1 auglýsir fyrirtækið mikið og keppist við að gera vörur sínar 

sýnilegar öllum stundum á öllum helstu miðlum. Það er ekki nóg fyrir vörumerkið að auglýsa 

bara á samfélagsmiðlum, það þarf einnig að auglýsa á öðrum miðlum sem og á 

auglýsingaskiltum og viðburðum samkvæmt vörumerkjastjóra stafrænnar markaðssetningar 

hjá B1. Samkvæmt sérfræðingi í markaðsdeild hjá B2 virkar best að vera virkur á öllum 

sviðum, en fyrirtækið notar alla helstu netmiðla í bland við auglýsingar á hefðbundnum 

miðlum. Sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3 tekur í sama streng og nefnir að samband 

auglýsinga á mörgum stöðum nái betri snertingu við neytandann: „Það er nauðsynlegt að gera 

vörumerkið sýnilegt, miðlarnir vinna saman. Það er ekki nóg að festa sig bara á einum miðli“. 

Markaðsstjóri B4 er sammála en tekur þó fram að fyrirtækið hafi litla reynslu af áhrifavöldum 

en noti alla helstu auglýsingamiðla í bland við sína markaðssetningu. 

6.2.2.5 Kostir og gallar áhrifavaldamarkaðssetningar. 

Helstu kostir áhrifavaldamarkaðssetningar samkvæmt sérfræðingi samfélagsmiðla hjá B3 er að 

markaðssetningin er mun áhrifaríkari, neytandinn tengir meira við vöruna heldur en þegar hann 

sér hefðbundna auglýsingu. Þá telur viðmælandi óbeinar auglýsingar vera áhrifaríkari. 

Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 slær í sama streng og nefnir traustið sem myndast milli 

áhrifavalda og fylgjenda en það er einn af þeim þáttum sem einkennir 

áhrifavaldamarkaðssetningu. Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 nefnir það 

mikinn kost að þegar áhrifavaldur er raunverulegur notandi vörunnar og dýrkar hana, þá 

lofsyngur hann vöruna sem hefur mikil áhrif og sést það í söluaukningu ásamt því að umtal um 



 46 

vörumerkið eykst. Markaðsstjóri B4 bætir við að það sé mikill kostur að hægt sé að nýta 

áhrifavalda í kynningu og útskýringu á vörum og þjónustu sem ekki er hægt með aðra miðla. 

Að mati sérfræðings samfélagsmiðla hjá B3 er helsti gallinn að efnið lifir ekki lengi, eins og á 

Snapchat, og ekki sé vettvangur til að nota það aftur: 

Það er ekki endilega hægt að nota efnið aftur frá áhrifavöldunum. Þrátt fyrir 

að áhrifavaldurinn geri góða hluti, til dæmis á Snapchat. Þá er lítið hægt að 

eiga við efnið eftir á þó svo að áhrifavaldur visti efnið. Ef farið er í 

markaðsherferð með auglýsingastofu þá áttu alltaf efnið og getur notað það 

aftur og aftur. (sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3) 

Talsmenn B1, B2 og B4 eru sammála um að helsti gallinn liggi í því að hafa ekki fullkomna 

stjórn á efninu sjálfu, eins og vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 orðaði það: 

Gallinn er að þú ert að setja öll völdin í hendurnar á áhrifavaldinum, þú veist 

ekkert hvað hann gerir við vörumerkið, hvað hann segir, hvernig hann trítar 

það eða hvort hann fari eftir þeim leiðbeiningunum sem hann fær hverju 

sinni. (vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1) 

Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 nefndi að það að setja völdin í hendur áhrifavaldanna væri 

ógnvænlegt en á sama tíma spennandi enda oft sem myndast mjög skemmtilegt efni sem 

fyrirtækinu sjálfu hefði aldrei dottið í hug. 

6.2.2.6 Val á áhrifavöldum. 

Samkvæmt talsmönnum allra fyrirtækjanna skiptir val á áhrifavöldum miklu máli og þurfa 

áhrifavaldarnir að vera viðeigandi fyrir ímynd vörumerkisins og fyrirtækisins. Talsmenn 

fyrirtækja B2 og B3 nefna jafnframt að fyrirtæki þurfi að geta treyst áhrifavöldum og 

trúverðugleiki verði að vera til staðar. Þá eru fyrirtækin sammála um að leita þurfi að 

áhrifavöldum sem henta vörunni hverju sinni. Markaðsstjóri B4 segist einungis vilja 

áhrifavalda sem eru raunverulegir notendur vörunnar þar sem trúverðugleikinn skipti miklu 

máli. Talsmaður B1 vill meina að of miklar skoðanir á áhrifavöldum séu ekki endilega alltaf 

góðs eðlis, en fyrirtækið treystir mestmegnis samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofum 

fyrir vali á áhrifavöldum.  

Við höfum mjög mikla skoðun á því hvernig og hvaða áhrifavaldar eru að 

auglýsa vörurnar okkar, hvort það sé alltaf gott er annað mál. Við viljum 

ekkert endilega að hver sem er sé andlit vörumerkisins en það er stundum 

bara þannig. Þetta er eitthvað sem við þurfum að sætta okkur við, að við 

getum ekki alltaf stjórnað þessu, þó svo að við myndum vilja það. 

(markaðsstjóri B4) 
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Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 er þá að vísa í samvinnu sína 

samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur, þar sem ekki er hægt að stjórna því nákvæmlega 

hverjir verða fyrir valinu sem áhrifavaldar.  

6.2.2.7 Þróun áhrifavaldamarkaðssetningar í nánustu framtíð.  

Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 talaði um að samfélagsmiðlar komi til 

með að stækka og markaðssetning á þeim muni aukast. Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 

vill aftur á móti meina að áhrifavaldar á samfélagsmiðlum séu ákveðin tískubóla og muni 

áhrifavaldamarkaðssetning breytast mikið á komandi árum. Markaðsstjóri B4 tekur undir það 

og nefnir að áhrifavaldamarkaðssetning í því formi sem það hún í dag muni breytast samhliða 

öðrum, nýjum, miðlum. Vörumerkjastjóri B3 telur þá líklegt að neytendur fái leiða á of miklum 

auglýsingum áhrifavalda, merktum með myllumerkinu #ad, en þá komi líklega eitthvað annað 

tengt áhrifavöldum. Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 segir mikilvægt að 

fylgjast með því sem er vinsælt hverju sinni og aðlaga markaðssetningu sína að því.  

6.2.3 Þarfir auglýsenda. 
Fyrirtækin eru sammála um að notkun áhrifavalda til markaðssetningar sé leið til þess að ná til 

ákveðins markhóps, unga fólksins, sem horfir til dæmis minna á línulega dagskrá 

sjónvarpsmiðlanna. Þá eru fyrirtækin að auki sammála um að áhrifavaldar auki 

vörumerkjavitund og þekkingu á vörunni hjá neytandanum sem fylgist með. Vörumerkjastjóri 

B3 nefnir að markaðssetning með notkun áhrifavalda veiti persónulega nálgun á jafningjastigi, 

en jákvæðar reynslusögur áhrifavalda auki sölu og vitund á vörumerkinu. Þá telur hann að auki 

að með því að nota áhrifavalda til markaðssetningar fái neytendur að heyra um eiginleika 

vörunnar sem það hafði ekki hugmynd um, sem eykur löngun í vöruna: 

Þetta eru í raun bara nútíma heimakynningar þar sem áhrifavaldurinn er að 

tala beint við neytandann. Neytendur tengja betur við vöruna ef þeir fá 

leiðbeiningar og kynningu á því hvernig hún er notuð, hvað hún gerir og 

hvaða áhrif hún hefur. (vörumerkjastjóri B3) 

Markaðsstjóri B4 er sammála og bendir á að áhrifavaldamarkaðssetning gefi færi á betra 

kynningarformi en markaðssetning á hefðbundnum miðlum, hægt sé að stjórna því hvernig 

fyrirtækið kemur skilaboðum áleiðis til neytandans í gegnum áhrifavaldinn.  

6.2.4 Áhrif.  
Aðspurðir telja talsmenn allra fyrirtækjanna að markaðssetning með áhrifavöldum hafi jákvæð 

áhrif á vöruna, sé markaðssetningin rétt útfærð. Markaðsstjóri B4 segir að höfuðmáli skipti að 

notast sé við viðeigandi áhrifavalda sem tala vel um vöruna. Vörumerkjastjóri B3 segist hafa 
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séð aukna sölu sem þeir geta rakið beint til áhrifavalda, svo það eru greinileg áhrif. Viðmælandi 

nefndi jafnframt að fyrirtækið hafi tekið mjög fljótlega eftir aukinni sölu í þeim vöruflokkum 

sem auglýstir voru eftir að það hóf að markaðssetja sig með notkun áhrifavalda. Þó benti 

sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3 jafnframt á að áhrifavaldamarkaðssetning virki misvel, 

þar sem sumir áhrifavaldar ná einfaldlega betur til fólks en aðrir. Vörumerkjastjóri B3 sagði þá 

að tekin hefði verið ákvörðun um að auka fjármagn í þennan hluta markaðssetningar á kostnað 

prentaðra auglýsinga. Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 sagði frá atviki sem þeir lentu í með 

eina af vörum sínum, en þeir tóku þátt í markaðsherferð með einni af þeim samfélagsmiðla- og 

áhrifavaldamarkaðsstofum sem starfandi eru á landinu. Neytendastofa sendi, í kjölfar 

markaðsherferðarinnar, kvörtunarbréf á fyrirtækið þar sem það braut lög um duldar 

auglýsingar, merkti ekki auglýsingarnar með #ad: 

Þessi lög eru á mjög gráu svæði og fremur óljós en eftir þetta höfum við alltaf 

notað #ad sem okkur finnst alveg fáránlegt, það er að segja að það þurfi að 

vera á ensku, en ekki bara á íslensku. (sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2)  

Þrátt fyrir þetta atvik, varð þessi herferð til þess að auka vörumerkjavitund og hefur varan selst 

vel síðan. Sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3 nefnir að það að hafa #ad og taka fram að um 

auglýsingu sé að ræða hafi neikvæð áhrif. Fyrirtækið nefnir að fólk hætti að taka mark á 

vörumerkinu ef það veit að um auglýsingu er að ræða. Fyrirtækið notar myllumerkið #ad, til 

að framfylgja lögum þegar það fer í herferðir og nefnir að almennt reyni það að passa upp á að 

það sé þannig í samstarfi við áhrifavalda, þó það gangi ekki alltaf eftir. Talsmaður B3 er á sama 

máli og talsmenn B2 með það að þeim finnist þessi lög vera á fremur óljós og ekki nógu vel 

skilgreint hvenær þarf að taka fram að um auglýsingu sé að ræða og hvenær ekki: 

Þetta er svo loðið og óskýrt, ef þú ert í peysu sem er ákveðið vörumerki en 

ert að tala um til dæmis mat á Snapchat ætlar þú þá að skrifa #ad vegna þess 

að peysan er gjöf? Peysa sem þú minnist ekkert á. (sérfræðingur 

samfélagsmiðla hjá B3) 

Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 nefnir að neikvæð áhrif geti myndast 

meðal annars vegna ummæla áhrifavaldarins, sé hann ekki góð fyrirmynd. Aðspurður nefndi 

viðmælandinn jafnframt að áhrifin, þegar fyrirtækið hóf að nota áhrifavalda til 

markaðssetningar, hafi verið jákvæð og varð fyrirtækið sérstaklega vart við söluaukningu á 

vöru sem hafði verið kynnt með notkun áhrifavalda. Fyrirtækinu finnst hins vegar sjálfsagt að 

nota #ad og vill meina að áhrifavaldurinn sé annars ekki að blekkja neinn nema sjálfan sig. 

Markaðsstjóri B4 er sammála talsmanni B1 um að myllumerkið #ad hafi ekki slæm áhrif á 

vörumerkið en nefnir að aftur á móti geti áhrifavaldur auðveldlega haft slæm áhrif á 
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vörumerkið fari hann rangt að í að auglýsa vöruna eða þjónustuna. Þá nefnir viðmælandi að 

auki að trúverðugleikinn skipti miklu máli, hvort áhrifavaldurinn sé raunverulegur notandi 

vörunnar og tekur jafnframt fram að honum finnist mjög ótrúverðugt þegar verið sé að kynna 

sömu vöruna nánast á sama hátt af mörgum áhrifavöldum samtímis. Þá eigi ekki að hafa áhrif 

hvort auglýsingin sé merkt með myllumerkinu #ad eða ekki. Vörumerkjastjóri stafrænnar 

markaðssetningar hjá B1 vill meina að það skipti ekki máli hvort um auglýsingu sé að ræða 

eða ekki, neytandinn kippi sér ekki upp við það. Sömuleiðis finnst fyrirtækinu það ekki hafa 

neikvæð áhrif á vörumerkið að það standi #ad undir mynd eða á öðru efni áhrifavaldarins. 

Sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3 nefndi að samfélagsmiðlarnir virðast vera að minnka 

sýnileika vörumerkjanna sem eru mikið auglýst. Vörur sem fyrirtækið er alltaf að auka 

sýnileika á á samfélagsmiðlum ná minni dekkun heldur en þær vörur sem hafa náttúrulega 

dekkun og þar sem ekki er verið að greiða fyrir aukinn sýnileika. Hvernig samfélagsmiðlarnir 

eru að þróast núna á þennan hátt getur því haft neikvæð áhrif, þá sérstaklega á dekkun og 

sýnileika: 

Þær síður á Facebook sem við höfum verið að sjá um virka svolítið þannig 

að um leið og við byrjum að kaupa auglýsingu þá fáum við ekki „reach“ 

nema kaupa alltaf aukinn sýnileika. Svo eru þær síður sem við erum aldrei 

að kaupa aukinn sýnileika fyrir, þær ná alltaf miklu náttúrulegu „reach-i“, 

sem ekki er greitt fyrir. (sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3) 

Talsmenn fyrirtækja B1 og B3 eru sammála um að markmið með 

áhrifavaldamarkaðssetningunni er yfirleitt að auka vörumerkjavitund og sýnileika frekar en 

sölu svo varan sé efst í huga neytanda. Vörumerkjastjóri B3 telur að áhrifavaldar séu að 

uppfylla það markmið. Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 segist ekki geta 

mælt söluna en telji sig vera vissan um að vörumerkjavitund sé að aukast með 

markaðssetningunni. Þá nefnir viðmælandi að auki að fyrirtækið sé að mæla áhrifin, þó svo að 

það viti ekki alveg hvaðan áhrifin koma: 

Við sjáum til dæmis söluaukningu og getum miðað út frá því hvaða 

markaðsherferð var í gangi á þeim tíma, en vegna stærðar og umfangs 

vörumerkisins þarf það að vera sýnilegt á öllum miðlum og því ekki hægt að 

segja til, á nákvæman hátt, um það hvaðan áhrifin koma. (vörumerkjastjóri 

stafrænnar markaðssetningar hjá B1) 

Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 notast aftur á móti við áhrifavalda mestmegnis til þess að 

auka sölu en þó eru einnig herferðir til þess að auka vörumerkjavitund; til að mynda er 

nýyfirstaðin herferð þar sem markmiðið var að auka vitund um góðgerðarstarfsemi 



 50 

fyrirtækisins. Hvort áhrifavaldamarkaðssetning hafi gert ímynd vörunnar jákvæðari er 

talsmaður B2 ekki viss um og telur ekki vera til nægilega góðar mælingar til þess að ákvarða 

það, né hvort áhrifin séu jákvæð af markaðssetningunni. Markaðsstjóri B4 tekur fram að 

fyrirtækið hafi oft lent í því að hafa selt áhrifavöldum vörur sínar sem hafa síðan sjálfir ákveðið 

að sýna frá vörunni þar sem þeir eru ánægðir með hana. Fyrirtækið fái þá mikið umtal hvort 

umræðan sé keypt sem sé þá ekki raunin, en áhrifin séu ekki neikvæð því fyrirtækið sé í raun 

að græða á þessu umtali.  

6.2.4.1 Áhrif á fyrirtæki ef ekki yrði notast við áhrifavaldamarkaðssetningu. 

Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 telur að það myndi ekki hafa mikil áhrif, 

ef fyrirtækið hættir að nýta sér áhrifavalda til markaðssetningar þar sem varan sést reglulega 

hjá áhrifavöldum þegar þeir eru með sitt eigið efni og sýnileikinn sé þar að leiðandi alltaf til 

staðar. Markaðsstjóri B4 er á sama máli varðandi áhrifin og nefnir að sökum hás aldurs 

kaupendahóps myndi það ekki hafa áhrif á fyrirtækið að notast ekki við áhrifavalda til 

markaðssetningar. Vörumerkjastjóri B3 hefur aftur á móti andstæða skoðun og telur að það 

myndi líklegast hafa þau áhrif að varan myndi ekki fá jafn góða umfjöllun og hún hefði annars 

gert með notkun áhrifavalda og þar af leiðandi myndi salan minnka. Hann segir jafnframt: 

Áhrifavaldar styðja mikið við þá ímynd sem við viljum ná fyrir vörumerkin 

okkar og geta stutt mikið við dreifingu á þeim skilaboðum sem við viljum 

koma út. Okkur finnst því mikilvægt eins og áður hefur komið fram að öll 

þessi tól vinni saman til þess að búa til þau skilaboð sem við sækjumst eftir. 

(vörumerkjastjóri B3) 

6.2.5 Árangur og árangursmælingar. 
Þegar viðmælendur voru spurðir út í mælingar á árangri svöruðu öll fyrirtækin að þau væru í 

raun ekki að mæla árangurinn beint út frá markaðssetningu með áhrifavöldum. 

Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 sagði það vera sökum þess hversu marga 

miðla fyrirtækið væri að vinna með hverju sinni og að það væri ógerningur að mæla einungis 

arðsemina af áhrifavaldamarkaðssetningu. Fyrirtækið væri einna helst að skoða árangur út frá 

dekkun og viðbrögðum en ekki út frá arðsemi fjárfestingar. Talsmaður B1 nefnir að auki að 

það væru meiri líkur á því að þeir myndu mæla arðsemina ef fyrirtækið væri með ákveðna 

vöru, fyrir ákveðinn hóp, sem væri þá bara auglýst með áhrifavöldum á samfélagsmiðlum. 

Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 tók í sama streng og sagðist einungis vera að skoða tölur 

varðandi dekkun og viðbrögð og nota það sem viðmið til þess að skoða áhrifin á söluna. Engin 

greið leið til þess að reikna arðsemi fjárfestingar væri þó notuð við slíka markaðssetningu, enda 
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sé það erfitt fyrir útreikninginn að auglýsa á mörgum miðlum á sama tíma. Að sögn talsmanns 

B2 einbeitir fyrirtækið sér helst að því að ná aukinni sölu út úr sínum markaðsherferðum, öfugt 

við B1 og B3 sem hafa það helst að markmiði að auka vörumerkjavitund: 

Það er kostur að notfæra sér þessar markaðsstofur sem geta gefið manni 

tölur er varða „reach“ og „engagement“ og nota þær upplýsingar til þess 

að sjá áhrifin á söluna. Það skiptir máli að varan sé að seljast annars borgar 

sig ekki að fara í herferðina. (sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2) 

Þá nefndi sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 að arðsemi markaðssetningar sé mæld hjá 

fyrirtækinu, en þó einungis út frá því hversu mikið fé fór í markaðsherferðina og svo hver 

söluaukningin er. Það má því segja að arðsemin sé ekki mæld út frá 

áhrifavaldamarkaðssetningu einni og sér. Áhrif á ímynd vörunnar og vörumerkjavitund er hins 

vegar ekki mæld. Þar sem fyrirtækið er að auglýsa á öllum helstu miðlum á sama tíma er erfitt 

að mæla arðsemi og árangur, en sé einungis verið að keyra einn miðil er það ekkert mál. 

Vörumerkjastjóri B3 sagði fyrirtækið ekki mæla árangur sinn vísindalega. Þeir reyna að 

fylgjast með sölutölum, en lítil festa sé þar á og takmarkaðar upplýsingarnar sem fyrirtækið 

hefur aðgang að frá verslunum sem kaupa af þeim vörur: 

Þar sem fyrirtækið er heildsala er erfiðara að fylgjast með arðseminni og 

getum við í raun ekki mælt sölutölur beint. Við tökum þó eftir auknum 

vinsældum þegar búðir fara að panta ákveðnar vörur í meira magni en áður, 

þá sérstaklega eftir herferðir. Helsti mælikvarði liggur því bara í því hvaða 

vörur búðirnar hafa mestan áhuga á að fá til sín. (vörumerkjastjóri B3) 

Markaðsstjóri B4 segir fyrirtækið einungis geta mælt áhrif og árangur af markaðssherferðum 

sínum út frá söluaukningu og fjölda gesta sem komi í verslunina á degi hverjum, sé verslun að 

auglýsa með áhrifavöldum. Þær tölur séu svo bornar saman við þær auglýsingar sem eru í gangi 

á þeim tíma. Út frá því sér fyrirtækið greinilega hvort auglýsingaherferðin sé að skila árangri 

eða ekki. Þá nefnir viðmælandi að allar helstu tölur séu skoðaðar og nefnir til dæmis hversu 

margir klikka á vefborða ef þeir séu í gangi, allar bakgrunnsupplýsingar á Facebook og 

Instagram, og ef áhrifavaldar eru notaðir, hversu margir sjá skilaboðin og fleira. Þá sé arðsemi 

fjárfestingar ekki beint reiknuð á þeim miðlum sem verið sé að auglýsa á en reglulega sé farið 

yfir allar lykiltölur, hversu margir líka við, deila og fleira. Hvað varðar daglegar færslur þá sé 

það ekki mælt, aðeins í sérstökum tilvikum. Vörurnar sem fyrirtækið selur eru aðeins seldar í 

nokkrum hundruðum á ári og því segir viðmælandi þetta vera flókið reikningsdæmi: 

 Þessar vörur eru seldar í nokkrum hundruðum á ári. Það er erfitt fyrir 

okkur að reikna þetta alveg niður. Við samt flokkum niður þá reikninga sem 
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við greiðum í markaðssetninguna fyrir hvern vörulið og skoðum hvað það 

kostaði okkur að selja ákveðið margar vörur. Það gerum við á þriggja 

mánaða fresti en ekki á hverjum degi. (markaðsstjóri B4) 

6.2.5.1 Árangur af áhrifavaldamarkaðssetningu, án annarra miðla.  

Viðmælendur voru sammála um að telja það ekki árangursríkt að nota einungis áhrifavalda til 

markaðassetningar. Aftur á móti sé árangursríkt að nota áhrifavalda samhliða markaðssetningu 

á öðrum miðlum. Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1 telur stuðning 

áhrifavaldanna í gegnum samfélagsmiðla vera það sem ýti enn frekar undir áhrifin: 

Ég tel að nota eingöngu áhrifavalda sé ekki áhrifaríkt, sérstaklega þar sem 

þeir eru farnir að auglýsa svo mikið svo áhrifin hafa minnkað og eru áhrifin 

mismunandi á milli áhrifavalda. Stuðningurinn við áhrifavaldana í gegnum 

samfélagsmiðla tel ég vera það sem ýtir undir áhrifin enn frekar. 

(vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningar hjá B1) 

Sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3 telur það mikilvægt að allir miðlar vinni saman og styðji 

við hvorn annan og tekur jafnframt fram:  

Það yrði lítil eftirfylgni á auglýsingunni ef að notaður væri einungis einn 

miðill. Ef ná á miklu „reach-i“ á markaðnum skiptir það miklu máli að ná 

að koma auglýsingunni sem víðast og til þess þarf að notast við sem flest 

markaðstól. (sérfræðingur samfélagsmiðla hjá B3) 

Markaðsstjóri B4 segir markaðssetningu ekki geta verið áhrifaríkari sé einungis notast við 

áhrifavalda. Fyrirtækið hafi einungis verið að nota áhrifavalda með það að markmiði að styðja 

við aðrar auglýsingar.  

6.2.5.2 Mælingar sem mætti efla.  

Talsmenn fyrirtækjanna voru sammála um að mælingar á arðsemi fjárfestingarinnar, af 

markaðssetningu með notkun áhrifavalda, væri ekki einföld. Vörumerkjastjóri B3 nefndi að 

fyrirtækið mætti hafa formfastari mælingar á arðsemi sinni og tekur sérfræðingur 

samfélagsmiðla hjá B3 undir og nefnir jafnframt að erfitt væri að gera mælingar vegna þess 

hvers eðlis fyrirtækið er, en fyrirtækið hefur ekki greiðan aðgang að sölutölum frá verslunum. 

Fyrirtækið leitast einna helst við að hlera sölumenn um það hvað sé vinsælt hverju sinni. 

Mælingarnar þeirra mættu því vera umfangsmeiri og finna þyrfti vel skilgreinda mælingu sem 

hægt væri að styðjast við. Sérfræðingur í markaðsdeild hjá B2 nefndi að þeir myndu vilja sjá 

tölur í rauntíma svo hægt væri að fylgjast með hvað væri að gerast á hverjum tímapunkti, því 

fyrirtækið veit aldrei nákvæmlega hvenær áhrifavaldur er að auglýsa vöruna. Markaðsstjóri B4 
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nefndi að gott væri að hafa eitt forrit sem héldi utan um alla markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum en það myndi mögulega ekki ganga með áhrifavalda:  

Með áhrifavalda þá er það að gerast á þeirra prívat miðlum og við í raun 

vitum ekkert nema það sem við fáum skjáskot af. Þannig var skýrslan sem við 

fengum frá markaðsstofunni, það voru bara skjáskot frá áhrifavöldum og 

myndbandsniðurhal frá þeim sjálfum hvað þeir segja. Mér fannst þetta vera 

mjög ónákvæmar mælingar frá þessum markaðsstofum og erfitt að segja til 

um árangurinn frá þessum upplýsingum. (markaðsstjóri B4) 

Vörumerkjastjóri stafrænnar markaðssetningnar hjá B1 nefndi að mælingarnar ættu ekki 

endilega að snúast alltaf um arðbærni heldur ættu fyrirtæki að setja sér markmið fyrir verkefni 

og ef þau næðu markmiðum sínum þá vissu þau að það gekk vel: „markmiðin ættu frekar að 

snúast um ákveðinn sýnileika og dekkun“. Að því sögðu taldi viðmælandi ekki vera vöntun á 

neinum sérstökum mælingum, en til þess að mæla arðsemi þyrfti að mæla herferð áhrifavalda 

sem þyrftu þá að vera eina auglýsingaleiðin í notkun yfir ákveðið tímabil. 
7. Umræða 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum ásamt samanburði þeirra við 

fræðileg skrif um áhrif og árangur áhrifavaldamarkaðssetningar. Þá verður að auki fjallað um 

það hversu vel niðurstöður falla að rannsóknarspurningum rannsóknarinnar.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif og árangur hljótist af 

markaðssetningu með notkun áhrifavalda á samfélagsmiðlum frá tveimur mismunandi 

sjónarhornum, ásamt því að leitast var eftir því að kanna hvort fyrirtæki væru að mæla árangur 

og arðsemi fjárfestinga af slíkri markaðssetningu og ef svo væri, hvernig þeim mælingum væri 

háttað. Framsettar rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:  

1. Hver eru áhrifin af notkun áhrifavalda við markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum? 

2. Hver er árangurinn af notkun áhrifavalda við markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum? 

a. Hvernig mæla auglýsendur árangurinn? 

 Í rannsókninni voru skoðuð alls níu tilvik í sjö mismunandi fyrirtækjum, í formi djúpviðtala. 

Annars vegar voru fjögur tilvik frá samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofum, sem eru 

fyrirtæki sem sérhæfa sig í að tengja áhrifavalda við fyrirtæki, og hins vegar fimm tilvik frá 

fyrirtækjum í mismunandi geira sem eiga það sameiginlegt að hafa notfært sér áhrifavalda til 

markaðssetningar. Í neðangreindum texta verður vísað í samfélagsmiðla- og 
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áhrifavaldamarkaðsstofur sem A-fyrirtæki og fyrirtæki sem notfæra sér áhrifavalda til 

markaðssetningar sem B-fyrirtæki.  

7.1 Áhrif 
Þegar leitað var svara við fyrri rannsóknarspurningunni voru viðmælendur B-fyrirtækja á sama 

máli varðandi það að jákvæð áhrif hlytust af notkun áhrifavaldamarkaðssetningar. Talsmenn 

A-fyrirtækjanna voru sammála að því leyti að með markaðssetningunni væri verið að vekja 

athygli á ákveðinni vöru eða þjónustu sem myndi leiða til aukinnar vörumerkjavitundar. Þeir 

nefndu jafnframt að áhrifin væru langmest ef um væri að ræða nýjar vörur sem væru að koma 

inn á markað eða kynningu á viðburðum. Þá lofi þeir ávallt aukinni vörumerkjavitund en gætu 

ekki lofað aukinni sölu. B-fyrirtækin nefndu að notkun áhrifavalda til markaðssamskipta væri 

bæði að auka vörumerkjavitund sem og sölu á þeim vörumerkjum sem auglýst væru. 

Samkvæmt Bughin, Doogan og Vetvik (2010) er fátt sem eykur sölu á jafn áhrifaríkan hátt og 

meðmæli í formi umtals. Eitt af B-fyrirtækjunum sagðist hafa séð aukna sölu sem hægt væri 

að rekja beint til áhrifavalda og væru áhrifin því greinileg. Sama má segja um A-fyrirtækin en 

talsmaður A2 tók undir með B-fyrirtækinu og nefndi dæmi um fyrirtæki sem hafði einungis 

auglýst með áhrifavaldamarkaðssetningu í gegnum A2, þar sem varan seldist upp á skömmum 

tíma. Önnur B-fyrirtæki tóku undir og þá sérstaklega B3 sem sagðist sjá greinilega 

söluaukningu þegar ákveðnir áhrifavaldar auglýstu vörur, sem og að vörumerkjavitund væri að 

aukast, þar sem vörur seljast betur löngu eftir að áhrifavaldur hefur auglýst þær. B-fyrirtækin 

nefndu þó að það væri ekki viðeigandi að auglýsa hvaða vörumerki sem er, með notkun 

áhrifavalda en A-fyrirtækin voru sammála og nefndi talsmaður A2 sem dæmi að á Instagram 

virki ekki hvaða vara og vörumerki sem er. Val á vöru og þjónustu sem ætti að auglýsa með 

notkun áhrifavalda, þyrfti því að vera vel ígrundað. 

Talsmenn B-fyrirtækjanna nefndu að það skipti máli hvernig markaðssetningin væri 

útfærð, ásamt því hvaða og hvernig áhrifavaldar auglýsi vörumerkið. Það samræmist 

kenningum Wong (2014) sem nefndi að mesta áskorun fyrirtækja sem hyggjast notfæra sér 

áhrifavalda til markaðssamskipta, sé að finna og velja rétta áhrifavalda fyrir vörumerkið. Mestu 

máli skipti þá að velja áhrifavalda sem hafa í raun og veru áhrif á fylgjendur sína og eru 

viðeigandi fyrir vörumerkið (Wong, 2014). Viðmælendur B-fyrirtækja nefndu jafnframt að val 

á áhrifavöldum skipti máli, að áhrifavaldar þyrftu að vera viðeigandi fyrir vörumerkið. A-

fyrirtækin tóku undir þetta og nefndi annar talsmanna A1 sem dæmi að þeir hvetji áhrifavalda 

til þess að neita herferðum. Þeir leitist eftir því að fá sem mest viðeigandi áhrifavalda í sínar 

herferðir. Aftur á móti nefndu talsmenn tveggja B-fyrirtækja að val samfélagsmiðla- og 
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áhrifavaldamarkaðsstofa (A-fyrirtækja) á áhrifavöldum, í þeim herferðum sem fyrirtækin 

hefðu tekið þátt í, hefði ekki verið viðeigandi og svo virtist sem sömu áhrifavaldarnir væru oft 

valdir í herferðir. Áhrifin af því væru ekki jákvæð þar sem að auglýsingin gæti misst marks. 

Að mati rannsakenda er líklegt að það sé ekki einungis vegna þess hvaða áhrifavalda A-

fyrirtækin séu að velja í herferðir, heldur liggi ástæðan einnig í því að íslenskir áhrifavaldar 

séu ekki að neita herferðum og samþykki þar af leiðandi herferðir sem passi ekki þeirra 

persónuleika og ímynd. Af þremur A-fyrirtækjum er eitt sem sérhæfir sig í markaðssetningu á 

erlendum markaði, A2, og nefndi talsmaður fyrirtækisins að erlendis væru áhrifavaldar frekar 

að vanda sig við val á verkefnum, þar sem þeir litu á þetta sem starfsferil. Talsmaður A2 nefndi 

jafnframt að það virðist sem svo að einstaklingar hérlendis séu minna að vanda sig og taki því 

hverri herferðinni á fætur annarri til þess að fá greitt, hvort sem verkefnið sé viðeigandi eða 

ekki. Viðmælendur tveggja B-fyrirtækja nefndu að svo virtist vera að A-fyrirtæki, séu 

óheppilega oft að senda herferðir á sama afmarkaða hópinn, þrátt fyrir að vera með stóran hóp 

áhrifavalda á skrá. Vegna smæðar markaðar veldur það umtali sem getur haft neikvæð áhrif á 

bæði áhrifavaldinn sem og á fyrirtækið. Hin tvö B-fyrirtækin voru sammála áðurnefndum B-

fyrirtækjum að vissu leyti, með að áhrifavaldar væru ekki alltaf nógu viðeigandi, en nefndu að 

notkun samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofa (A-fyrirtækja) væri mikil einföldun á 

flókinni vinnu og það að hafa of mikla skoðun á vali áhrifavaldanna væri ekki endilega betra. 

Líkt og áður kom fram reyna A-fyrirtækin eftir fremsta megni að velja viðeigandi áhrifavalda 

en tvö af þremur fyrirtækjum nýta sér sérhæft tækniforrit við val á áhrifavöldum. Talsmenn B1 

og B2 nefndu þá að mikill sparnaður felist í notkun A-fyrirtækja bæði hvað varðar tíma og 

fjármagn. 

Niðurstöður leiddu í ljós að B-fyrirtæki voru óviss um notkun á myllumerkinu #ad, og 

þóttu lögin óljós, þó svo að þau reyndu eftir fremsta megni að framfylgja þeim. Talsmenn A-

fyrirtækjanna nefndu sérstaklega að fyrirtækin framfylgi settum lögum og sjái til þess að 

áhrifavaldar merki sínar myndir. Talsmaður A2 sagði að duldar auglýsingar hefðu svert þennan 

markað á Íslandi og það virtist vera mikið tabú á Íslandi að merkja myndir með #ad. Talsmaður 

A2 nefndi enn frekar að það hafi verið ein af ástæðum þess að fyrirtækin hafi tekið ákvörðun 

um að færa sig af íslenska markaðnum yfir á hinn erlenda. Eitt B-fyrirtækið hefði nú þegar 

brennt sig á því að framfylgja ekki lögunum í samvinnu við A-fyrirtæki en nefndi jafnframt að 

það hafi verið lærdómsríkt. Flestir voru þó sammála um að það hefði ekki neikvæð áhrif á 

ímynd vörumerkisins þegar tekið væri fram að um auglýsingu væri að ræða. Talsmaður B2 

nefndi að það bitni helst á áhrifavaldinum sjálfum ef hann er að nota duldar auglýsingar, en 
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samkvæmt Biaudet (2017) skapast sérstakt traust milli áhrifavalds og neytenda, sem getur 

tapast á augabragði á þennan hátt.  

Af ofangreindum texta má því segja að áhrifin af notkun áhrifavalda til 

markaðssetningar á samfélagsmiðlum séu fyrst og fremst aukin vörumerkjavitund sem skilar 

sér í aukinni sölu, sé rétt staðið að markaðssetningunni. Þá er átt við að valdir séu viðeigandi 

áhrifavaldar og viðeigandi vörur og vörumerki. Jafnframt liggi áhrifin í því að með 

markaðsleiðinni sé verið að ná til markhóps sem annars sé erfitt að ná til á hefðbundnum 

miðlum. 

7.2 Árangur og árangursmælingar 
Niðurstaða síðari rannsóknarspurningarinnar leiddi í ljós að ekkert af þeim B-fyrirtækjum, sem 

tekið var djúpviðtal við, mældi beinan árangur, né arðsemi fjárfestingar, af 

áhrifavaldamarkaðssetningu. B-fyrirtækin voru sammála um það að sökum þess hversu margir 

miðlar væru í gangi í markaðsherferðum fyrirtækja hverju sinni, væri flókið að mæla einungis 

árangur og arðsemi af áhrifavaldamarkaðssetningu. Þá væri engin einföld leið til þess að reikna 

arðsemi og árangur af markaðssetningunni, nema þá að fyrirtækið myndi einungis auglýsa með 

áhrifavöldum í einhvern afmarkaðan tíma og mæla beinan árangur við það. Viðmælendur B-

fyrirtækjanna voru aftur á móti sammála um að ekki sé það líklegt til árangurs að nota einungis 

áhrifavalda til markaðssetningar. Þeir voru á sama máli varðandi það að 

áhrifavaldamarkaðssetning sé hentugust sem stuðningur við hefðbundna markaðssetningu og 

árangursríkast væri að auglýsa á mörgum mismunandi miðlum á sama tíma. Þetta styður við 

orð Musefind (2016) sem nefndi að til þess að markaðssetning með áhrifavöldum skilaði 

tilskildum árangri, þyrftu fyrirtæki að átta sig á því að notkun áhrifavalda til markaðssetningar 

væri bara einn af mörgum samverkandi þáttum markaðssamskipta. 

Niðurstöður leiddu enn fremur í ljós að B-fyrirtækin mæla árangur 

áhrifavaldamarkaðssetningar út frá dekkun, tíðni og viðbrögðum, sem meðal annars er hægt að 

fylgjast með á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Tvö B-fyrirtækjanna nefndu að 

það væri mikill kostur að notfæra sér samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur (A-

fyrirtæki), þar sem þau gefa út skýrslu sem inniheldur mælingar, að herferð lokinni en þá þurfa 

fyrirtækin ekki að fylgjast með tölfræðinni sjálf. Annar talsmanna A1 nefndi að öll fyrirtæki 

sem fari í herferð með þeim fái skýrslu eftir hverja herferð, þar sem öll helstu tölfræðigögn, 

sem A2 getur mælt, koma fram. Það eru upplýsingar á borð við dekkun, viðbrögð og fjölda 

sem líkar við. Þessar mælingar eru því í samræmi við það sem kom fram í grein Hoffman og 

Fodor (2010) en þau bentu á að ekki ætti einungis að mæla arðsemi fjárfestingarinnar í sölu 
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eða aukningu á markaðshlutdeild heldur einnig með tilliti til neytendahegðunar á 

samfélagsmiðlinum, sem og viðbragða, sem eru til dæmis líkar við, athugasemdir, 

stöðuuppfærslur og fleira. Tvö af þremur A-fyrirtækjum mæla ekki árangur en gefa samt sem 

áður út skýrslu með tölfræði í samræmi við þær mælingar sem Hoffman og Fodor (2010) nefna. 

A-fyrirtækin voru sammála um að það væri í höndum þeirra fyrirtækja sem sækja þjónustu 

þeirra að ákveða hvort frekari mælingar væru gerðar. Þriðja A-fyrirtækið, A3, notar aftur á 

móti annars konar mælingar sem er frekar í takt við þær mælingar sem Murdough (2009) nefndi 

í grein sinni og nefndi talsmaður fyrirtækisins að of fá fyrirtæki væru að nýta sér þessa aðferð, 

að hans mati. Þá nefndi hann að flestir væru einungis að fylgja tískustraumum en væru ekki að 

kanna hvaða leið væri best til þess að mæla árangur. Samkvæmt Murdough (2009) ætti að fara 

eftir svipaðri nálgun við árangursmælingar á markaðssetningu á samfélagsmiðlum og við 

hefðbundnar árangursmælingar markaðssetningar. Módel Murdough byggir á því að kortleggja 

mælanlega þætti til þess að ná markmiði ásamt því að greina viðeigandi lykilmælikvarða sem 

mælieining sem nýtist við árangursmælingarnar (Murdough, 2009). Þessir lykilmælikvarðar 

geta verið til dæmis notkun afsláttarkóða, rekjanlegir vefsíðusmellir og söluaukning yfir 

ákveðið tímabil.  

Af niðurstöðum má sjá að íslensk fyrirtæki eru að mæla árangur sinn á tvenns konar 

hátt, annars vegar eftir módeli Murdough (2009) sem er svipuð nálgun og við hefðbundnar 

árangursmælingar, og hins vegar í dekkun, tíðni, viðbrögðum og fleira. Aftur á móti er raunin 

sú að fyrirtækin líta á áhrifavaldamarkaðssetninguna sem hluta af heild og mæla því einungis 

árangur og arðsemi fjárfestingar af markaðssetningunni í heild sinni. Að sögn talsmanna B-

fyrirtækjanna myndi áhrifavaldamarkaðssetning ein og sér ekki leiða til árangurs en sýnir 

greinilegan árangur sem stuðningur við aðrar markaðsleiðir. 

Ályktun rannsakenda er sú að starfsemi og vettvangur fyrirtækis segi mikið til um það 

hversu mikilvægur þáttur áhrifavaldamarkaðssetning er. Það fer bæði eftir vörutegund og 

markhóp hversu stóran þátt áhrifavaldamarkaðssetning spilar í markaðssetningu fyrirtækja. Af 

þessari ástæðu er erfitt að segja til um beinan árangur af áhrifavaldamarkaðssetningu en 

fyrirtækin voru sammála um að notkun þessarar tegundar markaðssamskipta væri hentugust 

sem stuðningur við aðra markaðssetningu. Íslensk fyrirtæki eru því, samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar, frekar að mæla óbeinan árangur af áhrifavaldamarkaðssetningu heldur en 

beinan árangur.  

  Í framhaldi af þessu rannsóknarferli og þeim niðurstöðum sem nú liggja fyrir telja 

rannsakendur að áhugavert gæti verið að gera frekari rannsókn á efninu með meiri áherslu á 

árangursmælingar. Áframhaldandi rannsóknir, út frá megindlegri aðferðafræði þar sem notast 
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yrði við spurningakönnun, gætu skilað greinagóðum niðurstöðum við styrkingu á 

viðfangsefninu. 

  Niðurstöður leiddu í ljós takmarkaða þekkingu og getu íslenskra markaðsaðila á 

markvissum árangursmælingum á viðfangsefninu. Leiða má líkum að því að markaðsaðilar 

hérlendis, á þessu sviði, séu fremur að fylgja hyggjuviti heldur en faglegri þekkingu, þegar 

kemur að notkun áhrifavalda til markaðssetningar. Enginn af viðmælendum vissi nákvæmlega 

um áhrif og árangur þessarar markaðsleiðar né hver arðsemi fjárfestingarinnar væri við 

áhrifavaldamarkaðssetningu. Það gefur auga leið að til þess að ná leiðandi stöðu á markaði, út 

frá faglegum sjónarmiðum, þarf ávöxtunarkrafa fjárfestingarinnar að liggja fyrir og vera 

mælanleg. Til þess að svo megi verða þarf að þróa leiðir til mælinga á þeim þáttum sem skipta 

máli og þroska viðhorf starfsfólks markaðsdeilda og samfélagsmiðla- og 

áhrifavaldamarkaðsstofa. Líklegt má teljast að kröfur markaðarins aukist í sífellu og ákall 

auglýsenda eftir nánari greiningum verði kröftugri. Af þeirri ástæðu þyrftu bæði 

samfélagsmiðlarnir sjálfir, sem og samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur, að þróa 

frekari mælingar sem nýst geta auglýsendum.  
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8. Lokaorð 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hver væru áhrif og árangur af notkun áhrifavalda við 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að áhrif af notkun 

áhrifavalda eru fyrst og fremst aukin vörumerkjavitund sem getur skilað sér í meiri sölu sé rétt 

staðið að málum. Þá leiddu niðurstöður ennfremur í ljós að frekar lítil áhersla er lögð á að mæla 

árangur af áhrifavaldamarkaðssetningu en þó nota fyrirtækin sem hér um ræðir tvenns konar 

árangursmælingar. Annars vegar er farið eftir módeli Murdough (2009) sem er svipuð nálgun 

og við hefðbundnar árangursmælingar og hins vegar mæla fyrirtæki árangur sinn í dekkun, 

tíðni, viðbrögðum og fleiru samkvæmt Hoffman og Fodor (2010).  

Áður en rannsókn hófst kynntu rannsakendur sér árangursmælingar á Bandaríkjamarkaði 

og gerðu sér í kjölfarið í hugarlund að íslensk fyrirtæki væru að reikna arðsemi fjárfestinga við 

áhrifavaldamarkaðssetningu á sambærilegan hátt og þau bandarísku. Út frá niðurstöðum 

ofangreindrar rannsóknar kom í ljós að íslensk fyrirtæki virðast ekki jafn upptekin af beinum 

árangursmælingum og fyrirtæki vestanhafs. Þetta gætu verið vísbendingar um að íslenski 

markaðurinn sé talsvert á eftir þeim bandaríska og sökum smæðar markaðarins hafi sá íslenski 

hvorki nægt fjármagn, né þekkingu, til þess að framkvæma og þróa mælingar. Sambærileg 

fyrirtæki erlendis hafa úr meiri fjármunum að spila auk þess sem að þar liggur talsvert meira 

undir. Af þeim ástæðum eru kröfur um árangursmælingar það miklar að þau komast ekki hjá 

því að fjárfesta í rannsóknum og þróun mælinga. Íslensk fyrirtæki virðast ekki komin á þann 

stað ennþá. Leiða má þó líkur að því að kröfur um árangursmælingar eigi eftir að aukast hér til 

muna á komandi misserum og árum.  
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Viðauki A: Spurningalisti fyrir samfélagsmiðla- og 

áhrifavaldamarkaðsstofur 
Eftirfarandi spurningalisti var lagður fyrir þrjár markaðsstofur sem sérhæfa sig í að tengja 

fyrirtæki við áhrifavalda til markaðssetningar.  

 

1. Hvers eðlis er starfsemi ykkar? 

2. Hvaða samfélagsmiðla leggið þið áherslu á í ykkar starfsemi og af hverju? 

3. Hvernig veljið þið réttu áhrifavaldana fyrir hverja herferð. 

a. Skiptir fylgjendafjöldi þeirra máli? 

4. Skiptir máli hvort áhrifavaldar séu með keypta fylgjendur á samfélagsmiðlum?  

a. Ef svo er, notið þið tækni til að finna það út hvort fylgjendur séu keyptir?  

i. Hvernig farið þið að því? 

5. Hvað kostar algeng markaðsherferð hjá ykkur?  

6. Mælið þið áhrif og árangur á markaðsherferðunum ykkar?  

a. Ef svo er, hvernig er þeim mælingum háttað? 

7. Mæla viðskiptavinir áhrif og árangur á markaðsherferðunum ykkar?  

a. Ef svo er, hvernig er þeim mælingum háttað? 

8. Lofið þið viðskiptavinum ykkar að markaðssetningin skili skilgreindum árangri?  

a. Ef svo er, hvernig? 

9. Eru einhverjir þættir í starfsemi ykkar sem efla mætti mælingar á að ykkar mati? 

10. Af hverju ættu fyrirtæki að nota þær markaðsleiðir sem þið bjóðið upp á frekar en 

hinar hefðbundnu leiðir (morgunblaðið - sjónvarp o.þ.h.)? 

11. Hvaða þarfir auglýsenda teljið þið að þið getið uppfyllt? 

12. Eru fyrirtæki almennt að auglýsa á öðrum miðlum (hefðbundnum, svo sem í 

sjónvörpum/útvarpi/blöðum) á sama tíma og þeir framkvæma markaðsherferð 

með ykkur? 

13. Hvaða kosti og galla teljið þið að áhrifamarkaðssetning hafi umfram hefðbundna 

markaðssetningu? 

14. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að þróun í áhrifavaldamarkaðssetningu verði í 

nánustu framtíð? 
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Viðauki B: Spurningalisti fyrir fyrirtæki sem markaðssetja sig 

með áhrifavöldum 
1. Eftirfarandi spurningalisti var lagður fyrir þrjú fyrirtæki, heilsölu, framleiðslufyrirtæki 

og verlsun sem eiga það sameiginlegt að hafa notfært sér áhrifavalda til 

markaðssetningar. 

Hvers eðlis er starfsemi ykkar? 

2. Notið þið markaðssetningu á samfélagsmiðlum? 

a. Ef svo er, hvaða samfélagsmiðla leggið þið áherslu á og af hverju? 

3. Hafið þið notfært ykkur áhrifavalda til markaðssetninga? 

a. Af hverju? 

b. Í hvaða tilgangi? 

4. Hafið þið notfært ykkur samfélagsmiðla- og áhrifavaldamarkaðsstofur sem sérhæfa 

sig í markaðssetningu með áhrifavöldum? 

a. Ef svo er, hver er reynsla ykkar af slíkri starfsemi? 

b. Ef ekki, afhverju? 

5. Hafið þið notfært ykkur áhrifavalda til markaðssetningar þar sem þið eigið bein 

samskipti við áhrifavalda, þ.e.a.s. ekki í gegnum samfélagsmiðla- og 

áhrifavaldamarkaðsstofur? 

a. Ef svo erhver er reynsla ykkar af því? 

b. Ef ekki, afhverju? 

6. Hafið þið skoðanir á því hvernig og hvaða áhrifavaldar auglýsa ykkar vörur? 

7. Hvaða þarfir auglýsenda teljið þið að áhrifavaldamarkaðssetning geti uppfyllt? 

8. Teljið þið að áhrifavaldamarkaðssetning hafi jákvæð áhrif á ímynd 

vörunnar/fyrirtækisins? 

a. Af hverju? 

9. Er áhrifavaldamarkaðssetning arðbær að ykkar mati? 

10. Mælið þið áhrif og árangur á markaðsherferðunum ykkar?  

a. Ef svo er, hvernig er þeim mælingum háttað? 

11. Eru einhverjir þættir við markaðssetningu með áhrifavöldum sem efla mætti mælingar 

á að ykkar mati? 

12. Eru þið almennt að auglýsa á öðrum miðlum (hefðbundnum, svo sem í 

sjónvörpum/útvarpi/blöðum) á sama tíma og þið framkvæmið markaðsherferð með 

áhrifavöldum? 
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13. Hver er áhrifaríkasti auglýsingamiðillinn að ykkar mati? 

14. Hvaða kosti og galla teljið þið að áhrifamarkaðssetning hafi umfram hefðbundna 

markaðssetningu? 

15. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að þróun í áhrifavaldamarkaðssetningu verði í nánustu 

framtíð? 
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Viðauki C: Viðbót við spurningalista fyrir fyrirtæki sem 

markaðssetja sig með áhrifavöldum 
 

1. Hvers vegna tókuð þið þá ákvörðun að nota áhrifavalda til markaðssetningar? 

2. Hvaða áhrif hafði það á fyrirtækið þegar þið hófuð að nota áhrifavalda til 

markaðssetningar? 

a. Urðuð þið strax vör við einhverja breytingu? 

3. Gætu markaðsherferðir ykkar með áhrifavöldum orðið árangursríkari ef þið mynduð 

einungis notast við áhrifavalda, en ekki auglýsa á öðrum miðlum samhliða? 

4. Hvaða áhrif myndi það hafa á fyrirtækið ef það yrði algjörlega hætt að nota 

áhrifavalda til markaðssetningar og einungis yrði notast við hefðbundna miðla? 

  


