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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 (ECTS) eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands, með áherslu á markaðsfræði og alþjóðaviðskipti.  Leiðbeinandi var Þórarinn 

Hjálmarsson og færi ég honum bestu þakkir fyrir leiðsögn. Einnig vil ég þakka fjölskyldu 

fyrir allan þann stuðning sem mér hefur verið veittur og föður mínum fyrir yfirlestur. Að  

lokum þakka ég viðmælendum mínum fyrir að hafa gefið sér tíma til að spjalla við mig og 

fyrir þeirra innlegg í skrifin.
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Útdráttur 

 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða með hvaða hætti handverksbrugghús stunda 

markaðssamskipti út frá þeim lögum sem eru gildandi hér á landi. Það er áhugavert að 

skoða í ljósi þess að hér gilda áfengislög sem heimila ekki auglýsingar á áfengi nema tekið 

sé fram að um léttöl sé að ræða.   

Áfengislögin nr. 75 15. júní 1998 voru skoðuð og hvaða áhrif þau hafa á 

markaðssamskiptin. 20. gr laganna á við um auglýsingabann á áfengi. Það er mikil 

umfjöllun um auglýsingabannið í fjölmiðlum og er gert ráð fyrir að breytingar verði gerðar 

á lögunum. Þar eru tvö sjónarmið sem takast á, hagsmunir atvinnurekenda annars vegar 

og svo lýðheilsusjónarmið hins vegar. Núgildandi lög koma samt sem áður ekki í veg fyrir 

að fyrirtæki auglýsa áfengisvörur sínar á erlendum samfélagsmiðlum sem beinast að 

íslenskum markhópum. Lögin eru ekki í samræmi við öra þróun og tæknibreytingar. 

Höfundur komst að því að Facebook er vinsælasti og algengasti miðillin sem fyrirtækin 

nýta sér og Snapchat nýtur minnstrar hylli og var því ákveðið að fjalla ekkert um hann. 

Aðeins tvö fyrirtæki af þeim 26 notfæra sér þann miðil. 

Flest fyrirtækin eru vel sýnileg og eru að gera sitt til þess að koma vörum sínum á 

framfæri.  

 



 

6 

Efnisyfirlit 

Töfluskrá..................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ............................................................................................................. 9 

2 Handverksbrugghús ........................................................................................... 11 

2.1 Brugghús á Íslandi ...................................................................................... 12 

3 Áfengislög .......................................................................................................... 13 

3.1 Áhrif laga á markaðssamskipti brugghúsa.................................................. 13 

4 Markaðssamskipti brugghúsa ............................................................................ 16 

4.1 Stafræn markaðssetning ............................................................................ 17 

4.1.1 Vefsíður ............................................................................................... 19 

4.1.2 Samfélagsmiðlar .................................................................................. 19 

4.1.2.1 Facebook ......................................................................................... 20 

4.1.2.2 Instagram ........................................................................................ 21 

4.1.2.3 Twitter ............................................................................................. 23 

4.1.2.4 Untappd........................................................................................... 24 

5 Rannsóknin ........................................................................................................ 25 

5.1 Framkvæmd og viðtöl ................................................................................. 25 

6 Niðurstöður........................................................................................................ 27 

6.1 Hvernig auglýsið þið vörur ykkar og nýtið þið samfélagsmiðla til þess?.... 27 

6.2 Finnst þér lögin koma í veg fyrir að að áfengi sé auglýst á erlendum miðlum 

eins og Facebook? ..................................................................................................... 27 

6.3 Er það þitt mat að breyta eigi núverandi lögum um auglýsingabann áfengis?

 27 

6.4 Þurfa handverksbrugghús að stunda mikið markaðstarf? ......................... 28 

7 Lokaorð .............................................................................................................. 29 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 30 



 

7 

Viðauki 1 ................................................................................................................... 33 

 

  



 

8 

Töfluskrá 

Tafla 1: Stafrænir miðlar sem notaðir eru í markaðsstarf ................................................ 18 

 

 

 

 



 

9 

1  Inngangur  

Á síðustu árum eða frá því að Bruggsmiðjan Kaldi ehf. Árskógssandi var stofnuð árið 2006 

hefur handverksbrugghúsum á Íslandi fjölgað afar hratt. Samtök voruð stofnuð um 

þennan iðnað í febrúar 2018 sem heita Samtök íslenskra handverksbrugghúsa (SÍH) (e. 

Independent Craft Brewers of Iceland). Í samtökunum eru 17 sjálfstæð bruggfélög 

víðsvegar um landið. Að auki eru fimm sem verið er að setja á laggirnar en eru ekki 

starfandi í dag, sjö bruggfélög sem nýta sér aðstöðu annarra og tvö til viðbótar sem 

tilheyra ekki þessum flokkum en þau eru Víking brugghús og Ölgerðin Egill Skallagrímsson 

hf. (Sigurður P. Snorrason, 2018).      

Í áfengislögum 1998 nr. 75 15.júní stendur að bannað er að auglýsa áfengi yfir 2,25% 

að rúmmáli. Þessi lög eru þess valdandi að markaðsstarfi fyrirtækjanna eru settar 

ákveðnar hömlur. Með tilkomu samfélagsmiðla eins og Facebook og Instagram er hægt 

að komast fram hjá lögunum eða a.m.k. virðist vera lítið sem ekkert eftirlit með 

áfengisauglýsingum á þeim miðlum. Talið er að þessir miðlar falli ekki undir lögsögu 

íslenska ríkisins og geti því auglýst óáreittir (Sigurður Mikael Jónsson, 2018). Á 

hefðbundnum miðlum t.d. sjónvarpi og dagblöðum hafa fyrirtæki farið í kringum bannið 

með því að auglýsa vörur sýnar sem léttöl.  Í þessari ritgerð verður skoðað nánar hvernig 

fyrirtækin nýta sér stafræna markaðssetningu (e. digital marketing) og þá helst á 

samfélagsmiðlum með tilliti til gildandi laga sbr. að ofan um lögsögu.   

Ritgerðin er byggð þannig upp að í byrjun er umfjöllum um handverksbrugghús  og 

markaðssamskipti þeirra þar sem lögð er áhersla á stafræna markaðssetningu. Lög og 

reglugerðir hvað varðar málefnið verða einnig skoðuð. Eigindleg aðferðafræði var notuð 

þar sem höfundur tók viðtöl. Tíu tölvupóstar voru sendir en einungis tveir sem gáfu kost 

á sér í viðtal. Viðtölin voru með þeim hætti að spurt var opinna spurninga. Næst er 

markaðsstarf fyrirtækjanna greint og skoðað hverjir eru helstu miðlar sem notaðir eru. Í 

lokin eru niðurstöður úr viðtölunum dregnar saman og kynntar.  

Rannsóknarspurningin sem höfundur leitast eftir að svara er: Með hvaða hætti stunda 

handverksbrugghús markaðssamskipti út frá þeim lögum sem eru gildandi hér á landi? 
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Í þessari ritgerð er ekki tekin afstaða til eða lagt mat á lög um auglýsingabann né 

umræðu um afnám þeirra, heldur er hér lýst aðstæðum og viðhorfi á markaði.     
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2 Handverksbrugghús 

Erfitt er að henda reiður á nákvæmri skilgreiningu á handverksbrugghúsi.  

Meginmunurinn á venjulegu eða stóru brugghúsi annars vegar og hins vegar 

handverksbrugghúsi eða smábrugghúsi, eins og það er einnig kallað, er stærðin.  

Handverksbrugghúsin framleiða lítið magn í einu og er framleiðslan allt frá því að vera til 

einkaneyslu og til sölu til veitingastaða, hótela og Vinbúða ÁTVR (Sigurður P. Snorrason, 

2018). Margir kjósa þennan kost fram yfir fjöldaframleiðslu þar sem neytandinn telur að 

framleiðslan sé persónulegri og betur hugað að gæðum hráefna og öllu ferli. Ólíkt þeirri 

menningu sem hér hefur tíðkast, að drekka áfengi til að finna fyrir áhrifum þess, má 

ímynda sér og geta sér þess til að þessi markaður sé fyrir þá sem hafa ástríðu fyrir 

bjórsmökkun og bjórgerð. 

Bandaríkjamanni að nafni Vince Cottone er eignað orðið handverksbjór eða "craft 

beer" á ensku. Hann skrifaði pistla um bjór í tímaritið Seattle Post-Intelligencer og mun 

það hafa verið árið 1984 að hann notaði orðið fyrst í pistli. Ástæðan fyrir því að hann valdi 

þetta orð er að honum finnst það henta og eiga best við. "Craft" merkir á íslensku iðn, 

handverk, fag eða handiðn og er þannig vel lýsandi (Hieronymus, 2015).  

Ekki liggja fyrir gögn eða upplýsingar frá SÍH hvað þetta varðar að undanskildu því að í 

tengslum við stofnun samtakanna kom þetta fram í fréttatilkynningu til fjölmiðla:  

„Skilgreiningin að handverksbrugghúsi er að bandarískri fyrirmynd. Þrjú atriði einkenna 

handverksbrugghús: áhersla á gæði, stærð og sjálfstæði. Handverksbrugghús fara 

ótroðnar slóðir er kemur að hráefnum, en hafa gæði framleiðslu sinnar ávallt að 

leiðarljósi. Handverksbrugghús eru í eðli sínu smá, með framleiðslu undir milljón lítrum á 

ári. Að auki má framleiðandi sem ekki telst handverksbrugghús skv. skilgreiningu ekki eiga 

eða stýra meira en 25% í brugghúsi til að það uppfylla skilyrði samtakanna." („Vilja fá að“, 

2018).  
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2.1 Brugghús á Íslandi 

Handverksbrugghús eiga sér ekki langa sögu á Íslandi. Það fyrsta var stofnað árið 2006 á 

Árskógssandi. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar í þessum geira og voru 26 

starfandi félög í 19 brugghúsum í mars 2018 samkvæmt umsögn Sigurðar P. Snorrasonar 

vaðandi afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu (Sigurður P. Snorrason, 2018). 

Þannig eru fimm brugghús sem stefna á opnun á næstunni. Brugghúsin eru dreifð 

víðsvegar um landið og má fastlega gera ráð fyrir því að þau hafi góð áhrif á atvinnulíf og 

tekjustofna sveitarfélaga í kringum þau. Staðsetningar um landsbyggðina eru þannig: 

Akureyri, Árskógssandur, Borgarnes, Breiðdalsvík, Garðabær, Hólar í Hjaltadal, Húsavík, 

Hvalfjörður, Hveragerði, Ísafjörður, Reykjavík, Selfoss, Siglufjörður, Skagafjörður og Vík í 

Mýrdal. Eins og má sjá dreifast brugghúsin víðsvegar um landið. Bjórneysla og menning á 

Íslandi var lítil sem engin  lengst af síðustu öld þar sem í gildi voru lög er bönnuðu sölu á 

áfengu öli á Íslandi frá upphafi bannáranna 1915 til 1. mars 1989 (Sigurður P. Snorrason, 

2018).       

Stefán Pálsson sagnfræðingur ritaði í bloggi inni á bjorgardurinn.is að það væri 

áhugavert að flest brugghúsin eru stofnuð á landsbyggðinni. Hann telur það skýrast af því 

að það er greinilega mikilvægt að hafa traustan kúnnahóp í heimahéraðinu (Stefán 

Pálsson, e.d.).   

Mikill kostnaður felst í að setja upp svona brugghús og velta eflaust margir fyrir sér 

hvernig þessi atvinnugrein og tilheyrandi markaður gat farið svona ört vaxandi og virðist 

lítið lát á. Hrafnkell Freyr Magnússon eigandi brew.is sagði í viðtali í nóvember 2017 við 

Morgunblaðið að Jón Ríki & Restaurant, Höfn í Hornafirði hafi keypt góð bruggtæki frá 

Kína á hagstæðu verði. Þetta spurðist út og fylgdu margir eftir og fjárfestu í þessum 

bruggtækjum. Fyrir tíu milljónir var og er e.t.v. hægt að koma sér upp góðum 

bruggtækjum. Í kjölfar kaupa Jóns Ríka hafa tíu önnur félög fjárfest með sama hætti. Eins 

og áður kom fram er mikill fjöldi brugghúsanna á landsbyggðinni sem er kostur af því leyti 

að hægt er að byrja smátt og stunda viðskipti við veitingastaði og hótel í nærumhverfinu 

(Höskuldur Daði Magnússon, 2017).  
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3 Áfengislög 

Á Íslandi gilda áfengislög lög nr. 75 15. júní 1998 sem binda hendur áfengisframleiðenda 

upp að vissu marki. 20 gr. áfengislaganna fjallar með nokkuð ítarlegum hætti um bann við 

áfengisauglýsingum. Í lögunum er farið yfir þá þætti sem falla undir bannið. Í sinni 

einföldustu mynd er hreinlega bannað að auglýsa áfengi og einstakar áfengistegundir og 

skiptir ekki máli hvort um sé að ræða neyslu eða aðra birtingu á áfengi. Fyrirtæki sem eru 

með fleiri drykkjavörur en áfengi í framleiðslu er þó heimilt að nota nafn fyrirtækisins í 

markaðssetningu, ef það fer ekki á milli mála að um óáfengan drykk sé að ræða. 

Lögin binda hendur brugghúsanna og aðra áfengisframleiðendur þegar kemur að því 

að auglýsa vörur sínar. En ef að lögin eiga að bíta eitthvað á þennan markað þarf að færa 

þau í átt að nútímanum. Sem dæmi um að lögin eru ekki í takt við nútímann er að einungis 

stendur að það sé heimilt að hafa auglýsinga í erlendum prentmiðlum og eru því 

undaþegnar banninu en ekkert stendur um stafræna miðla t.d. Facebook.  

Hér í kaflanum að neðan verður farið nánar út áhrif laganna á markaðssamskipti 

hansverksbrugghúsanna og tillögur að breytingum á þeim sem eru til umræðu. 

 

3.1 Áhrif laga á markaðssamskipti brugghúsa 

Einn góðan veðurdag ók höfundur suður Kringlumýrarbraut, sem er ein fjölfarnasta 

hraðbraut á höfuðborgarsvæðinu, blasti við risastór auglýsing þar sem heill blokkarveggur 

var þakinn grafík af nýjum umbúðum á Víking lager bjór. Með flennistórum stöfum stóð 

,,Skál fyrir þér“. Höfundur gerir fastlega ráð fyrir því að um sé að ræða tilvitnun í þekkt lag 

eftir Friðrik Dór sem ber sama titil. Neðst í horninu á auglýsingunni með örsmáu letri má 

sjá ,,Léttöl 2,25%“. Þetta er eitt af mörgum dæmum um áhrifaleysi og vanmátt laga um 

áfengisauglýsingar. Markaðsaðilar nýta sér allskonar glufur í lögunum sem eru engan 

veginn í takt við samfélags- og tæknibreytingar.  

Síðari hluta janúar 2018, 25.janúar nákvæmlega skilaði nefnd um rekstrarumhverfi 

fjölmiðla af sér skýrslu til Lilju D. Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra. Ein 

af tillögum nefndarinnar var að leggja niður bann við áfengis- og tóbaksauglýsingum. Í 

byrjun apríl 2018 hófust umræður um tillögurnar. Aðallega er um tvö sjónarmið að ræða, 

annars vegar hagsmunir atvinnurekanda sem styðja tillögurnar og svo hins vegar einörð 
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andstaða fagráðs áfengis- og vímuvarna embættis landlæknis og Foreldrasamtök gegn 

áfengisauglýsingum. Ekki verður nánar farið út í lýðheilsusjónarmið áfengislaga í þessari 

ritgerð (Sigurður Mikael Jónsson, 2018).  

Þann 18.apríl 2018 birti MMR niðurstöður úr könnun þar sem spurt var: "Ertu 

hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að áfengisauglýsingar verði heimilaðar á Íslandi?". 

Samkvæmt niðurstöðunni er meirihluti landsmanna andvígur birtingu áfengis- og 

tóbaksauglýsinga. Niðurstaðan var sú að rúmlega 60% þeirra sem svöruðu voru andvígir 

og þar af 42% mjög andvígir. Þeir sem vildu heimila birtingu auglýsinga voru 18% og 21% 

svöruðu hvorki né. Aðrar niðurstöður voru þær að það var munur á afstöðu eftir kyni. 

Fleiri karlar voru hlynntir heldur en konur (MMR, 2018).   

Í langan tíma hafa áfengisframleiðendur og innflytjendur farið fram hjá lögunum með því 

að nýta sér samfélagsmiðla sem margir telja að falli ekki undir ekki lögsögu íslenska 

ríkisins. Facebook er erlendur miðill sem flestir framleiðendur notfæra sér til að auglýsa 

vörur sínar (Sigurður Mikael Jónsson, 2018).   

Nánar verður fjallað um samfélagsmiðla og markaðssetningu á þeim síðar í ritgerðinni. 

Ef lögin eiga á annað borð að hafa eitthvert gildi þá þarf að breyta þeim og sníða að 

breyttum markaði og tæknibreytingum. Óumdeilanlegt er að lögin eru úrelt. Þessu er Lilja 

D. Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra sammála en hefur hún þó nefnt að 

ákvörðunin muni byggja á lýðheilsusjónarmiðum (Sigurður Mikael Jónsson, 2018).   

Í tillögu D frá ofangreindri nefnd um rekstrarumhverfi fjölmiðla sem lagði til að áfengis- 

og tóbaksauglýsingar yrðu heimilaðar var bent á að bannið hefur lítil áhrif þar sem að 

áfengisauglýsingar birtast á hinum ýmsu miðlum. Einnig er tekið fram að íslenskir 

fjölmiðlar geta aflað sér tekna með því að aflétta banninu og eru því jákvæð áhrif víðar en 

hjá áfengisframleiðendum. Samræma þarf reglur hér á íslenskum fjölmiðlamarkaði því að 

hlutur erlendra miðla er orðinn mjög stór og neyslumynstrið breytt. Ísland eru nú þegar 

að gangast við skuldbindingum sínum hvað varðar lýðheilsu og ætti því ekki sá þáttur að 

hafa stórtæk áhrif á ákvörðun (Menntamálaráðuneytið, 2018, bls 7). 

Auk 20 gr. laganna er varðar auglýsingar á áfengi eru önnur grein sem hefur áhrif á 

handverksbrugghús. Það er 4. gr. sem bannar heimagerð áfengis yfir 2,25% að rúmmáli 

og skiptir ekki máli hvort um er að ræða framleiðslu til einkaneyslu eða sölu. Þó svo að 

heimabruggun sé bönnuð eru hundruð bruggara sem stunda iðju sína óáreittir. 

http://www.visir.is/g/2018180409555
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Starfræktar eru verslanir sem hafa leyfi frá hinu opinbera til að selja hráefni til slíkrar iðju. 

Lítið eftirlit virðist vera með starfseminni og ef nokkrum þá er afar bitlausum viðurlögum 

beitt. Til dæmis má nefna útvarpsauglýsingar þar sem verið er að auglýsa viðburði sem 

kostaðir eru af ákveðnum seljendum áfengistegunda og vörumerkja. Það er vinsæl 

markaðssetning hjá skemmtistöðum að tengja sig við þessar tegundir. Það er ekki vafamál 

að verið er að auglýsa áfengi sem beinist að öllum aldurshópum (Sigurður Snorrason, 

munnleg heimild, 6.apríl 2018).  

Ef brugghúsin hafa í vöruúrvali sínu léttöl þá opnast sá möguleiki að auglýsa á almennum 

markaði löglega ella er treyst á erlenda samfélagsmiðla. Á árunum 2005-2010 voru 

tilkynnt 179 brot á reglum um áfengisauglýsingar. Tilkynnt var ýmist að frumkvæði 

lögreglu eða til lögreglu. Eftir 2010 snarfækkaði tilkynningum. Á árunum 2011-2014 voru 

einungis 24 tilkynningar. Draga má í efa að allt í einu hafi auglýsendur farið að fara eftir 

settum lögum og reglum, áhersla á tilkynningar fóru minnkandi eða hvort uppgangur 

samfélagsmiðla sem var mikill á þessum tíma hafði eitthvað um þetta að segja (Þingskjal 

nr. 71/2005-2006. Frumvarp til laga). 

Sigurður Snorrason sem er formaður Samtaka íslenskra handverksbrugghúsa segir það 

vera hagsmunamál að lög sem banna og koma í veg fyrir sölu áfengis í smávöluverslunum 

verði afnumin. Með afnámi þeirra losna bruggarar undan einokun ríkisins og er þá hægt 

að selja beint til viðskiptavina án milligöngu ÁTVR (Sigurður Snorrason, munnleg heimild, 

6.apríl 2018).  

  



 

16 

4 Markaðssamskipti brugghúsa 

Hugtakið markaðssamskipti hefur verið að festa rætur á síðustu tveimur áratugum eða 

svo. Í dag er þetta hugtak notað yfir með hvaða hætti fyrirtæki kynnir sig og vörumerkið 

fyrir markhópi sínum. Einföld skilgreining á markaðssamskiptum sem notuð er víða er leið 

fyrirtækja til að ná til markhóps hvort sem það eru fyrirtæki, einstaklingar, stjórnvöld og 

samtök (e. Non-profit organization) með því að sannfæra, fullvissa, minna á eða upplýsa 

sinn markhóp um vörur eða vörumerki sitt.  Markaðssamskipti í dag er niðurstaðan af 

þróun sem hefur átt sér stað. Með auknum tækninýjungum eru miðlarnir og boðleiðirnar 

síbreytilegar og eiga hinir hefðbundnu miðlar svo sem útvarp og dagblöð undir högg að 

sækja (Egan, 2015).  

Bruggsmiðjan Kaldi er eitt stærsta handverksbrugghúsið og jafnframt það fyrsta sem 

var stofnað. Það er áhugavert að Kaldi er ekki með neina sérstaklega skipulagða 

markaðsstefnu. Fyrir utan að vera með vefsíðu þá er einnig haldið úti Facebook síðu sem 

er notuð til að koma skilaboðum áleiðis og sýna starfið á bak við tjöldin.  Ástæðan fyrir 

því að lítið er um markaðsstarf er að 100% nýting er á framleiðslunni og telja stjórnendur 

að ekki sé þörf á miklu kostnaðarsömu markaðsstarfi að svo stöddu. Eftirspurnin er mun 

meiri en framboðið og hefur verið þörf fyrir reglulegar breytingar á framleiðslunni hvort 

sem að það er stækkun á húsnæði eða framleiðslutækjum. ÁTVR hefur þannig 

fyrirkomulag að þeir sem selja mest njóta þess að fá meira hillupláss. Minni framleiðendur 

hafa gagnrýnt þetta en Sigurður Bragi Ólafsson yfirbruggari telur að allir fái tækifæri hjá 

ÁTVR að hafa þeirra vöru í hillunum þannig að ef kaupendum líkar við vöruna þá munu 

þeir kaupa hana og þar af leiðandi fá meira hillupláss (Sigurður Bragi Ólafsson, munnleg 

heimild, 3.apríl 2018). 

Hér að neðan mun höfundur fjalla um og greina hvernig markaðssamskipti brugghúsa 

á Íslandi eru. Skoðað var hvernig brugghúsin eru að nýta sér stafræna markaðssetningu 

til að auglýsa sig og ná til síns markhóps. Samfélagsmiðlar og vefsíður 

handverksbrugghúsanna verða greind í ljósi þess að ekki er leyfilegt að nýta sér aðra miðla 

með löglegum hætti nema með fyrrnefndri léttöls reglu. 
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4.1 Stafræn markaðssetning 

Miklar breytingar og framfarir hafa orðið í stafrænni markaðssetningu á síðustu 20 árum. 

Aðallega má rekja það til þeirra tækninýjunga sem hafa átt sér stað. Í dag er hægt með 

mun skilvirkari og ódýrari hætti en áður að ná til markhóps. Stafræn markaðssetning er 

öll sú markaðssetning sem fer fram á Internetinu. Þar má nefna þá miðla eða tæki sem 

notaðir eru: snjallsímar, sjónvörp, spjaldtölvur, tölvur og fleira sem tengja má við 

Internetið (Chaffey, 2018). Allar þær breytingar, framfarir og þróun  sem hafa átt sér stað 

auðvelda markaðssetningu á netinu og með ýmsum öðrum aðferðum sem í boði eru.  

Kerfi til að greina gögn er stór þáttur í stafrænni markaðssetningu og hafa breytt 

landslaginu á auglýsingamarkaði umtalsvert.  Sífellt fleiri eru nettengdir og hraðinn á 

Internetinu er að aukast (Egan, 2015). Samkvæmt Neyslu- og lífsstílskönnun og 

Tölfræðiskýrslu Póst- og fjarskiptastofnunar um íslenskan fjarskiptamarkað fyrri hluta árs 

2017 þá áttu 86% þeirra sem svöruðu snjallsíma. Árið 2016 voru það 80% og hafði farið 

ört vaxandi árin þar á undan (Póst- og fjarskiptastofnun, 2017).  

Árið 2014 voru Íslendingar með hæsta hlutfall reglulegra netnotenda í Evrópu eða 97%. 

Þetta kom fram í Hagtíðindum þar sem fjallað var um tölvu- og netnotkun á Íslandi og í 

öðrum Evrópulöndum. Þar að auki hefur snjallsímum til netnotkunar utan heimilis og 

vinnu fjölgað mikið.  Árið 2014 voru þetta 59% þeirra sem svöruðu og gera má ráð fyrir 

að það hlutfall hafi aukist til muna til dagsins í dag (Hagstofa Íslands, 2015).   

Tafla 1 sem má sjá hér að neðan, sýnir hvaða samfélagsmiðla brugghúsin notfæra sér 

til markaðsstarfa og hverjir halda úti vefsíðu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pfs.is/library/Skrar/Tolfraedi/Tolfraediskyrslur-PFS/Tolfraediskyrsla_PFS_islenski_fjarskiptamarka%C3%B0urinn_fyrri_hluta_ars_2017_Statistics_telecommunication_market_first_half_2017.pdf
https://hagstofa.is/media/43822/hag_150123.pdf
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Tafla 1: Stafrænir miðlar sem notaðir eru í markaðsstarf 

 

 

Hér að neðan verður farið yfir og greindir þeir þættir í stafrænni markaðssetningu sem 

höfundur taldi viðeigandi og mikilvæga að skoða ítarlega. Hugtök verða útskýrð og fjallað 

stuttlega um fræðilegu hliðina á þeim og að lokum greindir og mat lagt á þættina í 

tengslum við markaðssamskipti handverksbrugghúsa. Stuðst verður við töflu sem er 

niðurstaða greiningar á notkun vefsíðna og samfélagsmiðla. Í köflunum verður greint frá 

þeim miðlum sem höfundur taldi viðeigandi að skoða. Þeir eru: Facebook, Instagram, 

Twitter og Untappd. Ástæðurnar fyrir valinu á upptöldum miðlum eru að þeir eru með 

flestu notendur á heimsvísu og að untappd sé viðbót þar sem um er að ræða 

samfélagsmiðil sem sé hannaður fyrir bjóráhugafólk. Eftir að hafa greint miðla notkun 

Handverksbrugghúsana þá eru þetta þeir miðlar sem notaðir eru til samskipta. 

Upplýsingaöflunin fór þannig fram að leitað var að vefsíðum og miðlum sem eru hér 

ofantaldir, hjá öllum þeim brugghúsum sem eru í Samtökum íslenskra 

handverksbruggverksmiðja (Sigurður P. Snorrason, 2018).  
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4.1.1 Vefsíður 

Internetið var fundið upp árið 1969 af varnarmálaráðuneytinu í Bandaríkjunum. Langur 

tími leið þar til að fyrsta vefsíðan leit dagsins ljós en það var tölvunarfræðingurinn Tim 

Berners-Lee sem bjó til fyrstu vefsíðuna 1990 (Vísindavefurinn, 2010). Síðan þá hefur 

mikið vatn runnið til sjávar og er nú meira en milljarður af vefsíðum til á Internetinu.  

Flest fyrirtæki sem eru í einhvers konar rekstri sjá hag sinn í því að halda úti vefsíðu en 

í dag er hægt að reka þær með tiltölulega litlum kostnaði en mesti kostnaður fer í 

hönnunina. Margskonar tól eru í boði sem markaðsaðilar geta nýtt sér til að fylgjast með 

umferð á vefsíðunni með því að nýta sér greiningartól á borð við Google Analytics. Það er 

frítt fyrir notendur og er stafræn markaðssetning notuð til þess að búa til ítarlegar 

tölfræðiupplýsingar um virkni á vefsíðum (Google analytics solution, e.d.). Notast er við 

svokallaðar vafrakökur (e. cookies) í tölvum þeirra sem fara inn á vefsíður. Vafrakökur eða 

einfaldlega kökur eru upplýsingapakkar, sem vafraforrit vista á notendatölvum að beiðni 

vefþjóna. Vefþjónninn getur svo notað upplýsingarnar frá vafranum til hvaða 

ákvarðanatöku eða vinnslu sem er (Moran, 2014).  

Eins og sést í töflu 1 þá eru það sjö fyrirtæki sem eru ekki með vefsíðu, ein vefsíðan er 

í vinnslu og mun verða opnuð innan skamms og 18 sem eru með virka vefsíðu. Þegar 

þessar vefsíður eru skoðaðar má sjá að mikil vinna hefur verið lögð í þær.  

 

4.1.2 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar hafa gjörbreytt því umhverfi sem áður þekktist í viðskiptum og 

samskiptum á Internetinu á síðustu árum. Fyrirtæki og stofnanir ráða nú til sín sérstaka 

starfsmenn sem sérhæfa sig í markaðssetningu á samfélagsmiðlum, 

samskiptasérfræðinga, greiningaraðila o.fl. sem hafa þekkingu á þessu sviði. Sérstakar 

deildir innan fyrirtækja og stofnana verða til sem greina sig frá hefðbundnum markaðs- 

og auglýsingadeildum. Sífellt fleiri bætast í hópinn sem skráir sig á samfélagsmiðla og er 

þessi vettvangur að verða ein af helstu leiðunum til að hafa samskipti við markhópinn. 

Samfélagmiðlarnir byggja upp tengsl og búa til heilu samfélögin innan þeirra þar sem 

notendur eiga samskipti, deila áhugamálum og læra um hverja aðra (Ramsaran-Fowdar, 

R., & Fowdar, S., 2013). Í þessu samhengi má nefna Facebook hópinn Ölvís sem hefur 

1.688 meðlimi  þegar þetta er skrifað 9.maí. Þetta er vaxandi samfélag áhugamanna um 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=13704
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handverksbjór þar sem notendur deila upplýsingum, gefa góð ráð og eiga samtöl við 

hverja aðra. Einnig er þetta vettvangur þar sem bruggarar auglýsa sig óspart og vörur 

þeirra (Sigurður Snorrason, munnleg heimild, 6.apríl 2018).  

Samfélagsmiðlar hafa upp á að bjóða marga möguleika bæði fyrir neytendur og 

fyrirtæki. Með því að nota miðlana hefur myndast ný leið fyrir neytendur til að eiga 

samskipti við fyrirtæki varðandi vörur þeirra og vörumerki. Hægt er að tjá skoðun, meta 

og láta í ljósi upplifun. Með þessum möguleikum á að geta tjáð upplifun sína hafa 

samfélagsmiðlarnir bein áhrif á mögulega kaupendur og skoðun þeirra vörumerkinu. Á 

móti eiga fyrirtækin möguleika á því fá innsýn í hvernig neytendur upplifa vörumerkin og 

sníða markaðsherferðir á sem áhrifaríkasta hátt. Mikilvægt er að fyrirtæki hlusti á það 

sem neytendur tjá sig um og aðlaga sig eftir því. Umtal (e. word of mouth) hefur því mikil 

áhrif (e. influence) á stafræna markaðssetningu vegna þess að það getur náð til gríðarlega 

stórs hóps miðað við hin hefðbundnu samskipti manna á milli. Handverksbrugghúsin ættu 

að hafa þetta í huga sérstaklega í ljósi þess að þessi markaður er frekar þröngur og 

markhópurinn vel skilgreindur. Með því að nýta sér miðlana til að eiga samskipti við sinn 

markhóp og sníða samskiptin eftir þörfum hans.  Mikilvægt er að fylgjast með hvað er 

verið að skrifa inn á síðurnar og bregðast við með viðeigandi hætti. Viðbrögðin hjá 

fyrirtækjum geta leitt leiðir til þess að styrkja ímynd fyrirtækisins og vörumerki út á við. 

Þegar birt er á miðlunum er mikilvægt að skilaboðin séu viðeigandi fyrir vörumerkið. 

Skilaboðin geta verið til þess að kynna nýjar vörur eða sýna frá starfinu á bakvið tjöldin og 

getur verið kostur að birta eitthvað sem ekki tengist sjálfu fyrirtækinu en er fræðandi eða 

hefur skemmtanagildi („Social media for“, 2015).  

 

4.1.2.1 Facebook 

Facebook er samfélagsmiðill þar sem hægt er að eiga samskipti við fólk, deila myndum, 

skrifa skilaboð, spila leiki og streyma myndböndum. Miðillinn var stofnaður árið 2004 af 

þeim Mark Zuckerberg og Edward Severin og var í fyrstu notaður sem félagsnet innan 

Harvard háskóla sem þeir gengu í. Á örskömmum tíma dreifðist Facebook um fleiri skóla 

innan Bandaríkjanna, síðan út fyrir landsteinana og að lokum tveimur árum seinna eða 

árið 2006 var Facebook opnuð fyrir alla 13 ára og eldri. Þá fyrst fór boltinn að rúlla nú 14 

árum frá stofnun er Facebook orðið að því fyrirbæri sem við þekkjum í dag. Einn angi 
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þessa miðils er að hann er einn stærsti vettvangur fyrir markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum (e. social media marketing) (Nations, 2018). 

Samkvæmt samfélagsmiðlamælingu Gallup sem gerð var þann 16. nóvember 2017 þá 

nota 9 af hverjum 10 íslendingum 18 ára og eldri Facebook.  Þessar tölur er gott dæmi um 

vinsældir miðilsins en hann er langvinsælasti samfélagsmiðilinn á undan Snapchat og 

Instagram en það síðarnefnda er þó í eigu Facebook (Gallup, 2017).   

Í gegnum samfélög (e. communities) inn á Facebook og með hjálp greiningar á 

notendum er hægt að greina markhópa og að miða, skipuleggja aðferðir eða herferðir 

sem beinast að ákveðnum hópum. Facebook heldur utan um allar upplýsingar um hegðun 

notanda frá t.d. aðgangi þeirra, „lækum“ og athugasemdum. Þessar upplýsingar er hægt 

að nota í beinum markaðstilgangi (Ramsaran-Fowdar, R., & Fowdar, S. 2013). 

Handverksbruggmarkaðurinn er tiltölulega nýr og fáir aðilar sem ráða markaðnum en 

margir að koma inn. Kjörið tækifæri er þá að fullnýta þá möguleika sem Facebook hefur 

upp á að bjóða til að koma vörumerki og skilaboðum á framfæri sérstaklega í ljósi þess að 

á Facebook hefur verið hægt að auglýsa áfengar vörur án nokkurs konar athugasemda. 

Ástæðan er, samkvæmt þeim sem þekkja til, vilja meina að þar sem Facebook er erlendur 

miðill þá fellur hann ekki undir lögsögu Íslands (Sigurður P. Snorrason, munnleg heimild). 

Eins og sést á Töflu 1 hér að ofan þá er hvert eitt og einasta fyrirtæki með facebook „like“ 

síðu í nafni þess. Þó síðurnar séu misvel nýttar þá eru margar hverjar mjög virkar og deila 

skemmtilegu efni. Flestir nýta miðilinn ekki einungis til þess að auglýsa vörur heldur einnig 

til að sýna frá starfinu á bakvið tjöldin. Þetta veitir skemmtilega innsýn í 

bruggverksmiðjurnar. Þar sem að markhópurinn eru langflestir miklir áhugamenn um bjór 

og brugg þá geta þessi innlegg frá fyrirtækjunum verið afar áhrifarík.  

 

4.1.2.2 Instagram 

Instagram er afar rómaður samfélagsmiðill í eigu Facebook og hefur á síðustu árum vaxið 

gríðarlega. Miðillinn er orðinn mjög vinsæll til að auglýsa vörur og í annars konar 

markaðssetningu. Yfir 2 milljónir markaðsaðila út um allan heim nota Instagram. Í 

september 2017 voru 800 milljón virkir notendur mánaðarlega og hafði fjölgað um 100 

milljón frá því í apríl sama ár. Þessi fjöldi notenda býr óneitanlega til mikla möguleika fyrir 

markaðsfólk til þess að ná til mögulegra viðskiptavina og neytenda. Samkvæmt 

https://www.gallup.is/frettir/samfelagsmidlamaeling/
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greiningarfyrirtækinu Socialbaker þá nær efni sem birt er á Instagram til allt að 24% 

notenda. Það þýðir að hægt er að auka vörumerkjavitund (e. brand awareness) með 

áhrifaríkum hætti og búa til viðskiptatækifæri. Þegar borin er saman virknin og viðbrögð 

á Facebook og Instagram þá fær hver birting á Instagram allt að sex sinnum meiri viðbrögð 

en Facebook (B & T Weekly, 2018).  

Eins og sést í töflu 1 þá eru 15 af 26 handverksbrugghúsum með Instagram aðganga 

sem eru virkir. Nýta má þennan miðil á ýmsan hátt, allt frá því að byggja upp 

viðskiptasambönd til vörumerkjaímyndar með því að auka umferð inn á heimasíðu. Það 

er gert á einfaldan hátt eða með því að hafa slóðina fremst á síðunni og er því vel sýnileg 

þeim sem fara inn á Instagram aðganginn. Því getur það verið afar áhrifaríkt að hafa vel 

skipulagðan og stefnumiðaðan aðgang þar sem að hægt er að ná til mjög breiðs hóps til 

þess að auka vörumerkjavitund.  

Ein af einföldustu leiðunum til að auka fylgjenda hóp er að vera virkur. Það er hægt að 

gera með því að birta mynd eða stutt myndband á hverjum degi. Þá er tekið eftir þínu 

vörumerki og því meira sem er birt því meira stækkar fylgjenda hópurinn. En það getur 

líka haft neikvæðar afleiðingar og þarf því að vanda vel til þess hvað er birt. Til þess að ná 

til stærri hóps en fylgjenda fyrirtækjanna er hægt að notast við myllumerki (e. hashtag 

(#)). Það er þumalputtaregla að nota ekki myllumerki af handahófi heldur þau sem eru 

viðeigandi við vörumerki og ímynd (Ogunfowoke, A., 2016). 

Fyrir þá aðila sem stýra miðlunum þá er mikilvægt að bregðast við athugasemdum 

hvort sem að það eru kvartanir eða hrós. Það er algengur misskilningur að Instagram sé 

einungis miðill til þess að birta myndir en hann er einnig mikilvægur í beinum samskiptum 

við fylgjendur og markhóp.  

Til að fá sem mest út úr miðlinum þá þurfa að vera þættir inn á honum sem fær 

notendur til að bregðast við og vera virkir. Má þar nefna að hafa vefslóð fyrirtækisins 

sýnilega, hafa undir myndunum símanúmer eða email og hafa fyrirsagnir eins og ,,hringdu 

núna“, eða hvaðeina sem fær notandann til þess að vera virkur og fá eitthvað út úr honum 

(Ogunfowoke, A., 2016). 
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4.1.2.3 Twitter  

Twitter er samfélagsmiðill þar sem að fólk getur átt samskipti með stuttum skilaboðum 

sem kallast ,,tíst“ (e. tweet). Stafafjöldinn sem er í boði hefur þróast á milli ára og 

takmarkast í dag við 280 stafafjölda. Þetta form er svokallað smáblogg (e. microblogging). 

Það eru margar ástæður fyrir því að fólk notar þennan miðil en hann getur allt í senn 

dægrastytting, áhugi á fólki eða fyrirtæki að nota hann til samskipta. Miðillinn getur 

hentað vel fyrir fyrirtæki sem vilja hafa samskiptaleiðir sínar dreifðar og byggja upp 

fylgjendahóp á hinum ýmsu samfélagsmiðlum (Gil, 2018).  

Twitter er einnig notað sem markaðstól og þá aðallega til að eiga samskipti við 

fylgjendur. Fólk notar miðilinn til þess að koma á framfæri kvörtunum eða hrósi og er þá 

fyrirtækið „taggað“ í skilaboðin eða einfaldlega sett inn á svæðið hjá fyrirtækinu. 

Mikilvægt er að bregðast fljótt við því ef um kvartanir er að ræða getur það undið upp á 

sig og fyrirtækið fengið á sig neikvæðan stimpil (Gil, 2018). 

Eins og má sjá á töflu 1 þá er ekki vinsælt hjá handverksbrugghúsum að nota Twitter 

sem samskiptaleið eða til markaðssetningar. Einungis 3 af 26 fyrirtækjum nota Twitter og 

eitt er í vinnslu.  

Twitter hefur sífellt verið að breytast frá því að það var stofnað árið 2006 og eru ýmsar 

leiðir sem fyrirtæki geta nýtt sér til markaðssamskipta. Aðgangurinn eða síðan þarf að 

vera upplýsandi um fyrirtækið og gefa rétta mynd af hvert vörumerkið er, sérstaklega í 

ljósi þess að notendur gefa sér örskamman tíma til að skoða aðganga hjá fyrirtækjum. Það 

getur verið merki um áreiðanleika að hafa tengil á vefsíðu fyrirtækisins sýnilegan til að 

auka umferð inn á hana.  

Notkun myllumerkisins á samfélagsmiðlum kom upprunalega frá Twitter en hefur nú 

dreifst yfir á aðra samfélagsmiðla. Það er áhrifaríkt að nota myllumerkin til þess að 

auðvelt sé fyrir notendur að finna það efni sem leitað er að. Árangursrík leið til þess að 

stækka fylgjendahóp sinn er einfaldlega að bæta við nýju fólki (e. subscribe). Notendur 

finna fyrir þörf til að fylgja aftur til baka þó svo að það eigi alls ekki við um alla. Hafa þarf 

þó í huga að það er ekki góð aðferð að bæta endalaust við nýjum notendum með þann 

eina tilgang að stækka fylgjendahóp heldur ætti að einblína á að gera sitt besta að bæta 

við notendum sem tilheyra markhóp fyrirtækisins. Það er hægt að gera með því að skoða 

hver áhugamál þeirra eru og nota myllumerkin til að finna notendur. Brugghúsin geta 
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leitað að myllumerkjunum: #beer, #craftbeer, #brewery, #microbeer og fleira sem tengist 

þeim. Það er mikill kostur að notast bæði við ensku og íslensku þar sem áhugi ríkir hjá 

ferðamönnum á þessum markaði (Bullas, J., 2014).  

 

4.1.2.4 Untappd 

Untappd er samfélagsmiðill bjóráhugamannsins. Hann var stofnaður árið 2010 og er 

stærsta samfélag í heiminum fyrir bjóráhugamenn með rúmlega 7 milljón notendur. Hann 

virkar þannig að það er hægt að nota hann til að finna vinsæla bari, brugghús og bjóra 

sem eru í næsta nágrenni. Gefa bjórum einkunnir og fylgjast með hvaða bjóra maður 

hefur smakkað. Því fleiri nýja bjóra og tegundir sem eru smakkaðar er manni veitt 

verðlaun í formi  merkja. Ef það eru brugghúsaviðburðir í gangi í nágrenninu ertu látinn 

vita, það er mælt með bjórum sem notandanum líkar mögulega við og fleira (Untappd, 

e.d.).  

En það eru ekki einungis notendur sem hafa not fyrir þennan samfélagsmiðil heldur er 

mikill hagur hjá bruggurum eða brugghúsum að vera með aðgang á Untappd. Það eru 

miklir möguleikar í boði og má þar nefna: að kynna viðburði, útbúa stafrænan bjórseðil 

og að ná til nýrra viðskiptavina. Það er möguleiki á að samþætta Untappd við aðra miðla 

eins og Facebook og Twitter. Miðillinn hefur hjálpað mörgum fyrirtækjum að skila góðri 

arðsemi fjárfestingar (e. return of investment). Dæmi eru um það að á fyrstu 30 dögunum 

séu brugghús að auka sölu um allt að 140 til 1000 bjóra eftir að hafa skráð brugghúsið á 

Untappd (Untappd, e.d.).  

Þetta er miðillinn sem handverksbruggarar vilja vera á og er sérstaklega hannaður fyrir 

þann markað. Það kemur því ekki á óvart að öll brugghús eru á þessum miðli eins og sést 

á töflu 1. Eina brugghúsið sem er í töflunni og er ekki á Untappd er vegna þess að það 

bruggar ekki bjór. Það er þó í Samtökum íslenskra handverksbrugghúsa og var inni í 

menginu sem notast var við. Flestir ferðamenn sem koma hingað til lands og eru 

bjóráhugamenn notfæra sér þennan miðil, því er tilvalið að reyna að ná sem mest út úr 

þessum miðli.

https://untappd.com/
https://untappd.com/business
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5 Rannsóknin 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem gögnum var aflað með því að taka 

viðtöl en höfundi þótti það form henta best til að fá betri og dýpri þekkingu á 

viðfangsefninu. Niðurstöður úr rannsóknum sem þessum eru ekki tölulegur samanburður 

heldur lýsing á því sem er sameiginlegt með reynslu eða upplifun fjölbreyttra hópa (Jón 

Gunnar Bernburg, 2005).  

Unnið var eftir rannsóknarspurningunni: Með hvaða hætti stunda handverksbrugghús 

markaðssamskipti út frá þeim lögum sem gilda hér á landi? 

5.1 Framkvæmd og viðtöl 

Til að afla frekari þekkingar á viðfangsefninu og til þess að reyna að svara 

rannsóknarspurningu voru tekin viðtöl. Framkvæmdin fór þannig fram að eftir að hafa 

leitað af öllum mögulegum  brugghúsum sem höfundur gat fundið, var sendur út 

tölvupóstur eða Facebook skilaboð á 10 fyrirtæki þar sem óskað var eftir viðtali. 

Brugghúsin sem ákveðið var að hafa samband við voru valin af handahófi og sex brugghús 

sáu sér fært um að svara.  Í kjölfar útsendinga til brugghúsa með beiðni um viðtal varð 

eitt þeirra við beiðninni en auk þess fékkst viðtal við annað í gegnum kunningsskap.   

Viðtölin voru tekin upp í apríl 2018. Til þess að varðveita til eftirvinnslu og að geta 

greint efni viðtala. Viðtölin voru tekin upp á síma og einnig skrifuð niður með góðfúslegu 

leyfi viðmælenda. Viðmælendur voru þeir Sigurður P. Snorrason framkvæmdarstjóri og 

Sigurður Bragi Ólafsson yfirbruggari. Spurningar voru opnar til þess að gefa 

viðmælandanum tækifæri á að tjá sig í ítarlegu máli. Spurningarnar voru samdar með því 

leiðarljósi að fá betri sýn á því hver markaðssamskipti brugghúsana eru og hver áhrifin af 

lögum um auglýsingabann hafa. Hér að neðan verður spurningarnar auk stuttrar 

útskýringa á vali þeirra. Í viðauka 1 má einnig sjá spurningarlista. 

➢ Hver eru ykkar markaðssamskipti og nýtið þið samfélagsmiðla til þess? 

Til þess að komast að því hvernig fyrirtækin auglýsa og fá upplýsingar um 
samfélagsmiðla notkun. 
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➢ Finnst þér lögin koma í veg fyrir að að áfengi sér auglýst á erlendum miðlum 
eins og Facebook? 

Fá mat viðmælenda á hvernig áhrif lögin hafa á erlenda samfélagsmiðla 

➢ Er það þitt mat að breyta eigi núverandi lögum um auglýsingabann áfengis? 

Fá innsýn eða skoðun áfengisframleiðanda á lögum sem viðkemur 
grugghúsamarkaði. 

➢ Þurfa handverksbrugghús að stunda mikið markaðstarf? 

Að fræðast um hvort að nauðsynlegt sé fyrir þennan markað að stunda mikið 
markaðsstarf í ljósi smæðar og oft lítillar framleiðslu. 

Í kaflanum hér að neðan verður notast við svör úr viðtölum til að fá svar við 

rannsóknarspurningu. 

 

 

 

  



 

27 

6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður úr viðtölum dregnar saman. Eins og áður hefur 

komið fram var tekið viðtal við tvo aðila sem starfa í brugghúsi. Fjórar spurningar voru 

hafðar að leiðarljósi og eru niðurstöðunum lýst hér að neðan. 

6.1 Hvernig auglýsið þið vörur ykkar og nýtið þið samfélagsmiðla til 
þess? 

Það kom í ljós að báðir viðmælendur nýta sér samfélagsmiðla þó virknin sé mismunandi. 

Facebook var sá miðill sem helst er notaður til samskipta og til þess að búa til 

vörumerkjavitund (e. brand recognition) og að láta vörumerkið spyrjast út smátt og smátt. 

Facebook verður notað til þess að auglýsa nýja bjóra eða viðburði sem haldnir eru á þeirra 

vegum. Annar viðmælandi nefndi að það sem að þeir væru ekki með léttöl og getur ekki 

auglýst undir því yfirskyni, sá hann fram á að geta auglýst vörumerki fyrirtækisins þar sem 

að það er enginn bjór sem heitir það sama.  

 

6.2 Finnst þér lögin koma í veg fyrir að að áfengi sé auglýst á erlendum 
miðlum eins og Facebook? 

Lítið virðist koma í veg fyrir að auglýst sé áfengi á erlendum miðlum og lítið sé um eftirlit. 

Viðmælendi talaði um að hann sæi ekki neina fyrirstöðu að auglýsa á þessum miðlum. 

Þetta eru erlendir miðlar og því erfitt að hafa með eftirlit. Facebook þyrfti í raun að loka 

á þessar auglýsingar þar sem að íslenskir eftirlitsaðilar hafa lítið með það að gera. 

Viðburðir eru auglýstir í nafni áfengis og vörumerki eru að kosta kvöldin. Þessar 

auglýsingar heyrast mikið í útvarpi og er um auglýsingu að ræða en ekkert aðhafst.  

 

6.3 Er það þitt mat að breyta eigi núverandi lögum um auglýsingabann 
áfengis? 

Það eru skiptar skoðanir á hvort breyta eigi núverandi lögum en annar viðmælandi tók 

fram að fyrirtækið væri ekki með opinbera skoðun á þessu máli. Hinn viðmælandi var þó 

á því að þar sem að lögin hafa engin áhrif væri tilvalið að breyta þeim. Hann nefndi að það 

væri mikið af lögum í kringum áfengi en að þau lög sem væri hagsmunamál að breyta. Það 

eru lögin um að leyfa heimabrugg og sölu í smávöruverslanir. Með því að breyta lögum 
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um banni við heimabrugg og losna brugghúsin þá undan einokun ríkisins og að þurfa selja 

í gegnum ÁTVR.  

6.4 Þurfa handverksbrugghús að stunda mikið markaðstarf? 

Viðmælandi talaði um að ekki væri þörf á að auglýsa mikið þar sem að fullnýting væri á 

framleiðslu og umfram eftirspurn. Það væri óþarfa kostnaður eins og staðan væri núna 

að setja pening í mikið markaðsstarf. Það væri frekar nýtt í að veita styrki og oftar en ekki 

nafnlaust og er því ekki um auglýsingu að ræða.  

Hinn viðmælandi talaði um að það væri að spretta upp mikið af nýjum brugghúsum, 

mörg nýkomin á laggirnar og önnur sem ekki er langt í að hefji starfsemi. Í ljósi þess að 

nokkur brugghúsin er búin að vera í smá tíma á markaðinum þá sé nauðsynlegt að stunda 

markaðssamskipti og verða samfélagsmiðlarnir nýttir til þess að láta vörumerkið smátt og 

smátt spyrjast út.  
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7 Lokaorð 

Í upphafi var lagt upp með það að finna út hvernig markaðssamskipti handverksbrugghúsa 

væri með tilliti til þeirra laga sem eru núgildandi. Niðurstöðurnar sýna fram á lögin eru ekki í 

takti við þær tæknibreytingar sem hafa orðið. Fyrirtækin geta markaðssett vörur fyrir íslenska 

neytendur óáreittir í gegnum erlenda samfélagsmiðla þar sem það er talið að lögsaga íslenska 

ríkisins nái ekki yfir þá. Komið hefur í ljós að þetta málefni er til umræðu hjá stjórnvöldum og 

mun að öllum líkindum verða ráðist í einhverjar lagabreytingar á næstunni. Þessi lagarammi 

þarf að vera skýr því þessi markaður fer ört vaxandi og þarf að vera algjörlega ljóst fyrir 

fyrirtækin hvernig þau geta hagað markaðssetningu sinni löglega.  

Samtök hafa verið stofnuð í kringum þennan iðnað sem heita Samtök íslenskra 

handverksbrugghúsa og standa vörð um hagsmuni meðlima. Þar eru helstu mál að gera 

heimabruggun löglega, að framleiðendur fái að selja framleiðslu sína beint til almennings út 

úr verksmiðju og leyfa sölu í smávöruverslunum.  Þessar breytingar myndu hafa mikil áhrif á 

starfsemi og rekstrarumhverfi brugghúsanna. 

  Eftir að hafa greint fyrirtækin út frá því hvaða samfélagmiðla þau nota og hvort þau séu 

með vefsíðu þá kom ýmislegt í ljós. Facebook er sá miðill sem öll brugghúsin kjósa að nýta sér 

til markaðssetningar og að eiga samskipti. Facebook er vinsælasti miðillinn og er því hægt að 

ná til breiðs hóps og miða mjög nákvæmt á markhópa. Einnig er ókeypis að halda úti síðu og 

mjög ódýrt að búa til markaðsherferð. 

Það eru nokkur brugghús sem mættu gera betur til að vera sýnilegri en taka þarf þó fram 

að mörg eru nýlega stofnuð og eru mögulega að huga að þessum þáttum. Áhugavert var þó 

að eitt söluhæsta og vinsælasta brugghúsið stundar litla markaðssetningu en heldur þó úti 

Facebooksíðu. Það getur sagt til um það að ef varan er góð á þessum litla markaði þá muni 

hún seljast vel burt séð frá öflugum markaðssamskiptum. Þar sem að það eru margir aðilar 

að bætast við á þennan markað og vilja koma sinni vöru á framfæri því markaðurinn fer ört 

stækkandi þá verður forvitnilegt og spennandi að fylgjast með honum vaxa og dafna.   
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Viðauki 1 

Spurningar til viðmælenda 

 

Hvernig auglýsið þið vörur ykkar og nýtið þið samfélagsmiðla til þess? 

 

Er hægt að hafa eftirlit með áfengisauglýsingum á erlendum miðlum eins og Facebook? 

 

Er það þitt mat að breyta eigi núverandi lögum um auglýsingabann áfengis? 

 

Þurfa handverksbrugghús að stunda mikið markaðstarf? 

 

 

 

 

 


