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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS gráðu með áherslu á markaðsfræði við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við ritgerðarskrifin var Þóra Hansdóttir 

Christiansen og vil ég þakka henni fyrir einstaklega góða leiðsögn, hvatningu og þolinmæði. 

Sérstakar þakkir fá foreldrar mínir, Þórunn Sigurðardóttir og Kristján Þorbergsson, fyrir aðstoð 

við hugmyndavinnu að ritgerðarefni, yfirlestur og almennar vangaveltur, auk hvatningar og 

stuðnings í gegnum allt námið. Einnig vil ég þakka Kristni G. Bjarnasyni, framkvæmdarstjóra 

Sölu- og markaðssviðs Toyota á Íslandi, fyrir yfirlestur og leiðsögn. Að lokum þakka ég Hjalta 

Jónssyni, framkvæmdastjóra Íslensku auglýsingastofunnar, fyrir afar fróðlegt viðtal.  
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Útdráttur  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna auglýsingastofur í dag í samanburði við árið 1988 og 

hvort breyting hafi orðið á starfsemi þeirra, einkum með tilkomu samfélagsmiðla. Til að útskýra 

starfsemi auglýsingastofa er fjallað um markaðssetningu í víðum skilningi út frá tilgangi 

markaðsstjórnunar og þeirra tækja sem markaðsstjóri hefur til að beita, m.a söluráðanna sjö. Í 

ljósi viðfangsefnis ritgerðarinnar er rýnt frekar í þriðja söluráðinn sem eru kynningar, en hann 

er náskyldur tæki innan markaðsfræðinnar sem kallast kynningarráðar. Undirflokkar 

kynningarráða eru átta en einn þeirra er eitt helsta tæki auglýsingastofa, þ.e. auglýsingar. Farið 

er yfir helsta hlutverk auglýsinga innan markaðssetningar og birtingarmyndir þeirra í dag. Þá er 

saga auglýsinga á Íslandi rakin í stórum dráttum, allt frá fyrstu birtingarmyndum þeirra, sem 

voru tilkynningar, til helstu breytinga sem átt hafa sér stað á sviði þeirra en það er stafræn tækni. 

Kannaðir eru helstu möguleikar sem stafræn tækni hefur upp á að bjóða varðandi samskipti 

fyrirtækja.  

 Ein stærsta þróun á sviði stafrænnar markaðssetningar eru samfélagsmiðlar. Þróun 

þeirra er hröð þar sem fleiri miðlar bætast sífellt við og vettvangur þeirra breytist með hverju 

ári. Skiptar skoðanir eru um áhrif samfélagsmiðla á markaðsstarf og markaðsfræði almennt. 

Samfélagsmiðlar eru neytendaskapað efni þar sem notandi miðilsins gefur upp persónu-

upplýsingar um sjálfan sig, hvort sem það er meðvitað eða ekki. Eftirlit og persónuvernd 

einstaklinga hefur ekki haldið í við hraða þróun samfélagsmiðla, en á árinu 2018 mun ný 

persónuverndarlöggjöf taka gildi á Íslandi. Gera má ráð fyrir að hún muni hafa áhrif á starf 

auglýsingastofa að einhverju leiti. Hugtakið auglýsingastofa er kannað og hvernig helstu 

auglýsingastofur á markaði skilgreina sjálfar sig á heimasíðum sínum. Kannaður er helsti munur 

á, annars vegar starfsemi Sambands íslenskra auglýsingastofa, SÍA, og hins vegar Samtaka 

íslensks markaðsfólks, ÍMARK. Þá er staða auglýsingastofa árið 1988 reifuð og borin saman 

við stöðu hennar í dag að mati framkvæmdarstjóra Íslensku auglýsingastofunnar, Hjalta 

Jónssonar.  

 Á síðustu þrjátíu árum hefur starfsemi auglýsingastofa í grundvallaratriðum lítið breyst. 

Kynningaraðferðir hafa bæst við í verkfærakistu markaðsstjórnenda og auglýsingastofa, 

einkum stafræn tækni og samfélagsmiðlar. Framleiðni á auglýsingamarkaði hefur aukist til 

muna á þessum tíma, þar sem aukin krafa er um hraða vinnslu verkefna auglýsingastofanna. 

Fleiri verkefni verða til á styttri tíma en áður. Samskipti og samvinna auglýsingastofa og 

auglýsenda virðist betri nú en áður var. Auglýsendur nútímans skilja betur mikilvægi 

markaðsstarfs og að auglýsingar eru skilaboð sem fyrirtæki sendir frá sér til viðskiptavina sinna.  
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Inngangur 

Árið 1988 skilaði faðir minn, Kristján Þorbergsson, inn lokaritgerð til BS gráðu í 

viðskiptafræði. Á þessum tíma hafði hann ekki gert upp við sig á hvaða sviði viðskiptafræðinnar 

hann vildi starfa. Hann ákvað því að kynna sér sem flestar hliðar og skráði sig því á 

fjármálasvið, tók öll valfögin á endurskoðunarsviði og skrifaði loks lokaritgerðina á markaðs-

sviði. Fyrir algjöra tilviljun raðaðist val hans á sviðum á þennan hátt, en ekki gat hann vitað þá 

að þrjátíu árum síðar yrði dóttir hans að skrifa lokaritgerð á viðskiptafræðibraut með áherslu á 

markaðsfræði og myndi leggja ritgerðina hans að grunni fyrir sína eigin. Ritgerðin sem faðir 

minn skrifaði fyrir þrjátíu árum, fjallaði um samskipti auglýsenda og auglýsingastofa og hvað 

réði vali fyrirtækja á auglýsingastofum.   

 Á þessum þrjátíu árum hefur heimurinn breyst mikið. Upplýsingaflæði milli fyrirtækja 

og viðskiptavina hefur aukist til muna og þá sérstaklega á síðasta áratug með auknum áhrifum 

stafrænnar markaðssetningar og samfélagsmiðla. Með stöðugu upplýsingaflæði sem fylgir 

tækniþróun og gríðarlegri aukningu samskipta fyrirtækja og viðskiptavina verða jafnvel smæstu 

fyrirtæki að hafa starfandi markaðsdeild eða markaðsfulltrúa innan fyrirtækisins. Þessi þróun 

hefur haft mikil áhrif á starf auglýsingastofa og markaðsdeilda og við lestur á þrjátíu ára gömlu 

ritgerðinni fór undirrituð að velta því fyrir sér hvort auglýsingastofur starfi í dag eins og þær 

gerðu þá - hvort, og þá hvernig, tilkoma netsins og samfélagsmiðla hefur breytt starfsemi 

auglýsingastofa. Til að svara þessum spurningum er eftirfarandi nálgun viðhöfð: 

1. Markaðssetning – Til að gera grein fyrir starfsemi auglýsingastofa og þeirri þróun sem átt 

hefur sér stað í starfsemi þeirra, þá er í fyrsta kafla ritgerðarinnar fjallað um umfang markaðs-

setningar og hlutverk auglýsinga í markaðsstarfi.  

2. Frá tilkynningum til stafrænnar tækni – Í öðrum kafla er umfjöllun um auglýsingar og 

helstu þróun þeirra. Saga auglýsinga er rakin, allt frá er þær komu fyrst fram á sjónarsviðið á 

Íslandi og til dagsins í dag. Stærsta breyting sem átt hefur sér stað á sviði markaðssetningar, og 

þar með auglýsinga, síðustu áratugi er stafræn tækni og er því réttilega viðfangsefni annars kafla 

ritgerðarinnar. Í því samhengi er einnig kannað hvernig afsprengi stafrænnar tækni, samfélags-

miðlarnir, hafa haft áhrif á markaðsstarf auglýsenda og auglýsingastofa. Í kjölfar þessara 

nýjunga í markaðssetningu hefur komið fram krafa um skýrari og strangari persónuverndar-

löggjöf, en einmitt nú í vor er stefnt að innleiðingu nýju evrópsku persónuverndarlöggjafarinnar 

í íslenskan rétt. Í kaflanum er vikið að hvaða áhrif sú löggjöf kann að hafa á starfsemi 

auglýsenda og auglýsingastofa.   
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3. Auglýsingastofur – Í fyrstu tveimur köflunum hefur verið gerð grein fyrir helsta viðfangsefni 

auglýsingastofa, þ.e. markaðsstarfs og auglýsinga, en í þriðja kafla er umfjöllun um auglýsinga-

stofuna í brennidepli. Kannað er hvernig helstu auglýsingastofur skilgreina sig í dag, en auk 

þess er starf Sambands íslenskra auglýsingastofa, SÍA, og Samtaka íslensks markaðsfólks, 

ÍMARK, kynnt. Reifaðar eru helstu niðurstöður ritgerðarinnar frá 1988 og þær bornar saman 

við stöðu auglýsingastofa í dag að mati Hjalta Jónssonar framkvæmdastjóra Íslensku 

auglýsingastofunnar. Íslenska auglýsingastofan var einmitt stofnuð sama ár og eldri ritgerðin 

var skrifuð, þ.e. árið 1988. Hjalti gaf afar fróðlega innsýn í hvernig auglýsingastofur starfa í 

dag og hvernig þróun og atburðir hafa mótað starf stofunnar síðustu þrjátíu árin.  

4. Hugleiðingar & lokaorð -  Í síðasta kafla veltir höfundur fyrir sér því efni sem fram hefur 

komið í umfjölluninni og rýnir það.  

Fyrir þrjátíu árum var spurningin sem eldri ritgerðin átti að svara, hvað það væri sem 

réði vali fyrirtækja á auglýsingastofum. Samkvæmt því var áherslan meiri á fyrirtæki en 

auglýsingastofur, en í þessari ritgerð er áherslan hins vegar meiri á auglýsingastofur. Markmið 

þessarar ritgerðar er að skoða auglýsingastofur á Íslandi í dag í samanburði við árið 1988, þ.e. 

hvernig auglýsingastofur hafa breyst og aðlagað sig breyttu markaðsumhverfi með sérstakri 

áherslu á tilkomu stafrænnar tækni og samfélagsmiðla.   
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1 Markaðssetning 

Til að skilja stöðu auglýsingastofa og auglýsinga almennt þarf að setja starf þeirra í samhengi 

við markaðssetningu í víðum skilningi. Markaðssetning er skilgreind á ýmsa vegu og ólík orð 

notuð til að nálgast þetta hugtak frá ýmsum sjónarhornum. Til dæmis eru hér á eftir þrjár 

mismunandi skilgreiningar á hugtakinu markaðssetning úr þremur námsbókum, en allar nálgast 

þær hugtakið á mismunandi hátt.  

  „Markaðssetning er stjórnun arðbærra viðskiptasambanda, ferli þar sem fyrirtæki skapa 

virði fyrir viðskiptavini sína og byggja sterk viðskiptasambönd í því skyni að öðlast traust 

viðskiptavina í staðinn“ (Kotler & Armstrong, 2010, bls 26).  

 „Markaðssetning er ferli þess að skipuleggja og yfirfæra hugmynd, verðlagningu, 

kynningu og dreifingu á hugmyndum, vöru og þjónustu til að búa til og skiptast á verðmætum 

og fullnægja einstökum og skipulagslegum markmiðum“ (De Pelsmacker, Geuens, & Van Den 

Bergh, 2013, bls. 2).  

 „Markaðssetning er ekki viðburður heldur ferli. Það hefur upphaf, miðju en engan endi, 

því það er ferli. Þú bætir það, fullkomnar  það, breytir því og jafnvel gerir hlé á því. En þú getur 

aldrei stöðvað það alveg“ (Kotler ofl., 2012, bls 5).   

 Aðal tilgangur markaðssetningar hlýtur að vera að upplýsa viðskiptavin um vöruna eða 

þjónustuna og ástæðu þess að hann ætti að sýna henni áhuga. Af ofangreindum tilvitnunum má 

þó draga þá ályktun að markaðssetning sé einnig grundvöllur þess að ná til viðskiptavina og 

eiga við þá samskipti. Því er markaðssetning mikilvægt samskiptatæki hvers fyrirtækis við 

viðskiptavini sína. Þessi samskipti eru af ýmsum toga og hvort sem þau eiga sér stað fyrir tilstilli 

auglýsingastofu eða markaðsdeildar hvers fyrirtækis, þá er ávallt markaðsstjórnun (e. marketing 

management) sem á sér stað. Í því felst að markhópur er valinn, honum er viðhaldið og við hann 

bætt viðskiptavinum með því að skapa, afhenda og miðla góðri viðskiptavild (Kotler ofl., 2012, 

bls 8). Þegar markaðsstjórnin hefur ákveðið stefnu markaðssetningarinnar er hafist handa við 

markaðsáætlun, þ.e. áætlun um hvernig uppfylla skuli setta stefnu og ná settum markmiðum. 

Markaðsáætluninni er ætlað að ná þessum markmiðum, en markaðsstjórnandi hefur ýmis tæki 

til þess og eitt þekktasta þeirra eru söluráðarnir (e. marketing mix), en þeir eru listaðir upp á 

mynd 1 hér að neðan. Hinir hefðbundnu söluráðar eru fjórir (e. the 4 Ps of the marketing mix) 

en þeir eru vara (e. product), verð (e. price), dreifing (e. place), og kynning (e. promotion). Við 

þá fjóra hafa bæst þrír til viðbótar, þ.e. fólk (people), ferli (process) og gögn (physical 

evidence). Í heildina eru þeir því sjö eins og sjá má á mynd 1 hér að neðan neðan (Kotler, ofl. 

2012). 
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Mynd 1: Söluráðarnir 7'P 

 

1.1 Kynningarráðar 

Sá söluráði sem verður einna helst einblínt á í þessari ritgerð er kynning (e. promotion). Undir 

þann söluráða falla fimm aðferðir sem markaðsstjóri getur notað til að ná til þess markhóps sem 

valinn hefur verið. Líkt og sjá má á mynd 1 hér að ofan eru þær aðferðir söluhvatar (e. sales 

promotion), auglýsingar (e. advertising), persónuleg sala (e. sales force), almannatengsl og 

umfjöllun (e. public relations) og bein markaðssetning (e. direct marketing). Söluráðinn 

kynning er náskyldur tæki sem fræðin kalla kynningarráða (e. marketing communications mix) 

en það eru þær aðferðir sem fyrirtæki hefur úr að velja til að eiga í samskiptum við viðskiptavini 

sína til að byggja upp sterk viðskiptasambönd (Kotler & Armstrong, 2010). Samkvæmt 

fræðunum flokkast kynningarráðarnir í átta undirflokka en samkvæmt Kotler og félögum eru 

þeir: (Kotler, ofl. 2012). 
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1. Auglýsingar (e. advertising): Til auglýsinga teljast allar ópersónulegar kynningar á 

hugmyndum, vörum eða þjónustu sem augljóslega hefur verið greitt fyrir.  

2. Söluhvatar (e. sales promotion): Með söluhvata er átt við alls kyns skammtíma 

hvatningar sem hvetja viðskiptavini til reynslu eða kaupa á vöru eða þjónustu.  

3. Viðburðir eða upplifanir (e. events and experiences): Þá er átt við viðburði eða 

upplifun á vegum fyrirtækis sem hannaðir eru til að tengjast vörumerkinu við daglegar 

athafnir eða tengt sérstökum tilefnum.   

4. Almannatengsl og umfjöllun (e. public relations and publicity): Til almannatengsla 

eða umfjallana teljast ýmsar áætlanir sem hannaðar eru til að kynna eða vernda ímynd 

fyrirtækis.  

5. Bein markaðssetning (e. direct marketing): Vísar til þess að höfð eru bein samskipti 

við viðskiptavin með notkun pósts, tölvupósts, síma eða internetsins.  

6. Gagnvirk markaðssetning (e. interactive marketing): Er tvíhliða samskipti milli 

fyrirtækis og viðskiptavina. Markmið gagnvirkrar markaðssetningar er að virkja 

viðskiptavininn og auka vitneskju hans á vöru eða þjónustu fyrirtækisins auk þess að, 

beint eða óbeint, bæta og hlúa að ímynd fyrirtækis og hvetja til viðskipta.    

7. Almannarómur (e. word-of-mouth marketing): Það er þegar viðskiptavinur talar við 

annan viðskiptavin og þeir deila hvor sinni reynslu af vörunni eða þjónustunni. Orðið 

berst manna á milli skriflega, munnlega eða með rafrænum hætti.  

8. Persónuleg sala (e. personal selling): Það er samskipti sem eiga sér stað augliti til 

auglits við einn eða fleiri væntanlega kaupendur. Viðskiptavinur getur spurt spurninga 

og fengið svör samstundis auk þess sem að fyrirtæki fær betri skilning á óskum hvers 

viðskiptavinar.  

 Kynningarráðarnir eru um sumt líkir og um annað ólíkir og hver hefur sína kosti og 

galla. Markaðsstjórnun snýst um að velja saman þá kynningarráða sem koma skilaboðunum 

sem fyrirtækið vill miðla til viðskiptavina sinna til skila á samræmdan, skýran og 

mótsagnalausan hátt. Þetta kallast samþætt markaðssamskipti (e. integrated marketing 

communications). Markmið samþættingu kynningarráðanna er að hámarka virðisauka heildar-

áætlunar auk þess að stuðla að sterkum samskiptum með samræmdum og skýrum samskiptum 

við viðskiptavini og fjölmiðla. Hver markaðsstjóri eða markaðsstjórn velur þá kynningarráða 

sem henta best hverri markaðsherferð. Mismunandi fyrirtæki innan sama geira geta valið gjör-

ólíka kynningarráða allt eftir því hvernig markaðsstefna þeirra er og þeim kostnaði sem lagður 

er í markaðsstarf (Kotler, ofl. 2012). Í samhengi umfjöllunarefnis ritgerðarinnar verður hér á 
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eftir fjallað betur um undirflokkinn auglýsingar, þar sem sá kynningarráði er eitt helsta tæki 

auglýsingastofa.  

1.2 Auglýsingar  

Auglýsingar hafa löngum verið hluti af daglegu lífi einstaklinga hvort sem þeir eru meðvitaðir 

um það eða ekki. Auglýsingar eiga sér margar birtingarmyndir og dreifing þeirra er fjölbreytt. 

Þær birtast í tali, myndum og hljóði með alls konar miðlum og leiðum, hvort sem er í dag-

blöðum, vefmiðlum, útvarpi eða sjónvarpi. Hefðbundið er þeim skipt í eftirfarandi flokka. Fyrsti 

flokkur er elsta birtingarmynd auglýsinga, en það er allt sem er prentað, þ.e. dagblöð, vegg-

spjöld, tímarit og dreifirit. Annar flokkur er hljóð og myndmiðlar, allt sem hægt er að kaupa 

innslag í, svo sem útvarp, sjónvarp, myndbönd, kvikmyndir, geisladiskar, hljómplötur eða 

snældur. Þriðji flokkur eru tölvutengdar auglýsingar en sá flokkur hefur þróast ört á síðustu 

árum með tilkomu samfélagsmiðla og bloggsíða. Fjórði og síðasti flokkurinn eru verslunar- og 

sýningarmiðlar en þeir eru eins konar samansafn hinna þriggja flokkanna (Petersson og 

Pettersson, 2005). Auglýsingar hafa tekið miklum og hröðum breytingum á síðustu þremur 

áratugum og þá sérstaklega frá aldamótum, þegar tækniþróun tók að spila stórt hlutverk við 

vinnslu og dreifingu auglýsinga. Í takt við gífurlega hraða tækniþróun síðustu þriggja áratuga 

hafa auglýsingar og aðferðir þeirra einnig þróast hratt í takt við minnkandi eftirtekt (e. attention 

span) neytenda. Áreiti auglýsinga hefur færst í aukana og neytandinn er ekki jafn meðvitaður 

um auglýsingar í umhverfinu (Helgi Vífill Júlíusson, 2018). Eins og áður sagði eru auglýsingar 

allar ópersónulegar kynningar á hugmyndum, vörum eða þjónustu sem augljóslega hefur verið 

greitt fyrir. Þessi skilgreining er nokkuð opin en auglýsingar geta verið af ýmsum toga.  

 Á síðari árum hefur reynst mikilvægt að bæta við skilgreininguna að „augljóslega“ hafi 

verið greitt fyrir kynninguna. „Duldar auglýsingar“ hafa aukist á markaðinum en eins og orðið 

felur í sér er stundum alls ekki augljóst að um auglýsingu sé að ræða og því er neytandinn ekki 

fyllilega upplýstur. Dæmi um þetta í fræðunum má nefna „umlykjandi auglýsingar“ (e. ambient 

advertising) eða „skæruliða markaðssetningu“ (e. guerrilla marketing). Það eru auglýsingar sem 

vekja athygli neytanda á óvenjulegan og óvæntan hátt þannig að neytandinn er nánast neyddur 

til að veita auglýsingunni athygli. Þessi markaðsstarfsemi á sér margar birtingarmyndir þar sem 

eina takmark hennar er í raun ímyndunarafl auglýsandans (Fahy og Jobber, 2012). Samkvæmt 

siðareglum SÍA, Samband íslenskra auglýsingastofa (hér eftir SÍA), verða auglýsingar að vera 

auðþekktar sem slíkar, burtséð frá því á hvaða formi þær eru og á hvaða vettvangi þær eru birtar 

(SÍA, e.d.). Nánar verður fjallað um SÍA og siðareglur þeirra í kafla 3.1 hér á eftir. 
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2 Frá tilkynningum til stafrænnar tækni 

Auglýsingar eiga sér langa sögu en þær hafa þróast í takt við samfélagið, allt frá útliti og 

málfræði til dreifingaraðferða og útbreiðslu. Hér á eftir er stiklað á stóru varðandi þróun 

auglýsinga, en stærsta breytingin sem átt hefur sér stað síðustu áratugi er hin stafræna tækni og 

helsta afleiðing þessara breytinga eru samfélagsmiðlar.  

2.1 Auglýsingar í tímans rás 

Í íslenskri orðabók er orðið „auglýsing“ skilgreint sem 

„tilkynning (sem greitt er fyrir)“ (Íslensk Orðabók, 2005). 

Þessi útskýring á hugtakinu „auglýsing“ er nokkuð opin þar 

sem undir hana geta einnig flokkast hvers konar aðrar 

tilkynningar svo sem dánartilkynningar og tilkynningar í 

Lögbirtingablaðinu sem hafa réttaráhrif (s.s. uppboð, 

gjaldþrotaskipti, kaupmálar, stefnur ofl.). Um þetta er 

meðal annars fjallað í BA ritgerð Júlíu Margrétar 

Alexandersdóttur frá árinu 2012, en ritgerð hennar ber 

heitið „Úr nýjustu tísku í frábær skemmtilegheit – Einkenni 

og þróun auglýsingamáls í íslenskri blaðaútgáfu“. Í ritgerðinni kryfur hún til mergjar þróun 

auglýsinga í íslenskum dagblöðum frá fyrstu birtingu þeirra árið 1848. Fyrstu áratugina þar á 

eftir er lítill sem enginn greinarmunur gerður á auglýsingum og almennum tilkynningum, engar 

auglýsingar voru myndskreyttar og leturstærð og stíll var sá sami og notaður var við allar 

greinar og tilkynningar blaðsins. 

Fyrsta myndskreytta blaða-

auglýsingin á Íslandi virðist þó hafa 

verið nokkuð á undan sinni samtíð 

en hún birtist í vikuritinu Þjóðólfi 

árið 1865, en auglýsinging var fyrir 

óvenjulegt gigtarmeðal sem var til 

sölu á Patreksfirði (sjá mynd nr 2) 

(Júlía Margrét Alexandersdóttir, 

2012). Eftir aldamótin 1900 byrja 

auglýsingar að þróast nær þeirri 

birtingarmynd sem við sjáum í dag. 
Mynd 3: Fyrsta auglýsing á Íslandi í lit - auglýsing frá verslun Silla & Valda 

Mynd 2: Fyrsta myndskreytta dagblaða-

auglýsingin á Íslandi 
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Auglýsendur fóru að reyna að höfða frekar til 

neytenda með hönnun og útliti auglýsingarinnar, 

auk þess sem auglýsingatextar þróast í þá átt að 

því að auglýsandinn „ávarpaði“ neytendur sem 

stóran hóp eða starfshóp, t.d. „sjómenn“ eða 

„húsmæður“. Næsta skref í þessari þróun var að 

auglýsendur fóru að höfða meira til einstaklinga 

með því að ávarpa þá persónulega. Með því er átt 

við að neytandinn var ávarpaður í annarri persónu, 

t.d. „fáið þér hjá okkur“ eða „þú“ (Júlía Margrét Alexandersdóttir, 2012).  

 Fyrsta auglýsingin sem birtist í lit í Morgunblaðinu var fyrir jólin 1933, þ.e. 17. 

desember, frá verslun Silla & Valda, sjá mynd nr 3 („Vann einu sinni 33 tíma í einni lotu“. 

Morgunblaðið 2. nóvember 1983, bls 36). Það sama ár hófst útgáfa auglýsingabókarinnar 

Rafskinnu en hún var rafvirk auglýsingabók sem fletti auglýsingum í verslunarglugga í miðbæ 

Reykjavíkur á árunum 1933 til 1957. Sjá má mynd af verslunarglugganum á mynd 4. 

Auglýsingarnar sem birtust á spjöldum í glugga verslunarinnar voru hannaðar og teiknaðar af 

listamönnunum Tryggva Magnússyni og Jóni Kristinssyni, en þeir voru fyrir vikið 

brautryðjendur á sviði auglýsingateiknunar, en sjá má eina slíka teikningu á mynd nr 6 („Sýning 

á auglýsingum Rafskinnu í Gallerí Fold“, e.d.). Á þessum tíma fóru auglýsingar að verða 

litríkari og markvisst hannaðar til að ná betur athygli neytenda. Í því skyni voru gerðar 

rannsóknir erlendis til að kanna samspil lita og tilfinninga neytenda. Ein slík rannsókn, 

framkvæmd árið 1950, átti t.d. að kanna skynjun neytenda á litum sem nota átti sem þvottaefni 

í auglýsingu um þvottaefni. Þrír litir komu til greina á þvottaefnið, gulur, 

rauður eða blár. Rýnihópurinn skynjaði gula litinn sem ekki nógu hreinan, 

rauði litinn var talinn eyðileggja flíkina en blái 

liturinn gaf tilfinningu um hreinleika og því varð 

hann fyrir valinu (Singh, Nayanika og Srivastava, S. 

K., 2011). Ekki er hægt að sjá að jafn verulegar 

breytingar hafi orðið á útliti og hönnun auglýsinga 

frá árunum 1988 til 2018, eins og urðu á fyrrihluta 

tuttugustu aldar. Sjá má dæmi um auglýsingu frá 

árinu 1988 á mynd 5 hér til hliðar.  

Mynd 4: Verslunargluggi Rafskinnu 

Mynd 6: Auglýsingateikning 

úr Rafskinnu, höf. Tryggvi 

Magnússon 

Mynd 5: Auglýsing í 

Morgunblaðinu 1988 
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2.2 Stafræn tækni   

Stafræn markaðssetning (e. digital marketing) er stjórnun og framkvæmd markaðssetningar 

með notkun rafrænna eða stafrænna miðla (e. media), svo sem vefsins, tölvupósta, sjónvarps, 

vefmiðla, símatækni eða þjónustutækni, sem tengjast stafrænum upplýsingum úr ýmsum 

gagnagrunnum og hugbúnaðarforritum um einkenni og hegðun neytenda (Kotler, ofl., 2012). 

Stafræn markaðssetning er að verða einn mikilvægasti vettvangur fyrirtækja til að eiga í 

samskiptum við viðskiptavini sína. Neytendur og fyrirtæki starfa og eiga viðskipti fyrir tilstilli 

internetsins, tölvunnar eða farsíma. Höfundurinn Chris Anderson kemst nokkuð vel að orði um 

þróun stafrænnar markaðssetningar en hann segir,  

 Við erum nú á nýjum tímum net-notenda þar sem allt er stafrænt. Tækni er nú innbyggð 

 í viðskipta- og neytendalífi og færni sem þarf til að stjórna henni og til að skilja hvernig 

 viðskiptavinir nota hana, er nú krafa um kjarnahæfni markaðsstjóra. (Kotler, ofl.  2012, 

 bls. 129).   

 Tæknivöxtur (e. the growth of digital technologies) frá aldamótum er gríðarlegur, bæði 

þegar litið er til þess fjölda fólks sem hefur einhverskonar aðgang að netinu auk þess tíma sem 

fólk eyðir á netinu. Viðskipta- og markaðsstarfssemi sem fer  fram í gegnum stafræna miðla 

hefur því einnig þróast hratt. Á fyrstu árum stafrænnar markaðssetningar höfðu fyrirtæki og 

stofnanir tilhneigingu til að setja upp heimasíður sínar eins og um rafrænar útgáfur af 

bæklingum væri að ræða, eingöngu með það að markmiði að miðla sýn fyrirtækisins til 

viðskiptavina og markaðarins. Samskiptin voru því einhliða frá fyrirtækinu til viðskiptavina 

þess. Með örri þróun tækninýjunga hafa neytendur hins vegar áttað sig á mögulegum viðskipta- 

og samskiptatækifærum sem stafræn samskipti bjóða upp á.  Í töflu 1 hér að neðan má sjá 

hvernig samskiptum er háttað á milli fyrirtækja og neytenda og þau viðskipta- og samskipta-

tækifæri sem þau hafa upp á að bjóða.  (Fahy og Jobber, 2012).   

Tafla 1: Viðskiptatækifæri stafrænna samskipta 

 Frá Fyrirtæki Frá Neytanda 

Til Fyrirtækis 1.  Fyrirtæki/Fyrirtæki 3. Neytandi/ Fyrirtæki 

Til Neytanda 2.  Fyrirtæki/ Neytandi 4. Neytandi/Neytandi 

 Í fyrsta kassanum eru viðskiptatækifæri sem skapast við stafræn samskipti fyrirtækja 

við önnur fyrirtæki og í öðrum kassa milli fyrirtækja og neytenda. Þessir tveir kassar voru þegar 
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til staðar áður en stafræn samskipti, þ.e. netið og samfélagsmiðlar, urðu jafn stór hluti af daglegu 

lífi og þau eru í dag, en hafa þróast engu að síður og vaxið samhliða vexti stafrænna miðla á 

markaðinum. Þær leiðir sem opnuðust hins vegar með þróun stafrænna miðla, eru viðskipta-

tækifærin sem koma fram í kassa þrjú og fjögur, þ.e. milli neytanda og fyrirtækis annars vegar 

og svo frá einum neytanda til annars hins vegar (Fahy og Jobber, 2012). Í dag eiga neytendur 

og fyrirtæki í stöðugum samskiptum þar sem neytendur eru ávallt tengdir, hvort sem það er með 

tölvunni eða  farsímanum, í gegnum vefmiðla á netinu, samfélagsmiðlum, bloggi eða netspjalli. 

Gagnvirk samskipti neytanda við fyrirtæki, þar sem honum er boðið að taka þátt eða hafa áhrif 

á herferð fyrirtækis, eru vandmeðfarin þar sem þau geta auðveldlega orðið neikvæð. Á hinn 

bóginn geta gagnvirk samskipti styrkt samband neytandans við fyrirtækið eða vörumerkið 

gífurlega og því telja sum fyrirtæki það áhættunnar virði. Neytendur geta einnig tengst sín á 

milli án aðkomu fyrirtækisins, þ.e. neytandi til annars neytanda, en með því er klippt á þá litlu 

stjórn sem fyrirtæki hefur á markaðssetningu sinni gegnum stafræna markaðssetningu. Frá 

sjónarhorni fyrirtækisins geta þess konar samskipti verið einn helsti galli stafrænnar 

markaðssetningar, þar sem það reynist fyrirtæki þá erfitt að stjórna umræðu og ímynd 

fyrirtækisins, þegar það fær ekki að vera hluti af samtali neytanda við neytanda. (Mangold  og 

Faulds, 2009). 

2.3 Samfélagsmiðlar 

Ein hraðasta þróun á sviði stafrænnar markaðssetningar eru samfélagsmiðlar (e. social media) 

og áhrif þeirra á auglýsingamarkaðinn. Samfélagsmiðlar, samkvæmt skilgreiningu Kotler 

(Kotler, ofl. 2012), eru samansafn forrita á netinu (e. internet) sem byggjast á hugmynda-

fræðilegum og tæknilegum stoðum Vef 2.0. Þetta er vettvangur þar sem notendur geta skapað, 

rætt og deilt neytendasköpuðu efni (e. user-generated content). Neytendaskapað efni er í raun 

grundvallarstoð samfélagsmiðlanna, en það er efni, svo sem myndbönd, blogg, vettvangur til 

umræðu, stafrænar myndir, hljóðskrár og fleira, sem búiþð er til og sett fram af neytendum og 

aðgengilegt öðrum neytendum og notendum samfélagsmiðla (Kotler, ofl. 2012). Samfélags-

miðlar eru hratt að taka yfir stafræna markaðssetningu.   

Áhrifavaldar (e. influence marketing) eru nýlegir fylgihlutir samfélagsmiðlanna. Þeir eru 

vinsælir eða frægir aðilar á samfélagsmiðlum eða innan samfélagsins sem deila vörum, þjónustu 

eða í raun hvaða efni sem er með fylgjendum sínum. Þetta fyrirbæri, áhrifavaldar, er enn mjög 

nýtt og því í raun ennþá í þróun (ÍMARK, 2018). Alls ekki öll fyrirtæki sem nýta sér markaðs-
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setningu á samfélagsmiðlum nota þjónustu áhrifavalda en einhverjir á íslenska auglýsinga-

markaðinum líta á þetta sem leið til að ná til markhópa sem erfitt hefur reynst að ná til áður. 

(„Áhrifavaldar komnir til að vera“, 2018).    

Það er svo allur gangur á því hversu mikið fyrirtæki og fræðimenn telja samfélagsmiðlana 

eiga að hafa áhrif á markaðsstarf sitt. Sumir telja samfélagsmiðlana svo mikilvægt 

samskiptatæki fyrirtækja við viðskiptavini sína að til dæmis W. Glynn Mangold og David J. 

Faulds, leggja það til í grein sinni frá árinu 2009 að samfélagsmiðlar verði taldir með kynningar-

ráðunum (e. marketing communications mix) sem kynntir voru í kafla 1.1 hér að framan, sem 

blendings þáttur (e. hybrid element) kynningarráðanna (Mangold  og Faulds, 2009). Skiptar 

skoðanir eru þó um þessa hugmynd þeirra Mangold og Faulds. Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, 

formaður SÍA, telur hins vegar að fræðin breytist ekki með tilkomu samfélagsmiðla, heldur séu 

þeir nýr miðill og vettvangur samskipta. Í viðtali við Morgunblaðið, sem birt var við Elínu í 

aðdraganda íslensku auglýsingaverðlaunanna árið 2017, Lúðurinn, sagði hún svo,  

 Fólk heldur stundum að markaðsmál hafi breyst samhliða samfélagsmiðlum en í mín-

 um huga er það ekki þannig. Hugsunin er enn þá sú sama. Þú ert bara kominn með nýja 

 gátt og nýjan miðil. Markaðsmál eru ekki það að sitja við lyklaborðið og skrifa statusa. 

 Markaðsmál snúast enn þá um vörumerkið og staðsetningu þess í hugum neytenda. Það 

 hefur ekkert breyst („Íslenskur auglýsingamarkaður einstakur“, 2017). 

 Síðan eru fyrirtæki sem telja samfélagsmiðlana ekki vera það markaðstæki sem henti 

þeim og þeirra markhóp. Sem dæmi um það má nefna fyrirtækið JD Wetherspoon sem vakti 

athygli þegar það dró sig til baka af öllum samfélagsmiðlum, þar sem skoðun fyrirtækisins var 

sú að samfélagsmiðlarnir væru ekki besta leiðin fyrir fyrirtækið að ná markmiðum sínum eða 

til síns markhóps (Ritson, M., 2018).  

 Vettvangur samfélagsmiðla er margskonar en í ritinu Marketing Management er 

landslagi samfélagsmiðla skipt í sex flokka - þ.e. útgáfu efnis (e. publishing), deilingu efnis (e. 

sharing), net-tengda leiki (e. playing), samfélagsleg tengsls (e. networking), innkaup (e. buying) 

og loks staðartengda miðla (e. localization) (Kotler, ofl. 2012). Undir öllum þessum tegundum 

samfélagsmiðla eru alls konar forrit, samskiptatæki og miðlar. Þeir samfélagsmiðlar sem eru 

leiðandi á heimsvísu síðustu ár eru Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter og 

Snapchat (Statista. 2018). 
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Mynd 7: Vettvangur samfélagsmiðla 2012 

 Á mynd 7 hér að ofan má sjá hvernig landslag samfélagsmiðla leit út árið 2012, þegar 

bókin sem höfundur vitnar í er gefin út. Hins vegar hefur reynst nauðsynlegt að uppfæra þessa 

mynd á nánast hverju ári þar sem umhverfi samfélagsmiðla hefur breyst hratt. Höfundur 

landslagsmynda samfélagsmiðla er Fred Cavazza, franskur markaðsfræðingur og fyrirlesari 

sem sérhæfir sig í stafrænni markaðssetningu (Cavazza, Fred., e.d.). Cavazza ræðir meðal 

annars um að það er magn efnis (e. amount of content) sem er ein helsta ástæða þessarar hröðu 

þróunar sem á sér stað á samfélagsmiðlunum. Samfélagsmiðlar byggjast á neytendasköpuðu 

efni og því meira efni sem verður til, þeim mun dýrmætara er það fyrir neytendur að finna 

ósvikið og einstakt, „virðisaukandi“ efni (e. value-added content). Önnur ástæða þessarar hröðu 

þróunar er að því meira sem neytendur nota samfélagsmiðlana, þá flækjast og þróast væntingar 

þeirra gagnvart þeim. Neytendur verða kröfuharðari, væntingar þeirra aukast og þeir vilja 

vandaðari vettvang samsfélagsmiðla (Cavazza, Fred., 12. mars 2012). 

 

Mynd 8: Vettvangur samfélagsmiðla 2017 
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 Mynd 8, hér að framan, er nýjasta myndin sem Cavazza hefur sent frá sér (Cavazza, 

Fred., 19. apríl 2017). Landslag samfélagsmiðlanna hefur mikið breyst á milli áranna 2012 og 

2017. Fleiri miðlar hafa bæst í hópinn en landslagið hefur einfaldast, en þó ef til vill flækst um 

leið. Eins og sjá má á myndum 7 og 8 hér að ofan eru þessir miðlar á víð og dreif í hólfum 

flokkanna. Á fyrri myndinni eru mörkin skýr milli hólfa og færri miðlar eru innan hvers þeirra. 

Á seinni myndinni hefur miðlunum fjölgað þó nokkuð og mörkin milli hólfanna eru horfin. 

Miðlarnir flæða því óskýrar á milli flokkanna. Þessir miðlar eru ólíkir og tengja saman 

einstaklinga og fyrirtæki á mismunandi vegu, en það sem þeir eiga allir sameiginlegt er að 

notandi miðlanna gefur sjálfur upp persónulegar upplýsingar um sig, annað hvort þegar hann 

skráir sig á miðilinn eða við notkun hans.  

Hingað til hefur eftirlit með þessari upplýsingagjöf ekki haldið í við þróun stafrænnar 

tækni og samfélagsmiðlanna. Þá má einnig segja að notendur miðlanna hafi hingað til almennt 

ekki velt fyrir sér að þær persónuupplýsingar sem þeir veita um sig með notkun samfélags-

miðlanna kynnu ef til vill að vera nýttar í einhverjum tilgangi sem þeir hefðu ekki verið 

upplýstir um. Segja má að almenn vitundarvakning um þetta hafi hins vegar átt sér stað snemma 

á árinu 2018, þegar í ljós kom að Facebook hafði selt persónuupplýsingar 87 milljóna notenda 

sinna til þriðja aðila, Cambridge Analytica, án þeirra vitundar. Upplýsingarnar voru síðan 

notaðar til að ná til kjósenda við forsetakosningar í Bandaríkjunum í nóvember 2016. Duldar 

auglýsingar voru notaðar á facebook síðum notendanna til að hafa áhrif á afstöðu þeirra 

(Rosenberg, ofl. 2018).  

2.4 Persónuverndarlöggjöfin  

Magn upplýsinga sem hver einstaklingur gefur frá sér á netinu um sína persónulega hagi er 

gríðarlegt, án þess að hann geri sér mögulega grein fyrir því. Upplýsingarnar geta verið gefnar 

af fúsum og frjálsum vilja (s.s. með notkun á facebook eða öðrum samfélagsmiðlum) eða án 

vitundar með skráningu í leitarvélar eða vefvafra. Hvort sem það er með notkun samfélags-

miðla, leitarvéla eða vefvafra, þá er upplýsingum safnað á einn eða annan hátt til margs konar 

nota, meðal annars í markaðslegum tilgangi.   

 Á árinu 2016 skrifuðu forsetar Evrópuþingsins og – ráðsins undir nýja evrópska 

persónuverndarlöggjöf sem koma á til framkvæmda í maí í Evrópu. Gert er ráð fyrir að hin nýja 

persónuverndarlöggjöf taka gildi á Íslandi á árinu 2018 og leysi af hólmi núgildandi 

Evrópulöggjöf. Eitt meginmarkmið nýju löggjafarinnar er að veita einstaklingum betri vernd 

og færa þeim aukinn ákvörðunarrétt yfir persónuupplýsingum sínum, í þeim tilgangi að fela 
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þeim stjórn yfir því hver vinnur upplýsingar um þá, hvenær og í hvaða tilgangi. Með hinni nýju 

löggjöf ber öllum fyrirtækjum, stofnunum og öðrum sem vinna með persónuupplýsingar hvort 

heldur þær eru um eigið starfsfólk, viðskiptavini, notendur eða aðra, að þá verða þau að fylgja 

þessari nýju löggjöf. Einnig fylgja nýju löggjöfinni fleiri og strangari skuldbindingar en áður 

og brot á henni  getur haft miklar fjárhagslegar afleiðingar í för með sér fyrir þá sem vinna með 

persónuupplýsingar. Um þessar mundir vinna íslensk fyrirtæki og stofnanir að því að innleiða 

hina nýju löggjöf. Gera má ráð fyrir að löggjöfin muni hafa áhrif á starfsemi auglýsingastofa að 

einhverju leiti þó enn sé ekki að öllu leiti ljóst, hvaða áhrif (sjá viðtal við Hjalta Jónsson, 

framkvæmdarstjóra Íslensku auglýsingastofunar í kafla 3.4 hér á eftir) (Persónuvernd, 2018).  
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3 Auglýsingastofur 

 Auglýsingastofa er fyrirtæki, sérhæft í auglýsingum, ráðgefandi í auglýsingamálum, 

 undirbýr og aðstoðar viðskiptavininn við framkvæmdir, pantar rými og tíma í miðlum 

 og staðsetur stóran hluta af auglýsingum viðskiptavinarins. Hún getur ennfremur boðið 

 fram aðra þjónustu, eins og stýringu á markaðsrannsóknum, undirbúið söluhvatningar-

 efni, verið ráðgefandi við markaðsstjórnun eða almenningstengsl (PR), undirbúið og 

 dreift þeim skilaboðum o.s.frv. (Kristján Þorbergsson, 1988, bls 18).  

Með þessum orðum er hugtakið auglýsingastofa skilgreint í ritgerðinni frá árinu 1988. Að 

mörgu leiti á þessi skilgreining við enn í dag. Í skilgreiningu frá árinu 2012 er auglýsingastofu 

lýst sem „fyrirtæki sem sérhæfir sig í að veita þjónustu, svo sem fjölmiðlaval, skapandi vinnu, 

framleiðslu og áætlanagerð fyrir viðskiptavini.“ (Fahy og Jobber, 2012). Erfitt reyndist að finna 

nýlega og fræðilega skilgreiningu á hugtakinu auglýsingastofa frá íslenskum auglýsingastofum 

eða SÍA, þegar leitað var að því. Til að öðlast betri skilning á hlutverki og starfsemi auglýsinga-

stofa í dag kannaði höfundur hvernig helstu auglýsingastofur á Íslandi skilgreina sjálfar sig á 

heimasíðum sínum. Þær auglýsingastofur sem hér um ræðir eru þær stofur sem eru í SÍA. 

Fjölmargar auglýsingastofur eru á íslenska auglýsingamarkaðinum en einungis  sjö þeirra eru  

skráðar í SÍA.  Þær eru Brandenburg (Brandenburg, e.d.), ENNEMM (ENNEMM, e.d.), HN 

markaðssamskipti (H:N Markaðssamskipti, e.d.)., Hvíta húsið (Hvíta húsið, 2016), Íslenska 

auglýsingastofan (Íslenska, e.d.), Jónsson & Le‘macks (Jónsson & Le‘Macks, 2013) og 

Pipar/TBWA (Pipar\TBWA, 2018). Við fyrstu sýn höfundar virðast þessar auglýsingastofur 

skilgreina sig á  mismunandi vegu og hafa ólíkar áherslur, en allar eiga þær það sameiginlegt 

að markmið þeirra er að annast ekki aðeins auglýsingar viðskiptavina sinna heldur einnig að 

vera hluti af markaðsstarfi þeirra, hvort sem það er í formi markaðsráðgjafar eða 

almannatengsla.  

 Ein auglýsingastofa kynnir starf stofunnar þannig:  

 Íslenska er alhliða stofa sem veitir viðskiptavinum heildarþjónustu á sviði 

 markaðsmála. Við viljum byggja öflugt og skapandi markaðsstarf á sterkum faglegum 

 grunni, vandaðri ráðgjöf og markvissum rannsóknum. Við trúum því að vel útfærð 

 markaðsstefna og langtímahugsun séu lykillinn að árangursríku markaðsstarfi 

 (Íslenska, e.d.).    

 Önnur segir eftirfarandi um starf sinnar auglýsingastofu: 

 Einn mikilvægsti þátturinn í árangursríku markaðsstarfi er góður undirbúningur og 

 skýr stefnumörkun. Hvíta húsið hefur mikla reynslu í því að undirbúa jarðveginn vel 

 þannig að markaðsstarf haldist í hendur við stefnumótun og lykilmarkmið viðskiptavina. 

 Skilningur á ferlum, stefnumótunarráðgjöf og innihaldsrík forvinna tryggir áhugaverða, 
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 skilvirka og faglega útkomu. Hvíta húsið býður upp á þjónustu og ráðgjöf allt frá 

 stefnumörkun, markmiðasetningu, til rannsóknarvinnu (Hvíta húsið, 2016).  

Þessu markmiði auglýsingastofanna fylgir mikil ábyrgð, þar sem í því starfi sem þær bjóðast til 

að hafa með höndum, felst þar með að annast ímynd fyrirtækja gagnvart viðskiptavinum sínum 

en ímynd hvers fyrirtækis er eitt mesta virði þess. Sökum þessa hefur SÍA tekið saman, annars 

vegar siðareglur sem auglýsingastofum innan sambandsins ber að fylgja og hins vegar 

leiðbeinandi verklag fyrir fyrirtæki og stofnanir sem leita til auglýsingastofa, þá sérstaklega 

þegar kemur að hugmynda – og/eða hönnunarsamkeppni (Samband íslenskra auglýsingastofa, 

SÍA, Samkeppnir, e.d.).   

3.1 Samband íslenskra auglýsingastofa, SÍA 

Samband íslenskra auglýsingastofa, SÍA, var stofnað árið 1978 en 

fjallað er um sambandið í ritgerðinni frá árinu 1988, sjá hér á eftir í kafla 

3.3. Þegar sú ritgerð var skrifuð voru nítján auglýsingastofur aðilar að 

sambandinu (Kristján Þorbergsson, 1988). Í dag eru hins vegar aðeins 

sjö auglýsingastofur í sambandinu, en þó eru töluvert fleiri stofur á 

auglýsingamarkaði. Hlutverk SÍA er að koma fram fyrir hönd 

aðildarfyrirtækja sambandsins, efla hæfni aðildarfyrirtækjanna til að veita 

viðskiptavinum sínum sem fullkomnustu þjónustu sem hægt er í markaðs- 

og auglýsingastarfi auk þess að annast almenna kynningarstarfsemi á starfsemi auglýsingastofa. 

Það er því ákveðinn gæðastimpill fyrir aðildarfyrirtæki innan samtakanna að vera meðlimur, 

þar sem SÍA setur aðildarfyrirtækjum reglur sem þeim ber að fylgja. Skilyrði fyrir aðild að 

sambandinu eru fjölmörg, m.a. að auglýsingastofan starfi í samræmi við gildandi lög og reglur 

um auglýsingar og siðareglur SÍA og Alþjóðaviðskiptaráðsins. Þessum lögum og reglum er 

ætlað að vernda bæði hagsmuni fyrirtækja og auglýsingastofa en þó fyrst og fremst neytenda. 

Fyrsta grein siðareglna SÍA, Grundvallar-meginreglur, hljóðar svo:   

  Allar auglýsingar eiga að vera lögum samkvæmt, sæmandi, heiðarlegar og segja 

 sannleikann.  

 Allar auglýsingar skulu gerðar með viðeigandi hliðsjón af félagslegri og  faglegri 

 ábyrgð og þær ættu að vera í samræmi við meginreglur um heiðarlega samkeppni eins 

 og þær eru almennt viðurkenndar í starfsgreininni.  

 Auglýsingar ættu aldrei að vera þannig úr garði gerðar að þær skerði traust almennings 

 á auglýsingastarfsemi (Samband íslenskra auglýsingastofa, SÍA, Siðarreglur, e.d).  

 

Mynd 9: Vörumerki 

Sambands íslenskra 

auglýsingastofa 
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3.2 Samtök íslensks markaðsfólks, ÍMARK 

Átta árum eftir stofnun Sambands íslenskra 

auglýsingastofa, eða árið 1986, voru Samtök 

íslensks markaðsfólks stofnuð. Skammstöfun 

samtakanna er ÍMARK en það stendur fyrir Íslenski 

Markaðsklúbburinn sem var upphaflega nafn samtakanna. Ólíkt SÍA, sem er samband sem 

starfar eingöngu fyrir auglýsingastofur auk þess að meðlimir sambandsins eru einungis 

auglýsingastofur, er ÍMARK samtök sem stofnuð voru fyrir einstaklinga sem hafa áhuga á eða 

starfa við markaðsmál. Markmið ÍMARK er að stuðla að virðingu og auknum skilningi á 

markaðsmálum og mikilvægi þeirra. Auk þess annast samtökin kynningarstarf á 

markaðsstörfum sem atvinnugrein og að vinna að viðurkenningu atvinnulífsins og hins opinbera 

á starfi markaðsfólks (ÍMARK, samtök íslensks markaðsfólks, e.d). Það gerir ÍMARK m.a. með 

því að halda utan um viðburð sem nefnist „Lúðurinn“ en það er verðlaunahátíð sem haldin er á 

hverju ári þar sem íslensku auglýsingaverðlaunin eru veitt þeim hugmyndum sem þykja hafa 

skarað framúr á árinu. Hátíðin er eins konar uppskeruhátíð markaðs- og auglýsingafólks 

(ÍMARK, samtök íslensks markaðsfólks, e.d). ÍMARK hefur einnig veitt verðlaun fyrir 

markaðfyrirtæki ársins en þau verðlaun eru veitt annað hvert ár til skiptis við verðlaun fyrir 

markaðsmann ársins (ÍMARK, samtök íslensks markaðsfólks, e.d). 

3.3 Auglýsingastofur árið 1988 

Ritgerðin sem skrifuð var árið 1988 fjallar um hvað það 

var sem réði vali fyrirtækja á auglýsingastofum á þeim 

tíma. Markmið ritgerðarinnar var að skilgreina samband 

milli auglýsingastofa og auglýsanda. Hvaða þættir réðu 

vali fyrirtækja á auglýsingastofum, hvernig samstarfið 

virkaði, þ.e. æviskeiðskenningin (e. the product life 

cycle concept), hvers vegna slitnaði uppúr samstarfi 

auglýsanda og auglýsingastofa og hvernig drauma-

samskipti hins fullkomna draumafyrirtækis og drauma-

auglýsingastofu væri háttað. Ein áberandi samlíking sem 

notast var við í ritgerðinni og var ákveðinn silfurþráður 

hennar var samlíking á sambandi auglýsenda og 

auglýsingarstofa annars vegar og sambandi maka og hjónabands hins vegar. Myndin á 

Mynd 10: Vörumerki Samtaka íslensks markaðsfólks 

Mynd 11: Ritgerðin 1988- Val á auglýsingastofu 
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forsíðunni sem skreytir ritgerðina er af tveimur giftingahringum sem áttu að tákna samband 

auglýsanda og auglýsingastofa, sjá mynd nr 11.   

 Ritgerðin var 12 eininga ritgerð og er rúmar 100 blaðsíður. Höfundur byrjaði ritgerðina 

á að skilgreina og kynna hugtök eins og auglýsingar, hvert væri markmið þeirra, forsendur fyrir 

auglýsingum og áhrif þeirra. Í öðrum kafla voru auglýsingastofur teknar fyrir. Saga og þróun 

þeirra var kynnt stuttlega auk hlutverks, verksviðs og rekstrargrundvallar. Þriðji kafli fjallaði 

um æviskeið samstarfs auglýsanda og auglýsingastofu og helstu ástæður þess að uppúr slitnaði 

í samstarfi þeirra á milli. Einnig var rýnt í ástæður þess að samstarf sumra auglýsenda og 

auglýsingastofa reyndist farsælla og langlífara en annarra. Fjórði kafli ritgerðarinnar fjallaði um 

val á auglýsingastofu. Auglýsanda gat reynst dýrkeypt að velja auglýsingastofu sem hentaði 

ekki þörfum eða væntingum auglýsandans og því var mikilvægt að vanda valið. Því var kynntur 

verkferill sem gat aðstoðað fyrirtæki við val á auglýsingastofum. Þessi kafli vóg þyngst í 

ritgerðinni þar sem verkferillinn sem kynntur var gat reynst fyrirtækjum á markaði gagnlegur 

við val á auglýsingastofu.  

 Fimmti og síðasti kafli ritgerðarinnar var könnun á íslenska auglýsingamarkaðinum árið 

1988. Sá kafli er grundvöllur ritgerðarinnar sem skrifuð er nú, þrjátíu árum síðar. Í þeim kafla 

var einnig rýnt í niðurstöður sem unnar voru upp úr spurningalistum sem sendir voru á fyrirtæki 

og auglýsingastofur, auk viðtala sem tekin voru við tíu auglýsingastofur á árinu 1988. Ýmsar 

vangaveltur um niðurstöður svaranna í þessum kafla tengjast ekki beint efni þessarar ritgerðar 

en megnið á vel við. Í kaflanum voru svör auglýsingastofa borin saman við svör auglýsenda, 

sem reyndist áhugavert. Úr þessum fimmta kafla eru einkum þrjú atriði sem vakið hafa sérstaka 

athygli höfundar nú, þrjátíu árum síðar.  

 Í fyrsta lagi má nefna að flestir auglýsendur þá, árið 1988, litu á auglýsingar fyrst og 

fremst sem nauðsynlega upplýsingamiðlun, en auglýsingastofur töldu hins vegar að fyrirtæki 

litu á auglýsingar frekar sem fjárfestingu en upplýsingamiðlun. Í raun virtist ríkja ákveðinn 

misskilningur milli auglýsenda um viðhorf til auglýsinga í úrtakinu og því hvernig auglýsinga-

stofur töldu að viðhorf auglýsenda væri til auglýsinga. Í öðru lagi var sitthvor hópurinn spurður 

um hlutverk auglýsingastofa, þar sem auglýsingastofur lögðu mikið upp úr samvinnu við 

auglýsendur og vildu vera virkir þátttakendur í markaðsstarfi þeirra á allan hátt, ekki aðeins því 

sem sneri að hönnun auglýsinga. Auglýsendurnir voru ekki alveg sammála þessu en þeir töldu 

sig færari um stjórnun markaðsstarfsins þar sem þeir þekktu betur til vörunnar sem auglýsa átti 

en auglýsingastofan. Þó var tekið fram að auglýsendur vildu að auglýsingastofur færu út í 

frekari markaðsráðgjöf en raunin var þá. Í þriðja lagi er athyglisvert að ósamræmi virtist vera 

milli væntinga um réttmæti krafna sem auglýsandi gerði til auglýsingastofu og öfugt. Álit 
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auglýsingastofa almennt á þessum tíma var að auglýsandi eða fyrirtæki gæti gert kröfu á stofuna 

um almenna þátttöku í markaðsstarfi og markaðsráðgjöf. Auglýsendur virtust hins vegar vera 

kröfuharðari og litu á samskiptin meira sem einstefnu, þar sem, eins og segir í ritgerðinni frá 

árinu 1988, „auglýsendur eru kaupendur, en stofurnar seljendur.“   

 Undirritaðri finnst hins vegar áhugaverðasti hluti fimmta kafla eldri ritgerðarinnar vera 

umfjöllun um það sem snýr að öðrum kynningarleiðum en auglýsingum, þar sem aðeins einu 

ári síðar, þ.e. árið 1989, tengdist Ísland hinu eiginlega interneti sem líta má á sem hluta af 

upphafi stafrænnar markaðssetningar á Íslandi (Maríus Ólafsson. 2006). Í ritgerðinni segir;   

 Allir, bæði auglýsendur og auglýsingastofur, álíta að hægt sé að nota aðrar 

 kynningarleiðir en auglýsingar. Margt er þá nefnt eins og t.d. bein sölustarfsemi (e. 

 direct marketing) og þá helst dreifibréf (e. direct mail). Mikill áhugi er fyrir 

 dreifibréfum. Flestir eru annað hvort með það í gangi, eða að taka það upp. Nokkrir 

 kvörtuðu hins vegar um upplýsingaskort. Ákveðnar hömlur væru í gangi t.d. varðandi 

 notkun á þjóðskrá, sérstaka heimild þurfi frá Hagstofu Íslands til að fá útskrift á 

 ákveðnum aldurshóp. Þetta er gert til að vernda einstaklinga. (Kristján Þorbergsson, 

 1988, bls 82).  

 Hafa þarf í huga að þessi texti er skrifaður áður en tövupóstur kom til sögunnar og hvað 

þá áður en nútíma samfélagsmiðlar svo sem facebook, snapchat eða blogg kom til. Þetta er ef 

til vill stærsta breytingin sem átt hefur stað á síðustu þrjátíu árum. Á þessum tíma var stærsta 

hindrun fyrirtækja að ná til sinna markhópa, til að miðla upplýsingum og fá að heyra hvað það 

væri sem viðskiptavinir þeirra sóttust eftir í vöru eða þjónustu. Til að nálgast upplýsingar um 

markhóp þurfti sérstakt leyfi frá Hagstofu.    

 Margt hefur breyst á þessum þrjátíu árum, jafnt á auglýsingamarkaði og í samfélaginu 

en tæknin leikur þar stórt hlutverk. Ritgerðin sjálf var til að mynda vélrituð á ritvél sem þýðir 

að ef höfundur sló innsláttarvillu eða ef breyta þurfti textanum á einhvern hátt, varð hann að 

byrja blaðið upp á nýtt eða leiðrétta vitleysuna með því að mála með hvítum leiðréttingarvökva 

og bíða meðan hann þornaði.  

3.4 Auglýsingastofur árið 2018; Viðtal við Íslensku auglýsingastofuna  

 Fyrstu auglýsingastofur á Íslandi voru nær eingöngu teiknistofur. Teiknararnir hófu að 

stofna sínar eigin stofur þegar viðskipti gengu vel og réðu sumir þeirra til sín sérfræðinga á 

fleiri sviðum en oftar en ekki tóku þeir þá einnig að sér starf markaðsráðgjafa og fl. Í kringum 

níunda áratug síðustu aldar voru teikni- og auglýsingastofur um 54 talsins. (Kristján 

Þorbergsson, 1988). Árið 2017 voru 330 auglýsingastofur skráðar á Íslandi samkvæmt tölum 

Hagstofunnar. Eins og sjá má á töflu 2 hér að neðan hefur skráðum auglýsingastofum fjölgað á 

https://www.visindavefur.is/author.php?id=1170


 27 

hverju ári, en taflan sýnir fjölgun síðustu tíu ára. Tekið skal fram að fjöldi skráðra fyrirtækja 

endurspeglar ekki fjölda fyrirtækja í atvinnurekstri.  

 

Tafla 2: Breyting á fjölda auglýsingastofa síðustu 10 ár 

Breyting auglýsingastofa milli ára  

Ár  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fjöldi ára 10 

Fjöldi stofa 250 258 270 281 275 279 284 299 319 330 Meðalfjölgun stofa 8 

Aukning milli ára X 3% 5% 4% -2% 1% 2% 5% 7% 3% Meðalfjölgun stofa % 3% 

 

 Eins og kom fram hér að ofan eru aðeins sjö auglýsingastofur 

innan SÍA en það eru jafnframt sjö stærstu og reynslumestu stofur á 

auglýsingamarkaði í dag (Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 2018). 

Ein þessara stofa er Íslenska auglýsingastofan, en hún var stofnuð 

árið 1988, sem höfundur telur einstaklega viðeigandi í ljósi 

umfjöllunar þessarar ritgerðar. Tekið var viðtal við Hjalta Jónsson, 

framkvæmdarstjóra Íslensku auglýsingastofunar, til að kanna 

hvernig hann telur auglýsingastofur og starfsemi þeirra hafa þróast 

síðastliðin þrjátíu ár. Íslenska auglýsingastofan fagnar þrjátíu ára 

afmæli í ár en nánast frá stofnun eða síðustu rúm tuttugu og átta ár, hefur hún verið ein af stærstu 

auglýsingastofunum á markaði. Hún varð til úr samruna tveggja auglýsingastofa sem hétu 

„Svona gerum við“ og „Fljótt fljótt“. Hjalti Jónsson hefur setið báðum megin borðsins, en hans 

fyrstu kynni af Íslensku auglýsingastofunni voru sem viðskiptavinur hennar á árunum 1996 til 

2001 en þá starfaði hann við markaðsmál hjá Nóa Siríus. Árið 2003 hóf hann störf hjá Íslensku 

auglýsingastofunni og hefur átt meirihluta í stofunni með viðskiptafélaga sínum frá 2008 (Hjalti 

Jónsson, munnleg heimild, 2018). 

3.4.1 Efnahagshrunið 2008 

 Allt frá þeim tíma er Hjalti var viðskiptavinur stofunnar og til dagsins í dag, hefur mikið 

breyst. Samfélag hvers tíma hefur að sjálfsögðu ávallt sett mark sitt á starfsemi stofunnar en 

enginn einn atburður hefur haft meiri og alvarlegri áhrif á starfsemina og atvinnugreinina alla 

en efnahagshrunið árið 2008. Áhrifa hrunsins gætti hjá flestum starfstéttum en auglýsingastofur 

landsins upplifðu aðstæður sem aldrei höfðu komið upp áður þar sem skrúfað var fyrir nánast 

allt auglýsingafjármagn og flest öll verkefni hurfu yfir nóttu. Eins og gefur að skilja fylgdi 

þessum tíma mikil óvissa. Ekkert var hægt að skipuleggja fram í tímann og áform og stefnur 

flestra auglýsingastofa landsins því í lausu lofti. Auglýsingastofur byggja rekstur sinn á 

Mynd 12: Vörumerki Íslensku 

Auglýsingastofunar 
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útseldum klukkustundum, en við þær aðstæður sem komu upp árið 2008 sat stofan uppi með 

fleiri þúsundir klukkutíma umfram eftirspurn og neyddist því til að segja upp stórum hluta 

starfsmanna (Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 2018). 

3.4.2 Stafræn tækni og samfélagsmiðlar 

 Árin eftir hrunið snerust að mestu leiti um uppbyggingu stofunnar og að koma henni á 

þann stað sem hún var á áður. Það hefur tekist vel en stofan er töluvert öðruvísi uppbyggð en 

fyrir hrun. Stuttu eftir hrunið réði stofan inn fyrsta starfsmanninn sem eingöngu átti að einblína 

á samfélagsmiðlana sem þá voru að koma fram  á sjónarsviðið. Íslenska auglýsingastofan vill 

ávallt vera nokkrum skrefum á undan sínum viðskiptavinum ef mögulegt er, svo fyrstu árin var 

eftirspurn eftir samfélagsmiðlaráðgjöf eða markaðsstarfi á netinu ekki mikil. Engu að síður hóf 

stofan að byggja upp „online og digital“ deild þótt ekki væri mikill skilningur á því að þessir 

miðlar þyrftu athygli og í raun ekki minni sérfræðiþekkingu en sjónvarps- , prent- eða útvarps- 

auglýsingar. Því reyndust viðskiptavinir tregir til að greiða fyrir þessa þjónustu. Þetta hefur 

mikið breyst á undanförnum árum enda meiri skilningur fyrir gagnsemi samfélagsmiðla til að 

ná til viðskiptavina. Allur gangur er síðan á hvernig fyrirtæki nýta starfsemi auglýsingastofa í 

þessu skyni. Sum fyrirtæki sjá alfarið um þetta sjálf en önnur kaupa ráðgjöf, þekkingu og 

þjónustu af auglýsingastofunum og vinna svo með miðlana og nýta sitt fólk til að fylgja 

ráðgjöfinni eftir (Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 2018).  

 Eins og áður sagði voru í eldri ritgerðinni vangaveltur um hvaða kynningarleiðir væri 

hægt að nota aðrar en auglýsingar til að ná til viðskiptavina. Höfundur veltir fyrir sér hvort 

samfélagsmiðlarnir geti verið svar við þessum vangaveltum sem ekki voru komnir fram á 

þessum tíma. Hjalti Jónsson telur að það geti að hluta til verið, þar sem samfélagsmiðlar eru að 

verða mikilvægari hluti af starfsemi markaðssetningar fyrirtækja og verkfærakistu auglýsinga-

stofa. Þessar hefðbundnu kynningaraðferðir eiga hins vegar ennþá vel við, jafnvel dreifibréfin 

sem þá voru nýjung. Samfélagsmiðlarnir eru því ekki að koma í stað annarra kynningaraðferða 

sem áður þekktust heldur eru frekar viðbót í verkfærakistuna (Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 

2018). 

3.4.3 Persónuverndarlöggjöfin 

 Líkt og fram kom í kafla 2.4 mun ný persónuverndarlöggjöf taka gildi á árinu 2018. 

Mikil óvissa virðist ríkja um áhrif hennar á starf auglýsingastofa en þegar viðtalið var tekið eru 

aðeins nokkrar vikur í að hið evrópska regluverk verði innleitt í íslenska löggjöf. Íslenska 

auglýsingastofan er ekki langt komin við innleiðingu hennar í starfsemi sína en stofan telur að 
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löggjöfin muni ekki hafa mikil áhrif á dagleg störf (Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 2018).  

 Höfundur veltir þó fyrir sér hvort löggjöfin muni ef til vill setja auglýsingastofur á sama 

stað og þær voru á fyrir þrjátíu árum síðan varðandi nálgun persónuupplýsinga. Eins og fram 

kemur í textanum hér að ofan þá var mögulegt að nálgast markhópa en sérstakt leyfi þurfti frá 

Hagstofu Íslands til að senda markpóst á einstaklinga. Í dag hefur þetta breyst að því leiti að 

viðskiptavinirnir eiga auðveldar með að ná til fyrirtækjanna fyrir tilstilli samskiptamiðla. En 

eins og áður sagði mun ný persónuverndarlöggjöf taka gildi á árinu 2018 þar sem meðal annars 

verður sú skylda lögð á fyrirtæki að fá fyrirfram samþykki frá viðskiptavini áður en honum er 

sent kynningarefni eða fyrirtæki vill nálgast hann vegna annarra þátta. Samkvæmt þess má færa 

fyrir því rök að á vissan hátt séu auglýsendur að fara þrjátíu ár aftur í tímann, þar sem aðgangur 

að viðskiptavinum virðist aftur verða takmarkaður nema með fyrirfram samþykki viðskipta-

vinarins. Hins vegar er rétt að geta þess að enn á eftir að sjá hvernig löggjöfin verður túlkuð í 

framkvæmd, þar sem ýmis atriði virðast bjóða upp á ólíka túlkun og því tíminn sem mun leiða 

í ljós hver áhrif hin nýja löggjöf mun hafa á auglýsingastofur.  

3.4.4 Samband íslenskra auglýsingastofa, SÍA 

Eins og áður sagði eiga sjö auglýsingastofur aðild að SÍA árið 2018. Samkvæmt ritgerðinni frá 

árinu 1988 voru aðildarfyrirtækin nítján og hefur því mikil fækkun orðið á þrjátíu árum. 

Auglýsingastofum á markaði hefur hins vegar fjölgað mikið að minnsta kosti á síðustu tíu árum. 

Hjalti Jónsson veitti innsýn í ástæður þeirrar þróunar og kom fram með sínar skýringar.  

 Í fyrsta lagi hefði viðskiptavinum á markaði hreinlega fækkað sökum samruna og 

sameininga. Til dæmis hefðu á árinu 1988, þegar auglýsingastofur innan SÍA voru nítján talsins, 

verið starfandi bankarnir Alþýðubankinn, Útvegsbankinn, Samvinnubankinn, Verzlunar-

bankinn og Iðnaðarbankinn, en enginn þessara banka væri starfandi í dag, þeir annað hvort 

sameinuðust eða lögðu upp laupana. Fyrir vikið væru færri stórir aðilar á samkeppnismarkaði 

sem gerði það að verkum að stórum aðilum fækkaði sem erindi ættu við auglýsingastofur. 

Auglýsingastofurnar væru því einnig færri og stærri þar sem viðskiptavinirnir væru færri og 

stærri.  

 Í öðru lagi sagði Hjalti að þröskuldurinn inn á auglýsingamarkaðinn væri ekki hár, þar 

sem  auðvelt væri fyrir einn eða tvo aðila að kaupa kerfi og tölvur og „kalla sig“ 

auglýsingastofu. Þar af leiðandi væri mikið af skráðum auglýsingastofum á markaði en ekki 

margar þeirra gætu mætt aðildarkröfum SÍA, til dæmis má nefna að auglýsingastofa verður að 

hafa sýnt fram á starfshæfni og traustan rekstur í að minnsta kosti tvö ár auk fleiri skilyrða. 

(http://www.sia.is/log-og-reglur/) Álykta má því að aðild auglýsingastofu að SÍA sé eins konar 
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gæðastimpill fyrir auglýsingastofu sem sýnir fram á ákveðna hæfni og sérfræðiþekkingu sem 

stofan býr yfir (Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 2018). 

3.4.5 Samskipti auglýsenda og auglýsingastofa 

 Í starfi auglýsingastofa felast mikil samskipti við auglýsandann og markaðsráðgjöf en 

fyrir um þrjátíu árum voru þessi samskipti ekki svo skýr. Eins og kemur fram í kaflanum um 

auglýsingastofur árið 1988 eru þrjú atriði sem vöktu sérstaklega athygli höfundar varðandi 

samskipti auglýsenda og auglýsingastofa á þeim tíma.   

 Fyrsta atriðið sneri að misskilningi milli auglýsenda og auglýsingastofa varðandi 

viðhorf hvors annars á tilgangi auglýsinga. Auglýsendur litu á auglýsingar fyrst og fremst sem 

upplýsingamiðlun en auglýsingastofur töldu að auglýsendur litu á auglýsingar sem fjárfestingu 

frekar en upplýsingamiðlun. Í dag virðist þessa misskilings á viðhorfum hvors annars ekki gæta  

þar sem almennt er meiri virðing borin fyrir markaðsstarfinu og auglýsendur sjá meiri tilgang 

með auglýsingum en áður. Mikill munur er á tilkynningum og auglýsingum. Auglýsendur í dag 

skilja tilgang auglýsinga gagnvart því að byggja upp- og viðhalda ímynd og öðlast traust 

viðskiptavinarins, en til þess verður auglýsingin að vera sönn. Ef auglýsingin sem fyrirtækið 

sendir út til neytandans til að kynna vöru eða þjónustu er ekki sönn eða byggð á réttum 

staðreyndum, þá hefur það áhrif á ímynd auglýsandans og traust viðskiptavinarins gagnvart 

honum. Auglýsendur í dag skilja því mikilvægi þess að skilaboðin sem auglýsingin sendir til 

viðskiptavinarins með auglýsingunni séu rétt.   

 Annað atriðið sneri að hlutverki auglýsingastofa í markaðsstarfi viðskiptavina sinna. 

Auglýsingastofur vildu gjarnan taka mikinn þátt í markaðsstarfi viðskiptavina sinna á allan hátt, 

ekki aðeins því sem sneri að hönnun auglýsinga, en auglýsendur töldu sig færari um stjórnun 

markaðsstarfsins þar sem þeir þekktu sína vöru og þjónustu best. Gera má ráð fyrir að á þessum 

tíma, líkt og í dag, séu óskir um þátttöku auglýsingastofu í markaðsstarfi fyrirtækja mismunandi 

eftir fyrirtækjum og jafnvel einstaklingum. Engu að síður hefur það breyst á þessum þrjátíu 

árum að greining og ráðgjöf er orðin ríkari hluti af starfi auglýsingastofa gagnvart 

viðskiptavinum sínum. Viðskiptavinurinn sækir meira í ráðgjöf og umræður við auglýsinga-

stofur auk þess sem flæði upplýsinga, rannsókna og greiningarvinnu frá fyrirtæki til auglýsinga-

stofa hefur bæst til muna frá fyrri tíma.   

 Þriðja atriðið sem vakti athygli höfundar varðandi samskipti auglýsenda og 

auglýsingastofa á árinu 1988, varðaði annars vegar þær kröfur sem fyrirtæki gátu gert til 

auglýsingastofa og hins vegar hvernig kröfur auglýsingastofum fannst að fyrirtæki gætu gert til 

sín varðandi starfið. Setning sem einkenndi þessa hugsun fyrir þrjátíu árum var, „auglýsendur 
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eru kaupendur, en stofurnar seljendur“, og fyrir vikið gátu auglýsendur gert ríkar kröfur til 

auglýsingastofa. Þessi setning á að vissu leiti enn við í dag en þó er viðhorfið nokkuð breytt. 

Kröfur viðskiptavina á auglýsingamarkaði eru háar og þjónustustigið hátt stillt, en samvinna 

viðskiptavina og auglýsingastofa er betri. Eins og komið hefur fram er ráðgjöf stór hluti af starfi 

auglýsingastofa og því geta komið upp þær aðstæður að þessir tveir aðilar, auglýsendur og 

auglýsingastofur, séu ekki sammála um stefnu markaðssetningar auglýsandans. Þá er það tekið 

til umræðu og auglýsingastofan færir rök fyrir af hverju hún telji eina leið betri en aðra til 

árangurs, en auglýsandinn ræður ávallt ferðinni á endanum, enda veit viðskiptavinurinn (þ.e. 

auglýsandinn í þessu tilviki) ávallt best. Með hækkandi þjónustustigi er krafan um 

viðbragðstíma við vinnslu hugmynda, frá því þær koma frá markaðsdeild fyrirtækis þar til þær 

eru orðnar að birtingarhæfu efni á markaði, ávallt að minnka. Segja má að framleiðni á 

auglýsingamarkaði hafi stóraukist með árunum. Stofur leysa af hendi fleiri verkefni á skemmri 

tíma og lægra verði en áður þar sem skemmri tíma tekur að vinna verkefnin (Hjalti Jónsson, 

munnleg heimild, 2018). 

3.4.6 Framtíðin 

Síðasti kafli eldri ritgerðarinnar fjallaði um framtíð auglýsingamarkaðarins, hvernig 

auglýsendur og auglýsingastofur litu til framtíðar. Algengasta svar við spurningunni var 

„Auglýsingastofur munu stækka og fækka“ (Kristján Þorbergsson, 1988, bls 96). Einnig var 

staðhæft að sérhæfing myndi aukast, samkeppni harðna og gerðar yrðu meiri kröfur til stofanna 

um fulla þjónustu, sem gera myndi rekstur minni stofa það flókinn að þeim yrði bolað út af 

markaðinum. Af sömu ástæðum var gert ráð fyrir á þessum tíma að auglýsingastofur myndu 

sérhæfa sig meira á ákveðnu sviði (Kristján Þorbergsson, 1988).  

 Álykta má að gróft á litið hafi framtíðarspáin ræst miðað við þær upplýsingar sem aflað 

var við vinnslu þessarar ritgerðar sbr. og svör Hjalta Jónssonar. Erfitt er að spá fyrir um hver 

verði framtíð auglýsingastofa næstu þrjátíu árin þar sem þróun á öllum sviðum í rekstri þeirra 

er hröð og næsta ófyrirsjáanleg. Síðustu áratugi hefur hraðinn aukist mikið og því fátt sem  gefur 

ástæðu til að ætla að það hægi á hraða þróunarinnar. Mat Hjalta Jónssonar á framtíð 

auglýsingastofa er að þær muni vera í stöðugu endurmati, þurfi sífellt að vera tilbúnar að prófa 

nýja hluti og að keppast við að verða ekki eftirbátar. Mögulega muni aðferðir auglýsinga-

stofanna á markaðssetningu á samfélagsmiðlum breytast, þar sem sumar stofur muni mögulega 

breyta skipulagi sínu til að innleiða markaðssetningu á samfélagsmiðlunum, en aðrar muni 

mögulega kaupa þá þjónustu af þriðja aðila, verktaka, þar sem í dag eru að koma fram 

auglýsingastofur sem sérhæfa sig í markaðssetningu á samfélagsmiðlunum. Hraði þróunarinnar 
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muni eflaust aukast enn frekar og tæknibreytingar setja sitt mark á komandi þróun 

auglýsingastofa á Íslandi. Enn þann dag í dag eru hefðbundnir miðlar gríðarlega sterkir á Íslandi 

(Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 2018). Í raun er íslenskur auglýsingamarkaður einstakur að 

þessu leiti, þar sem blaðalestur er meiri hér á landi en þekkist víða erlendis, auk þess sem 

íslenskt efni fær mjög góðar viðtökur innanlands. Þó svo að miðlum fjölgi, krafa viðskiptavina 

um hraða vinnslunnar verði meiri, er raunin sú að þessir hefðbundnu miðlar og aðferðir úreldast 

ekki jafn hratt og ef til vill mætti gera ráð fyrir í fyrstu. Þvert á móti eru þeir enn mikið notaðir 

af almenningi og yfirtaka samfélagsmiðla því ekki fyrirsjáanleg („Íslenskur 

auglýsingamarkaður einstakur“, 2017).  

 Í stuttu máli má segja að alveg sama hver þróunin verður í samfélaginu og hvernig sem 

tækin eða miðlarnir þróast og breytast, þá verði starf auglýsingastofu ávallt byggt upp á sama 

hátt. Það þarf alltaf góða hugmynd. Auglýsandi er með eitthvert verkefni eða upplýsingar sem 

koma þarf á framfæri. Til þess eru aðferðir og leiðir á margskonar vettvangi en til þess þarf 

innsæi og þekkingu til að útfæra hugmyndina svo hún slái í gegn og nái til viðskiptavinarins. 

Birtingarformið og miðlarnir geta breyst í tímans rás og við þá bæst, en fræðin og framsetning 

markaðsstarfsins byggir alltaf á sömu grunnforsendu, að koma hugmynd til viðskipavinar 

(Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 2018).  
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4 Hugleiðingar & lokaorð 

Í upphafi ritgerðarinnar var lagt upp með það markmið að fara aftur til fortíðar og kanna 

auglýsingastofur í dag í samanburði við árið 1988. Hvernig auglýsingastofur hafa breyst og 

aðlagað sig breyttu markaðsumhverfi með sérstakri áherslu á tilkomu stafrænnar tækni og 

samfélagsmiðla.  

 Á þessum tíma hafa ýmsar breytingar orðið í starfi auglýsingastofa, eitthvað hefur bæst 

við og annað úrelst að einhverju leiti. Á töflu 3 hér á eftir má sjá helstu birtingarmyndir og 

aðferðir auglýsinga sem komið hafa fram hér á undan. Á töflunni má sjá hvaða aðferðir 

auglýsinga voru notaðar árið 1988, hverjar eru enn í notkun og hverjar hafa bæst við þrjátíu 

árum síðar.  

Tafla 3: Helstu markaðstæki, þá og nú 

Flokkur Notað 1988? Notað 2018? 

Tilkynningar 
 

Tilkynningar eru í raun fyrsta 

birtingarmynd auglýsinga og 

hafa því ávallt verið notaðar. (Sjá 

kafla 2.1) 

 

Tilkynningar eru enn notaðar.  

Blaðaauglýsingar 
 

Tilkynningar, forveri auglýsinga 

birtust fyrst í vikuritum eða 

dagblöðum á nítjándu öldinni. 

(Sjá kafla 2.1) 

 

Blaðaauglýsingar eru enn 

notaðar. 

Útvarps-

auglýsingar  

Sögu útvarps á Íslandi má rekja 

til ársins 1926 en þá var fyrsta 

útvarpsútsendingin á Íslandi 

(Ísidór Jökull Bjarnason, ofl., 13. 

júní 2012). 

 

Útvarps auglýsingar eru enn 

notaðar. 

Sjónvarps-

auglýsingar  

Sögu sjónvarpsútsendinga á 

Íslandi má rekja til ársins 1966 

(Oddný Sen, 28. október 1995). 
 

Sjónvarpsauglýsingar eru enn 

notaðar. Þær eru besta leiðin 

til að ná til neytenda skv. 

Hjalta Jónssyni hjá Íslensku 

auglýsingastofunni.  

Dreifibréf 
 

Fram kemur í ritgerðinni 1988 að 

notkun dreifibréfa sé ný til 

komin. Auglýsendur sem eru 

ekki þegar búnir að innleiða þau 

eru að vinna í því (Kristján 

Þorbergsson, 1988).  

 

Dreifibréf eru enn notuð.  
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Blogg  

Árið 1988 voru „blogg“ ekki 

komin fram á sjónarsviðið enda 

kom internetið ekki til sögunnar 

á Íslandi fyrr en árið 1989 

(Maríus Ólafsson, 3.11.2006). 

 

Blogg eru vinsæl 

dægrastytting á internetinu en 

þau virka sem eins konar 

dagbókarfærsla í stafrænu 

formi, oftar en ekki frá 

áhrifavöldum.  

Samfélagsmiðlar 
(Facebook, Instagram, 

Snapchat,Twitter, 

Youtube ofl.) 
 

Samfélagsmiðlarnir voru ekki 

komnir til sögunnar árið 1988. 

(Sjá kafla 2.3) 

 

Árið 2004 hóf Facebook 

starfsemi. Fjöldi samfélags-

miðla hefur fylgt í kjölfarið. 

Facebook er engu að síður 

langlífasti samfélagsmiðillinn 

hingað til (Phillips, Sarah., 

25. júlí 2007). 

Áhrifavaldar  

  

Áhrifavaldar eru nýlegir 

fylgihlutir samfélagsmiðlanna og 

voru því ekki komnir fram árið 

1988 í þeirri mynd sem þeir 

birtast árið 2018 (ÍMARK, 

2017). Vöruinnsetning (e. 

product placement) hefur hins 

vegar viðgengist allt frá upphafi 

kvikmynda. Þá eru vörur 

staðsettar áberandi í mynd og 

ætlunin að hafa markaðsleg áhrif 

á áhorfanda kvikmyndarinnar. 

Vöruinnsetning var því til staðar 

árið 1988 en ekki áhrifavaldar 

eins og átt er við í dag (Newell, 

J.,  Salmon, T. og Chang, S., 

2010). 

 

Árið 2018 eru áhrifavaldar 

tiltölulega nýleg viðbót við 

markaðssetningu á 

samfélagsmiðlunum. 

(„Áhrifavaldar komnir til að 

vera“, 2018).  

Frá upphafi auglýsingabirtinga fyrir rúmum 170 árum hafa birtingarmyndir auglýsinga 

þróast allt frá tilkynningum til áhrifavalda á samfélagsmiðlum. Á þeim tíma sem fyrri ritgerðin 

var skrifuð hafði þá þegar mikil þróun átt sér stað og auglýsingastofur gátu valið úr mörgum 

aðferðum til að auglýsa. Nú er umhverfi auglýsingastofa og samfélagið í heild að mörgu leiti 

allt annað en þá var fyrir þrjátíu árum. Tæknivöxtur frá aldamótum og flæði upplýsinga til 

neytenda í kjölfar hans hefur gert það að verkum að stafræn markaðssetning er orðin að 

mikilvægum hluta markaðsstarfs fyrirtækja. Stafræn tækni og samfélagsmiðlar eru einnig að 

verða mikilvægur vettvangur fyrirtækja til að eiga í samskiptum við viðskiptavini sína, en 

einnig vettvangur viðskiptavina til að eiga í samskiptum við fyrirtæki og sín á milli. Fyrirtæki 

hafa því úr fleiri markaðstækjum að velja, þar sem þessar auglýsinga- og kynningaraðferðir 

hafa bæst í verkfærakistu markaðsstjórnenda og auglýsingastofa. Nauðsynlegt hefur reynst að 

https://www.visindavefur.is/author.php?id=1170
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skerpa á persónuvernd vegna verulegs vaxtar samfélagsmiðlanna í kjölfar tækniþróunarinnar.  

Lög og reglur hafa ekki þróast samhliða vexti miðlanna og mögulegrar hættu sem fylgir 

upplýsingamiðlun og notkun á vettvangi þeirra. Enn sem komið er eru áhrif nýrrar 

persónuverndarlöggjafar, sem taka mun gildi á árinu 2018, á starf auglýsingastofa ekki að öllu 

leiti komin í ljós. Í kjölfar aukinnar tækni og upplýsingaflæðis í umhverfi auglýsingastofa er 

ríkari krafa viðskiptavina þeirra um aukinn hraða á afhendingu verkefna. Auglýsingastofur hafa 

því sífellt minni tímaramma til verkefnavinnslu. Framleiðni auglýsingastofa eykst stöðugt með 

þessari hröðu þróun þar sem fleiri verkefni verða til á skemri tíma en var fyrir þremur áratugum.  

Starfsemi auglýsingastofa hefur í stærstu dráttum ekki mikið breyst á síðustu þrjátíu 

árum. Samskipti þeirra við viðskiptavini sína hafa þó breyst og aukin samvinna er þeirra á milli 

í markaðssetningu í dag. Auglýsingastofur fá einnig almennt meira nú að taka þátt í markaðs-

starfi fyrirtækja en áður var, auk þess sem viðskiptavinir stofanna sækja meiri markaðsráðgjöf 

og umræður við stofurnar en áður var um markaðsmál. Skilningur auglýsandans á mikilvægi 

auglýsinga er meiri en áður, þar sem vitund um áhrif auglýsinga á ímynd fyrirtækis gagnvart 

viðskiptavininum og traust hans á auglýsandanum hefur aukist.  

Í þessari ritgerð hefur verið stiklað á stóru og gerð grein fyrir helstu þróun og breytingum 

sem átt hafa sér stað í umhverfi auglýsingastofa síðustu þrjátíu ár og helstu áhrif sem það hefur 

haft á starf þeirra, sem og markaðsstarf fyrirtækja, almennt. Margt áhugavert kom í ljós við 

vinnslu ritgerðarinnar á stöðu auglýsingastofa í dag sem gefur tilefni til frekari rannsókna.  Má 

þar nefna dæmi um möguleg áhrif nýju persónuverndarlöggjafarinnar en innleiðing hennar 

stendur nú yfir og áhrif hennar enn óljós. Einnig er áhugavert að kanna frekar hvernig eftirlit 

með duldum auglýsingum og áhrifavöldum á samfélagsmiðlum muni þróast á næstu árum, 

meðal annars í kjölfar persónuverndarlöggjafarinnar og aukinnar vitundar neytenda sem nú á 

sér stað í kjölfar áberandi mála í fjölmiðlum. Dæmi um slíkt er sala upplýsinga notenda 

samfélagsmiðilsins Facebook til Cambridge Analytica. Að lokum má velta upp hversu fróðlegt 

það væri eftir þrjátíu ár, árið 2048, að fara aftur til fortíðar og skoða þróunina frá nútímanum 

til þess tíma. Gera má ráð fyrir að sú þróun eigi eftir að verða mun hraðari en verið hefur 

síðastliðin þrjátíu ár, sérstaklega í ljósi þeirra miklu breytinga sem átt hafa sér stað í stafrænni 

tækni og samfélagsmiðlum síðustu tíu árin.  
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Viðauki 1 – Viðtalsspurningar  

Viðtal við Hjalta Jónsson, framkvæmdastjóra Íslensku auglýsingastofunnar 

 

1. Hvenær byrjaðir þú að starfa á auglýsingamarkaði?  

 

2. Finnst þér hlutverk auglýsingastofa hafi breyst frá því að þú hófst störf við Íslensku 

auglýsingastofuna? 

 

3. Hvernig skilgreinir /myndir þú lýsa hlutverki þinnar auglýsingastofu?   

a. Hvernig hefur hlutverkið þróast í gegnum árin?  

b. Hvernig sjáið þið hlutverk ykkar (þ.e. auglýsingastofa almennt) í framtíðinni? 

 

4. Gætir þú sagt mér frá í grófum dráttum sögu Íslensku Auglýsingastofunnar?  

 

5. Hverjar telur þú vera helstu áskoranir auglýsingastofa almennt í dag?  

 

6. Telur þú að aðferðir auglýsingastofa og auglýsenda að ná til neytenda hafi breyst mikið 

á síðustu þremur áratugum, og ef svo, hvernig þá?  

  

7. Hvernig myndir þú lýsa þróuninni og helstu breytingum á auglýsingamarkaði síðustu 

ár?  T.d. með tilliti til tæknivæðingarinnar og samfélagsmiðla?  

a. Hvenær finnst þér samfélagsmiðlar hafi byrjað að hafa „áberandi“ áhrif á starf 

auglýsingastofa?  

 

8. Við vinnslu ritgerðarinnar tók höfundur eftir að margar auglýsingastofur eru á markaði 

(skv tölum Hagstofunnar eru 330 auglýsingastofur skráðar árið 2017, en alls ekki allar 

eru starfrækar í dag) en aðeins 7 eru skráðar á heimasíðu Sambands Íslenskra 

Auglýsingastofa sem meðlimir. Til samanburðar má nefna að í ritgerðinni frá árinu 1988 

er tekið fram að þá eru meðlimir 19 auglýsingastofur. Jafnvel í ritgerð sem ég fann frá 

árinu 2013, þar sem upptalning er á auglýsingastofum innan SÍA á þeim tíma, eru þær 

9 talsins.   

a. Getur þú útskýrt fyrir mér mögulegar ástæður þess að fleiri auglýsingastofur eru 

ekki meðlimir SÍA? (Af hverju eru ekki allir með?) 
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b. Hver er ávinningur þess að vera meðlimur af SÍA?  

 

9. Á árinu 2016 skrifuðu forsetar Evrópuþingsins og – ráðsins undir nýja evrópska 

persónuverndarlöggjöf sem gert er ráð fyrir að verði innleidd í íslensk lög á árinu 2018. 

a. Hvaða áhrif mun hún hafa á auglýsendur og auglýsingastofur? 

b. Mun hún „takmarka“ ykkar starf á einhvern hátt eða breyta því á þann hátt að 

gera auglýsingastofum erfiðar fyrri?  

c. Mun þessi löggjöf breyta verklagi ykkar á einhvern hátt? Og ef svo, hvernig? 

 

10. Í ritgerðinni 1988 er fjallað um misskilning milli auglýsenda og auglýsingastofa á 

viðhorf hvors annars á tilgangi auglýsinga. Í ritgerðinni frá árinu 1988 stendur:  

„Áhugavert er að sjá að flestir auglýsendur líta á auglýsingar fyrst og fremst sem nauðsynlega 

upplýsingamiðlun en  auglýsingastofur telja hins vegar að fyrirtæki líti á auglýsingar frekar sem 

fjárfestingu en upplýsingamiðlun.“ (Kristján Þorbergsson, 1988).  

a. Telur þú að þessi misskilningur sé enn til staðar í dag?   

Hvernig telur þú að auglýsingastofur meti viðhorf auglýsenda í dag til 

auglýsinga? 

 

11. Í ritgerðinni frá 1988 er einnig fjallað um hlutverk auglýsingastofa í markaðsstarfi 

fyrirtækja. Þ.e. álit annars vegar  auglýsanda og hins vegar auglýsingastofa varðandi 

hversu mikinn þátt auglýsingastofur eiga að taka í markaðsstarfi viðskiptavina þeirra. Í 

ritgerðinni frá árinu 1988 stendur:    

„Flestar auglýsingastofur leggja mikið upp úr samvinnu við auglýsendur og vilja vera virkur 

þátttakandi í markaðsstarfi þeirra á allann hátt, ekki aðeins því sem snýr að hönnun auglýsinga. 

Auglýsendurnir reynast ekki alveg sammála þessu en þeir telja sig færari um stjórnun 

markaðsstarfsins þar sem þeir þekki betur til vörunnar sem á að auglýsa en auglýsingastofan.  

Þó er tekið fram að auglýsendur vilji að auglýsingastofur fari út í frekari markaðsráðgjöf en 

raunin var þá.“ (Kristján Þorbergsson, 1988). 

a. Telur þú að þessi staða hafi breyst mikið á síðustu þrjátíu árum, þ.e. að 

auglýsingastofur séu annað hvort að taka meiri eða minni þátt í almennu 

markaðsstarfi viðskiptavina sinna? 

b. Telur þú að markaðsráðgjöfin sé almennt meiri en hún var á þessum tíma (m.v. 

textann hér að ofan) 
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12. Í ritgerðinni frá 1988 kemur einnig fram að ósamræmi virðist hafa verið þá um réttmæti 

krafa sem auglýsandi/fyrirtæki  gerir til auglýsingastofu og öfugt. Í ritgerðinni frá árinu 

1988 stendur:  

„Sumir auglýsendur halda því fram að þeir geti gert ótakmarkaðar kröfur til auglýsingastofa, en 

þær geti hins vegar ekki gert neinar kröfur til þeirra á móti þar sem auglýsendur eru kaupendur, 

en stofurnar seljendur. Algengustu kröfur auglýsenda eru fagþekking og gæði, heiðarleiki, 

stofur hafi metnað fyrir hönd viðskiptavinarins og séu sanngjarnir í reikningum. Þá nefndu 

nokkrir auglýsendur sérstaklega að stórir viðskiptavinir eigi að hafa forgang í hraða verkefna. 

Einnig að þeir stóru geti gert kröfu um mikil gæði þjónustu þar sem þeir eru látnir borga vel 

fyrir hana.“  

„[Auglýsingastofur í úrtakinu] telja fyrirtæki fá út mun árangursríkari auglýsingar og betri 

nýtingu á auglýsingastofu sinni ef hún er gerð virkur þátttakandi í markaðsmálum þess. 

Nokkrum [auglýsingastofum] finnst fyrirtæki geti gert kröfur um ráðgjöf, að stofan sé hlutlaus 

og geti gagnrýnt ef þörf er á. Sumar stofur vilja leggja áherslu á sömu kröfur og þeim finnst 

þær geta gert til fyrirtækjanna, s.s. traust.“  

Í textanum hér að ofan er það nokkuð skýrt að álit auglýsingastofa almennt á þessum 

tíma var að auglýsandi/ fyrirtæki gæti gert kröfu á hana um almenna þátttöku í 

markaðsstarfi og markaðsráðgjöf. Auglýsandi virðist hins vegar vera kröfuharðari og 

líta á samskiptin meira sem einstefnu þar sem „auglýsendur eru kaupendur, en stofurnar 

seljendur.“  

a. Telur þú að viðhorf gagnvart þessum kröfum sem fyrirtæki og auglýsingastofur 

geta réttlætanlega gert til hvors annars hafi breyst á síðustu þrjátíu árum?  

b. Ef svo, hvernig?  

 

13. Í ritgerðinni sem ég tek mið af frá árinu 1988 eru tekin viðtöl við starfsmenn 

auglýsingastofa og þeir spurðir hvort þeir telji að betur væri hægt að ná til neytenda með 

öðrum aðferðum en auglýsingum. Í ritgerðinni frá árinu 1988 stendur:    

„Allir, bæði auglýsendur og auglýsingastofur, álíta að hægt sé að nota aðrar kynningarleiðir en 

auglýsingar. Margt er þá nefnt eins og t.d. bein sölustarfsemi (direct marketing) og þá helst 

dreifibréf (direct mail). Mikill áhugi er fyrir dreifibréfum. Flestir eru annað hvort með það í 

gangi, eða að taka það upp. Nokkrir kvörtuðu hins vegar um upplýsingaskort. Ákveðnar hömlur 

væru í gangi t.d. varðandi notkun á þjóðskrá, sérstaka heimild þurfi frá Hagstofu Íslands til að 

fá útskrift á ákveðnum aldurshóp. Þetta er gert til að vernda einstaklinga.“ (Kristján 

Þorbergsson, 1988).  
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 Þessi spurning er því tvískipt: 

a. Telur þú að stafræn markaðssetning og samfélagsmiðlar séu þær 

kynningarleiðir, aðrar en auglýsingar sem auglýsendur og auglýsingastofur tala 

um hér að ofan? 

b. Í textanum er talað um hömlur sem hindra aðgang auglýsingastofa að 

upplýsingum sem gæti gefið þeim greiða leið að ákveðnum aldurshóp. Telur þú 

að persónuverndarlöggjöfin sem taka á gildi um mitt ár 2018 muni skapa sömu 

eða svipaðar hömlur og lýst er í textanum frá 1988? M.ö.o., er nýja persónu-

verndarlöggjöfin að það effective og ströng að hún færir upplýsingaflæðið aftur 

nálægt því sem það var árið 1988? 

 

14. Í ritgerðinni frá árinu 1988 er kafli nefnist   

  „Þróun í framtíðinni á auglýsingamarkaðnum“. Í kaflanum stendur:  

„„Auglýsingastofur munu stækka og fækka“ er algengasta svarið við þessarri spurningu. Flestir 

telja þetta þá verða sökum harðnandi samkeppni að gerðar verða mun meiri kröfur til stofanna 

um fulla þjónustu og rekstur stofa verði því flóknari og erfiðari viðureignar fyrir litlar stofur. 

Þær verði þó til staðar.“ (Kristján Þorbergsson, 1988).  

a. Telur þú að þessi spá frá árinu árið 1988 hafi ræst? 

b. Hver telur þú að framtíð auglýsingastofa verði? 
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