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Útdráttur	

Kauphegðun	 fólks	 mótast	 af	 mörgum	 ólíkum	 þáttum.	 Mjög	 mikilvægt	 er	 að	

markaðsstjórar	skilji	kauphegðun	neytenda	til	þess	að	skapa	meira	samskeppnisforskot	

á	markaði.	Ein	 leið	til	þess	að	hafa	áhrif	á	kauphegðun	neytenda	er	með	auglýsingum.	

Með	tilkomu	samfélagsmiðla	skapaðist	ný	leið	til	markaðssetningar	í	formi	auglýsinga	á	

samfélagsmiðlum	 og	 er	 sú	 leið	 orðinn	 stór	 hluti	 af	 markaðssetningu	 fyrirtækja	 í	 dag.	

Birtingarmynd	 auglýsinga	 í	 gegnum	 samfélagsmiðla	 er	 mismunandi	 en	 allir	 hafa	 það	

sama	markmið	að	hafa	áhrif	á	kauphegðun	neytenda	og	auka	sölu.		

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 hvert	 almennt	 viðhorf	 Íslendinga	 sé	 til	

auglýsinga	 á	 samfélagsmiðlum.	 Markmiðið	 var	 að	 skoða	 hvort	 greina	 mætti	 mun	 á	

viðhorfi	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum	eftir	þáttum	eins	og	aldri,	kyni	og	tekjum.	Að	

auki	 er	 markmiðið	 að	 skoða	 hvort	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 áhrif	 á	

kauphegðun	almennings.	Auk	þess	var	markmiðið	var	að	skoða	hvort		munur	væri	á	milli	

bakgrunnsbreyta	 þegar	 kemur	 að	 því	 hvort	 auglýsingarnar	 hafi	 áhrif	 á	 kauphegðun	

almennings.	

Niðurstöður	 þessarar	megindlegu	 rannsóknar	 benda	 til	 þess	 að	 almennt	 viðhorf	 til	

auglýsinga	 getur	 verið	 mjög	 breytilegt.	 Niðurstöður	 sýndu	 það	 að	 yngra	 fólk	 hefur	

sterkari	 skoðanir	 á	 samfélagsmiðlum	 en	 eldra	 fólk.	 Einnig	 hafa	 auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	 áhrif	 á	 kauphegðun	 fólks.	 Aldur	 og	 kyn	 hafa	 áhrif	 á	 hvaða	

samfélagsmiðlum	fólk	telur	auglýsingar	hafa	mest	áhrif	á	kauphegðun.		
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1 Inngangur		

Öll	 fyrirtæki	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 vilja	 ná	 árangri.	 Fyrirtæki	 sem	 skilja	 þarfir	

viðskiptavina	 sinna	 og	 hvernig	 viðskiptavinir	 munu	 bregðast	 við	 auglýsingum	 og		

verðbreytingum	 hafa	 samkeppnisforskot	 á	 markaði.	 Fyrirtæki	 sem	 geta	 nýtt	 þessa	

þekkingu	 á	 viðskiptavinum	 sínum	 til	 að	 reyna	 að	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	

standa	 vel	 að	 vígi	 (Kotler,	 Wong	 og	 Saunders,	 2005).	 Kauphegðun	 er	 skilgreind	

samkvæmt	Ertemel	og	Ammoura	(2016)	og	Solomon	(2002)	sem	það	ferli	sem	fer	í	gang	

þegar	 neytendur	 velja,	 kaupa,	 nota	 eða	 ráðstafa	 vörum,	 þjónustu,	 hugmyndum	 eða	

reynslu	 til	 að	 fullnægja	 þörfum	 sínum	 og	 óskum.	 Nú	 til	 dags	 er	 kauphegðun	 eitt	 af	

mikilvægustu	atriðunum	sem	fyrirtæki	þurfa	að	skilja	(Kumar,	2016;	Ratnesh,	2014).	

Fimm	 stiga	 kaupákvörðunarferli	 er	 algengt	 tól	 sem	markaðsstjórar	 nota	 til	 þess	 að	

öðlast	 betri	 skilning	 á	 viðskiptavinum	 sínum	og	 þeirra	 kauphegðun.	 Áður	 en	 neytandi	

kaupir	 vöru	 eða	 þjónustu	 fer	 viðkomandi	 aðili	 í	 gegnum	 þetta	 ferli.	 Hugmyndin	 um	

líkanið	er	sú	að	þegar	viðskiptavinur	kaupir	vöru	eða	þjónustu	eru	kaupin	áframhaldandi	

ferli	sem	hefst	löngu	áður	en	sjálf	kaupin	eru	gerð	og	heldur	áfram	eftir	að	þeim	er	lokið.	

Þessi	 fimm	 stig	 eru	 eftirfarandi;	 uppgötvun	 á	 þörf,	 upplýsingaleit,	 mat	 valkosta,	

vörukaup	og	eftirkaupaáhrif	(Comegys,	Hannula	og	Väisänen,	2006).		

Kauphegðun	 getur	 mótast	 af	 umhverfi	 viðskiptavina	 sem	 og	 líðan	 þeirra	 og	

hugsunum	hverju	 sinni	 (Isabel	 og	Graeme,	 2005;	 Peter	 og	Olson,	 2010).	 Það	 eru	 hins	

vegar	 fjórir	 meginþættir	 sem	 hafa	 mestu	 áhrifin	 á	 kauphegðun,	 en	 það	 eru	

menningarlegir,	 persónulegir,	 sálfræðilegir	 og	 félagslegir	 þættir.	 Þó	 svo	 að	

markaðsstjórar	geti	ekki	stjórnað	þessum	þáttum	með	beinum	hætti	þá	er	nauðsynlegt	

fyrir	þá	að	vita	af	þeim	(Ratnesh,	2014).		

Fyrirtæki	 reyna	 oft	 að	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 en	 áhrifaríkasta	 leiðin	 til	

þess	 er	 með	 auglýsingum	 (Brierley,	 2002).	 Auglýsingar	 eru	 kynningartæki	 sem	 skapa	

vitund	og	móta	hegðun	viðskiptavina	gagnvart	vörumerki	og	fá	viðskiptavini	til	þess	að	

taka	endanlega	kaupákvörðun.	Nú	til	dags	eru	auglýsingar	orðnar	mikilvæg	leið	til	þess	

að	 kynna	 vörur	 og	 þjónustu	 og	 eru	 þær	 að	 auki	 mikið	 notaðar	 til	 samskipta.	 Ekkert	
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fyrirtæki	getur	verið	leiðandi	á	markaði	nema	það	fjárfesti	mikið	í	kynningarstarfi	(Niazi,		

Siddiqui,	Shah	og	Hunjra,	2012).		

Frá	 sjónarhorni	 neytenda	 eru	 þeir	 í	 erfiðri	 stöðu	 í	 dag	 þar	 sem	 það	 háþróaða	 og	

tæknivædda	samfélag	sem	þeir	búa	í	býður	upp	á	næstum	ótakmarkaða	valmöguleika.	

Til	 eru	 vörur	 með	 marga	 eiginleika,	 greiðslumöguleikar	 eru	 margir	 ásamt	

sendingarmöguleikum	 á	 vöru	 og	 þjónustu	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	 standa	 endalausir	

samskiptamöguleikar	 vegna	 vöru	 og	 þjónustu	 til	 boða	 (Gajjar,	 2013).	 Þessir	

samskiptamöguleikar	breyttust	enn	 frekar	með	 tilkomu	samfélagsmiðla	en	 í	dag	þurfa	

fyrirtæki	að	koma	enn	frekar	til	móts	við	neytendur	og	vera	í	betra	sambandi	við	þá	en	

áður.	 Einnig	 breyttust	 áherslur	 í	 markaðssetningu	 þar	 sem	 samband	 neytenda	 og	

fyrirtækja	breyttist	mikið,	en	vald	færðist	frá	fyrirtækjum	og	yfir	til	neytandans	þar	sem	

samfélagsmiðlar	hafa	gert	það	að	verkum	að	allir	neytendur	geta	verið	í	samskiptum	og	

skipst	 á	 upplýsingum	 varðandi	 vörur/þjónustu.	 Út	 frá	 samfélagsmiðlum	 og	 nýjum	

áherslum	 í	 markaðssetningu	 hófst	 samfélagsmiðlamarkaðssetning	 (Ertemel	 og	

Ammoura,	2016).		

Samfélagsmiðlamarkaðssetning	 hefur	 náð	 gríðarlegum	vinsældum	undanfarin	 ár	 og	

gerir	markaðssetning	af	þessu	tagi	fyrirtækjum	kleift	að	byggja	upp	vörumerki,	þjónustu	

og	vöru	á	fjölbreyttari	hátt	en	áður.	Að	auki	gefst	með	þessari	markaðssetningu	tækifæri	

til	þess	að	byggja	upp	traust	og	persónulegt	samband	við	viðskiptavini	(Susan,	2010).		

Markaðssetning	 í	 gegnum	 áhrifavalda	 er	 orðin	 gríðarlega	 vinsæl	 leið	 til	

markaðssetningar	 á	 samfélagsmiðlum.	 Þetta	 er	 bæði	 ódýr	 og	 áhrifamikil	 leið	 og	 eru	

markaðsstjórar	 farnir	 að	 sjá	 mikilvægi	 í	 því	 að	 tengja	 áhrifavalda	 við	 fyrirtæki	 sem	

talsmenn	og	 til	 að	auglýsa	vörur	þeirra	og	þjónustu	 (Freberg,	Graham,	McGaughey	og	

Freberg,	2011).	

Reynt	 hefur	 á	 ákveðin	 lagaleg	 atriði	 síðustu	 ár	 samhliða	 auknum	 auglýsingum	 í	

gegnum	áhrifavalda	sem	Neytendastofa	hefur	talið	sig	þurfa	að	árétta	með	hliðsjón	af	

duldum	 auglýsingum,	 en	 samkvæmt	Neytendastofu	 er	 auglýsing	 talin	 dulin	 ef	 ekki	 er	

tekið	 fram	 að	 um	auglýsingu	 sé	 að	 ræða	 þegar	 einstaklingur	 sem	 fjallar	 um	 vöru	 eða	

þjónustu	fær	greitt	fyrir	í	formi	peninga,	gjafa	eða	láns	(Neytendastofa,	2015).		
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Búið	er	að	rannsaka	viðhorf	til	auglýsinga	allt	frá	árinu	1981	en	það	sama	ár	komu	út	

tímamótagreinar	á	viðhorfi	 til	 auglýsinga,	annars	vegar	eftir	Mitchell	og	Olson	og	hins	

vegar	eftir	Shimp	(Mitchell	og	Olson,	1981;	Shimp;	1981).		

Þegar	 fyrirtæki	markaðssetja	 sig	 á	 samfélagsmiðlum	 þarf	 að	 reyna	 að	 hafa	 áhrif	 á	

viðhorf	einstaklinga,	en	viðhorf	þeirra	getur	haft	áhrif	á	virkni	auglýsinganna	og	áreitið	

sem	 fylgir	 auglýsingunum,	hvort	 það	 sé	 jákvætt	 eða	neikvætt,	 hefur	 um	það	 að	 segja	

hvernig	 neytendur	 upplifa	 auglýsinguna	 (Chu,	 Kamal	 og	 Kim,	 2013;	 Kelly,	 Kerr	 og	

Drennan,	2013;	Kim	og	Sundar,	2010).	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 viðhorf	 almennings	 til	 auglýsinga	 á	

samfélagsmiðlum	og	áhrif	á	kauphegðun	og	voru	eftirfarandi	rannsóknarspurningar	því	

settar	fram:	

Ø Hvert	er	almennt	viðhorf	fólks	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum?	

Ø Hafa	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	áhrif	á	kauphegðun/kaupvenjur	fólks?	

Uppbygging		ritgerðarinnar		verður	eftirfarandi:	Byrjað	er	á	að	fjalla	um	kauphegðun	og	

kaupákvörðunarferlið	sjálft	og	áhrifaþætti	kauphegðunar.	Því	næst	verða	hugtök	eins	og	

áhrifavaldur	 og	 samfélagsmiðill	 skilgreind	 og	 ítarlegar	 gert	 grein	 fyrir	 helstu	

samfélagsmiðlunum	 ásamt	 birtingarmynd	 auglýsinga	 á	 þessum	 samfélagsmiðlum.	 Því	

næst	 verður	 fjallað	 um	 auglýsingar;	 duldar,	 beinar	 og	 kostaðar	 auglýsingar	 og	 í	 lok	

fræðilega	 kaflans	 verður	 farið	 yfir	 viðhorf	 til	 auglýsinga	 út	 frá	 fyrri	 rannsóknum	 sem	

gerðar	 hafa	 verið	 á	 því	 efni.	 Í	 síðari	 hluta	 ritgerðarinnar	 verður	 gert	 grein	 fyrir	

rannsókninni	 sjálfri,	 aðferð	 hennar	 og	 niðurstöðum,	 og	 að	 lokum	 fylgja	 umræður	 og	

umfjöllun	um	takmarkanir	rannsóknarinnar.		
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2 Kauphegðun		

Kauphegðun	 vísar	 til	 hegðunar	 lokaneytanda	 sem	 kaupir	 vörur	 og	 þjónustu	 til	

persónulegrar	notkunar.	Allir	 lokaneytendur	mynda	saman	neytendamarkaðinn	(Kotler	

o.fl.,	2005).	Samkvæmt	Ertemel	og	Ammoura	(2016)	og	Solomon	(2002)	er	kauphegðun	

skilgreind	sem	það	ferli	sem	fer	í	gang	þegar	neytendur	velja,	kaupa,	nota	eða	ráðstafa	

vörum,	 þjónustu,	 hugmyndum	 eða	 reynslu	 til	 að	 fullnægja	 þörfum	 sínum	 og	 óskum.	

Kauphegðun	er	 síðan	mótuð	af	 samspili	margra	þátta	eins	og	hugsunum,	umhverfi	og	

líðan	neytenda	(Peter	og	Olson,	2010).			

Áður	fyrr	var	mun	auðveldara	fyrir	markaðs-	og	sölufólk	að	skilja	neytendur	þar	sem	

mikið	 var	 um	 beint	 samband	milli	 þessara	 aðila	 í	 gegnum	 daglegan	 rekstur.	 Breyting	

hefur	þó	orðið	á	með	tímanum,	markaðir	og	fyrirtæki	hafa	stækkað,	tækniþróun	hefur	

farið	hratt	vaxandi	sem	og	atferli	neytenda	hefur	breyst.	Þessar	breytingar	hafa	orðið	til	

þess	að	dregið	hefur	úr	beinum	samskiptum	sem	gert	hefur	það	að	verkum	að	erfiðara	

er	 orðið	 fyrir	markaðsfólk	 að	 skilja	 neytendur	 og	 vilja	 þeirra	 (Kotler	 o.fl.,	 2005).	Með	

iðnbyltingunni	myndaðist	einnig	fjarlægð	á	milli	seljenda	og	neytenda	og	skapaðist	því	

aukin	þörf	fyrir	markaðsrannsóknir	til	þessa	að	bæta	skilning	á	þörfum	neytanda	(Burns	

og	Bush,	2006).	Það	var	þó	ekki	fyrr	en	um	1950	að	farið	var	að	rannsaka	kauphegðun	og	

upp	úr	1960	sem	rannsóknir	fóru	að	skila	af	sér	einhverjum	árangri	(Engel,	Blackwell	og	

Miniard,	1990).	Kom	þá	í	ljós	að	neytendur	voru	ekki	eins	einfaldir	og	haldið	var	í	fyrstu,	

og	keyptu	þeir	m.a.	vörur	til	að	sýna	lífsstíl	sinn	og	persónuleika	(Brierley,	2002).	

Fyrirtæki	sem	skilja	viðskiptavini	sína	í	þaula,	hvernig	þeir	hegða	sér	og	hvað	fær	þá	til	

að	 láta	 verða	 af	 kaupum,	 sem	 og	 hvernig	 þeir	 bregðast	 við	 verðbreytingum,	

auglýsingaherferðum	og	mismunandi	eiginleikum	vara	hafa	meira		samkeppnisforskot	á	

markaði	 (Isabel	og	Graeme,	2005;	Kotler	o.fl.,	2005).	Þessa	þekkingu	á	viðskiptavinum	

sínum	 geta	 fyrirtæki	 nýtt	 sér	 til	 góða	 til	 þess	 að	 reyna	 að	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	

neytenda.	 Ein	 besta	 leiðin	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 kaupendur	 er	 að	 nota	 auglýsingar.	

Auglýsing	er	yfirleitt	hönnuð	með	það	í	huga	að	ná	til	ákveðins	markhóps	og	hafa	þannig	

áhrif	 á	 kauphegðun	 hans	 svo	 að	 þeir	 neytendur	 kaupi	 vörur	 auglýsandans	 frekar	 en	

vörur	 samkeppnisaðilanna.	 Sumar	 auglýsingar	 beinast	 meira	 að	 lífstíl,	 gildum	 og	
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skoðunum	neytandans	í	staðinn	fyrir	að	auglýsa	beint	með	þeim	tilgang	að	hafa	áhrif	á	

kauphegðun	 (Brierley,	 2002).	 Kauphegðun	 neytenda	 getur	 verið	 mismunandi	 eins	 og	

hún	er	flókin,	en	það	er	mjög	mikilvægt	að	fyrirtæki	átti	sig	á	hverjir	eru	viðskiptavinir	

þeirra	til	þess	að	skilgreina	þarfir	þeirra,	hvernig	viðskiptavinir	þeirra	hegða	sér	og	hvaða	

áhrifaþættir	 ýta	 undir	 kaup	 á	 vöru	 eða	 þjónustu	 sem	 fyrirtækið	 býður	 upp	 á.		

Kauphegðun	er	ekki	einungis	það	sem	gerist	þegar	neytendur	kaupa	vöru	eða	þjónustu	í	

verslun,	heldur	mótast	hún	að	auki	af	umhverfi,	hvernig	 líðan	viðskiptavina	er	og	hvað	

viðskiptavinir	eru	að	hugsa	hverju	sinni.	Þeir	þættir	 í	umhverfi	neytenda	sem	geta	haft	

áhrif	 á	 kauphegðun	 eru	 þeir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 tilfinningar,	 háttsemi	 og	 hugsanir	

neytenda.	 Hér	má	 til	 dæmis	 nefna	 auglýsingar,	 útlit	 vöru	 og	 verð	 (Isabel	 og	 Graeme,	

2005;	Peter	og	Olson,	2010).	Þær	þarfir	sem	neytendur	vilja	uppfylla	geta	verið	allt	frá	

nauðsynjum	eins	og	næringu	og	svefni,	til	kaupa	á	dýrum	og	flottum	vörum	til	að	öðlast	

viðurkenningu	frá	samfélaginu	(Solomon,	2002).		

Fyrirtæki	 og	 markaðsstjórar	 hafa	 lagt	 áherslu	 á	 að	 rannsaka	 markaðsáreiti	 og	

viðbrögð	 neytenda	 en	 það	 er	 útskýrt	 betur	 með	 líkani	 Svarta	 kassans	 (sjá	 mynd	 1)	

(Kotler	o.fl.,	2005;	Sandhusen,	2000).	

	

Mynd	1.	Svarti	Kassinn	(Sandhusen,	2000)	

Verkefni	markaðsstjóra	 er	 að	 finna	 út	 hvað	 er	 inní	 svarta	 kassanum	 til	 þess	 að	 skilja	

neytandann	betur	og	öðlast	frekari	vitneskju	um	hvað	það	er	sem	viðskiptavinurinn	vill	

og	þarfnast.	Markaðsstjórar	vilja	skilja	hvernig	áreiti	er	breytt	yfir	í	viðbrögð	inn	í	svarta	

kassanum,	 sem	 skiptist	 í	 tvenn.	 Í	 fyrsta	 lagi	 hafa	 persónueinkenni	 neytandans	 áhrif	 á	

hvernig	 hann	 eða	 hún	 skynja	 og	 bregðast	 við	 áreiti,	 og	 í	 öðru	 lagi	 ákvörðunartöku	
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neytandans	og	hvernig	hún	hefur	áhrif	á	kauphegðun	(Kotler	o.fl.,	2005).	Markaðsáreiti	

stjórna	 þó	 markaðsstjórar	 fyrirtækja	 en	 áhrif	 frá	 umhverfinu	 eru	 alveg	 úr	 þeirra	

höndum.	 Persónueinkenni	 geta	 síðar	 haft	 áhrif	 á	 ákvörðunartöku,	 og	 loks	 endar	 allt	

ferlið	í	ákveðnum	niðurstöðum	eða	viðbrögðum	(Sandhusen,	2000).	 

Skilningur	 markaðsstjóra	 á	 kauphegðun	 er	 nær	 óumflýjanlegur	 í	 átt	 að	 árangri	 í	

markaðstörfum.	Þegar	markaðsstjórar	 vita	hvernig	 viðskiptavinir	þeirra	eru,	hvað	á	að	

selja	þeim,	hvernig	á	að	ná	til	þeirra,	hvað	hvetur	þá	til	kaupa	og	hvað	gerir	þá	ánægða	

er	verið	að	spyrja	spurninga	sem	krefjast	góðs	skilnings	á	neytandanum	og	því	mikilvægt	

að	kafa	djúpt	ofan	í	kauphegðun	neytenda	og	áhrif	þátta	í	umhverfinu	(Arnould,	Price	og		

Zinkham,	2004).		

2.1 Kaupákvörðunarferli	neytenda		
Áður	 en	 neytandi	 kaupir	 vöru/þjónustu	 fer	 hann	 í	 gegnum	 ákveðið	 ferli	 sem	 er	

stigbundið	en	það	samanstendur	af	fimm	þrepum	(Kotler	o.fl.,	2005).	Samkvæmt	Engel	

o.fl.	 (1990)	 eru	 fimm	 aðilar	 sem	 koma	 að	 kaupákvörðunarferlinu,	 og	 þeir	 eru;	

upphafsmaðurinn	eða	sá	sem	kemur	ferlinu	af	stað,	áhrifavaldur,	þ.e.	aðili	sem	vill	svo	til	

að	hefur	oft	áhrif	á	kaupakvörðunina,	ákvarðandinn,	eða	sá	sem	hefur	oftast	völdin	og	

fjárhagslegt	vald,	kaupandinn,	eða	sá	sem	kaupir	vöru	eða	þjónustuna,	og	að	lokum	er	

það	notandinn	sem	raunverulega	notar	vöruna	eða	þjónustuna.	Sjálft	ákvörðunarferlið	

getur	 verið	 í	 höndum	 aðeins	 eins	 einstaklings	 en	 hins	 vegar	 geta	 síðan	 allir	 fimm	

aðilarnir	komið	að	ferlinu.		

Flest	 stór	 fyrirtæki	 rannsaka	 kaupákvörðunarferli	 í	 þaula	 til	 að	 svara	 spurningum	 á	

borð	við	hvað	viðskiptavinir	kaupa,	hvar	þeir	kaupa,	hvernig	og	hversu	mikið	þeir	kaupa	

og	af	hverju	þeir	kaupa	(Kotler	o.fl.,	2005).	Kaupákvörðunarferlið	er	hugsað	upprunalega	

fyrir	 markaðsstjóra	 til	 þess	 að	 öðlast	 betri	 skilning	 á	 viðskiptavinum	 sínum	 og	 þeirra	

hegðun	 (Comegys	 o.fl.,	 2006).	Neytandinn	 fer	 í	 gegnum	 kaupákvörðunarferli	 áður	 en	

hann	 festir	 kaup	 á	 vöru,	 en	 kaupákvörðunarferlið	 skiptist	 í	 fimm	 hluta;	 uppgötvun	 á	

þörf,	upplýsingaleit,	mat	valkosta,	 vörukaup	og	eftirkaupahrif.	Við	kaup	á	vöru	er	ekki	

þörf	á	að	fara	í	gegnum	öll	stig	ferlisins	hverju	sinni	og	er	einkar	helst	notast	við	þau	öll	

þegar	 	 neytandi	 stendur	 frammi	 fyrir	 erfiðri	 kaupákvörðun	 (Kotler	 o.fl.,	 2005).	 Þetta	

kaupákvörðunarferli	 er	 samfellt	 ferli	 sem	hefst	 löngu	áður	en	 sjálf	 kaupin	eru	gerð	og	

heldur	áfram	eftir	að	þeim	er	lokið		(Comegys	o.fl.,	2006).		



	

15	

2.1.1 Uppgötvun	á	þörf		

Fyrsta	 skrefið	 í	 kaupákvörðunarferlinu	 er	 uppgötvun	 á	 þörf	 eða	 ófullnægjandi	 þörf	

neytenda	en	einnig	getur	verið	að	neytandinn	uppgötvi	vandamál.	Skrefið	felst	 í	því	að	

kaupandinn	 skynjar	 mun	 á	 raunverulegu	 ástandi	 sínu	 og	 tilteknu	 ástandi.	 Þessi	 þörf	

getur	vaknað	vegna	einhverra	af	grunnþörfum	eða	innri	þörfum,	t.d.	eins	og	hungri	eða	

þorsta,	 og	 verður	 að	 hvata	 eða	 þá	 ytri	 þörfum	 (Comegys	 o.fl.,	 2006;	 Kotler	 og	

Armstrong,	 2011;	 Kotler,	 Keller,	 Brady,	 Goodman	 og	 Hansen,	 2012;	 Kotler	 og	 Keller,	

2012;	Kotler	o.fl.,	2005;	Peter	og	Donnelly,	2004;	Solomon,	2002).	

Auglýsendur	eru	stundum	sakaðir	um	að	að	hafa	áhrif	á	ytri	þarfir	neytandans	með	

því	að	auglýsa	óþarfa	þarfir	og	setja	því	óþarfa	þrýsting	á	einstaklinga	með	því	að	 láta	

einstaklinga	 finnast	 þarfir	 vera	 mikilvægar	 (Doole,	 Lancaster	 og	 Lowe	 2005).	 Það	 er	

hlutverk	 markaðsstjóra	 að	 finna	 út	 hvaða	 þörfum	 ákveðin	 vara	 geti	 fullnægt	 og	

fullnægir,	 og	 greina	 þær	 ófullnægðu	 þarfir	 neytenda	 sem	 gætu	 leitt	 til	 nýrrar	

vöruþróunar.	Til	þess	þurfa	markaðsstjórar	að	skilja	þarfir	neytenda	(Peter	og	Donnelly,	

2004).	Markaðsstjórar	geta	fundið	út	úr	því	hvaða	áreiti	(e.	stimuli)	vekur	mestan	áhuga	

á	vöru	og	geta	þróað	herferðir	sem	innihalda	þetta	áreiti	(Kotler	o.fl.,	2005).		

2.1.2 Upplýsingaleit	

Annað	 stig	 í	 kaupákvörðunarferli	 neytenda	 er	 upplýsingaleit.	 Þetta	 stig	 hefst	 þegar	

neytandi	finnur	og	áttar	sig	á	þörf	sem	þarf	að	uppfylla	með	vörukaupum	eða	notkun	á	

vöru	(Peter	og	Donnelly,	2004).	Upplýsingaleit	skiptist	raunar	í	tvennt;	innri	og	ytri	leit.	

Innri	leit	er	það	sem	gerist	í	huga	neytanda	þar	sem	hann	þarf	að	treysta	á	upplýsingar	

eftir	eigin	minni.	Hins	vegar	felst	ytri	leit	í	því	þegar	neytandi	fær	upplýsingar	í	gegnum	

auglýsingar,	vini	eða	það	sem	er	að	gerast	 í	umhverfinu	sjálfu	 (Solomon,	2002).	Þegar	

neytendur	hafa	ekki	fyrri	reynslu	af	vöru	eða	þjónustu	leita	þeir	oft	í	ytra	umhverfi	eftir	

þeim	 upplýsingum	 sem	 þarf	 til	 að	 aðstoða	 við	 ákvörðun	 neytenda	 á	 vali	 á	 vöru	 og	

þjónustu	(Schiffman	og	Kanuk,	2007).		

Ytri	leit	má	skipta	í	fjóra	flokka	eftir	því	hvar	hægt	er	að	leita	að	upplýsingum	(Doole	

o.fl.,	2005;	Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2012;	Kotler	og	Keller,	2012;	Kotler	

o.fl.,	2005):	
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Ø Persónulegar	 heimildir:	 Upplýsingar	 frá	 vinum,	 fjölskyldu,	 kunningjum,	
samstarfsfélögum.	

Ø Auglýsingaheimildir:	 Upplýsingar	 sem	 hægt	 er	 að	 nálgast	 úr	 auglýsingum,	
vefsíðum,	sölufólki,	internetinu.	

Ø Almennar	 heimildir:	 Fjölmiðlar	 og	 fyrirtæki	 sem	 halda	 utan	 um	 endurgjöf	
neytenda.		

Ø Reynsluheimildir:	Meðhöndlun,	skoðun	og	notkun	á	vöru.			

Samkvæmt	 Kotler	 og	 Amstrong	 (2011)	 og	 Kotler	 o.fl.	 (2012)	 fær	 neytandi	 mestar	

upplýsingar	 í	 gegnum	 auglýsingar,	 hins	 vegar	 koma	 áhrifaríkustu	 upplýsingarnar	 frá	

persónulegum	heimildum	eða	opinberum	gögnum.		

2.1.3 Mat	valkosta		

Þegar	upplýsingaleit	er	lokið	hefst	þriðja	skrefið	í	kaupákvörðunarferlinu,	mat	valkosta.	Í	

því	 skrefi	metur	 neytandinn	 þær	 upplýsingar	 sem	 hann	 er	 með	 í	 höndunum	 um	

vöruna/þjónustuna	(Solomon,	2002).	

Það	er	mjög	misjafnt	hvernig	neytendur	kjósa	að	meta	valkosti	sína	og	ekki	er	ein	leið	

sem	gildir	um	allar	kaupaðstæður.		Hvernig	neytendur	ákveða	að	velja	og	meta	valkosti	

sína	 í	 kaupákvörðunarferli	 ræðst	 af	 	 einstaklingum	 og	 mismunandi	 kaupaðstæðum.	 Í	

sumum	aðstæðum	notast	neytendur	við	rökrétta	hugsun,	en	hins	vegar	geta	neytendur	

líka	 metið	 valkosti	 lítið	 sem	 ekkert,	 í	 staðinn	 þá	 kaupa	 þeir	 á	 hvatvísi	 og	 notast	 við	

innsæið.	 	Einnig	geta	neytendur	metið	valkosti	á	sínum	eigin	vegum	eða	fengið	aðstoð	

frá	 vinum	 eða	 sölufólki.	 Mikilvægt	 er	 að	 markaðsstjórar	 séu	 með	 á	 hreinu	 hvernig	

neytendur	 meta	 valkosti	 sína.	 Ef	 þeir	 vita	 það,	 þá	 geta	 þeir	 haft	 áhrif	 á	

kaupaákvörðunarferlið	hjá	neytendum	(Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2005).	 

2.1.4 Vörukaup		

Þegar	 það	 er	 komið	 að	 kaupum	má	 segja	 að	 vörukaup	 séu	 útkoman	 af	mati	 valkosta	

(Doole	o.fl.,	2005;	Peter	og	Donnelly,	2004).	Vörukaup	fela	í	sér	margar	ákvarðanir	sem	

innihalda	 meðal	 annars	 val	 á	 vörutegund,	 merki,	 tegund,	 seljanda	 og	 greiðslumáta	

(Peter	og	Donnelly,	2004).	Stundum	er	valið	mjög	einfalt	í	vörukaupum	ef	skýr	valkostur	

er	 í	boði	og	verða	því	kaupin	einföld	og	verður	áhættan	sem	felst	 í	kaupunum	því	 lítil.	

Hins	vegar	ef	kaupin	eru	stór	þá	felst	mun	meiri	áhætta	í	kaupunum.	Eftir	að	neytandi	

hefur	metið	og	hugað	að	þeim	valkostum	sem	eru	í	boði	er	komið	að	því	að	ákveða	hver	
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þeirra	verður	fyrir	valinu.	 Í	almennu	kaupákvörðunarferli	ætti	að	velja	þann	möguleika	

sem	er	 í	 forgangi	eða	er	talinn	besti	möguleikinn	af	öllum	en	það	eru	tveir	þættir	sem	

geta	 komið	 upp	 á	milli	 kaupáforma	 og	 svo	 loks	 kaupákvörðunar.	 Í	 fyrsta	 lagi	 eru	 það	

áhrif	frá	öðrum	(e.	attitudes	from	others),	þá	aðallega	fólki	sem	stendur	neytandanum	

næst	eins	og	fjölskyldu	og	vinum,	þar	sem	myndast	getur	þrýstingur	frá	þeim	sem	getur	

síðar	meir	 haft	 áhrif	 á	 kaupaákvörðun.	 Í	 öðru	 lagi	 geta	 utanaðkomandi	 áhrif,	 eins	 og	

skyndileg	 verðhækkun,	 átt	 sér	 stað	 (Kotler	 og	 Armstrong,	 2011;	 Kotler	 o.fl.,	 2005).	

Markaðsstjórar	 reyna	 að	 auðvelda	 þetta	 stig	 í	 kaupákvörðunarferlinu	 eins	 best	 er	 á	

kosið	þar	sem	þeirra	ósk	er	fyrst	og	fremst	að	neytendur	velji	sitt	fyrirtæki	eða	sína	vöru	

(Doole	o.fl.,	2005).	

2.1.5 Eftirkaupáhrif		

Vinna	 markaðsstjóra	 endar	 ekki	 þegar	 vörukaup	 eru	 yfirstaðin	 (Kotler	 og	 Armstrong,	

2011;	Kotler	o.fl.,	2012;	Kotler	o.fl.,	2005).	Markaðsstjórar	verða	að	fylgjast	með	ánægju	

eftir	kaup	(e.	post	purchase	satisfaction),	aðgerðum	eftir	kaup	(e.	post	purchase	actions)	

og	notkun	eftir	kaup	(e.	post	puchase	uses)	(Kotler	o.fl.,	2012).	Kaupánægja	felst	í	hvort	

neytandinn	 sé	 ónægður	 eða	 ánægður	 en	 það	 fer	 eftir	 væntingum	 neytandans	 til	

vörunnar	 og	 upplifaðs	 árangurs	 af	 vörunni.	 Ef	 árangur	 af	 vörunni	 stendur	 ekki	 undir	

væntingum	þá	verður	neytandinn	óánægður,	ef	árangur	af	vörunni	er	nær	væntingum	

þá	 verður	 neytandinn	 ánægður	 og	 ef	 árangur	 er	 framar	 öllum	 vonum	 þá	 verður	

neytandinn	himinlifandi.	Því	meira	bil	sem	er	á	milli	væntinga	og	frammistöðu,	því	meiri	

verða	vonbrigðin	með	vörukaup.	Því	er	mikilvægt	að	seljendur	standi	við	gefin	loforð	um	

frammistöðu	 vörunnar	 svo	 neytendur	 geti	 verið	 ánægðir	 með	 vörukaup	 (Kotler	 og	

Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2012;	Kotler	o.fl.,	2005).		

Því	 hafa	 mörg	 fyrirtæki	 búið	 til	 prógramm	 til	 að	 halda	 tryggð	 við	 neytendur.	 Það	

hefur	sýnt	sig	að	góð	samskipti	eftir	vörukaup	skila	sér	alltaf	þar	sem	minna	er	skilað	til	

baka	og	minna	hætt	við	vöru.	Að	 lokum	verða	markaðsstjórar	að	 fylgjast	með	notkun	

eftir	kaup	þar	sem	mikilvægt	er	að	skoða	náið	hvort	neytendur	nota	eða	farga	vörunni	

(Kotler	o.fl.,	2012).	Samkvæmt	Kotler	o.fl.	 (2005)	þá	er	mikilvægt	að	 fullnægja	þörfum	

viðskiptavina	þar	 sem	sala	 fyrirtækis	kemur	 frá	nýjum	viðskiptavinum	annars	vegar	og	

núverandi	 viðskiptavinum	 hins	 vegar.	 Það	 kostar	 hins	 vegar	 mun	 meira	 að	 ná	 í	 nýja	

viðskiptavini	en	að	halda	núverandi	viðskiptavinum.	Því	er	því	mjög	mikilvægt	að	reyna	
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að	 halda	 í	 þá	 sem	 fyrir	 eru	 og	 gera	 þá	 að	 ánægðum	 viðskiptavinum.	 Ánægður	

viðskiptavinur	 kaupir	 vöruna	 aftur,	 talar	 jákvætt	 við	 aðra	 um	 vöruna,	 horfir	minna	 til	

samkeppnisaðila	og	kaupir	aðrar	vörur	frá	fyrirtækinu.	 
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3 Áhrifaþættir	kauphegðunar		

Í	umhverfi	okkar	finnast	margir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	kauphegðun	neytenda	en	hægt	

er	 að	 skipta	 áhrifaþáttum	 kauphegðunar	 í	 fjóra	 mismunandi	 þætti;	 menningarlega,	

félagslega,	persónulega	og	sálfræðilega	þætti.	Markaðsstjórar	hafa	ekki	stjórn	á	þessum	

þáttum	en	þurfa	hins	vegar	að	taka	tillit	til	þeirra	(Kotler	og	Armstrong	2011;	Kotler	og	

Keller,	2012;	Kotler	o.fl.,	2005;	Ratnesh,	2014).		

3.1 Menningarlegir	þættir		
Menning	 er	 grundvallar	 áhrifaþáttur	 þegar	 kemur	 að	 þörfum,	 vilja	 og	 hegðun	

einstaklinga	(Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	og	Keller,	2012;	Kotler	o.fl.,	2005;	Peter	

og	 Donnelly,	 2004).	 Menningarlegir	 þættir	 hafa	 dýpstu	 og	 breiðvirkustu	 áhrifin	 á	

kauphegðun	 neytenda	 (Kotler	 o.fl.,	 2005).	 Menningarlegum	 þáttum	 má	 skipta	 í	

eftirfarandi	þrjá	undirflokka;	menning,	menningarkimi	og	 stéttir	 (Kotler	og	Armstrong,	

2011;	Kotler	og	Keller;	2012;	Kotler	o.fl.,	2005).		

Menning	 (e.	 culture)	 er	 þýðingarmikið	 tákn	 sem	 hjálpar	 einstaklingum	 að	 eiga	

samskipti,	 túlka	og	meta	sem	aðilar	 í	 samfélagi	 (Engel	o.fl.,	1990).	Hvert	samfélag	eða	

hópur	hefur	sína	menningu	og	menningaráhrif,	og	skapast	því	mismunandi	kauphegðun	

milli	landa	(Kotler	og	Armstrong,	2011).	Mjög	mikilvægt	er	því	að	markaðsstjórar	fylgist	

vel	með	menningarlegum	 gildum	 í	 hverju	 landi	 fyrir	 sig	 til	 að	 geta	markaðssett	 vörur	

mismunandi	eftir	löndum	og	(Gajjar,	2013;	Kotler	og	Keller,	2012).			

Menningarkimi	(e.	subculture)	eru	smærri	hópar	fólks	í	samfélagi	sem	veita	sértækari	

auðkenningu.	Þessi	hópur	á	það	sameiginlegt	að	vera	með	sömu	trúarbrögð,	þjóðerni,	af	

sama	kynþætti	og/eða	að	búa	á	sama	svæðinu	(Gajjar,	2013;	Kotler	og	Armstrong,	2011;	

Kotler	 o.fl.,	 2012;	 Kotler	 og	 Keller,	 2012;	 Peter	 og	 Donnelly,	 2004).	 Hópurinn	 á	 það	

einnig	sameiginlegt	að	búa	yfir	sömu	gildum	sem	eru	byggð	á	sameiginlegri	 lífsreynslu	

og	aðstæðum	(Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2005).	Þegar	menningarkimar	ná	

ákveðinni	 stærð	 og	 nægilegur	 auður	 er	 til	 staðar	 innan	 hans,	 hanna	 fyrirtæki	 oft	

sérstakar	markaðsáætlanir	fyrir	þennan	ákveðna	hóp	(Kotler	o.fl.,	2012;	Kotler	og	Keller,	

2012).			
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Stéttir	(e.	social	sclass)	er	þriðji	og	síðasti	flokkurinn	sem	fellur	undir	menningarlega	

þætti.	 Í	 öllum	 samfélögum	 fyrirfinnst	 einhverskonar	 stéttaskipting.	 Meðlimir	 hverrar	

stéttar	deila	sömu	gildum,	hagsmunum	og	hegðun	(Engel	o.fl.,	1990;	Kotler	o.fl.,	2005).	

Stéttaskiptingin	 ákvarðast	 þá	 ekki	 aðeins	 út	 frá	 einum	 þætti,	 heldur	 er	 samsett	 af	

mörgum	 þáttum,	 líkt	 og	 innkomu,	 menntun,	 tekjum	 og	 auði	 (Gajjar,	 2013;	 Kotler	 og	

Armstrong,	2011).		

3.2 Félagslegir	þættir		
Félagslegir	 þættir	 eins	 og	 fjölskylda,	 viðmiðunarhópar,	 staða	 og	 hlutverk	 hafa	 áhrif	 á	

kauphegðun.	 Þar	 sem	 þessir	 þættir	 geta	 haft	 áhrif	 á	 neytendaviðbrögð	 verða	

markaðasstjórar	 að	 taka	 tillit	 til	 þessara	þátta	þegar	 gerð	er	markaðáætlun	 (Kotler	og	

Keller,	2012;	Kotler,	o.fl.,	2005).	

Fjölskyldan	(e.	family)	er	talin	vera	mikilvægasti	þátturinn	í	samfélaginu	þegar	kemur	

að	 neytendakaupum	 en	 hún	 hefur	 mikil	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 (Gajjar,	 2013;	

Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2005).	Foreldrar	veita	barni	sínu	ákveðna	stefnu	

þegar	kemur	að	trúarbrögðum,	stjórnmálum,	hvatningu,	sjálfsvirðingu	og	ást.	Þó	svo	að	

einstaklingurinn	sé	ekki	í	neinu	sambandi	við	fjölskyldu	sína	þá	geta	áhrif	kauphegðunar	

frá	 foreldrum	 verið	 gífurleg	 (Kotler	 o.fl.,	 2012).	Með	 uppeldi	 geta	 foreldrar	 haft	mikil	

áhrif	 á	 kauphegðun	 barna	 sinna	 en	 einnig	 geta	 börn	 haft	 sömu	 áhrif	 á	 foreldra	 sína	

(Cotte	og	Wood,	2004).	Mikið	er	búið	að	 rannsaka	áhrif	 fjölskyldunnar	á	kauphegðun.	

Markaðsstjórar	eru	mjög	áhugasamir	og	hafa	verið	að	reyna	 finna	út	hlutverk	og	áhrif	

eiginmanns,	 eiginkonu	 og	 svo	 barna	 á	 kaup	 á	 mismunandi	 vöru	 og	 þjónustu.	 Ef	

kaupákvörðun	 um	 tiltekna	 vöru	 er	 undir	 áhrifum	 frá	 konu,	 þá	 munu	 markaðsstjórar	

miða	herferð	sína	að	konum	(Gajjar,	2013;	Kotler	og	Armstrong,	2011).	

Annar	 félagslegur	 þáttur	 eru	 viðmiðunarhópar	 (e.	 reference	 group)	 sem	 eru	

raunverulegir	eða	 ímyndaðir	einstaklingar	eða	hópur	sem	talinn	er	hafa	þýðingarmikið	

vægi	á	gildismat,	hegðun	og	löngun	einstaklinga	(Solomon,	2002).	Samkvæmt	Kotler	o.fl.	

(2012)	þá	hafa	þessir	hópar	annað	hvort	bein	eða	óbein	áhrif	bæði	á	hegðun	og	viðhorf	

einstaklinga,	og	geta	bæði	verið	hópar	sem	einstaklingur	tilheyrir	eða	tilheyrir	ekki.	Sem	

dæmi	 um	 viðmiðunarhópa	 mætti	 nefna	 foreldra,	 stjórnmálaflokka	 og	 þekkta	

einstaklinga	 (Solomon,	 2002).	 Viðmiðunarhópar	 hafa	 áhrif	 á	 einstaklinga	 á	 þrjá	

mismunandi	vegu.	Í	fyrsta	lagi	gera	þeir	nýja	hegðun	og	lífstíl	sýnilegan	einstaklingum,	í	



	

21	

öðru	 lagi	hafa	þeir	áhrif	á	viðhorf	og	sjálfsmynd	einstaklinga	og	 í	þriðja	og	síðasta	 lagi	

skapa	þeir	fylgispekt	sem	getur	haft	áhrif	á	val	einstaklinga	á	vöru	og	vörutegund	(Kotler	

o.fl.,	2012;	Kotler	o.fl.,	2005).	

Hlutverk	(e.	social	roles)	og	staða	(e.	status)	eru	hluti	af	félagslegum	þáttum	sem	geta	

haft	áhrif	á	kauphegðun.	Hver	einstaklingur	tekur	að	sér	mismunandi	hlutverk	og	stöðu	í	

samfélaginu	 og	 er	 mismunandi	 eftir	 hópum,	 klúbbum,	 fjölskyldum	 og	 stofnunum.	

Hlutverk	 samanstendur	af	þeim	aðgerðum	sem	fólk	gerir	 ráð	 fyrir	því	að	einstaklingur	

framkvæmi	 samkvæmt	 fólkinu	 í	 kringum	 hann.	 Hvert	 hlutverk	 hefur	 sína	 stöðu	 sem	

endurspeglar	 almenna	 álitið	 sem	 samfélagið	 gefur.	 	 Fólk	 velur	 oftast	 vörur	 sem	 sýna	

þeirra	stöðu	(Kotler	o.fl.,	2005).		Kauphegðun	breytist		því	eftir	hvaða	hlutverki	og	stöðu	

einstaklingur	gegnir	hverju	sinni	(Gajjar,	2013)		

3.3 Persónulegir	þættir		
Persónulegir	þættir	geta	að	auki	haft	áhrif	á	kauphegðun.	Persónulegir	þættir	sem	hafa	

áhrif	 á	 kaupahegðun	 eru	 t.a.m.	 aldur,	 lífskeið,	 atvinna,	 efnahagsleg	 staða,	 lífstíll,	

persónuleiki	og	sjálfsmynd	 (Gajjar,	2013;	Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2012;	

Kotler	og	Keller,	2012;	Kotler	o.fl.,	2005).			

Aldur	 (e.	 age)	 og	 lífskeið	 (e.	 life	 cycle)	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 þar	 sem	 vörur	 og	

þjónusta	 sem	neytandi	 kaupir	breytast	með	 tímanum.	Smekkur	 fólks	 á	mat,	 fötum	og	

húsgögnum	breytist	til	dæmis	með	aldrinum.	Kaup	eru	oftar	en	ekki	einnig	mismunandi	

eftir	 því	 á	 hvað	 lífskeiði	 einstaklingur	 er	 hverju	 sinni;	 hvort	 einstaklingurinn	 er	 giftur,	

einhleypur,	á	börn,	er	að	kaupa	sér	heimili,	skilnaður	er	í	gangi	eða	börn	á	leið	í	háskóla.	

Allt	hefur	þetta	áhrif	og	geta	markaðsstjórar	oftast	skilgreint	markhópana	sína	eftir	því	á	

hvaða	lífskeiði	þau	eru	á	og	búið	til	viðeigandi	markaðsáætlun	og	vörur	út	frá	því	(Kotler	

og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2005). 

Atvinna	 (e.	occupation)	einstaklinga	ákvarðar	oft	vöruval	 sem	og	þjónustuval	af	því	

leyti	að	misjafnar	kröfur	og	reglur	eru	gerðar	 til	vinnuklæðnaðar	eftir	vinnustöðum	og	

atvinnugreinum	og	þar	að	leiðandi	haft	áhrif	á	kaphegðun	(Kotler	og	Armstrong;	2011;	

Kotler	og	Keller;	2012;	Kotler	o.fl.,	2005). 

Efnahagsleg	staða	(e.	economic	circumstances)	hefur	einnig	áhrif	á	kauphegðun,	þar	

sem	 efnahagur	 einstaklings	 hefur	 áhrif	 á	 vöruval.	 Markaðsstjórar	 fylgjast	 mikið	 með	

með	tekjum,	sparnaði	 sem	og	vöxtum	og	eru	 tilbúnir	að	verðleggja	sig	og	endurskoða	
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sín	verð	eftir	efnahagi	landsins	(Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2012; Kotler	og	

Keller,	2012;	Kotler	o.fl.,	2005).		 

Lífsstíll	 (e.	 lifestyle)	 er	 mynstur	 hvernig	 einstaklingur	 lifir	 eins	 sem	 kemur	 fram	 í	

skoðunum,	 áhuga	 og	 starfsemi	 (Kotler	 og	 Keller,	 2012;	 Kotler	 o.fl.,	 2005).	 Neytendur	

hafa	margir	 hverjir	mismunandi	 lífstíl	 þótt	 þeir	 séu	 á	 sama	 aldri	 eða	 af	 sama	 kyni	 en	

hvernig	við	hugsum	um	okkur	sjálf,	hver	okkar	gildi	eru	og	hlutir	sem	okkur	finnst	gaman	

að	gera	í	frítíma	og	hvernig	við	lifum	lífinu	eru	allt	hlutir	sem	eiga	það	sameiginlegt	sem	

geta	 ýtt	 okkur	 í	 sömu	 átt	 hvað	 varðar	 vöruval	 og	 þjónustu.	 Þar	 af	 leiðandi	 getur	

mismunandi	 lífstíll	haft	áhrif	á	kauphegðun	(Solomon,	2002).	Markaðsstjórar	geta	nýtt	

sér	þetta	þegar	þeir	eru	að	ná	til	fólks,	en	dæmi	má	taka	af	bílaframleiðandanum	BMW	

sem	er	ekki	aðeins	að	selja	góðan	búnað	og	góðan	bíl,	heldur	eru	þeir	að	selja	lífstíl,	og	

er	í	því	samhengi	talað	um	að	vöruákvarðanir	fólks	séu	að	verða	meira	eins	og	gildisval	

(Kotler	og	Armstrong,		2011).		

Að	lokum	þá	geta	persónuleiki	(e.	personality)	og	sjálfsmynd	(e.	self	concept)	sagt	til	

um	vöruval	og	kauphegðun	einstaklinga.	Persónuleiki	breytist	 frá	einum	einstaklingi	 til	

annars	 og	 frá	 einum	 stað	 til	 annars.	Þess	 vegna	 getur	 persónuleiki	 haft	 mikil	 áhrif	 á	

kauphegðun	viðskiptavina.	Persónuleiki	er	því	heildarhegðun	manns	undir	mismunandi	

kringumstæðum	(Gajjar,	2013).	Hver	einstaklingur	hefur	persónuleika	sem	hefur	áhrif	á	

kauphegðun	 þar	 sem	 vörumerki	 eru	 oftar	 en	 ekki	 með	 persónuleika	 og	 einstaklingar	

velja	sér	oft	vörur	sem	eru	með	sama	persónuleika	og	þeir	(Kotler	og	Armstrong,	2011;	

Kotler	 o.fl.,	 2012).	 Sjálfsímynd	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	 hvað	 við	 kaupum	 okkur	 en	

einstaklingar	kaupa	sér	að	jafnaði	vörur	sem	endurspegla	sjálfsímynd	þeirra	(Kotler	o.fl.,	

2005).			

3.4 Sálfræðilegir	þættir		
Skipta	má	sálfræðilegum	þáttum	niður	í	fimm	flokka;	hvatningu,	skynjun,	lærdóm,	trú	og	

viðhorf	(Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.	2012;	Kotler	og	Keller,	2012;	Kotler	o.fl.,	

2005).		

	Hvatning	(e.	motivation)	vísar	til	þess	sálfræðilega	ferlis	sem	ákvarðar	það	af	hverju	

neytandinn	 hagar	 sér	 eins	 og	 hann	 gerir	 þegar	 hann	 sækist	 eftir	 því	 að	 fullnægja	

ákveðinni	 þörf	 (Solomon,	 2002).	 Þörf	 verður	 að	 hvöt	 þegar	 hún	 nær	 þeim	 ákveðna	
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styrkleika	 að	hún	 verður	 til	 þess	 að	 einstaklingur	 bregst	 við	 þörfinni	 til	 að	 ná	 tilteknu	

markmiði	(Kotler	o.fl.,	2012).		 

Skynjun	 (e.	 perception)	 er	 ákveðið	 ferli	 þar	 sem	 einstaklingar	 velja,	 skipuleggja	 og	

túlka	 upplýsingar,	 til	 að	 mynda	 þýðingarmikla	 mynd	 af	 heiminum.	 Áhugasamur	

einstaklingur	 er	 tilbúinn	 að	 bregðast	 við	 ástandi	 en	 hvernig	 sá	 einstaklingur	 bregst	

við	hefur	 áhrif	 á	 skynjun	 hans/hennar	 á	 ástandinu	 en	 engir	 tveir	 einstaklingar	 skynja	

aðstæður	á	sama	hátt	(Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.	2005).		 

Með	því	að	gera	og	læra	öðlast	fólk	trú	og	viðhorf	(e.	beliefs	and	attitudes)	sem	síðar	

hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 (Kotler	 og	 Armstrong,	 2011).	Viðskiptavinir	 hafa	

ávallt	ákveðna	trú	og	viðhorf		gagnvart	ýmsum	vörum.	Þar	sem	slíkar	skoðanir	hafa	áhrif	

á	 ímynd	 vörumerkis	 og	 hafa	 því	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda,	 hafa	 markaðsstjórar	

virkilegan	 áhuga	 á	 trú	 og	 viðhorfum	 neytenda.	 Markaðsstjórar	 geta	 breytt	 trú	 og	

viðhorfum	einstaklinga	með	því	að	hefja	sérstakar	herferðir	í	þessu	skyni	(Gajjar,	2013).	 

Lærdómur	er	hluti	af	hegðun	sem	mótast	af	fyrri	reynslu.	Flest	hegðun	er	lærð	en	að	

hluta	 er	 hegðun	 tilfallandi.	 Lærdómur	 á	 sér	 stað	 í	 gegnum	 örvun,	 hvatningu,	

vísbendingar,	svörun	og	styrkingu	(Kotler	og	Armstrong,	2011;	Kotler	o.fl.,	2012). 
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4 Auglýsingar		

Auglýsingar	 eru	 allar	 ópersónulegar	 kynningar	 á	 vöru,	 þjónustu,	 fyrirtæki	 eða	

hugmyndum	 sem	 greitt	 er	 fyrir	 (Belch	 og	 Belch,	 2015;	 Key	 og	 Czaplewski,	 2017).	

Auglýsingar	 geta	 verið	 mikilvægt	 tól	 til	 þess	 að	 byggja	 upp	 fyrirtæki	 eða	 vörumerki	

(Belch	 og	 Belch,	 2015).	 Auglýsingar	 eru	 ákveðin	 leið	 til	 samskipta	 til	 að	 sannfæra	

áhorfendur	um	að	taka	ákvörðun	um	kaup	á	vöru	eða	þjónustu.	Að	auki	eru	auglýsingar	

leið	 til	 að	 koma	 ákveðnum	 upplýsingum	 til	 neytenda,	 meðal	 annars	 til	 að	 skapa	

vörumerkjavitund	(Abideen	og	Saleem,	2011;	Brierley	,	2002;	Niazi	o.fl.,	2012).	

Helsta	 markmið	 auglýsenda	 er	 að	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf,	 vörumerkjavitund	 eða	

kauphegðun	(Abideen	og	Saleem,	2011).	Með	ópersónulegum	kynningum	er	átt	við	að	

notast	er	við	tól	eins	og	 ljósvaka	og	prentmiðla	sem	búa	yfir	þeim	eiginleikum	að	geta	

birt	skilaboð	til	stærri	hópa	samtímis	en	bjóða	ekki	upp	á	gagnvirk	samskipti	 (Belch	og	

Belch,	2015).	Allar	auglýsingar	þurfa	að	innihalda	ákveðin	skilaboð	og	einhvern	ákveðinn	

vettvang	 til	 að	 koma	 skilaboðunum	 á	 framfæri	 (Key	 og	 Czaplewski,	 2017).	 Við	 gerð	

skilaboða	er	því	mjög	mikilvægt	að	huga	að	því	hvert	lokamarkmiðið	er,	hvort	það	er	að	

auka	 sölu,	 vörumerkjavitund,	 ímynd	 fyrirtækis	 eða	 byggja	 upp	 traust	 (Belch	 og	 Belch,	

2015).	Auglýsingar	þurfa	að	vera	sýnilegar	og	birtingin	þarf	að	vera	spennandi	ásamt	því	

að	tímasetning	getur	verið	 lykilatriði,	og	það	að	ná	til	 réttu	aðilanna	skiptir	meginmáli	

(Hanna	o.fl.,	2011).	Mjög	mikilvægt	er	við	auglýsingagerð	að	vita	hvað	hvetur	neytendur	

til	 þess	 að	 kaupa	 vörur	 og	 til	 að	 ná	 góðu	 samkeppnisforskoti	 þá	 er	mikilvægt	 að	 vita	

hvernig	neytendur	munu	bregðast	við	auglýsingu	(Kotler	o.fl.,	2005).	

Áður	en	fyrirtæki	hefja	auglýsingaherferð	þarf	að	hafa	í	huga	hvaða	markhóp	skal	ná	

til,	hversu	stór	hann	er	og	hversu	oft	þarf	að	auglýsa	til	þess	að	það	skili	árangri.	Til	að	

árangur	náist	þarf	að	vera	með	þessi	atriði	á	hreinu,	sem	og	að	vanda	valið	á	miðlum	og	

vera	 með	 góða	 birtingaráætlun.	 Þegar	 birtingaráætlun	 hefur	 verið	 sett	 fram	 ætti	

markmiðið	alltaf	að	vera	að	hafa	áhrif	á	markhópinn	(Guðmundur	Arnar	Guðmundsson	

og	Kristján	Már	Hauksson,	2009)		

Áhrif	 hefðbundinna	 auglýsinga	 í	 sjónvarpi	 og	 útvarpi	 eru	 farin	 að	 minnka	 og	 eru	

neytendur	 farnir	 að	 leita	 meira	 í	 auglýsingar	 á	 netinu	 og	 samfélagsmiðlum	 vegna	
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vörukaupa,	en	neytendur	eru	farnir	að	gera	kröfur	um	stöðugan	aðgang	að	upplýsingum	

(Mangolds	 og	 Faulds,	 2009).	 Auglýsingar	 á	 netinu	 hafa	 það	 fram	 yfir	 auglýsingar	 á	

hefðbundnum	 miðlum	 að	 hægt	 er	 að	 nálgast	 mun	 fleiri	 tölulegar	 upplýsingar	 um	

neytendahegðun,	meðal	 annars	 þar	 sem	 í	 gegnum	 þessar	 auglýsingar	 er	 hægt	 að	 sjá	

hversu	margir	 hafa	 smellt	 á	 tilteknar	 auglýsingar	 og	 jafnvel	 hvort	 þeir	 aðilar	 hafi	 fest	

kaup	á	auglýstri	vöru.	Einnig	gera	auglýsingar	í	gegnum	samfélagsmiðla	það	að	verkum	

að	hægt	er	að	segja	sögu	fyrirtækis	á	persónulegan,	áhugaverðan	og	skemmtilegan	hátt	

(Guðmundur	Arnar	Guðmundsson	og	Kristján	Már	Hauksson,	2009).		

Þegar	 fyrirtæki	 markaðssetja	 sig	 á	 samfélagsmiðlum	 þurfa	 þau	 að	 huga	 að	 því	 að	

reyna	 að	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 einstaklinga,	 þar	 sem	 viðhorf	 getur	 haft	 áhrif	 á	 virkni	

auglýsinganna	og	að	sama	leyti	getur	áreitið	sem	fylgir	auglýsingu	haft	mikið	til	um	það	

að	segja	hvernig	neytendur	upplifa	sjálfa	auglýsinguna	(Celebi,	2015).	Getur	áreiti	sem	

myndast	við	auglýsingu	orðið	neikvætt	áreiti	eða	jákvætt	(Celebi,	2015;	Li,	Edwards	og	

Lee,	 2002).	Mikilvægt	 er	 því	 að	 passa	 upp	 á	 dekkun	 auglýsinga,	 þ.e.	 að	 hún	 sé	 innan	

ákveðinna	marka,	 og	 sömuleiðis	 þarf	 að	 huga	 að	 friðhelgi	 neytenda	 því	 fyrirtæki	 vilja	

ekki	vera	hluti	af	neikvæðu	áreiti	(Celebi,	2015;	Kelly	o.fl.,	2013;	Kim	og	Sundar,	2010).	

Mjög	 mikilvægt	 er	 að	 huga	 vel	 að	 lögum,	 settum	 reglum	 og	 siðferði	 við	 gerð	

auglýsinga.		

Meginreglan	 um	 auglýsingar	 er	 sú	 að	 óheimilt	 er	 að	 veita	 rangar,	 villandi	 eða	
ófullnægjandi	upplýsingar.	 Í	 lögunum	eru	tilgreindar	þær	upplýsingar	sem	fram	eiga	að	
koma	 í	 auglýsingum,	 þó	 að	 teknu	 tilliti	 til	 þess	 auglýsingamiðils	 sem	 nýttur	 er.	
Upplýsingar	 sem	 veittar	 eru	 í	 auglýsingum	 geta	 talist	 villandi	 jafnvel	 þó	 þær	 séu	
efnislega	réttar	ef	þær	eru	settar	fram	með	villandi	hætti.	Þá	mega	auglýsingar	ekki	vera	
ósanngjarnar	gagnvart	neytendum	eða	keppinautum	(Neytendastofa,	2015).	

	

Samkvæmt	Neytendastofu	 (2015)	 eru	 lög	 sem	 varða	 samanburðar	 auglýsingar	 en	 í	

slíkum	auglýsingum	er	vísað	beint	eða	óbeint	til	vöru	eða	þjónustu	samkeppnisaðila.	Eru	

þær	 leyfðar	en	mega	ekki	vera	villandi	og	verður	samanburðarvaran	eða	þjónustan	að	

vera	sambærileg	eða	uppfylla	sömu	þarfir.		

Samkvæmt	 Jones	 (1999)	 er	 auglýsingasiðfræði	 það	 sem	 	 talið	 er	 rétt	 í	 framkvæmd	

auglýsinga	en	mikilvægt	er	að	huga	að	því	og	því	ekki	nóg	að	 fara	aðeins	eftir	 settum	

reglum	og	 lögum.	Samkvæmt	 siðareglum	Samband	 íslenskra	auglýsingastofa	 (SÍA)	eiga	

allar	 auglýsingar	 að	 vera	 heiðarlegar	 og	 segja	 sannleikann	 og	 vera	 samkvæmt	 lögum.	
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Auglýsingar	 mega	 aldrei	 vera	 þannig	 gerðar	 að	 þær	 skerði	 traust	 almennings.	 Þriðja	

grein	 siðareglna	 SÍA	 fjallar	 um	 heiðarleika,	 og	 undirstrikar	 það	 mikilvægi	 þess	 að	

auglýsingar	 eigi	 að	 vinna	 inn	 traust	 neytenda	og	 að	 takmörkuð	þekking	þeirra	 sé	 ekki	

misnotuð.	Samkvæmt	4.	grein	sömu	reglna	er	fjallað	um	félagslega	ábyrgð,	og	því	þarf	

að	huga	að	því	að	ekki	sé	mismunað	á	grunvelli	kynþáttar,	kynhneigðar,	aldurs,	kyns	og	

fötlunar	í	auglýsingum	(Samband	íslenskra	auglýsingastofa,	e.d.).		

4.1 Duldar	og	kostaðar	auglýsingar		
Með	þeirri	gífurlegu	aukningu	á	notkun	samfélagsmiðla	síðustu	ár	og	aukinni	eftirpurn	

fyrirtækja	eftir	áhrifavöldum	til	að	auglýsa	vörur	þeirra	og	þjónustu	hafa	komið	upp	viss	

lagaleg	 atriði,	 til	 að	mynda	 sem	 snerta	 duldar	 auglýsingar.	 Samkvæmt	Neytendastofu	

(2015)	er	auglýsing	talin	dulin	ef	ekki	er	tekið	skýrt	fram	að	um	auglýsingu	sé	að	ræða	

þegar	 einstaklingur	 fær	 greitt	 í	 formi	 peninga,	 gjafa	 eða	 láns	 fyrir	 umfjöllun.	 Slíkar	

auglýsingar	 eru	 bannaðar	 hér	 á	 Íslandi	 sem	 og	 á	 Norðurlöndunum.	Í	 lögum	 um	

viðskiptahætti	 og	markaðssetningu	 nr.	 57/2005	 kemur	 fram	 að	 auglýsingar	 skuli	 vera	

gerðar	 þannig	 að	 ekki	 leiki	 vafi	 á	 að	 um	 auglýsingu	 sé	 að	 ræða.	 Þessi	 lög	 um	

viðskiptahætti	og	markaðssetningu	gilda	fyrir	auglýsingar	á	hefðbundnum	miðlum	eins	

og	 dagblöðum	 og	 tímaritum	 en	 einnig	 um	 auglýsingar	 á	 vefsíðum,	 bloggsíðum	 og	

samfélagsmiðlum	(Neytendastofa,	2015).	

Leiðbeiningar	 sem	 Neytendastofa	 gaf	 út	 árið	 2015	 fyrir	 áhrifavalda	 fjallar	 um	

auðþekkjanlegar	auglýsingar	en	markmiðið	er	að	útskýra	og	fjalla	um	hvar	mörkin	liggja	

og	hvernig	eigi	 að	merkja	auglýsingar	á	 samfélagsmiðlum	 til	 að	 standast	 lög	og	 reglur	

(Neytendastofa,	2015). Helsta	markmiðið	með	þessum	leiðbeiningum	frá	Neytendastofu	

var	 að	 láta	 fyrirtæki	 og	 bloggara	 vita	 að	 duldar	 auglýsingar	 væru	 bannaðar	 (Viktoría	

Hermannsdóttir,	 2017).	 Í	 leiðbeiningunum	 segir	 meðal	 annars:	 “neytendur	 eiga	

lagalegan	 rétt	 á	 því	 að	 vita	 hvenær	 er	 verið	 að	 reyna	 selja	 þeim	 eitthvað”,	 og	 að	

ósanngjarnt		sé	gagnvart	neytendum	að	dulbúa	auglýsingar	(Neytendastofa,	2015).		

Þegar	talað	er	um	kostaða	auglýsingu	er	átt	við	að	einstaklingur	sem	tekur	að	sér	að	

auglýsa	 vöru	 og	 skapa	 umfjöllun	 um	 hana	 fái	 greitt	 fyrir,	 en	 sú	 greiðsla	 getur	 verið	 í	

formi	 greiðslu,	 gjafa,	 þjónustu	 eða	 vara	(Lu,	 Chang	 og	 Chang,	 2014).	Mikilvægt	 er	 að	

neytandinn	 fái	 strax	 tilkynningu	 um	 að	 um	 auglýsingu	 sé	 að	 ræða,	 og	 nægir	 að	

myllumerkja	 hana	 (#auglýsing)	 eða	 segja	með	 öðrum	 orðum	 að	 um	 auglýsingu	 sé	 að	
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ræða	(Neytendastofa,	2015).	“Grundvallarreglan	er	sú	að	ef	greitt	er	fyrir	umfjöllun	eða	

annað	endurgjald	kemur	fyrir	umfjöllun	um	vöru	eða	þjónustu	í	fjölmiðli	eða	á	bloggi	–	

vefsíðu	–	samfélagsmiðli,	þá	er	um	auglýsingu	að	ræða	og	þá	þarf	að	segja	frá	því	að	um	

auglýsingu	sé	að	ræða”	(Neytendastofa,	2015).	

4.2 Viðhorf	til	auglýsinga		
Búið	 er	 að	 rannsaka	 viðhorf	 auglýsinga	 allt	 frá	 árinu	 1981	 en	 það	 ár	 komu	 út	

tímamótagreinar	 á	 viðhorfi	 til	 auglýsinga	 eftir	 annars	 vegar	Mitchell	 og	Olson	 og	 hins	

vegar	Shimp	(Mitchell		og	Olson,	1981;	Shimp,	1981).	Síðan	þá	hafa	verið	gerðar	ýmsar	

rannsóknir	á	þessu	sviði	m.a.	á	almennu	viðhorfi	til	auglýsinga	og	viðhorfi	eftir	kynjum	

og	kynslóðum.		

Þeir	 Schlossers,	 Shavitts	 og	 Kanfers	 (1999)	 gerðu	 rannsókn	 á	 viðhorfi	 til	 stafrænna	

auglýsinga	og	sýndu	niðurstöður	hennar	 fram	á	að	þriðjungi	þátttakenda	 líkaði	vel	við	

auglýsingar	 á	 netinu,	 þriðjungi	 líkaði	 illa	 við	 þær	 og	 þriðjungur	 var	 hlutlaus.	 Þá	 sýndi	

rannsókn	Wolin	og	Korgaonkar	 (2005)	 fram	á	að	mismun	mætti	greina	á	viðhorfi	milli	

kynja	 til	 auglýsinga	 á	 internetinu	 og	 voru	 konur	 almennt	með	 neikvæðara	 viðhorf	 en	

karlar	 til	 slíkra	 auglýsinga.	 Þess	má	 geta	 að	 rannsókn	 þeirra	Wolin	 og	 Korgaonkar	 var	

byggð	á	rannsókn	Mittal	(1994)	en	höfundur	þessarar	rannsóknar	byggði	einnig	hluta	af	

mælitæki	sínu	á	þeirri	rannsókn.	Rannsókn	þeirra	Kelly,	Drennan	og	Kerr	(2013)	leiddi	þá	

í	 ljós	 að	 yngri	 notendur	 á	 samfélagsmiðlum	 væru	 mun	 líklegri	 en	 eldri	 til	 að	 hunsa	

auglýsingar	 sem	 þeir	 töldu	 ekki	 vera	 traustvekjandi.	 Þetta	 vandamál	 var	 tekið	 fyrir	 í	

skýrslu	 framkvæmdarstjórnar	Evrópusambandsins	árið	2016	þar	 sem	 farið	var	yfir	það	

að	 fyrirtæki	 væru	 með	 villandi	 og	 blekkjandi	 auglýsingum	 að	 nýta	 sér	 þekkingarleysi	

yngri	 kynslóðar	 (European	 comission,	 2016).	 Árið	 2014	 gerðu	 svo	 Pikas	 og	 Sorrentino	

rannsókn	á	auglýsingum	á	samfélagsmiðlum	sem	leiddi	 í	 ljós	að	81%	þátttakenda	voru	

sammála	 því	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 væru	 pirrandi	 (Pikas	 og	 Sorrentino,	

2014).		

Ekki	reynist	vera	mikið	af	rannsóknum	sem	leiða	til	jákvæðs	viðhorfs	til	auglýsinga	á	

samfélagsmiðlum	 þrátt	 fyrir	 að	 rannsókn	 Chandra,	 Goswami	 og	 Chouhan	 (2012)	 hafi	

sýnt	fram	á	jákvætt	viðhorf	gagnvart	auglýsingum	á	samfélagsmiðlum.	Rannsókn	Kim	og	

Sundar	 (2010)	 fjallaði	m.a.	um	að	of	mikil	 dekkun	auglýsinga	á	 samfélagsmiðlum	gæti	

leitt	 til	 neikvæðs	 viðhorfs.	 Rannsóknarniðurstöður	 Celebi	 (2015),	 Kelly	 o.fl.	 (2013)	 og	
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Kim	og	Sundar	 (2010)	voru	allar	 sambærilegar	niðurstöðum	rannsóknar	Cho	og	Cheon	

(2004)	en	allar	 ýta	þær	undir	mikilvægi	þess	að	gæta	 skuli	 að	dekkunar	auglýsinga	og	

þess	að	auglýsingar	séu	ekki	uppáþrengjandi	fyrir	neytandann.		

Samkvæmt	 Celebi	 (2015)	 er	 ljóst	 að	 markaðsstjórar	 verða	 að	 gæta	 þess	 að	

auglýsingarnar	 séu	 viðeigandi	 og	 herji	 á	 réttan	 markhóp	 hverju	 sinni	 og	 þá	 ítrekar	

Yakoob	(2013)	að	trúverðugleiki	sé	gríðarlega	mikilvægur	þegar	kemur	að	auglýsingum	á	

samfélagsmiðlum,	en	trúverðugleiki	endurspeglast	í	skynjun	einstaklinga	á	auglýsingum.	
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5 Samfélagsmiðlar	

Upp	 úr	 síðustu	 aldamótum	 urðu	 miklar	 breytingar	 á	 umhverfi	 internetsins	 með	

framþróuninni	yfir	í	vef	2.0	(e.	web	2.0)	sem	er	vefurinn	eins	og	við	þekkjum	hann	í	dag.	

Út	frá	þessari	þróun	fóru	að	myndast	svokallaðir	samfélagsmiðlar	sem	eru	forrit	á	netinu	

en	 þau	 gera	 einstaklingum	 kleift	 að	 skapa	 efni	 og	miðla	 upplýsingum	 á	milli	 notenda	

internetsins,	og	á	þann	hátt	 færa	notendum	ákveðið	vald	þar	sem	þeir	geta	m.a.	deilt	

skoðunum	 sínum.	 Upprunalega	 hugmyndin	 á	 bakvið	 samfélagsmiðla	 var	 að	 skapa	

ákveðinn	 vettvang	 fyrir	 félagslega	 og	 persónulega	 viðveru	 einstaklinga	 (Haenlein	 og	

Kaplan,	2010;	2012).		

Fuchs	 (2014)	 og	 Mangolds	 og	 Faulds	 (2009)	 skilgreina	 samfélagsmiðla	 sem	 einn	

risastóran	 vettvang	 til	 þess	 að	 afla	 sér	 aukinnar	 þekkingar,	 deila	 með	 öðrum	

hugmyndum	sínum	og	 skoðunum,	 sækja	nýjar	upplýsingar	og	eiga	 samræður	við	aðra	

sem	geta	 leitt	af	 sér	 lærdóm.	Samkvæmt	Guðmundi	Arnari	Guðmundssyni	og	Kristjáni	

Má	Haukssyni	 (2009)	virka	samfélagsmiðlar	þannig	„að	meðlimir	búa	 til	 sinn	vettvang,	

tengjast	öðrum	og	eiga	samskipti.	Meðlimir	uppfæra	stöðuna	sína	til	að	láta	vinalistann	

sinn	vita	hvað	þeir	eru	að	gera	eða	segja	þeim	fréttir	af	lífi	sínu.”	Kim	og	Ko	(2012)	lýstu	

þá	 samfélagsmiðlum	 sem	 vettvangi	 til	 þess	 að	 einfalda	 öll	 samskipti	 og	 miðlun	

upplýsinga	um	vöru	og	þjónustu.		

Það	 sem	 aðgreinir	 þó	 samfélagsmiðla	 frá	 öðrum	 miðlum	 á	 netinu	 er	 að	 á	

samfélagsmiðlum	fær	fólk	að	búa	til	sín	eigin	skilaboð	sem	það	vill	koma	á	framfæri	og	

eiga	 samskipti	 við	 þá	 einstaklinga	 sem	 einstaklingur	 vill	 hverju	 sinni.	 Því	má	 segja	 að	

einstaklingarnir	sjálfir	móti	samfélagsmiðlana	sem	verða	að	því	leyti	mun	persónulegri	á	

alla	 vegu	 (Haenlein	 og	 Kaplan,	 2010).	 Samkvæmt	 Berthon,	 Pitt,	 Pangger	 og	 Spapiro	

(2012)	 er	 það	 sem	 skilur	 samfélagsmiðla	 frá	 öðrum	 miðlum	 á	 netinu	 sá	 möguleiki	

einstaklinga	að	mynda	sambönd	með	mismunandi	áhugamál.	Einnig	bjóða	auglýsingar	á		

samfélagsmiðlum	 upp	 á	 þann	 möguleika	 að	 mæla	 árangur	 auglýsinga	 með	

ummyndunarhlutfalli	 	 (e.	 conversion	 rate)	 en	 það	mælir	 meðal	 annars	 hlutfall	 þeirra	

sem	sjá	ákveðna	auglýsingu	og	þeirra	sem	festa	kaup		á	vöru	(Wordstream,	2018).		
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5.1 Upphaf	og	þróun	samfélagsmiðla		
Upphaf	samfélagsmiðla	má	rekja	allt	til	sjötta	áratugarins	þegar	Open	Diary	var	stofnað	

en	það	var	samfélag	á	netinu	sem	leyfði	fólki	að	skiptast	á	dagbókarfærslum	(Haenlein	

og	 Kaplan,	 2010).	 Það	 var	 svo	 í	 kringum	 1980	 að	 tveir	 háskólanemendur	 stofnuðu	

Usenet,	einskonar	vefsamfélag	þar	sem	hægt	var	að	setja	inn	eigið	efni	sem	og	lesa	efni	

frá	 öðrum	 notendum.	 Usenet	 þróaðist	 svo	 yfir	 í	 að	 verða	mjög	 í	 líkingu	 við	 það	 sem	

samfélagsmiðlar	 eru	 í	 dag,	 eða	 svokallaðan	 samræðuvettvang,	 þar	 sem	 hægt	 var	 að	

deila	efni	og	skilja	eftir	athugasemdir	(Haenlein	og	Kaplan,	2012).		

Árið	 1990	 voru	 fyrstu	 heimasíðurnar	 stofnaðar	 þar	 sem	 hægt	 var	 að	 birta			

persónuleg	málefni	en	líkja	má	þessum	síðum	við	hinar	svokölluðu	bloggsíður	nútímans.	

Rúmum	áratug	síðar,	eða	árið	2003,	kom	svo	miðillinn	Myspace	fram	á	sjónarsviðið	og	

markaði	hann	ákveðin	tímamót	í	þeirri	þróun	samfélagsmiðla	sem	átti	eftir	að	eiga	sér	

stað	 og	 varð	 til	 þess	 að	 fjárfestar	 fóru	 að	 huga	 meira	 að	 samfélagsmiðlum	 sem	

áhugaverðum	fjárfestingarmöguleika	(Boyd	og	Ellison,	2007).	Það	var	svo	árið	2004	sem		

2.0	vefur	(e.	Web.	2.0)	leit	dagsins	ljós	og	gerði	hann	einstaklingum	kleift	bæði	að	setja	

inn	 efni	 og	 skiptast	 á	 efni	 á	 vefsíðum.	 Sama	 ár	 kom	 samfélagsmiðillinn	 Facebook	 til	

sögunnar	en	þá	fyrst	fóru	samfélagsmiðlar	að	taka	á	sig	þá	mynd	sem	við	þekkjum	í	dag.	

Sú	mikla	aukning	á	aðgengi	að	netinu	og	betra	framboð	með	betri	nettengingu	gerði	það	

svo	 að	 verkum	 að	 samfélagsmiðlar	 nutu	 hratt	 vaxandi	 vinsælda	 (Haenlein	 og	 Kaplan,	

2010).	

Með	 tilkomu	 samfélagsmiðla	 og	 þeirrar	 gífurlegu	 útbreiðslu	 sem	 þeir	 hafa	 náð	 á	

stuttum	 tíma	 hafa	 einstaklingar	 almennt	 leitað	 minna	 í	 miðla	 á	 borð	 við	 sjónvarp,	

útvarp,	dagblöð	og	tímarit.	Þess	í	stað	hafa	einstaklingar	leitað	meira	til	samfélagsmiðla	í	

upplýsingaleit	þar	sem	í	gegnum	slíka	miðla	ná	neytendur	til fyrirtækja	auðveldlega	og	

milliliðalaust,	en	það	hefur	einnig	gert	það	að	verkum	að	neytendur	gera	frekari	kröfur	

um	 gott	 aðgengi	 upplýsinga.	 Jafnframt	 græða	 fyrirtæki	 á	 því	 hvað	 upplýsingagjöf	 og	

endurgjöf	er	hröð	í	gegnum	samfélagsmiðla	(Mangolds	og	Faulds,	2009).	Í	dag	eru	allt	að	

2,62	milljarðar	notenda	á	samfélagsmiðlum	í	heiminum	og	talið	er	að	árið	2021	muni	sú	

tala	 hafa	 náð	 allt	 að	 3,02	 milljörðum	 notenda	 (Statista,	 2018).	 Með	 tilkomu	

samfélagsmiðla	 hafa	 fyrirtæki	 þurft	 að	 aðlaga	 markaðsaðgerðir	 sínar	 að	 því	 nýja	
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umhverfi	sem	hefur	myndast	á	markaðnum	og	þurft	að	samþætta	sínar	aðgerðir	við	sitt	

hefðbundna	kynningarstarf	(Mangold	og	Faulds,	2009;	Roberts	og	Zahay,	2017).	

Samfélagsmiðlar	hafa	 fjölgað	 tækifærum	og	aukið	möguleika	 fyrirtækja	með	því	 að	

gera	 þeim	 kleift	 að	 ná	 betur	 og	 hraðar	 til	 neytenda	 á	 mun	 hagstæðari	 hátt	 en	 áður	

(Ballentine	 og	 Yeung,	 2015).	 Með	 samfélagsmiðlum	 ná	 fyrirtæki	 að	 auka	

vörumerkjavitund	 fljótt,	 halda	 tryggð	 við	 viðskiptavini	 og	 ýta	 undir	 aukna	 umferð	 á	

heimasíðu	sína	(Stelzner,	2015).	Samkvæmt	Mangolds	og	Faulds	(2009)	og	Susan	(2010)	

er	mikilvægt	fyrir	fyrirtæki	að	nýta	sér	þann	stökkpall	sem	samfélagsmiðlar	eru	því	þar	

gefst	fyrirtækjum	gott	tækifæri	til	að	byggja	upp	vörumerki,	þjónustu	og	vöru,	ásamt	því	

að	 styrkja	 persónulegt	 samband	 við	 viðskiptavini,	 skapa	 ný	 sambönd	 og	 byggja	 upp	

traust.	 Samt	 sem	 áður	 er	 ekki	 einungis	 nóg	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 vera	 einungis	 á	

samfélagsmiðlum	 heldur	 þarf	 að	 samþætta	 allt	markaðstarf	 fyrirtækisins	 (Hanna	 o.fl.,	

2011).	Í	dag	eru	samfélagsmiðlar	orðnir	stór	hluti	af	öllu	kaupákvörðunarferlinu,	allt	frá	

upplýsingaleit	 og	 til	 endurgjafar	 af	 vöru	 eða	 þjónustu	 og	 eru	 möguleikarnir	 fyrir	

markaðsstjóra	 og	 samfélagsmiðlastjóra	 endalausir	 til	 að	 reyna	 að	 fullnægja	 kröfum		

neytenda	 (Ryan,	 2015).	 Því	 eru	 stór	 fyrirtæki	 út	 um	 allan	 heim	 farin	 að	 ráða	 til	 sín	

samfélagsmiðlastjóra	 eða	 einstakling	 sem	 alfarið	 sér	 um	 allt	 það	 er	 tengist	

samfélagsmiðlum,	 t.d.	 er	 New	 York	 Times	 með	 ritstjóra	 í	 starfi	 sem	 aðeins	 sér	 um	

samfélagsmiðla	 innan	 fyrirtækisins	 (Fuch,	 2014).	 Það	má	því	 segja	 að	 samfélagsmiðlar	

spili	stóran	þátt	í	markaðssetningu	fyrirtækja	og	einstaklinga	í	dag,	enda	er	um	að	ræða	

miðla	sem	fólk	notar	daglega	(Jung,	2017).		

Stór	 ástæða	 þess	 að	 svo	 mörg	 fyrirtæki	 nota	 samfélagsmiðla	 í	 dag	 er	 til	 hversu	

margra	 neytenda	 þú	 nærð	 til	 með	 samfélagsmiðlaherferðum	 (Ryan,	 2014).	 Í	 stóra	

samhenginu	þá	ýta	samfélagsmiðlar	undir	alþjóðleg	tengsl	hvort	sem	það	eru	félagsleg	

tengsl	eða	viðskiptatengsl	og	auðvelda	þessir	miðlar	samskipti	landa	á	milli	(Carlson	og	

Lee,	2015;	Kim	og	Ko,	2012).	

5.2 Tegundir	samfélagsmiðla		
Samfélagsmiðlar	finnast	í	mismunandi	útgáfum	en	allt	fer	eftir	því	hvert	áhugasvið	hvers	

notenda	er,	 sem	og	 tilgangi	notkunar	 (Haenlein	og	Kaplan,	2009;	2010)	en	 sem	dæmi	

um	 samfélagsmiðla	 má	 nefna	 blogg,	 Instagram,	 Facebook,	 Snapchat,	 Twitter	 og	
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tölvupóst	(Mangold	og	Faulds,	2009).	Samkvæmt	Haenlein	og	Kaplan	(2009)	má	skipta	

samfélagsmiðlum	í	sex	hópa:	

Ø Samfélagssíður	(	e.	Social	Networks),	t.d.	Facebook	 

Ø Blogg	og	örblogg	(e.	Blog	og	MicroBlogs),	t.d.	Twitter	 

Ø Sýndarleikarveröld	(e.	Virtual	Game	Worlds),	t.d.	Eve	online	 

Ø Sýndarsamfélag	(e.	Virtual	Social	Worlds),	t.d.	Second	life	 

Ø Samvinnuverkefnasíður	(e.	Wiki	sites),	t.d.	Wikipedia	 

Ø Efnisleg	samfélög	(e.	content	communities),	t.d.	Youtube		

Hér	að	neðan	verður	fjallað	um	nokkra	af	helstu	samfélagsmiðlunum.		

5.2.1 Facebook		

Facebook	 var	 stofnað	 þann	 4.	 febrúar	 árið	 2004	 af	Mark	 Zuckerberg	 og	 vinum	hans	 í	

Harvard	háskóla,	þeim	Eduardo	Saverin,	Dustin	Moskovitz	og	Chris	Hughes.	Í	fyrstu	var	

aðgangur	 að	 Facebook	 aðeins	 í	 boði	 fyrir	Harvard,	 fljótt	 bættust	 fleiri	 háskólar	 við	 og	

haustið	2006	var	skráning	á	Facebook	svo	opnuð	almenningi	og	þann	1.	desember	2007	

voru	notendur	orðnir	alls	58	milljónir.	Vinsældir	Facebook	undirstrikast	svo	með	þeirri	

aukningu	 notenda	 síðustu	 tíu	 árin	 þar	 sem	 daglegir	 notendur	 töldu	 1,4	 milljarð	

einstaklinga	þann	1.	desember	2017	(Facebook,	e.d.).		

Samkvæmt	 Nadkarni	 og	 Hofmann	 (2012)	 eru	 tvær	 meginástæður	 fyrir	 notkun	 á	

Facebook,	 annars	 vegar	 til	 að	 koma	 sjálfum	 sér	 á	 framfæri	 og	hins	 vegar	þörfin	 til	 að	

tilheyra.	 Markmið	 Facebook	 er	 að	 gefa	 öllum	 í	 heiminum	 tækifæri	 til	 þess	 að	 hafa	

samband	við	vini	og	fjölskyldu,	veita	fólki	tækifæri	til	þess	að	deila	efni	og	tjá	sig	um	það	

sem	 skiptir	 þá	 máli,	 og	 að	 byggja	 upp	 stórt	 samfélag	 sem	 þjappar	 heiminum	 betur	

saman	(Facebook,	e.d.).				

Eftir	að	Facebook	var	kynnt	til	sögunnar	hefur	markaðssetning	breyst	og	margir	séð	

ávinning	af	því	að	markaðssetja	á	Facebook.	Markaðssetning	á	Facebook	er	góð	að	því	

leyti	 að	 auglýsingar	 ná	 til	 	 margra	 í	 einu	 og	 hægt	 er	 að	 miða	 markaðssetningu	 að	

ákveðnum	hópum,	t.d.	eftir	menntun,	kyni	og	aldri,	búsetu	og	áhugamálum	(Job,	2017).	

Því	 eru	 auglýsingarnar	 á	 Facebook	 hannaðar	 eftir	 þörfum	 og	 hegðun	 hvers	 og	 eins.	

Fyrirtæki	 borga	 Facebook	 fyrir	 að	 birta	 auglýsingu	 sem	 síðar	 skilar	 sér	 til	 réttra	 aðila	

(Shih,	2009).	Markaðssetning	í	gegnum	þennan	miðil	er	góð	leið	til	þess	að	koma	áleiðis	
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skilaboðum	um	vörur	og	þjónustu	og	skapa	 í	 leið	vitund	um	vörumerki	 (Treadaway	og	

Smith,	2012).	 

Birtingarmyndir	 auglýsinga	 á	 Facebook	 eru	margskonar	 en	 þær	 geta	 verið	myndir,	

myndbönd	 og	 myndasýningar	 (e.	 slideshow).	 Ein	 birtingarmynd	 auglýsinga	 eru	

auglýsingar	sem	birtast	 í	fréttaveitu	notenda	en	þessar	auglýsingar	geta	verið	kostaðar	

eða	 fjármagnaðar	 (e.	 sponsored)	 en	 þá	 greiða	 fyrirtæki	 sérstaklega	 fyrir	 það	 að	

auglýsing	þeirra	birtist	ofarlega	í	 	fréttaveitu	notenda,	en	einnig	er	hægt	að	miða	hana	

að	ákveðnum	hóp	notenda	(Facebook,	e.d.).	Sömuleiðis	er	möguleiki	á	að	auglýsa	í	dálk	

hægra	megin	við	fréttaveitu	einstaklinga	sem	eru	þá	kostaðar	eða	fjármagnaðar	en	oftar	

en	ekki	eru	þær	kallaðar	skjáauglýsingar	(e.	display	advertising).	Þess	konar	auglýsingar	

halda	sínum	stað	þó	svo	að	samfélagsmiðlanotandinn	færi	sig	neðar	í	fréttaveitu	(Mane	

og	Rubel,	2014).	

Möguleikarnir	eru	margir	því	einnig	er	hægt	að	auglýsa	sig	beint	á	Facebook	sem	og	

að	vera	með	það	sem	kallast	hlekkja	auglýsingar	(e.	link	ads)	þar	sem	verið	er	að	reyna	

að	 fá	 fólk	 til	 að	 ýta	 á	 ákveðinn	 auglýsingahlekk	 á	 Facebook	 sem	kemur	neytandanum	

síðan	 á	 upphafsíðu	 fyrirtækis	 (Facebook,	 e.d.).	 Fyrir	 þess	 konar	 auglýsingar	 er	 oftast	

greitt	fyrir	“pay	per	click”	og	borgar	því	fyrirtækið	Facebook	fyrir	hvert	skipti	sem	ýtt	er	á	

auglýsinguna	(Facebook,	e.d.).		

Endurmarkaðssetning	(e.	remarketing)	er	önnur	birtingarmynd	auglýsinga	sem	hægt	

er	 að	 notast	 við	 á	 Facebook.	 Endurmarkaðssetning	 virkar	 á	 þann	 hátt	 að	 ef	 neytandi	

hefur	hætt	 við	 kaup	á	 vöru	þá	 verður	 sá	einstaklingur	minntur	 á	þá	 vöru	eða	 svipaða	

vöru	í	formi	auglýsingar	á	Facebook	síðu	einstaklings.	Gott	er	fyrir	fyrirtæki	að	skoða	vel	

og	vandlega	hvort	að	auglýsingin	sé	að	virka	á	þann	markhóp	sem	verið	er	að	ná	til	en	

það	er	hægt	að	sjá	á	stjórnborði	á	Facebook	(Facebook,	e.d.).		

5.2.2 Snapchat		

Snapchat	 var	 stofnað	árið	2011	af	 Evan	Spiegel	 en	hann	bjó	 til	 forritið	 ásamt	 tveimur	

vinum	sínum	þeim,	Reggie	Brown	Poster	og	Bobby	Murphy.	Miðillinn	er	þriðji	vinsælasti	

samfélagsmiðilinn	 á	 eftir	 Facebook	 og	 Instagram	 og	 er	 einn	 fjórði	 notenda	 hans	 á	

aldrinum	18-29	ára	(Alhabash	og	Ma,	2017).			

Snapchat	er	einungis	 í	boði	sem	snjallsímaforri,	þar	sem	hægt	er	að	deila	myndum,	

myndböndum,	skilaboðum	og	teikningum	með	útvöldum	einstaklingum	og	hópum	eða	
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setja	 það	 í	 svokallaða	 sögu	 (e.	 story)	 þar	 sem	 efnið	 er	 aðgengilegt	 öllum	 fylgjendum	

notandans.	Efnið	lifir	þó	aðeins	í	ákveðið	langan	tíma,	allt	frá	nokkrum	sekúndum	og	upp	

í	24	klukkustundir	(Snapchat,	2018).		

Samkvæmt	 Snapchat	 (2018)	 er	 tilgangur	 þess	 að	 fá	 fólk	 til	 að	 tjá	 sig,	 lifa	 í	

augnablikinu,	læra	um	heiminn	og	skemmta	sér	saman.	Áherslubreytingar	hafa	þó	orðið	

á	í	gegnum	árin,	frá	því	að	vera	samskiptaforrit	unglinga	og	í	að	verða	meira	aðlaðandi	

sem	miðill	 fyrir	 vörumerki,	 fræga	einstaklinga	og	 áhrifavalda.	 Í	 gegnum	snapchat	 geta	

fyrirtæki	markaðssett	sig	ódýrt	og	þar	tengjast	viðskiptavinir	og	fyrirtæki	á	persónulegri	

hátt	en	á	öðrum	miðlum.	Fyrirtæki	eru	því	í	auknum	mæli	farin	að	sjá	forritið	sem	góðan	

möguleika	 fyrir	markaðssetningu	og	keppast	 fyrirtæki	orðið	við	að	fá	áhrifavalda	til	að	

fjalla	um	fyrirtækið	eða	vörumerki	sín	(Kolowich,	e.d.).		

Markaðssetning	á	Snapchat	er	orðin	mjög	vinsæl	og	hefur	hún	aukist	mikið	þar	sem	

Snapchat	 fer	 stöðugt	 stækkandi.	 Markaðssetning	 á	 Snapchat	 getur	 verið	 í	 formi	

vöruinnsetningar	 (e.	 product	 placement)	 þar	 sem	 vörum	 eða	 vörumerkjum	 er	 komið	

fyrir	 í	 myndböndum	 eða	 myndum	 (Ferreira	 og	 Barbosa,	 2017).	 Hins	 vegar	 á	

markaðssetning	á	Snapchat	sér	oftast	stað	í	gegnum	einstakling,	svokallaðan	áhrifavald,	

sem	 er	 talsmaður	 fyrirtækis	 og	 fær	 afhenta	 vöru	 eða	 þjónustu	 fyrirtækisins	 til	

umfjöllunar	 á	 sínum	 snapchat	 aðgangi.	 	 Fyrirtæki	 fá	 þann	 áhrifavald	 hverju	 sinni	 sem	

hefur	 þann	 fylgjendahóp	 á	 Snapchat	 sem	 hentar	 markhópi	 fyrirtækisins	 og	 er	 hvað	

líklegastur	 til	 að	 kaupa	 þá	 vöru	 eða	 þjónustu	 sem	 fyrirtækið	 býður	 upp	 (Hulda	

Hólmkelsdóttir,	2016).	Áhrifavaldar	birta	því	auglýsingu	fyrir	fyrirtæki	en	sú	auglýsing	er	

oftast	 í	 formi	myndskeiðs	 eða	mynda	 (Freberg	o.fl.,	 2011).	 Fyrirtæki	 eru	 farin	 að	 sjá	 í	

auknum	mæli	að	þessi	markaðssetning	virkar	þar	sem	áhrifavaldar	eru	oftar	en	ekki	með	

tugi	þúsunda	fylgjenda	á	sínu	bandi.	Auglýsingar	á	Snapchat	geta	þó	einnig	birst	í	þeirri	

mynd	að		fyrirtæki	hafa	sinn	eigin	Snapchat	aðgang	og	auglýsa	vörur	sínar	og	þjónustu	

þar	(Hulda	Hólmkelsdóttir,	2016).		

5.2.3 Instagram		

Instagram	var	stofnað	 í	október	2010	og	voru	stofnendur	þess	Kevin	Systrom	og	Mike	

Krieger.	 Árið	 2012	 var	 miðilinn	 keyptur	 af	 Facebook	 fyrir	 1	 billjarð	 bandaríkjadollara	

(Hill,	 2012).	 Samkvæmt	 Agmadinejad	 og	 Asil	 (2017)	 eru	 rúmlega	 65%	 af	 stærstu	
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vörumerkjum	heims	með	opinberan	Instagram	miðil	og	57%	deila	á	degi	hverjum	mynd	

eða	myndskeiði.		

Instagram	er	miðill	þar	sem	hægt	er	að	deila	myndum	og	myndskeiðum	ásamt	því	að	

hann	 býður	 upp	 á	 þann	möguleika	 að	 breyta	myndunum	 og	 bæta	 (Instagram,	 2018).	

Miðillinn	veitir	notendum	tækifæri	til	að	deila	á	tafarlausan	hátt	augnablikum	lífsins	sem	

fönguð	eru	á	filmu	(Hu,	Manikonda	og	Kambhampati,	2014).	

Samkvæmt	 Ramos-Serrano	 og	 Martínez-García	 (2016)	 	 er	 stærsti	 notendahópur	

Instagram	 á	 aldrinum	 15-35	 ára,	 sem	 telst	 frekar	 lágur	 aldur	 í	 samanburði	 við	 flesta	

samfélagsmiðla.	 Instagram	 var	 skapað	 og	 hannað	 með	 snjallsímanotkun	 í	 huga,	 þá	

einkum	vegna	gríðarlegrar	aukningar	á	internetaðgengi	í	farsímum,	og	hefur	það	eitt	og	

sér	 ýtt	 undir	 árangur	 forritsins	 hjá	 yngri	 kynslóðinni.	 Þremur	 árum	 eftir	 stofnum	

Instagram	 bættist	 svo	 við	 vefsíða	 þar	 sem	 hægt	 var	 að	 nota	miðilinn	 í	 tölvu	 og	 ekki	

aðeins	bara	í	snjallsíma	eins	og	það	var	aðeins	áður	(Instagram,	2018).		

Miðillinn	 gerir	 notendum	 kleift	 að	 velja	 mynd	 og	 breyta	 henni	 með	 því	 skyni	 að	

breyta	útliti	myndarinnar	með	möguleika	 á	 að	deila	myndinni	 á	 fleiri	 stöðum,	eins	og	

Facebook	og	Twitter.	Það	sem	nýlega	bættist	við	á	 Instagram	er	að	hægt	er	að	setja	 í	

„story“	eða	búa	 til	 sögu	þar	 sem	hægt	er	að	 setja	myndir	eða	myndbönd	 sem	eru	þá	

aðgengileg	í	einn	sólarhring	áður	en	þau	hverfa.	Á	sama	tíma	var	kynnt	til	sögunnar	að	

einstaklingar	 geti	 farið	 í	 beina	 útsendingu	 og	 aðrir	 notendur	 fylgst	 með	 (Instagram,	

2018).		

Instagram	er	góð	leið	fyrir	fyrirtæki	til	að	markaðssetja	sig	fyrir	lítinn	kostnað	en	það	

hefur	sýnt	sig	að	það	skilar	hagnaði.	Fyrirtæki	sem	nota	Instagram	nota	það	ekki	aðeins	

sem	 tól	 til	 þess	 að	 auka	 sölu	 og	 hagnað	 heldur	 einnig	 sem	 stað	 til	 þess	 að	 veita	

vörumekerkinu	umfjöllun	og	 sýna	bakvið	 tjöldin	 hjá	 fyrirtækinu	 (Ahmadinejad	og	Asli,	

2017).	Viðskiptavinir	vilja	stunda	viðskipti	við	þau	fyrirtæki	sem	þeir	treysta,	líkar	vel	við	

og	skilja	en	það	að	fyrirtæki	sýni	 í	gegnum	samfélagsmiðla	hvað	gerist	á	bakvið	tjöldin	

getur	 ýtt	 undir	 það	 traust	 sem	 hægt	 er	 að	 vinna	 sér	 inn	 með	 markaðssetningu	 á	

Instagram.	Einnig	geta	fyrirtæki	með	markaðssetningu	á	Instagram	verið	persónulegri	og	

náð	sterkari	 tengslum	við	viðskiptavini	með	mögulega	á	að	búa	 til	 samfélag	 í	 kringum	

vörumerkið.	Það	sem	gerir	markaðssetningu	á	Instagram	svo	sérstaka	er	að	stjórnendur	

fyrirtækja	geta	séð	hvað	viðskiptavinir	þeirra	eru	að	gera	á	Instagram	og	hafa	því	góða	
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innsýn	 sem	 getur	 gert	 fyrirtækjum	 kleift	 að	 markaðssetja	 eftir	 þörfum	 viðskiptavina	

(Zimmerman,	2013).		

Birtingarmynd	auglýsinga	á	Instagram	er	að	vissu	leyti	sú	sama	og	á	Snapchat	þar	sem	

fyrirtæki	 fá	 áhrifavald	 með	 sér	 í	 lið	 og	 fá	 vöru	 frá	 fyrirtæki	 til	 að	 auglýsa	 (Hulda	

Hólkemsdóttir,	 2016).	 Áhrifavaldur	 birtir	 auglýsingu	 en	 hún	 birtist	 oftast	 nær	 í	 formi	

mynda	(Freberg	o.fl.,	2011).	Önnur	birting	auglýsinga	á	Instagram	er	sú	að	fyrirtæki	geta	

birt	 myndir	 og	 myndbönd	 af	 vörum	 og	 þjónustum	 og	 deilt	 þannig	 með	 fylgjendum	

sínum	 (Klie,	 2015).	 Fyrirtæki	 geta	 valið	 hvort	 þeir	 velja	 að	 deila	 myndum	 sem	 eru	

kostaðar/fjármagnaðar	eða	ekki.	Ef	auglýsingar	eru	kostaðar	þá	borga	fyrirtæki	fyrir	að	

auglýsing	 þeirra	 birtist	 ofarlega	 í	 fréttaveitu	 á	 Instagram	 og	 hægt	 er	 að	 velja	 hvort	

auglýsing	 verði	 takmörkuð	 að	 ákveðnum	aðilum	eða	 ekki	 (Facebook,	 e.d.).	 Hvort	 sem	

það	er	áhrifavaldur	eða	fyrirtæki	sem	auglýsa	vöru	eða	þjónustu	á	 Instagram	þá	hefur	

Instagram	það	fram	yfir	aðra	miðla	að	geta	boðið	upp	á	sögur	í	sjónrænu	formi	þar	sem	

myndrænt	efni	er	allsráðandi	frekar	en	texti	(Neher,	2013).		

5.2.4 Youtube		

Youtube	 er	 margmiðlunarsvæði	 þar	 sem	 notendur	 geta	 deilt,	 hlaðið	 inn	 og	 skoðað	

myndbönd	(Mir	og	Rehman,	2013).	Einnig	geta	notendur	gerst	áskrifendur	að	stöðvum	

(e.	channels)	og	búið	til	spilunarlista.	Mikill	hluti	af	þeim	sem	nota	netið	 í	dag	nota	að	

einhverju	leyti	Youtube	en	það	er	aðeins	lítill	hluti	af	þeim	sem	býr	til	efnið	sjálft	(Khan,	

2017).	Youtube	er	orðin	önnur	farsælasta	vefsíðan	á	netinu	síðan	hún	var	stofnað	árið	

2005	en	að	meðaltali	er	horft	á	um	100	billjón	myndbönd	þar	á	degi	hverjum	(Cheng,	

Dale	 og	 Liu,	 2008;	 Mir	 og	 Rehman,	 2013).	 Markaðsstjórar	 eru	 meira	 farnir	 að	 nota	

Youtube	í	markaðssetningu	í	dag	vegna	þessa	gífurlega	áhorfs	á	Youtubu.		

Birtingarmynd	auglýsinga	á	Youtube	eru	myndir	og	myndbönd	sem	vöruinnsetningar	

(e.	product	placement)	(Ferreira	og	Barbosa	2017).	Eftir	að	Youtube	var	keypt	af	Google	

bættust	 við	 vefborðaauglýsingar	 í	 myndböndum.	 Hugmyndin	 á	 bakvið	 þá	

markaðssetningu	er	að	þá	spilast	myndband	á	Youtube	og	auglýsingar	birtast	inn	á	milli,	

en	tekjurnar	fara	eftir	því	hversu	margir	horfa	á	myndbandið	en	hagnaðinum	er	deilt	á	

milli	Youtube	og	þess	aðila	sem	á	höfundarrétt	á	því	efni	sem	birtist	(Kim,	2012).	Til	þess	

að	 ná	 langtímaárangri	 í	 markaðssetningu	 á	 Youtube	 þurfa	markaðsstjórar	 stöðugt	 að	

vera	með	nýtt	efni	sem	hefur	gildi	fyrir	áhorfendur	á	netinu	(Reino	og	Hay,	2011).		
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5.2.5 Twitter	

Twitter	var	stofnað	árið	2006	og	er	stundum	flokkað	sem	örblogg	þar	sem	samskipti	eiga	

sér	stað	í	rauntíma	í	formi	tísta	sem	eru	allt	upp	í	280	stafa	málsgreinar.	Notendur	geta	

haft	samskipti	á	miðlinum	með	því	að	nota	myllumerki,	með	því	að	vitna	í	aðra	notendur	

og	með	því	að	skrifa	athugasemdir	við	færslur	(Alhabash	og	Ma,	2017).		

Hægt	er	að	kaupa	kostaðar	auglýsingar	á	Twitter	fyrir	markaðssetningu	og	með	þeim	

er	hægt	að	fá	fleiri	 líkanir	(e.	 likes)	og	fá	fleira	fólk	til	að	tala	um	það	sem	skiptir	máli;	

fyrirtækið	þitt,	vörumerkið,	eða	herferðina.	Fyrirtæki	hafa	val	um	hvernig	þau	óska	að	

miðla	auglýsingum	á	miðlinum	(Twitter,	2018).		

5.3 Áhrifavaldar	(e.	Influencers)		
Áhrifavaldar	 (e.	 influencers)	 eru	 einstaklingar	 sem	 eru	 þekktir,	 hafa	 áhrif	 og	 eru	með	

gott	 tengslanet	 á	 samfélagsmiðlum.	 Áhrifavaldar	 geta	 haft	 gífurleg	 áhrif	 á	markaðinn	

með	 umtali	 sínu	 um	 vörur,	 vörumerki	 og	 þjónustu	 fyrirtækja.	 Þeir	 eru	 svokallaðir	

sögumenn	 (e.	 storytellers)	 og	 sendiherrar	 (e.	 brand	ambassador)	 fyrir	 nýjar	 vörur	 eða	

vörumerki	 fyrirtækja.	 Samkvæmt	 Freberg	 o.fl.	 (2011)	 eru	 áhrifavaldar	 önnur	 og	 ný	

tegund	auglýsanda	sem	koma	skilaboðum	til	neytenda	sem	þriðji	aðili.	Markaðsstjórar	

eru	 nú	 í	 auknum	mæli	 farnir	 að	 sjá	mikilvægið	 í	 því	 að	 hafa	 áhrifavald	 sem	 talsmann	

fyrirtækis	 og	 sjá	 hentugleikann	 í	 því	 að	 hafa	 markaðssetningu	 sem	 er	 eins	 ódýr,	

áhrifamikil	og	vekur	jafn	mikla	eftirtekt	og	hún	gerir	í	gegnum	áhrifavalda	(Freberg	o.fl.,	

2011).	Áhrifavaldar	 fá	greitt	 í	peningum	frá	 fyrirtækjum	eða	 í	 vörum	og	vöruúttektum	

(Forer,	2017).		

Áhrifavaldar	verða	að	vera	 skuldbundnir	 fyrirtæki	og	vinna	 samkvæmt	þeirri	 stefnu	

sem	fyrirtækið	hefur	sett	 í	samfélagsmiðlamarkaðssetningu.	Áhrifavaldar	geta	haft	góð	

áhrif	á	vöru	og	þjónustu,	og	geta	spilað	stóran	þátt	í	að	móta	vörumerki.	Fyrirtæki	sem	

ætla	í	samstarf	við	áhrifavalda	þurfa	að	vera	viss	um	hverju	þau	leita	eftir	í	áhrifavaldi	og	

því	þarf	að	gera	góð	skil	á	þeim	sem	koma	til	greina	(Booth	og	Matic,	2011).	Passa	þarf	

að	áhrifavaldur	passi	við	tón,	markmið	og	stíl	 	fyrirtækis	(Forer,	2017),	þar	sem		ímynd	

áhrifavalds	hefur	áhrif	á	 ímynd	fyrirtækis	(Guðmundur	Arnar	Guðmundsson	og	Kristján	

Már	Hauksson,	2009).		 	

Samkvæmt	Booth	og	Matic	(2011)	er	hægt	að	nota	ákveðinn	mælikvarða	þegar	leitað	

er	 eftir	 áhrifavaldi,	 en	 á	 þeim	mælikvarða	 er	meðal	 annars	 skoðaður	 fjöldi	 fylgjenda,	
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heimsóknarfjöldi	 fylgjenda	 á	 miðil	 áhrifavalds	 hvern	 mánuði,	 hvaða	 miðla	

áhrifavaldurinn	stundar	mest	og	hversu	mikið	notendur	gera	athugasemdir	við	 færslur	

áhrifavaldsins.	 Samkvæmt	 Roberts	 og	 Zahay	 (2017)	 er	 notkun	 áhrifavalda	 í	

markaðssetningarskyni	 mjög	 góð	 fyrir	 vörumerkajvitund	 vöru	 eða	 vörumerkis.	 Hins	

vegar	 eru	 ýmsir	 þættir	 sem	 þarf	 að	 hafa	 í	 huga	 áður	 en	 farið	 er	 út	 í	 áhrifavalda	

markaðssetningu.	 Í	 fyrsta	 lagi	 þá	 þarf	 að	 þekkja	 markhópinn	 þar	 sem	

markaðsáhrifavaldur	 á	 Linkedin	 er	 annars	 konar	 einstaklingur	 en	 áhrifavaldur	 á	

snyrtivörusviði	sem	einblínir	á	unglingsstelpur	á	Facebook.	Í	öðru	lagi	þarf	að	setja	skýr	

markmið,	 hvort	 sem	markmiðið	 er	 að	 vekja	 athygli	 á	 nýrri	 vöru,	 hvetja	 fagfólk	 til	 að	

sækja	ráðstefnu,	eða	kynna	þjónustu.	Án	markmiðs	er	herferðin	án	augljósrar	stefnu	og	

ómögulegt	verður	að	mæla	árangur.	Í	þriðja	lagi	þá	þarf	að	greina	árangursmælikvarða.	

Án	 þess	 að	 tilgreina	 og	 nota	 rétta	 mælikvarða	 getur	 markaðsstjóri	 ekki	 sýnt	 fram	 á	

árangur	 samfélagsmiðla-	 eða	 rafrænnar	 herferðar	 og	 þar	 að	 leiðandi	 	minnkar	 líkur	 á	

endurfjármögnun	til	að	ráðast	í	næstu	herferð.		
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6 Aðferð	
Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 viðhorf	 almennings	 til	 auglýsinga	 á	

samfélagsmiðlum	 og	 áhrif	 þeirra	 á	 kauphegðun.	 Notast	 var	 við	 megindlega	

rannsóknaraðferð	 til	 að	 svara	 þeim	 rannsóknarspurningum	 sem	 settar	 voru	 fram.	 Í	

þessum	 hluta	 verður	 fjallað	 um	 mælitæki,	 framkvæmd	 og	 þátttakendur	

rannsóknarinnar.		

6.1 Mælitæki			
Mælitæki	þessarar	rannsóknar	byggist	að	hluta	til	á	rannsóknum	Polly	og	Mittal	(1993)	

og	 Celebi	 (2015).	 Einnig	 voru	 spurningar	 hannaðar	 af	 höfundi	 með	 mælitæki	 úr	

rannsókn	 Andreu	 Rafnar	 Jónsdóttur	 og	 Hebu	 Fjalarsdóttur,	 “Hvernig	 nýtast	

samfélagsmiðlar	 íslenskum	 fyrirtækjum	 í	markaðssetningu”,	 og	mælitæki	 úr	 rannsókn	

Særúnar	Daggar	Sveinsdóttur,	„Áhrif	auglýsinga	á	kauphegðun	neytenda“,	til	hliðsjónar,	

en	bæði	þau	mælitæki	voru	hönnuð	af	höfundum.	Höfundur	þessarar	ritgerðar	fann	ekki	

fordæmi	um	mælitæki	tengd	kauphegðun	út	frá	samfélagsmiðlum.		

Mælitæki	 Polly	 og	 Mittal	 (1994)	 kemur	 úr	 grein	 sem	 rannsakar	 viðhorf	 fólks	 til	

auglýsinga	almennt	en	sú	grein	er	talin	vera	tímamótagrein	á	sviði	slíkra	rannsókna.	Þær	

viðhorfsspurningar	sem	notaðar	voru	úr	rannsókn	Polly	og	Mittall	voru	síðan	aðlagaðar	

að	viðhorfi	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum.		

Mælitæki	Celebi	(2015)	snéri	að	því	að	rannsaka	auglýsingar	á	internetinu	og	notkun	

auglýsinga	 á	 Facebook.	 Voru	 nokkrar	 þessara	 spurninga	 aðlagaðar	 að	 auglýsingum	 á	

samfélagsmiðlum.	Mælitæki	 Celebi	 er	 upprunalega	 byggt	 á	mælitæki	 Taylor,	 Lewin	 og	

Strutton	 (2011).	Bæði	mælitæki	Pollyar	og	Mittal	og	Celebi	voru	þýdd	yfir	á	 íslensku	af	

höfundi	þessarar	rannsóknar.		

Mælitækið	 sem	 notast	 var	 við	 inniheldur	 16	 spurningar	 (sjá	 töflu	 1),	 þar	 af	 fjórar	

spurningar	 sem	 varða	 bakgrunn	 svarenda.	 Spurningar	 eitt	 til	 fjögur	 voru	 hannaðar	 af	

höfundi	með	góðum	stuðningi	frá	leiðbeinanda	rannsóknarinnar.	Fyrsta	spurningin	snéri	

að	almennu	viðhorfi	fólks	til	auglýsinga,	óháð	miðli,	til	að	öðlast	innsýn	í	viðhorf	fólks	til	

auglýsinga,	hvort	sem	um	var	að	ræða	á	hefðbundnum	miðlum	eða	samfélagsmiðlum.	
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Önnur	spurningin	fólst	í	því	að	öðlast	vitneskju	um	hvaða	samfélagsmiðla	þátttakendur	

notuðu	með	það	að	markmiði	að	kanna	hvort	 tengsl	væri	á	milli	 viðhorfs	og	 fjölda	og	

tegundar	samfélagsmiðla,	en	sú	spurning	var	hönnuð	af	höfundi	sjálfum	með	hliðsjón	af	

mælitæki	 úr	 rannsókninni	 “Hvernig	 nýtast	 samfélagsmiðlar	 íslenskum	 fyrirtækjum	 í	

markaðssetningu”.	 Þriðja	 spurningin	 var	 um	 tímanotkun	 á	 samfélagsmiðlum	 sem	 var	

hönnuð	 af	 höfundi.	 Fjórða	 spurning	 snéri	 svo	 að	 almennu	 viðhorfi	 þátttakenda	 til	

auglýsinga	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 var	 hún	 einnig	 hönnuð	 af	 höfundi.	 Spurning	 fimm	

byggði	svo	á	rannsókn	Polly	og	Mittall	(1993)	og	Celebi	(2015)	en	þar	voru	þátttakendur	

beðnir	um	að	taka	afstöðu	til	ákveðinna	fullyrðinga	um	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	á	

fimm	punkta	 Likert	 kvarða,	 frá	mjög	 sammála	 til	mjög	ósammála.	 Taka	 skal	 fram	að	 í	

könnuninni	sem	send	var	út	stóð	tölustafurinn	1	fyrir	mjög	sammála,	2	fyrir	sammála,	3	

fyrir	hvorki	né,	4	fyrir	ósammála	og	5	fyrir	mjög	ósammála.		

Tafla	1.	Viðhorfsfullyrðingar	rannsóknar	

Fullyrðingar	 Byggt	á	rannsókn	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	eru	almennt	

blekkjandi.	

Polly	og	Mittal	(1993)	

Celebi	(2015)	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	senda	rétt	skilaboð	

til	neytenda.		

Polly	og	Mittal	(1993)	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	leiða	til	þess	að	ég	

kaupi	vöru/þjónustu	sem	ég	þarf	ekki	á	að	halda.	

Polly	og	Mittal	(1993)		

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	höfða	almennt	til	

mín.	

Polly	og	Mittal	(1993)	

Celebi	(2015)	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	segja	mér	hvaða	

eiginleika	vörur/vörumerki	hafa.	

Polly	og	Mittal	(1993)	

Celebi	(2015)	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hjálpa	mér	að	

fylgjast	með	hvaða	vörur	(vara)	/þjónusta	eru	

fáanlegar	á	markaðnum	hverju	sinni.		

Polly	og	Mittal	(1993)	
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Spurningar	6	til	11	voru	hannaðar	af	höfundi	með	hliðsjón	af	mælitæki	úr	fyrrgreindum	

rannsóknum	og	snéru	þær	að	kauphegðun/kaupvenjum	neytenda	(sjá	töflu	1).	

Mælitækið	í	heild	sinni	er	hægt	að	sjá	í	viðauka	1.			

6.2 Framkvæmd		
Spurningakönnunin	var	sett	upp	 í	 forritinu	Question	Pro	og	síðan	dreift	á	persónulegri	

Facebook	síðu	rannsakanda,	einnig	voru	Facebook	vinir	rannsakanda	hvattir	til	að	deila	

rannsókninni	 áfram	og	 var	 henni	 deilt	 alls	 26	 sinnum.	Könnunin	 var	 send	út	 27.	mars	

2018	 og	 stóð	 til	 9.	 apríl	 2018.	 Þátttakendur	 fengu	 takmarkaðar	 upplýsingar	 í	

kynningartexta	könnunarinnar,	en	þeir	sem	svöruðu	könnuninni	fengu	einungis	að	vita	

að	um	væri	að	 ræða	 rannsókn	á	auglýsingum	á	 samfélagsmiðlum.	Áður	en	 spurninga-

könnunin	 var	 lögð	 fyrir	 var	 hún	 forprófuð	 af	 átta	 einstaklingum	 með	 mismunandi	

bakgrunn	 sem	 voru	 beðnir	 um	 að	 koma	með	 vel	 þegnar	 ábendingar	 ef	 eitthvað	 væri	

óljóst	 eða	 ef	 finna	 mætti	 málfarsvillur	 í	 könnuninni.	 Að	 lokinni	 forprófun	 var	

spurningalistinn	lagfærður	með	hliðsjón	af	athugasemdum	sem	bárust.		

6.3 Þátttakendur		
Í	rannsókn	þessari	var	rafræn	spurningakönnun	lögð	fyrir	hentugleikaúrtak	sem	birt	var	

á	 persónulegri	 Facebook	 síðu	 höfundar.	 Enginn	 skilyrði	 voru	 sett	 og	 gat	 hver	 sem	 er	

svarað	könnuninni.	Alls	tóku	286	könnunina.		
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Í	töflu	2	má	sjá	hvernig	þátttakendur	skiptust	niður	í	hópa	eftir	kyni,	aldri,	tekjum	og	

hjúskaparstöðu.		

Tafla	2.	Bakgrunnsbreytur	þátttakenda	

Kyn	 N	 %	 Hjúskaparstaða	 N	 %	

Karl	 61	 21,4	 Einhleyp/ur	 67	 23,6	

Kona	 224	 78,6	 Í	sambandi	/sambúð	 115	 40,5	

Samtals	 285	 100,0	 Gift/ur	 95	 33,5	

	 	 	 Ekkja/ekkill	 2	 0,7	

	 	 	 Fráskilin/n	 5	 1,8	

	 	 	 Samtals	 284	 100,0	

Aldur	(ár)	 N	 %	 Tekjur	(kr.)	 N	 	%	

25	og	yngri	 54	 19,0	 249.000	og	minna	 83	 31,6	

26-35	 103	 36,3	 250.000-399.999	 75	 26,5	

36-45	 44	 15,5	 400.000-549.000	 48	 18,3	

46	og	eldri	 83	 29,2	 550.000	og	meira	 57	 21,7	

Samtals	 284	 100,0	 Samtals	 263	 100,0	
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7 Niðurstöður	

Hér	 að	neðan	 verður	 farið	 yfir	mikilvægustu	útskýringarþættina	og	breytur	 sem	 fylgja	

þeim.	Hver	þáttur	fyrir	sig	verður	skoðaður	og	gerð	ítarleg	greining	á	bakgrunnsbreytum		

á	milli	þátta	þar	sem	skoðaður	er	munur	eftir	aldri,	kyni	og	tekjum.			

7.1.1 Viðhorf	

Í	 töflu	 3	 má	 sjá	 tíðni,	 hlutfall,	 meðaltal	 og	 staðalfrávik	 svara	 þegar	 kemur	 að	

spurningunni:	„Hversu	gott	eða	slæmt	er	viðhorf	þitt	til	auglýsinga,	óháð	miðli?“		

Tafla	3.	Lýsandi	tölfræði	spurningarinnar:	„Hversu	gott	eða	slæmt	er	viðhorf	þitt	til	auglýsinga,	óháð	
miðli?“	

	 						N	 %	 								M	 						Sf	

Samtals		 					285	 					100,0	 						2,60	 					0,811	
	

Í	 töflu	 4	 má	 sjá	 tíðni,	 hlutfall,	 meðaltal	 og	 staðalfrávik	 svara	 þegar	 kemur	 að	

spurningunni:	 „Hversu	 gott	 eða	 slæmt	 er	 viðhorf	 þitt	 til	 auglýsinga	 á	

samfélagsmiðlum?“		

	Tafla	 4.	 Lýsandi	 tölfræði	 spurningarinnar:	 „Hversu	 gott	 eða	 slæmt	 er	 viðhorf	 þitt	 	 til	 auglýsinga	 á	
samfélagsmiðlum?“	

	 						N	 %	 								M	 						Sf	

Samtals		 					285	 					100,0	 						3,17	 					0,953	
	

Kannað	 var	 hvort	 munur	 væri	 á	 milli	 kynja	 í	 garð	 spurningarinnar	 „Hversu	 gott	 eða	

slæmt	er	viðhorf	þitt	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum?“	en	meðaltal	reyndist	vera	3,16	

hjá	 körlum	 og	 3,17	 hjá	 konum	 og	 því	 ekki	 reyndist	 marktækur	 munur	 á	 milli	 kynja	

(p>0,05).	Einhliða	dreifigreining	leiddi	í	ljós	að	ekki	reyndist	marktækur	munur	eftir	aldri	

(p	 >	0,05).	 Einhliða	dreifigreining	 sýndi	 fram	á	að	það	 reyndist	ekki	heldur	marktækur	

munur	eftir	tekjum	fólks	(p	>	0,05).		
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Þátttakendur	 voru	 spurðir	 út	 í	 sex	 fullyrðingar	 um	 viðhorf	 en	 svörun	 var	 á	 fimm	

punkta	Likert	kvarða	(sjá	töflu	5).	

Tafla	5.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	viðhorfsfullyrðingar	

Fullyrðing	 N			 M			 	Sf												

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	eru	almennt	blekkjandi.																											281	 2,69	 0,914	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	senda	rétt	skilaboð	til	

neytenda.																				

279	 3,38	 0,864	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	leiða	til	þess	að	ég	kaupi	

vöru/þjónustu	sem	ég	þarf	ekki	á	að	halda.	

278	 3,54	 1,188	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	segja	mér	hvaða	eiginleika	

vörur/vörumerki	hafa.	

277	 3,21	 1,004	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hjálpa	mér	að	fylgjast	með	

hvaða	vörur	(vara)/þjónusta	eru	fáanlegar	á	markaðnum	

hverju	sinni.		

276	 2,61	 1,005	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	höfða	almennt	til	mín.	 277	 3,34	 0,997	

	

Eins	og	sjá	má	á	í	töflu	5	var	meðaltal	fullyrðinganna	fremur	svipað,	eða	í	kringum	þrír	

og	voru	því	flestir	hvorki	sammála	né	ósammála.		

Ef	 rýnt	 er	 í	 hverja	 og	 eina	 fullyrðingu	 þá	 var	 dreifing	 svara	 við	 fullyrðingunni:	

„Auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 senda	 rétt	 skilaboð	 til	 neytenda“	 sú	 að	 46%	 voru	

ósammála	 eða	 mjög	 ósammála,	 og	 15,5%	 voru	 mjög	 sammála	 eða	 sammála	 þeirri	

fullyrðingu.	 Fullyrðingunni:	„Auglýsingar	á	 samfélagsmiðlum	 leiða	 til	 þess	að	ég	 kaupi	

vöru/þjónustu	sem	ég	þarf	ekki	á	að	halda“	voru	55,8%	mjög	ósammála	eða	ósammála	

en	23,9%	sammála	eða	mjög	sammála.	Fullyrðingunni:	„Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

höfða	 almennt	 til	mín“	 voru	 43,2%	mjög	 ósammála	 eða	 ósammála	 en	 21,4%	 sögðust	

vera	 sammála	 eða	 mjög	 sammála.	 Fullyrðingunni:	 „Auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	

segja	 mér	 hvaða	 eiginleika	 vörur/vörumerki	 hafa“	 voru	 25,7%	 mjög	 sammála	 eða	

sammála	 en	 36,5%	 sögðust	 vera	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála.	 Fullyrðingunni:	

„Auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hjálpa	 mér	 að	 fylgjast	 með	 hvaða	 vörur	 (vara)/	

þjónusta	 eru	 fáanlegar	 á	 markaðnum	 hverju	 sinni“	 voru	 55,8%	 sammála	 eða	 mjög	
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sammála	 en	 19,3%	 svöruðu	 ósammála	 eða	 mjög	 ósammála.	 Síðustu	 fullyrðingunni:	

„Auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 eru	 almennt	 blekkjandi“	 voru	 40,4%	 sammála	 eða	

mjög	sammála	og	18,2%	sögðust	vera	mjög	ósammála	eða	ósammála.		

Í	töflu	6	má	sjá	lýsandi	tölfræði	út	frá	viðhorfsfullyrðingum	og	mun	eftir	kyni.	Einnig	

má	sjá	í	dálk	til	hægri	hvort	það	reyndist	marktækur	munur	samkvæmt	t-prófi.		

Tafla	6.	Lýsandi	tölfræði	viðhorfsfullyrðinga	með	tilliti	til	kyns	og	t-próf	

Fullyrðing	 Kyn	 N	 M	 Sf	 t-próf	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	eru	

almennt	blekkjandi.																											

Karl	

Kona		

60	

221	

2,83				

2,66														

0,960	

0,899	

t(279)	=	1,334;	p	=	0,183	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	senda	

rétt	skilaboð	til	neytenda.																				

Karl	

Kona		

58	

221	

3,16					

3,43																	

0,914	

0,843	

t(277)	=	-2,206;	p	<	0,05	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	leiða	til	

þess	að	ég	kaupi	vöru/þjónustu	sem	ég	

þarf	ekki	á	að	halda.	

Karl	

Kona		

57	

221										

4,04						

3,42												

0,981	

1,205	

t(104)	=	4,039;	p	<	0,01	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	segja	mér	

hvaða	eiginleika	vörur/vörumerki	hafa.	

Karl	

Kona		

57	

220	

3,23					

3,20														

1,018	

1,003	

t(275)	=	0,127;	p	=	0,899	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hjálpa	

mér	að	fylgjast	með	hvaða	vörur	(vara)	

/þjónusta	eru	fáanlegar	á	markaðnum.	

Karl	

Kona		

57	

219	

2,71			

2,58													

1,030	

0,998	

t(274)	=	0,902;	p	=	0,368	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	höfða	

almennt	til	mín.	

Karl	

Kona		

57	

220	

3,33	

3,35										

1,170	

0,950					

t(76)	=	-0,072;	p	=	0,935	

	

Framkvæmt	var	t-próf	til	að	skoða	hvort	það	væri	munur	á	milli	kynja	þegar	kemur	að	

viðhorfi	á	samfélagsmiðlum	eftir	afstöðufullyrðingum	sem	settar	voru	fram.	Samkvæmt	

t-prófi	 reyndist	munur	á	 fullyrðingunni:	„Auglýsingar	á	 samfélagsmiðlum	 leiða	 til	 þess	

að	 ég	 kaupi	 mér	 vöru/þjónustu	 sem	 ég	 þarf	 ekki	 á	 að	 halda“	 þar	 sem	 meðaltal	 hjá	

körlum	var	4,04	 stig	en	3,42	hjá	konum	 (t(104)	=	4,039;	p	 <	0,01).	Þessar	niðurstöður	

segja	 okkur	 að	 karlar	 eru	 meira	 ósammála	 fullyrðingunni	 en	 konur.	 Einnig	 reyndist	

marktækur	munur	á	fullyrðingunni:	„Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	senda	rétt	skilaboð	
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til	neytenda“	(t(277)	=	-	2,206;	p	<	0,05).	Þar	sem	meðaltal	var	3,16	hjá	körlum	og	3,43	

hjá	 konum	 sem	 þýðir	 að	 konur	 eru	 meira	 ósammála	 fullyrðingunni	 heldur	 en	 karlar.	

Aðrar	breytur	sýndu	að	dreifing	var	svipuð	milli	kynja.		

Einhliða	 dreifigreining	 var	 framkvæmd	 til	 að	 skoða	 hvort	 munur	 væri	 á	 milli	

aldurshópa	og	á	viðhorfi	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum.	Einnig	var	notast	við	einhliða	

dreifigreiningu	 til	 að	 athuga	 hvort	 það	 væri	 munur	 á	 milli	 tekjuhópa	 þegar	 kom	 að	

viðhorfi	á	samfélagsmiðlum.	Tafla	7	sýnir	marktektarpróf	úr	einhliða	dreifigreiningu.		

Tafla	7.	Dreifigreining	viðhorfsfullyrðinga	með	tilliti	til	aldurs	og	tekna	

Fullyrðingar		 	Anova	-	Aldur	 Anova	-	Tekjur	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

eru	almennt	blekkjandi.		

F(3,276)	=	3,282;	p	<	0,05	 F(3,256)	=	0,530;	p	=	0,662	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

leiða	til	þess	að	ég	kaupi	

vöru/þjónustu	sem	ég	þarf	ekki	

á	að	halda.		

F(3,272)	=	4,502;	p	<	0,05	 F(3,253)	=	0,636;	p	=	0,592	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

höfða	almennt	til	mín.		

F(3,272)	=	5,192;	p	<	0,05	 F(3,254)	=	0,364;	p	=	0,779	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

segja	mér	hvaða	eiginleika	

vörur/vörumerki	hafa.		

F(3,272)	=	2,266;	p	=	0,081	 F(3,252)	=	2,701;	p	<	0,05	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

hjálpa	mér	að	fylgjast	með	

hvaða	vörur(vara)/þjónusta	eru	

fáanlegar	á	markaðnum	hverju	

sinni.		

F(3,272)	=	5,080;	p	<	0,05	 F(3,253)	=	2,614;	p	=	0,052	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

senda	rétt	skilaboð	til	

neytenda.		

F(3,274)	=	4,361;	p	=	0,05	 F(3,254)	=	0,382;	p	=	0,766	
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Einhliða	dreifigreining	leiddi	í	ljós	að	þegar	viðhorf	var	skoðað	út	frá	aldri	reyndist	vera	

marktækur	 munur	 í	 næstum	 því	 öllum	 fullyrðingum	 (p	 <	 0,05),	 nema	 fullyrðingunni:	

„Auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 segja	 mér	 hvaða	 eiginleika	 vörur/vörumerki	 hafa“.	

Tukey	post	hoc	próf	leiddi	í	ljós	að	á	fullyrðingunni:	„Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	eru	

almennt	 blekkjandi“	 reyndist	 marktæki	 munurinn	 liggja	 á	 aldrinum	 25	 ára	 og	 yngri	

(M=2,43)	og	46	ára	og	eldri	(M=2,99).	Á	fullyrðingunni:	„Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

senda	 rétt	 skilaboð	 til	 neytenda“	 var	 marktækur	 munur	 á	 aldrinum	 25	 ára	 og	 yngri	

(M=3,72)	og	26-35	ára	(M=3,33),	og	að	auki	á	aldrinum	25	ára	og	yngri	(M=3,72)	og	46	

ára	 og	 eldri	 (M=3,18).	 	 Marktækur	 munur	 var	 á	 fullyrðingunni:	 „Auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	leiða	til	þess	að	ég	kaupi	vöru/þjónustu	sem	ég	þarf	ekki	á	að	halda“	

og	 reyndist	 munurinn	 liggja	 á	 aldrinum	 25	 og	 ára	 yngri	 (M=3,26)	 og	 46	 ára	 og	 eldri	

(M=3,54),	og	einnig	reyndist	vera	marktækur	munur	á	aldrinum	25-35	ára	(M=3,39)	og	

46	og	eldri	(M=3,54).	Á	fullyrðingunni:	„Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	höfða	almennt	

til	mín“	var	marktækur	munur	á	milli	 aldurshópa	og	munurinn	var	á	aldurbilinu	26-35	

(M=3,11)	og	46	ára	og	eldri	(M=3,33).	Síðasta	fullyrðingin	þar	sem	var	marktækur	munur	

reynist	vera:	„Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hjálpa	mér	að	fylgjast	með	hvaða	vörur	

(vara)/þjónusta	 eru	 fáanlegar	 á	 markaðnum	 hverju	 sinni“	 og	 fólst	 munurinn	 í	

aldursbilinu	 25	 ára	 og	 yngri	 (M=2,36)	 og	 aldrinum	 46	 ára	 og	 eldri	 (M=2,67).	 Einnig	

reyndist	munur	á	aldrinum	26-35	ára	(M=2,47)		og	46	ára	og	eldri	(M=2,67).			

Einhliða	 dreifigreining	 leiddi	 í	 ljós	 að	 marktækur	 munur	 var	 eftir	 tekjum	 á	

fullyrðingunni:	 „Auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 segja	 mér	 hvaða	 eiginleika	

vöru/vörumerki	hafa“	 (F(3,252)	=	2,701;	p	<	0,05).	Aðrar	breytur	sýndu	að	dreifing	var	

svipuð	 á	 milli	 tekna.	 Tukey	 post	 hoc	 próf	 sýndi	 fram	 á	 mun	 á	 milli	 tekjuhópanna	

100.000-249.000	(M=	3,02)	og	550.00-699.999	(M=3,68).		

7.1.1.1 Viðhorf	og		samfélagsmiðlar	

Gerður	 var	 samanburður	 á	 spurningunni:	 “Hversu	 gott	 eða	 slæmt	 er	 viðhorf	 þitt	 til		

auglýsinga	á	samfélagsmiðlum?”	og	„Hvaða	samfélagsmiðla	notar	þú?	(merktu	við	alla	

þá	sem	eiga	við	um	þig).	Skoðað	var	með	Spearman	fylgni	hvernig	viðhorf	almennings	

væri	eftir	því	hversu	marga	samfélagsmiðla	einstaklingar	notuðust	við.	Spearman	fylgni	

leiddi	 í	 ljós	 að	 það	 er	 var	 ekki	 fylgni	 á	milli	 fjölda	 samfélagsmiðla	 og	 viðhorfs	 fólks	 á	

samfélagsmiðlum	 (p	 >	 0,05).	 Að	 auki	 var	 gerð	 grein	 fyrir	 breytunni:	 “Hversu	 gott	 eða	
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slæmt	er	viðhorf	þitt	til		auglýsinga	á	samfélagsmiðlum?”	og	breytunni	“Hversu	miklum	

tíma	eyðir	þú	að	meðaltali	á	samfélagsmiðum	daglega?”.	Spearman	fylgni	leiddi	í	ljós	að	

engin	 fylgni	 	 var	 á	milli	 tímans	 sem	 fólk	 eyðir	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 viðhorfs	 fólks	 á	

auglýsingum	á		samfélagsmiðlum	(p	>	0,05).		

Rannsakandi	skoðaði	hvort	það	væri	 fylgni	milli	 fjölda	samfélagsmiðla	sem	fólk	er	á	

og	 aldri	 (r(282)	 =	 -0,516;	 p	 <	 0,01).	Má	 því	 áætla	 að	 því	 yngra	 sem	 fólk	 er,	 því	 fleiri	

samfélagsmiðlum	er	það	á.	

7.1.2 Kauphegðun		

Fullyrðingin:	 “Ég	 tel	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 áhrif	 á	 kauphegðun/	

kaupvenjur	 mína”	 leiddi	 í	 ljós	 að	 44,2%	 voru	 mjög	 sammála	 eða	 sammála	 því	 að	

auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	áhrif	á	kauphegðun	þeirra,	en	meðaltalið	voru	2,87	

stig	(sjá	töflu	8).		

Tafla	8.	Lýsandi	tölfræði	fullyrðingarinnar:	„Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafa	áhrif	á	
kauphegðun/kaupvenjur	mína“	

					Breytur	 N	 %	 M	 Sf	
Mjög	sammála	

	Sammála	

	Hvorki	né	

	Ósammála	

	Mjög	ósammála	

	Samtals	

22	 7,8	 	 	

104	 36,7	 	 	

74	 26,1	 	 	

54	 19,1	 	 	

29	 10,2	 	 	

283	 	100,0	 2,87	 1,126	

	

Þegar	fullyrðingin	var	skoðuð	út	frá	kyni	þá	leiddi	t-próf	marktækur	munur	á	milli	kynja	

(t(281)	=	2,428;	p	<	0,05)	þar	 sem	meðtal	var	3,18	hjá	körlum	og	2,79	hjá	konum	(sjá	

töflu	9).		
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Tafla	9.	Lýsandi	tölfræði		fullyrðingarinnar:	„Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafa	áhrif	á	kauphegðun/	
kaupvenjur	mínar“	með	tiliti	til	kyns	

Breyta		 Kyn	 N	 M	 Sf	

Ég	tel	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	

hafi	áhrif	á	kauphegðun/kaupvenjur	

mínar.	

Karl	 60	 3,18	 1,228	

Kona	 223	 2,79	 1,084	

 

Einhliða	dreifigreining	leiddi	í	ljós	marktækan	mun	eftir	aldri	á	fullyrðingunni:	„Ég	tel	að	

auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	áhrif	á	kauphegðun/kaupvenjur	mínar“	(F(3,278)	=	

5,713;	p	<	0,05).	Tukey	post	hoc	próf	 sýndi	að	marktækur	munur	 reyndist	vera	á	milli	

aldurshópsins	 26-35	 (M=2,59)	 og	 aldurshópsins	 46	 ára	 og	 eldri	 (M=3,32).	 Einhliða	

dreifigreining	 leiddi	 að	 auki	 í	 ljós	 að	 ekki	 var	 marktækur	 munur	 eftir	 tekjum	 á	

kauphegðun	(p	>	0,05).		

Skoðuð	 voru	með	 Spearman	 fylgni	 tengsl	 á	milli	 spurningarinnar	 „Hversu	 gott	 eða	

slæmt	er	viðhorf	þitt	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum?“	og	fullyrðingarinnar	„Ég	tel	að	

auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 áhrif	 á	 kauphegðun/kaupvenjur	 mínar“.	 Fylgnin	

mældist	marktæk	(r(283)	=	0,323;	p	<	0,01).	Má	því	áætla	að	því	betra	viðhorf	sem	fólk	

hefur	 gagnvart	 auglýsingum	 á	 samfélagsmiðlum	 því	 meiri	 áhrif	 telja	 þátttakendur	 að	

auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	á	kauphegðun	einstaklinga.		

Spearman	 fylgni	 var	 notuð	 til	 að	 skoða	 fylgni	 milli	 spurningarinnar	 „Hversu	 oft	 á	

síðasta	 mánuði	 hefur	 þú	 keypt	 þér	 vöru/þjónustu	 vegna	 auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum?“	og	fullyrðingarinnar	„Ég	tel	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	

áhrif	á	kauphegðun/kaupvenjur	mínar“.	Sýndu	niðurstöður	fram	á	jákvæða	fylgni	þar	á	

milli	(r(281)	=	-0,359;	p	<	0,01).	Því	meira	sammála	sem	þátttakendur	voru	fullyrðingunni	

„Ég	tel	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	áhrif	á	kauphegðun/kaupvenjur	mínar“,	

því	 líklegri	 voru	 þeir	 til	 að	 kaupa	 fleiri	 vörur/þjónustu	 vegna	 auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum.		

Sama	 fullyrðing	 „Hversu	 oft	 á	 síðasta	 mánuði	 hefur	 þú	 keypt	 þér	 vöru/þjónustu	 í	

kjölfar	 auglýsinga	 á	 samfélagsmiðlum?“	 var	 greind	 með	 tilliti	 til	 tekna	 og	 aldurs.	

Spearman	fylgni	var	notuð	til	að	athuga	fylgnina	á	tekjum,	en	hún	sýndi	fram	á	það	voru	

ekki	tengsl	milli	tekna	og	hversu	oft	fólk	keypti	sér	vörur	(p>0,05).	Því	næst	var	skoðuð	
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fylgni	milli	 aldurs	og	 spurningarinnar	„Hversu	oft	á	 síðasta	mánuði	hefur	þú	keypt	þér	

vöru/þjónustu	í	kjölfar	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum?“	og	reyndust	ekki	vera	tengsl	þar	

á	milli	(p>0,05).		

Fullyrðingin	 “Ég	 tel	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 áhrif	 á	

kauphegðun/kaupvenjur	mínar“	var	greind	þar	sem	skoðuð	var	fylgni	á	milli	hennar	og	

fullyrðingarinnar	“Ég	geri	mér	ferð	í	verslun	vegna	þess	að	ég	hef	séð	auglýstar	vörur	á	

samfélagsmiðlum”	og	 leiddi	Spearman	fylgni	 í	 ljós	að	 jákvæða	fylgni	á	milli	þeirra	sem	

gera	sér	ferð	í	verslun	og	þeirra	sem	segja	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	áhrif	á	

kauphegðun	 þeirra	 (r(281)	 =	 0,508;	 p<0,001).	 Því	 má	 áætla	 að	 fólk	 sem	 segir	 að	

auglýsingar	á	 samfélagsmiðlum	hafi	áhrif	á	 sig	gangi	alla	 leið	og	 fari	út	 í	búð	og	kaupi	

vöruna.		

Spurningin	 “Hversu	 oft	 á	 síðasta	mánuði	 hefur	 þú	 keypt	 vöru	 vegna	 auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum?“	 sýndi	 fram	 á	 að	 38,2%	 höfðu	 keypt	 1-2	 vörur	 á	 síðastliðnum	

mánuði.	Spearman	fylgni	sýndi	fram	á	að	það	reyndust	jákvæð	tengsl	á	milli	þess	hversu	

oft	 fólk	 keypti	 sér	 vöru	 vegna	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 spurningarinnar	

„Hversu	gott	eða	slæmt	er	viðhorf	þitt	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum?“	Má	því	segja	

að	 því	 jákvæðara	 viðhorf	 sem	 fólk	 er	með,	 því	meira	 keypti	 það	 (r(281)	 =	 -0,308;	p	<	

0,01).		

Fullyrðingin	 „Ég	 er	 líklegri	 til	 að	 kaupa	 vöru/þjónustu	 sem	 er	 auglýst	 á	

samfélagsmiðlum	en	vöru	/þjónustu	sem	auglýst	er	á	öðrum	miðlum“	var	skoðuð	út	frá	

kyni	og	t-próf	leiddi	í	ljós	að	konur	voru	með	3,08	að	meðaltali	og	karlar	voru	með	3,43	

stig,	og	var	munur	á	milli	kynja	marktækur	(t(282)	=	2,128;	p	<	0,05).	Má	því	áætla	að	

konur	séu	frekar	að	kaupa	vörur	eftir	auglýsingu	á	samfélagsmiðlum	heldur	en	karlar.		

Í	 töflu	 10	 má	 sjá	 lýsandi	 tölfræði	 fyrir	 spurninguna	 “Vinsamlegast	 númerið	

eftirfarandi	miðla	 eftir	 því	 hversu	mikil	 áhrif	 þú	 telur	 að	 auglýsingar	 sem	 birtar	 eru	 á	

þessum	miðlum	hafi	á	kauphegðun	þína”.		
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Tafla	10.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	áhrif	auglýsinga	á	kauphegðun	eftir	miðlum	

Áhrif*	 Auglýsinga-	
skilti	

Dagblöð	 Internet	 Samfélags-	
miðlar	

Tímarit	 Útvarp	 Sjónvarp	

	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	

	1	 19	 6,9	 45	 16,2	 70	 25,3	 73	 26,4	 13	 4,7	 19	 6,9	 39	 14,1	
2	 12	 4,3	 28	 10,1	 79	 28,5	 59	 21,3	 23	 8,3	 29	 10,5	 47	 17,0	
3	 20	 7,2	 28	 10,1	 40	 14,4	 36	 13,0	 28	 10,1	 48	 17,3	 76	 27,4	
4	 21	 7,6	 41	 14,7	 37	 13,4	 39	 14,1	 37	 13,4	 57	 20,6	 46	 16,6	
5	 29	 10,5	 58	 20,9	 25	 9,0	 29	 10,5	 59	 21,4	 45	 16,2	 32	 11,6	
	6	 56	 20,2	 51	 18,3	 21	 7,6	 19	 6,9	 65	 23,6	 44	 15,9	 20	 7,2	
7	 120	 43,3	 27	 9,7	 5	 1,8	 22	 7,9	 51	 18,5	 35	 12,6	 17	 6,1	
Samtals	 277	 100	 278	 	100	 277	 100	 277	 100	 276	 100	 277	 	100	 277	 100	
M	 5,44	 4,08	 2,82	 3,13	 4,83	 4,27	 3,40	
Sf	 1,898	 1,945	 1,655	 1,926	 1,732	 1,756	 1,684	
*	Tölustafurinn	1	stendur	fyrir	mestu	áhrifin,	7	fyrir	minnstu	áhrifin	

   
Sjá	 má	 að	 samfélagsmiðlar	 eru	 sá	 miðill	 sem	 svarendur	 telja	 að	 hafi	 mest	 áhrif	 á	

kauphegðun	 þar	 sem	 26,4%	 nefndu	 þann	 miðil	 sem	 fyrsta	 val,	 þar	 á	 eftir	 kemur	

internetið	 með	 25,3%.	 Ef	 tekin	 eru	 þrjú	 fyrstu	 sætin	 þá	 er	 hins	 vegar	 internet	 efst,	

samfélagsmiðlar	 í	 öðru	 og	 sjónvarp	 í	 þriðja	 sæti.	 Sá	 miðill	 sem	 kom	 verst	 út	 voru	

auglýsingaskilti,	en	43,3%	sögðu	að	hann	hefði	minnstu	áhrifin	á	kauphegðun	sína.	

Röðun	miðla	var	greind	út	 frá	kyni	og	notast	var	við	t-próf	til	að	sjá	hvort	það	væri	

marktækur	munur	á	milli	kynja	eftir	röðun	eftirfarandi	miðla	á	skalanum	einn	til	sjö	(sjá	

töflu	11).			
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Tafla	11.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	áhrif	miðla	á	kauphegðun	með	tilliti	til	kyns	og	t-próf		

		Miðlar		 Kyn	 N	 M	 Sf	 t-próf		

Auglýsingarskilti	 Karl	 58	 5,50	 1,847	 t(275)	=	0,252;	p	=	0,802	

Kona	 219	 5,43	 1,915	

Dagblöð	 Karl	 59	 3,92	 1,896	 t(276)	=	-0,728;	p	=	0,467	

Kona	 219	 4,12	 1,960	

Internet	 Karl	 58	 3,03	 1,747	 t(275)	=	1,094;	p	=	0,275	

Kona	 219	 2,77	 1,630	

Samfélagsmiðlar	 Karl	 58	 3,69	 1,984	 t(86)	=	2,425;	p	<	0,05	

Kona	 219	 2,99	 1,888	

Sjónavarp	 Karl	 57	 3,33	 1,977	 t(76)	=	-0,332;		p	=	0,742	 	

Kona	 220	 3,43	 1,604	

Tímarit	 Karl	 58	 4,95	 1,849	 t(274)	=	0,586;	p	=	0,558	

Kona	 218	 4,80	 1,703	

	Útvarp																	 Karl	 58	 3,53	 1,547	 t(275)	=	-3,672;	p	<	0,01	

Kona	 219	 4,47	 1,759	

	

Í	töflu	11	má	sjá	að	á	tveimur	breytum	var	marktækur	munur	á	milli	kynja	þegar	kom	að	

röðun	miðla	eftir	áhrifum	á	kauphegðun,	það	voru	breyturnar	„samfélagsmiðlar“	(t(86)	

=	2,425;	p	<	0,05)	og	„útvarp“	(t(275)	=	-3,672;	p	<	0,01).		

Sýndu	 þessar	 niðurstöður	 að	 konur	 töldu	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 vera	

áhrifaríkari	 heldur	 en	 karlar	 á	meðan	 karlar	 töldu	 að	 auglýsingar	 í	 útvarpi	 áhrifaríkari	

heldur	en	konur.	Annars	staðar	reyndist	vera	svipuð	dreifing	milli	kynja.	

Að	auki	var	kannað	hvort	tengsl	væri	á	milli	aldurs-	og	tekjuhópa	og	þeirra	áhrifa	sem	

mismunandi	miðlar	 hefðu	 á	 kauphegðun	 og	 var	 það	 greint	með	 Spearman	 fylgni	 (sjá	

töflu	12).	
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Tafla	12.	Tengsl	milli	miðla	og	aldurs	og	tekna	

Miðill	 Breyta	 N	 Spearman	fylgni		
Auglýsingaskilti	 Aldur	 276	 r(274)	=	0,092;	p	=	0,127	

Tekjur	 255	 r(253)	=	0,029;	p	=	0,642	

Dagblöð	 Aldur	 277	 r(275)	=	-0,308;	p	<	0,01	

Tekjur	 256	 r(254)	=	-0,072;	p	=	0,252	

Internet	 Aldur	 276	 r(274)	=	0,218	;p	<	0,01	

Tekjur	 256	 r(254)	=	0,049	;p	=	0,433	

Samfélagsmiðlar	 Aldur	 276	 r(274)	=	0,349;	p	<	0,01	

Tekjur	 256	 r(254)	=	0,149;	p	<	0,05	

Sjónvarp		 Aldur	 276	 r(274)	=	-0,052;	p	=	0,385	

Tekjur	 255	 r(253)	=	0,024;	p	=	0,707	

Tímarit	 Aldur	 275	 r(273)	=	-0,128;	p	<	0,05	

Tekjur	 255	 r(253)	=	-0,121;	p	=	0,738	

Útvarp	 Aldur	 276	 r(274)	=	-0,083;	p	=	0,170	

Tekjur	 256	 r(254)	=	-0,131;	p	=	0,037	

	

Greiningin	leiddi	í	ljós	jákvæða	fylgni	milli	aldurs	og	miðlanna	„samfélagsmiðlar“	(r(274)	

=	0,349	;	p	<	0,01)		og	„Internet“	(r(274)	=	0,218	;	p	<	0,01)	þar	sem	munurinn	reyndist	

vera	marktækur.	Því	má	áætla	að	yngra	 fólk	 telji	þessa	miðla	vera	áhrifameiri	en	aðra	

miðla.	Fyrir	miðlana	„Dagblöð“	(r(275)	=	-0,308	;	p	<	0,01)	og	„Tímarit“		(r(273)	=	-0,128	;	

p	<	0,01)	var	því	hinsvegar	öfugt	farið	þar	sem	eldra	fólk	taldi	þessa	miðla	búa	yfir	meiri	

áhrifum	á	kauphegðun	(Sjá	töflu	12).			 	

Þegar	 var	hugað	að	 sömu	miðlum	út	 frá	 tekjum	þá	 leiddi	 Spearman	 fylgni	 í	 ljós	 að		

„samfélagsmiðlar“	 var	 eina	 breytan	 sem	 reyndist	 vera	 með	 jákvæða	 fylgni	 (r(254)	 =	

0,155;	 p	 <	 0,05).	 Því	má	 áætla	 að	 tekjuhærra	 fólki	 finnist	 samfélagsmiðlar	 síður	 vera	

mikilvægir	 og	 tekjuminna	 fólki	 finnist	 þeir	 mikilvægari	 og	 telji	 þá	 hafa	 meiri	 áhrif	 á	

kauphegðun	 sína.	 Tekjuhærri	 einstaklingum	 fannst	 „útvarp“	 hafa	 meiri	 áhrif	 á	

kauphegðun	sína	en	tekjulægri	einstaklingum	(r(254)	=	-0,125;	p	<	0,05).		
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Athugað	 var	 hvort	 greina	mætti	 	 fylgni	milli	 aldurs	 og	 tekna	 og	 reyndist	 vera	 jákvæð	

fylgni	 þar	 á	 milli	 (r(260)	 =	 p	 ;	 <	 0,001).	 Því	 má	 áætla	 að	 eldri	 þátttakendur	 séu	 þeir	

tekjumeiri	(sjá	töflu	12)		

	Í	 töflu	 13	 má	 sjá	 lýsandi	 tölfræði	 fyrir	 spurninguna:	 “Vinsamlegast	 númerið	

eftirfarandi	samfélagsmiðla	eftir	því	hversu	mikil	áhrif	þú	telur	að	auglýsingar	sem	birtar	

eru	á	þessum	samfélagsmiðlum	hafi	á	kauphegðun	þína”.				

Tafla	13.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	áhrif	auglýsinga	á	kauphegðun	eftir	samfélagsmiðlum	

*	Tölustafurinn	1	stendur	fyrir	mestu	áhrifin,	7	fyrir	minnstu	áhrifin	

	

Eins	 og	 tafla	 13	 sýnir	 kom	 í	 ljós	 að	 samfélagsmiðilinn	 Facebook	hefur	mestu	 áhrifin	 á	

kauphegðun	 þátttakenda	 og	 komu	 Snapchat	 og	 Instagram	 þar	 á	 eftir.	 Byrjað	 var	 að	

skoða	 hvort	 það	 væri	 munur	 á	 milli	 kynja	 þegar	 samfélagsmiðlum	 var	 raðað	 eftir	

áhrifum	á	kauphegðun.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Áhrif*	 Blogg	 Facebook	 Instagram	 Snapchat		 Twitter	 Youtube	
	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
	1	 18	 6,9	 132	 49,3	 41	 15,4	 49	 18,6	 10	 3,9	 15	 5,8	
2	 26	 10,0	 59	 22,0	 76	 29,3	 55	 20,8	 15	 5,8	 32	 12,4	
3	 28	 10,8	 39	 14,6	 65	 25,1	 71	 26,9	 20	 7,8	 37	 14,3	
4	 55	 21,2	 12	 4,5	 42	 16,1	 41	 15,5	 50	 19,5	 59	 22,8	
5	 46	 17,7	 13	 4,9	 26	 10,0	 25	 9,5	 67	 26,1	 83	 32,0	
	6	 87	 33,5	 13	 4,9	 9	 3,5	 23	 8,7	 95	 37,0	 33	 12,7	
Samtals	 260	 100	 268	 	100	 259	 100	 264	 100	 257	 100	 259	 100	
M	 4,33	 2,08	 2,86	 3,03	 4,69	 4,01	
Sf	 1,598	 1,425	 1,338	 1,509	 1,390	 1,413	
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Notast	var	t-próf	til	að	sjá	hvort	það	væri	marktækur	munur	á	milli	kynja(sjá	töflu	14).			

Tafla	14.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	áhrif	samfélagsmiðla	á	kauphegðun	með	tilliti	til	kyns	og	t	próf	

Samfélagsmiðill	Kyn	 N	 M	 Sf	 t-Próf	

Blogg	 Karl	 49	 4,51	 1,816	 t(65)	=	0,789;	p	=	0,433	

Kona	 211	 4,29	 1,542	

Facebook	 Karl	 52	 1,96	 1,546	 t(266)	=	-0,679;	p	=	0,498	

Kona	 216	 2,11	 1,397	

Instagram	 Karl	 49	 3,22	 1,358	 t(257)	=	2,150;	p	<	0,05		

Kona	 210	 2,77	 1,322	

Snapchat	 Karl	 52	 3,79	 1,348	 t(262)	=	4,189;	p	<	0,01	

Kona	 212	 2,84	 1,490	

Twitter	 Karl	 49	 4,18	 1,481	 t(255)	=	-2,865;	p	<	0,05	

Kona	 208	 4,80	 1,345	

Youtube	 Karl	 51	 3,37	 1,536	 t(69)	=	-3,397;	p	<	0,01	

Kona	 208	 4,17	 1,339	
	

Marktækur	 munur	 var	 á	 samfélagsmiðunum	 „Instagram“	 (t(257)	 =	 2,150;	 p	 <	 0,05),	

”Snapchat”	(t(262)	=	4,189;	p	<	0,01),	„Twitter“	(t(255)	=	-2,865;	p	<	0,05)	og	„Youtube“	

(t(69)	 =	 -3,397;	 p	 <	 0,01).	 Sýndu	 þessar	 niðurstöður	 að	 konur	 töldu	 Snapchat	 og	

Instagram	 hafa	meiri	 áhrif	 á	 kauphegðun	 heldur	 en	 karlar	 en	 þeir	 töldu	 hinsvegar	 að	

Twitter	og	Youtube	vera	áhrifameiri.		

Að	auki	var	kannað	hvort	tengsl	væri	á	milli	aldurs-	og	tekjuhópa	og	þeirra	áhrifa	sem	

mismunandi	 samfélagsmiðlar	 hefðu	 á	 kauphegðun	 og	 var	 það	 greint	 með	 Spearman	

fylgni	(sjá	töflu	15).	
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Tafla	15.	Tengsl	milli	samfélagsmiðla	og	aldurs	og	tekna	

Samfélagsmiðill	 Breyta	 N	 Spearman	fylgni		
Blogg	 Aldur	 259	 r(257)	=	-0,074;	p	=	0,233	

Tekjur	 242	 r(240)	=	0,003;	p	=	0,957	

Facebook	 Aldur	 267	 r(265)	=	-0,260;	p	<	0,01	

Tekjur	 250	 r(248)	=	-0,060;	p	=	0,344	

Instagram	 Aldur	 258	 r(256)	=	0,255;	p	<	0,01	

Tekjur	 242	 r(256)	=	0,086;	p	=	0,182	

Snapchat	 Aldur	 263	 r(261)	=	0,150;	p	<	0,05	

Tekjur	 247	 r(245)	=	0,073;	p	=	0,251	

Twitter	 Aldur	 256	 r(254)	=	-0,060;	p	=	0,342	

Tekjur	 242	 r(240)	=	-0,126;	p	=	0,051	

Youtube	 Aldur	 258	 r(256)	=	-0,091;	p	=	0,145	

Tekjur	 244	 r(242)	=	0,029;	p	=	0,652	

	

Þegar	 rýnt	 var	 í	 tekjur	 þá	 sýndi	 Spearman	 að	 engin	 tengsl	 voru	 á	 milli	 tekjuhópa	 og	

áhrifa	 auglýsinga	 á	 fyrrnefndum	 samfélagsmiðlum.	 Þegar	 greint	 var	 í	 aldur	 þá	 leiddi	

Spearman	 fylgni	 í	 ljós	 jákvæða	 fylgni	 milli	 aldurs	 og	 samfélagsmiðlanna	 „snapchat“	

(r(261)	=	0,150;	p	<	0,05)	og	„Instagram“	(r(256)	=	0,255;	p	<	0,01)	þar	sem	munurinn	

reyndist	 vera	marktækur.	Má	 því	 áætla	 að	 yngra	 fólk	 telji	 þessa	 samfélagsmiðla	 vera	

áhrifameiri	 en	 aðra	 samfélagsmiðla.	 Samfélagsmiðilinn	 Facebook	 reyndist	 vera	 með	

neikvæða	fylgni	(r(265)	=	-0,260;	p	<	0,01)	og	má	því	áætla	að	eldra	fólk	telur	Facebook	

vera	áhrifameiri	en	aðra	samfélagsmiðla	(sjá	mynd	15).		
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8 Umræður	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	tvíþætt:	annars	vegar	að	skoða	hvert	almennt	viðhorf	

almennings	 til	 auglýsinga	 á	 samfélagsmiðlum	 er	 og	 hins	 vegar	 að	 skoða	 hvort	

auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hafi	áhrif	á	kauphegðun	almennings,	ásamt	því	að	skoða	

þessa	þætti	með	tilliti	til	kyns,	aldurs	og	tekna.		

Ef	skoðaðar	eru	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	út	frá	fyrri	rannsóknarspurningunni	

þá	 leiða	 þær	 í	 ljós	 að	 viðhorf	 almennings	 til	 auglýsinga	 á	 samfélagsmiðlum	 er	 mjög	

breytilegt.	 Aðeins	 fjórðungur	 þátttakenda	 hafði	 ýmist	 gott	 eða	 mjög	 gott	 viðhorf	 til	

auglýsinga	 á	 samfélagsmiðlum	 meðan	 rúmlega	 þriðjungur	 þátttakenda	 hafði	 mjög	

slæmt	eða	slæmt	viðhorf.	Þá	var	þriðjungur	þátttakenda	sem	ekki	tók	afstöðu	til	þessa.	

Má	 því	 segja	 að	 almennt	 viðhorf	 til	 auglýsinga	 á	 	 samfélagsmiðlum	 sé	 gríðarlega	

breytilegt	 og	 að	 stór	 hluti	 sé	 ekki	 búinn	 að	mynda	 sér	 fasta	 skoðun	 á	 auglýsingum	 á	

samfélagsmiðlum.	 Endurspeglar	 þetta	 niðurstöður	 rannsóknar	 Schlossers	 o.fl	 (1999)	 á	

stafrænum	auglýsingum	en	niðurstaða	þeirra	var	sú	að	þriðjungi	þátttakenda	líkaði	vel	

við	 auglýsingar	 á	 netinu,	 þriðjungi	 líkaði	 illa	 við	 þær	 og	 þriðjungur	 var	 hlutlaus.	 Það	

virðist	 því	 ekki	 vera	 einróma	 viðhorf	 hjá	 fólki	 til	 auglýsinga	 á	 stafrænum	miðlum,	 þar	

með	talið	samfélagsmiðlum.			

Þegar	skoðaðar	voru	fullyrðingar	um	viðhorf	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum	mátti	

sjá	 að	 meirihluti	 þátttakenda	 var	 sammála	 því	 að	 almennt	 væru	 þær	 blekkjandi	 og	

tæplega	 helmingur	 þátttakenda	 var	 ósammála	 því	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	

sendu	 rétt	 skilaboð,	 að	 þær	 höfðuðu	 almennt	 til	 þeirra	 og	 að	 auglýsingarnar	 segðu	

hvaða	 eiginleika	 vörur	 hafa.	 Þrátt	 fyrir	 þetta	 neikvæða	 viðhorf	 þátttakenda	 í	 þessari	

rannsókn	þá	er	hlutfall	þeirra	 ívið	minna	samanborið	við	niðurstöður	rannsóknar	Pikas	

og	 Sorrentino	 (2014)	 sem	 sýndi	 fram	 á	 að	 81%	 þátttakenda	 þótti	 auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	pirrandi.	Viðhorfið	var	ekki	alfarið	neikvætt,	en	meirihluti	þátttakenda	

taldi	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hjálpuðu	 þeim	 að	 fylgjast	 með	 hvaða	 vörur	

byðust	á	markaði.	Hér	skal	þó	hafa	í	huga	að	í	öllum	þessum	fullyrðingum	var	um	og	yfir	

þriðjungur	sem	ekki	tók	afstöðu	til	fullyrðinganna.	Má	því	segja	að	stór	hópur	fólks	hafi	

ekki	 myndað	 sér	 skoðun	 hvað	 varðar	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 gæti	 þessi	

hópur	talist	vera	ákveðinn	markhópur	sem	fyrirtæki	gætu	stefnt	á	að	ná	frekar	til.		
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Þá	 leiddu	 niðurstöður	 einnig	 í	 ljós	 að	 konur	 og	 yngri	 þátttakendur	 voru	 meira	

ósammála	 því	 en	 karlar	 og	 eldra	 fólk	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 sendu	 rétt	

skilaboð	 til	 fólks.	 Yngra	 fólk	 er	 einnig	 meira	 sammála	 því	 að	 auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	 séu	 almennt	 blekkjandi.	 Það	 er	 því	 áhugavert	 að	 sjá	 að	 þrátt	 fyrir	

þessar	niðurstöður	taldi	yngra	fólk	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hjálpuðu	þeim	að	

fylgjast	 með	 vörum	 á	 markaði	 á	 meðan	 eldra	 fólk	 tók	 litla	 afstöðu	 til	 auglýsinga	 á	

samfélagsmiðlum.	 Einnig	 er	 mjög	 áhugavert	 að	 sjá	 að	 hvorki	 tímanotkun	 né	 fjöldi	

samfélagsmiðla	 í	 notkun	 hjá	 þátttakendum	 virtist	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 einstaklinga	 til	

auglýsinga	 á	 samfélagsmiðlum,	 þ.e.a.s.	 þátttakandi	 sem	 eyðir	 mjög	 litlum	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum	 er	 með	 svipað	 viðhorf	 og	 einstaklingur	 sem	 eyðir	 miklum	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum	eða	notast	við	marga	samfélagsmiðla.		

Nauðsynlegt	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 bregðast	 við	 þessum	 niðurstöðum	 í	 sinni	

markaðssetningu	á	þann	veg	að	 skoða	hvort	að	markaðssetning	 sé	miðuð	of	mikið	að	

yngra	 fólk	 og	með	of	mikilli	 dekkun	en	 einnig	með	það	 í	 huga	hvort	 hægt	 sé	 að	nýta	

betur	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	til	að	ná	til	eldra	fólks.		

Seinni	 rannsóknarspurningin	 var	 „Hafa	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 áhrif	 á	

kauphegðun/kaupvenjur	 fólks?“	 og	 sýndu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 fram	 á	 að	

tæplega	 helmingur	 þátttakenda	 taldi	 að	 slíkar	 auglýsingar	 hefðu	 áhrif	 á	 kauphegðun	

sína.		Niðurstöðurnar	leiddu	í	ljós	að	því	betra	viðhorf	sem	þátttakendur	höfðu	því	meiri	

áhrif	töldu	þeir	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	hefðu	á	kauphegðun	sína.	Þriðjungur	

þátttakenda	 hafði	 keypt	 sér	 1-2	 vörur	 á	 síðastliðnum	 mánuði	 í	 kjölfar	 auglýsinga	 á	

samfélagsmiðlum.	

Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	eru	líklegri	til	að	hafa	áhrif	á	kauphegðun	kvenna	en	

karla	og	eru	einnig	 líklegri	til	að	hafa	meiri	áhrif	á	kauphegðun	yngra	fólks	en	eldra	að	

mati	 þátttakenda.	 Einnig	 telja	 tekjuminni	 einstaklingar	 að	 auglýsingar	 á	 samfélags-

miðlum	 hafi	 meiri	 áhrif	 á	 kauphegðun	 sína	 samanborið	 við	 þá	 tekjuhærri	 sem	

endurspeglast	í	þeirri	staðreynd	að	yngri	þátttakendur	reyndust	vera	tekjuminni.		

Það	er	ljóst	að	samkvæmt	þessum	niðurstöðum	hafa	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum		

áhrif	 á	 kauphegðun	 fólks.	 Í	 ljós	 kom	að	auglýsingar	á	 samfélagsmiðlum,	 í	 sjónvarpi	og	

interneti	 væru	 þær	 auglýsingar	 sem	 þátttakendur	 töldu	 að	 hefðu	 mestu	 áhrif	 á	

kauphegðun	sína.		
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Þegar	 skoðaðir	 voru	 mismunandi	 samfélagsmiðlar	 kom	 í	 ljós	 að	 auglýsingar	 á	

Facebook	höfðu	mestu	áhrif	á	kauphegðun	þátttakenda.	Hins	vegar	höfðu	auglýsingar	á	

Instragram	og	Snapchat	meiri	áhrif	á	kauphegðun	kvenna	en	auglýsingar	á	Youtube	og	

Twitter	 höfðu	 meiri	 áhrif	 á	 kauphegðun	 karla.	 Þegar	 á	 heildina	 var	 litið	 höfðu	

auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 meiri	 áhrif	 á	 kauphegðun	 kvenna	 samanborið	 við	

auglýsingar	 á	 öðrum	 miðlum.	 Athyglisvert	 var	 að	 yngra	 fólk	 taldi	 auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	og	á	 internetinu	hafa	mestu	áhrifin	á	kauphegðun	sína	þrátt	 fyrir	að	

þessi	hópur	væri	líklegri	til	að	vera	sammála	því	að	auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	séu	

blekkjandi,	og	væru	ósammála	því	að	slíkar	auglýsingar	sendu	rétt	skilaboð.	Það	virðist	

því	vera	að	samfélagsmiðlar	nái	til	yngra	fólks	en	það	þarf	samt	sem	áður	að	huga	að	því	

að	markaðssetning	 sé	 traust	og	 trúverðug.	Eldra	 fólk	notar	bæði	 færri	 samfélagsmiðla	

en	yngra	fólk	og	telur	frekar	að	auglýsingar	í	dagblöðum	og	tímaritum	hafi	mestu	áhrifin	

á	 kauphegðun	 sína,	 og	 mætti	 rekja	 afstöðuleysið	 í	 viðhorfi	 til	 auglýsinga	 á	

samfélagsmiðlum	til	þessa.	

Mikilvægt	 er	 fyrir	 markaðssetningu	 fyrirtækja	 að	 vita	 hvar	 þau	 geta	 nálgast	 sinn	

markhóp	þannig	að	markaðssetning	hafi	sem	mest	áhrif	á	kauphegðun	einstaklinga.	Hér	

á	 undan	 má	 finna	 nytsamlegar	 upplýsingar	 fyrir	 fyrirtæki	 en	 miklu	 máli	 skiptir	 að	

fyrirtæki	séu	að	vinna	með	réttan	miðil	út	frá	því	hvaða	markhópi	þau	stefna	að	því	að	

ná	til.		

Fyrsta	 rannsóknarspurningin	 snéri	 að	 viðhorfi	 almennings	 til	 auglýsinga	 á	

samfélagsmiðlum.	 Viðhorfið	mætti	 vera	 betra	 en	 það	 virðist	 vera	 að	margir	 séu	 ekki	

búnir	 að	 móta	 sér	 nógu	 fastmótaðar	 skoðanir	 á	 auglýsingum	 á	 samfélagsmiðlum.		

Niðurstöðurnar	gáfu	góða	mynd	af	því	að	eldra	 fólk	 tók	minni	afstöðu	 til	 auglýsinga	á	

samfélagsmiðlum	 og	 þær	 höfðu	 einnig	minni	 áhrif	 á	 kauphegðun	 þeirra	 en	 hjá	 yngra	

fólki.	Því	er	gott	svigrúm	fyrir	aukna	markaðssetningu	til	eldra	fólks	með	auglýsingum	á	

samfélagsmiðlum.	Viðhorf	yngra	fólks	mætti	bæta	með	því	að	passa	að	dekkun	sé	ekki	

of	 mikil	 hjá	 yngri	 aldurshópum	 og	með	 því	 að	 gæta	 að	 trúverðugleika	 í	 auglýsingum	

þannig	að	þær	missi	ekki	mark	sitt	og	verði	ótrúverðugar.	Nauðsynlegt	er	fyrir	fyrirtæki	

að	markaðssetja	sig	hóflega	í	gegnum	samfélagsmiðla	og	gera	það	á	réttum	forsendum	

því	það	skiptir	máli	að	hafa	ekki	neikvæð	áhrif	á	fólk	með	auglýsingum.	Það	skiptir	miklu	

máli	að	stuðla	að	jákvæðu	viðhorfi	og	draga	úr	neikvæðu	áreiti.	Huga	þarf	vel	að	þáttum	
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eins	og	áreiti	og	virðingu	einstaklinga	þar	sem	of	mikið	magn	og	mikil	dekkun	getur	haft	í	

för	 með	 sér	 slæm	 áhrif	 á	 neytendur	 (Celebi,	 2105;	 Kelly	 o.fl.,	 2013;	 Kim	 og	 Sundar,	

2010).	Þegar	passa	þarf	upp	á	trúverðugleika	og	þau	gildi	sem	fyrirtæki	standa	fyrir	þá	

skiptir	öllu	að	ef	valin	er	sú	aðferð	að	auglýsa	í	gegnum	áhrifavalda	eins	og	fram	kom	í	

fræðilega	hlutanum	þá	þarf	að	huga	að	því	að	áhrifavaldur	passi		við	tón,	markmið	og	stíl	

hvers	fyrirtækis	fyrir	sig	(Forer,	2017).	Því	er	nauðsyn	að	vita	eftir	hverju	fyrirtæki	eru	að	

leita	í	áhrifavöldum	(Booth	og	Matic,	2011).		

Önnur	 rannsóknarspurningin	 sem	 leitast	 var	 eftir	 að	 svara	 snéri	 að	 því	 hvort		

auglýsingar	á	 	 samfélagsmiðlum	hefðu	áhrif	 á	 kauphegðun	almennings.	Þriðjungur	var	

sammála	 því	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hefði	 áhrif	 á	 kauphegðun/kaupvenjur	

sínar.	 Það	 má	 því	 segja	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 áhrif	 á	 kauphegðun	

einstaklinga	 þó	 svo	 þær	 hafi	meiri	 áhrif	 á	 ákveðna	 hópa	 í	 samfélaginu.	 Auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	höfðu	mest	áhrif	á	kauphegðun	yngra	fólks	og	kvenna	og	því	spurning	

hvort	sé	hægt	að	herja	betur	á	karla	í	markaðssetningu	og	eldri	kynslóðar.		

Þegar	 niðurstöðurnar	 eru	 skoðaðar	 í	 heild	 sinni	má	 sjá	 að	 viðhorf	 og	 kauphegðun	

haldast	í	hendur	að	ákveðnu	leyti,	en	niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	því	betra	viðhorf	sem	

einstaklingar	 höfðu	 til	 auglýsinga	 á	 samfélagsmiðlum	 því	 meiri	 áhrif	 höfðu	 þessar	

tilteknu	 auglýsingar	 á	 kauphegðun	 einstaklinga.	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 byrja	 á	 því	 að	

reyna	að	hafa	áhrif	á	viðhorf	einstaklinga	með	því	passa	upp	á	dekkun	og	að	ná	til	réttra	

einstaklinga	á	réttum	miðlum.	Einnig	er	nauðsynlegt	að	passa	upp	á	trúverðugleika	en	

samkvæmt	 Yakoob	 (2013)	 er	 trúverðugleiki	 gríðarlega	 mikilvægur	 þegar	 kemur	 að	

auglýsingum	á	samfélagsmiðlum,	en	trúverðugleiki	endurspeglast	í	skynjun	einstaklinga	

á	auglýsingum.	Til	að	reyna	að	hafa	áhrif	á	viðhorf	og	kauphegðun	þá	skiptir	 	gífurlega	

miklu	 máli	 að	 skilja	 þarfir	 og	 óskir	 viðskiptavina	 og	 geta	 fyrirtæki	 náð	 samkeppnis-

forskoti	 ef	 þau	nýta	þessa	þekkingu	 (Kotler	o.fl.,	 2005).	 Samkvæmt	niðurstöðunum	er	

svigrúm	 fyrir	 bætt	 viðhorf	 og	 þurfa	 fyrirtæki	 að	 huga	 að	 því	 í	 sinni	markaðssetningu.	

Nauðsynlegt	er	fyrir	fyrirtæki	að	hafa	það	í	huga	að	jákvætt	viðhorf	getur	leitt	af	sér	enn	

betri	kauphegðun.		
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9 Takmarkanir		

Það	 sem	 gæti	 hafa	 valdið	 skekkju	 og	 dregið	 úr	 gildi	 rannsóknarinnar	 er	 kynjaskipting	

þátttakenda	sem	reyndist	 fremur	ójöfn	en	78,6%	þátttakenda	voru	konur.	Þar	að	auki	

voru	 36%	 þátttakenda	 á	 aldursbilinu	 26-35	 ára	 sem	 gæti	 litast	 af	 aldri	 höfundar.	

Mögulegt	væri	að	uppfæra	mælitækið	sem	notast	var	við	í	rannsókninni	og	auka	fjölda	

viðhorfsbreyta	 sem	 þá	 að	 einhverju	 leyti	 gæti	 gefið	 enn	 skýrari	 og	 nánari	 mynd	 af	

viðhorfi	 almennings.	 Einnig	 væri	 áhugavert	 að	 gera	 rannsókn	 sem	 innihéldi	 jafnara	

kynjahlutfall	 og	 kanna	 hvort	 niðurstöður	 þeirrar	 rannsóknar	 myndu	 endurspegla	

niðurstöður	þessarar	rannsóknar.	Þá	væri	einnig	möguleiki	á	því	að	þýða	þessa	rannsókn	

yfir	á	ensku,	senda	út	rafrænt	og	deila	með	erlendum	vinum	og	vandamönnum,	og	bera	

niðurstöður	saman.	Þá	mætti	dýpka	rannsóknina	með	það	að	markmiði	að	kanna	hvað	

veldur	 því	 	misjafna	 viðhorfi	 sem	almenningur	 hefur,	 en	 það	 gæti	 verið	 viðfangsefni	 í	

aðra	og	umfangsmeiri	rannsókn.	

Þó	svo	að	einhverjar	takmarkanir	hafi	verið	á	rannsókn	þessari	þá	telur	höfundur	að	

rannsóknin	hafi	umtalsvert	hagnýtt	gildi	sem	getur	nýst	fyrirtækjum	í	markaðssetningu	

þar	 sem	 nauðsynlegt	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 þekkja	 viðhorf	 almennings	 og	 vita	 hvort	

auglýsingar	af	þessu	tagi	hafi	áhrif	á	kauphegðun.		
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Viðauki	A	–	Spurningarlisti	

 

Kæri	þátttakandi,		

	

Ég	 er	 nemi	 í	 Háskóla	 Íslands	 og	 er	 að	 gera	 lokaverkefni	 í	 meistaranámi	 mínu	 í	

markaðsfræði	og	alþjóðaviðskiptum.	Markmið	rannsóknarinnar	er	að	kanna	auglýsingar	

á	 samfélagsmiðlum.	 Rannsóknin	 er	 unnin	 undir	 leiðsögn	 Þórarins	 Hjálmarssonar.	

Könnunin	ætti	að	taka	um	það	bil	3-4	mínútur.		

	

Þátttaka	þín	er	mikils	metin	og	vil	ég	taka	það	fram	að	svör	verða	ekki	rakin	til	einstakra	

þátttakenda.	Ef	þú	hefur	einhverjar	spurningar	eða	athugasemdir	er	hægt	að	senda	póst	

á	dmg8@hi.is		

	

Með	fyrirfram	þökk,		

Dagmar	Mýrdal	Gunnarsdóttir		

	

	

	

Hversu	gott	eða	slæmt	er	viðhorf	þitt	til	auglýsinga,	óháð	miðli?	

�	Mjög	gott		

�	Gott		

�	Hvorki	né		

�	Slæmt		

�	Mjög	slæmt		
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Hvaða	samfélagsmiðla	notar	þú?	Merktu	við	alla	þá	sem	eiga	við	um	þig.	

�	Blogg	

�	Facebook	

�	Instagram		

�	Snapchat		

�	Twitter		

�	Youtube		

�	Nota	ekki	samfélagsmiðla		

�		Annað	____________	

	

Hversu	miklum	tíma	eyðir	þú	að	meðaltali	á	samfélagsmiðlum	daglega?	

�	Nota	ekki	samfélagsmiðla		

�	Nota	ekki		samfélagsmiðla	daglega		

�	Minna	en	1	klst		

�	1-2	klst	á	dag		

�	3-4	klst	á	dag		

�	5-6	klst	á	dag		

�	Meira	en	6	klst	á	dag		

	

Hversu	gott	eða	slæmt	er	viðhorf	þitt	til	auglýsinga	á	samfélagsmiðlum?	

�	Mjög	gott	

�	Gott		

�	Hvorki	né		

�	Slæmt		

�	Mjög	slæmt		



	

71	

	

Vinsamlegast	taktu	afstöðu	til	þess	hversu	sammála	eða	ósammála	þú	ert	eftirfarandi	

staðhæfingum:	

�	Mjög	sammála		�	Sammála		�	Hvorki	né		�	Ósammála		�	Mjög	ósammála	

1. Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	eru	almennt	blekkjandi.		

2. Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	senda	rétt	skilaboð	til	neytenda.		

3. Auglýsingar	á	 samfélagsmiðlum	 leiða	 til	þess	að	ég	kaupi	vöru/þjónustu	sem	ég	

þarf	ekki	á	að	halda.	

4. Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	höfða	almennt	til	mín.		

5. Auglýsingar	á	samfélagsmiðlum	segja	mér	hvaða	eiginleika	vörur/vörumerki	hafa.	

6. Auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	hjálpa	mér	 að	 fylgjast	með	 hvaða	 vörur	 (vara)/	

þjónusta	eru	fáanlegar	á	markaðnum	hverju	sinni.	

	

Vinsamlegast	númerið	eftirfarandi	miðla	 í	 röð	eftir	því	hversu	mikil	áhrif	þú	telur	að	

auglýsingar,	sem	birtar	eru	á	þessum	miðlum,	hafi	á	kauphegðun	þína.	1	stendur	fyrir	

mestu	áhrifin	og	7	fyrir	minnstu	áhrifin.		1-2-3-4-5-6-7	

�	Auglýsingaskilti		

�	Dagblöð		

�	Internet		

�	Samfélagsmiðlar		

�	Sjónvarp		

�	Tímarit		

�	Útvarp		
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Vinsamlegast	taktu	afstöðu	til	þess	hversu	sammála	eða	ósammála	þú	ert	eftirfarandi	

staðhæfingu:		

„Ég	 tel	 að	 auglýsingar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 áhrif	 á	 kauphegðun/kaupvenjur	

mínar“.	

�	Mjög	sammála		

�	Sammála		

�	Hvorki	né		

�	Ósammála	

�	Mjög	ósammála		

	

Vinsamlegast	númerið	eftirfarandi	samfélagsmiðla	í	röð	eftir	því	hversu	mikil		áhrif	þú	

telur	 að	 auglýsingar,	 sem	 birtar	 eru	 á	 þessum	 miðlum,	 hafi	 á	 kauphegðun	 þína.	 1	

stendur	fyrir	mestu	áhrifin	og	6	fyrir	minnstu	áhrifin.	1-2-3-4-5-6	

�	Blogg		

�	Facebook		

�	Instagram		

�	Snapchat		

�	Twitter		

�	Youtube			

	

Vinsamlegast	taktu	afstöðu	til	þess	hversu	sammála	eða	ósammála	þú	ert	eftirfarandi	

staðhæfingum.		

	 �	Mjög	sammála		�	Sammála		�	Hvorki	né		�	Ósammála		�	Mjög	ósammála	

1. Ég	 geri	 mér	 ferð	 í	 verslun	 vegna	 þess	 að	 ég	 hef	 séð	 auglýstar	 vörur	 á	

samfélagsmiðlum.	

2. Ég	 er	 líklegri	 til	 að	 kaupa	 vöru/þjónustu	 sem	 er	 auglýst	 á	 samfélagsmiðlum	 en	

vöru/þjónustu	sem	auglýst	er	á	öðrum	miðlum.		
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Hversu	oft	á	 síðasta	mánuði	hefur	þú	keypt	þér	vöru/þjónustu	 í	kjölfar	auglýsinga	á	

samfélagsmiðlum?	

�	Aldrei		

�	1-2		

�	3-4		

�	5-6		

�	Oftar	en	6		

	

Hvert	er	Kyn	þitt	?	

�	Karl		

�	Kona		

�	Annað		

	

Á	hvaða	aldursbili	ert	þú	?	

�	20	ára	og	yngri	

�	21-25	

�	26-30	

�	31-35	

�	36-40	

�	41-45	

�	46-50	

�	51-55	

�	56-60	

�	Eldri	en	60	ára	
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Hver	er	hjúskaparstaðan	þín?	

�	Einhleyp/ur	

�	Í	sambandi/sambúð	

�		Gift/ur	

�	Ekkja/Ekkill	

�	Fráskilin/n	

	

Hverjar	eru	tekjur	þínar	eftir	skatt	á	mánuði	?	

�	<100.000	

�	100.000-249.000	

�	250.000-399.000	

�	400.000-549.000	

�	550.000-699.000	

�	700.000-849.000	

�	850.000-999.000	

�	>	1.000.000	

	

	

	


