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Útdráttur	

Markaðssetning	á	vöru	eða	þjónustu	með	áhrifavöldum	hefur	verið	mikið	í	umræðunni	

bæði	meðal	markaðsfólks	og	almennings	en	fyrirtæki	eru	gjörn	á	að	nýta	sér	áhrifavalda	

í	almennu	markaðsstarfi.	Markaðssetning	með	áhrifavöldum	hefur	 í	 raun	verið	notuð	 í	

marga	áratugi	en	fyrirtæki	hafa	lengi	notað	t.d.	vinsæla	íþróttamenn	til	að	selja	vöru	og	

þjónustu.	Nú	til	dags	notast	íþróttavörumerki	bæði	við	fræga	áhrifavalda	og	áhrifavalda	

á	 samfélagsmiðlum	 í	 markaðsstarfi	 sínu	 á	 samfélagsmiðlum.	 Kaupáform	 er	 ætlun	

neytandans	á	að	kaupa	vöru	eða	þjónustu	í	komandi	framtíð.	Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	

samfélagsmiðlar	á	borð	við	blogg	hafi	áhrif	á	kaupáform.	Einnig	hefur	verið	sýnt	fram	á	

að	 ef	 áhrifavaldur	 sem	 auglýsir	 vöru	 eða	 þjónustu	 er	 álitinn	 trúverðugur	 eru	 talsvert	

meiri	líkur	á	kaupáformum.	

Í	 ritgerðinni	 var	 fjallað	 um	 tvær	 gerðir	 af	 áhrifavöldum,	 annars	 vegar	 fræga	

áhrifavalda	eins	og	 íþróttafólk	og	hins	 vegar	áhrifavalda	á	 samfélagsmiðlum.	Markmið	

rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 hvort	 munur	 væri	 á	 milli	 trúverðugleika	 þessara	

mismunandi	 áhrifavalda,	 þ.e.	 á	 milli	 frægs	 íþróttafólks	 og	 áhrifavalda	 á	

samfélagsmiðlum.	 Einnig	 var	 kannað	 hvort	 íþróttafólk	 eða	 áhrifavaldar	 á	

samfélagsmiðlum	hafi	meiri	 áhrif	 á	 kaupáform	 einstaklinga	 á	 íþróttavörum.	 Að	 lokum	

var	 leitast	 við	 að	 svara	 því	 hvort	 auglýsing	 íþróttavörumerkja	 sé	 álitin	 betri	 ef	 hún	

inniheldur	 einstakling	 sem	 er	 áhrifavaldur	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 íþróttamann	 eða	

íþróttakonu.	

Stuðst	var	við	megindlega	rannsóknaraðferð	til	að	ná	þeim	markmiðum	sem	sett	

voru	 fram.	 Mælitæki	 rannsóknarinnar	 var	 spurningakönnun	 sem	 byggð	 var	 á	

mælitækjum	fyrri	rannsókna	en	alls	tóku	454	manns	þátt	í	könnuninni.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	að	 íþróttafólk	er	almennt	 talið	 trúverðugra	

heldur	 en	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum.	 Einnig	 leiddu	 niðurstöður	 í	 ljós	 að	

auglýsingar	á	 íþróttavörum	sem	innihalda	 íþróttafólk	eru	álitnar	örlítið	betri	en	ef	þær	

innihalda	 áhrifavalda	 á	 samfélagsmiðlum.	 Að	 lokum	 kom	 í	 ljós	 að	 ekki	 reyndist	 vera	

munur	 á	 kaupáformum	 einstaklinga	 á	 íþróttavörum	 hvort	 sem	 auglýsing	 inniheldur	

íþróttafólk	eða	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum.	
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1 Inngangur	

Aðalmarkmið	 auglýsinga	 er	 að	 upplýsa	 neytendur	 um	 ákveðið	 vörumerki.	 Tilgangur	

þeirra	 er	 að	 reyna	 að	 sannfæra	markhópinn	 um	 að	 kaupa	 eða	 halda	 áfram	 að	 kaupa	

vörumerkið.	Mikilvægt	 er	 að	minna	 á	 vörumerkið	með	 reglulegu	millibili	 til	 að	 styðja	

heildarvirði	þess,	til	þess	eru	notaðar	auglýsingar	(McCormick,	2016).		

Mikilvægt	 er	 að	 auglýsingar	 fangi	 athygli	 áhorfandans	 og	 séu	 álitnar	 góðar	 af	

markhópnum.	Auglýsingar	með	litum	eru	líklegri	til	að	fá	fólk	til	þess	að	kaupa	vöru	eða	

þjónustu	heldur	en	svart-hvítar,	einnig	eru	auknar	 líkur	á	að	þær	nái	athygli	 fólks	með	

lítinn	áhuga	á	vörumerkinu	ef	þær	eru	í	lit	(Meyers-Levy	og	Peracchio,	1995).	

Mikilvægt	er	fyrir	vörumerki	og	fyrirtæki	að	viðhorf	einstaklinga	til	auglýsinga	sé	

jákvætt	 en	 það	 hefur	 til	 að	 mynda	 áhrif	 á	 viðhorf	 þess	 til	 einstakra	 auglýsinga	

(MacKenzie	 og	 Lutz,	 1989;	 O’Donohoe,	 2001).	 Viðhorf	 einstaklinga	 til	 ákveðinna	

auglýsinga	hefur	 í	 kjölfarið	 áhrif	 á	 það	hvernig	 einstaklingar	bregðast	 við	 auglýsingum	

eins	og	 t.d.	hvort	 auglýsingin	auki	 líkur	á	 kaupáformum	 (Mehta,	2000).	 Slæmt	viðhorf	

gagnvart	auglýsingum	minnkar	líkur	á	árangri	þeirra	(Beard,	2003).		

Áreiti	 frá	 auglýsingum	 sem	 einstaklingar	 verða	 fyrir	 á	 hverjum	 degi	 er	 orðið	

þannig	að	þeir	eiga	auðvelt	með	að	líta	fram	hjá	þeim	og	taka	oft	ekki	eftir	þeim.	Þetta	á	

við	um	hefðbundnar	auglýsingar	sem	við	sjáum	t.d.	í	tímariti,	dagblaði,	sjónvarpi	sem	og	

á	samfélagsmiðlum.	Þróun	auglýsinga	hefur	verið	hröð	og	mikil	með	tilkomu	og	þróun	

samfélagsmiðla	(Jung,	2017)	en	samfélagsmiðlar	hafa	vaxið	hratt	og	eru	á	hraðri	uppleið	

(Johansson	 og	 Carlsson,	 2015)	 þar	 sem	 virkir	 notendur	 teljast	 til	 hundruð	 milljóna.	

Samfélagsmiðlar	 auðvelda	 allri	 heimsbyggðinni	 samskipti	 og	 þannig	 hafa	 þeir	 áhrif	 á	

hvernig	 neytendur	 og	 fyrirtæki	 eiga	 samskipti	 sín	 á	 milli	 (Jung,	 2017).	 Með	 tilkomu	

samfélagsmiðla	breyttist	umhverfi	markaðsstarfs	 verulega.	 Samfélagsmiðlar	eru	orðnir	

mikilvægur	 hluti	 í	 gagnvirkri	 markaðsfærslu	 fyrirtækja	 og	 segja	 fræðimenn	 að	

markaðsfulltrúar	fyrirtækja	eigi	að	gera	ráð	fyrir	samfélagsmiðlum	á	borð	við	bloggsíður	

og	 Facebook	 þegar	 markaðssamskiptaáætlun	 fyrirtækja	 er	 gerð	 (Mangold	 og	 Faulds,	

2009).		

Neytendur	eru	sífellt	að	leita	meira	og	meira	til	samfélagsmiðla	og	líta	svo	á	að	

þeir	 séu	 áreiðanlegri	 vettvangur	 fyrir	 upplýsingar	 um	 vörur	 og	 þjónustu	 heldur	 en	

upprunalegu	 kynningaráðarnir	 (Foux,	 2006).	 Kynningaráðarnir	 eru	 auglýsingar,	
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persónuleg	 sölumennska,	 söluhvatar,	 bein	 markaðssetning	 og	 almannatengsl	 (Wood,	

2017).	 Einn	 tilgangur	 almennra	 markaðssamskipta	 er	 meðal	 annars	 að	 sannfæra	

einstaklinga	 um	 virði	 vörumerkisins	 og	 hvetja	 þá	 til	 þess	 að	 kaupa	 tiltekna	 vöru	 eða	

vörumerki.	 Einnig	 er	 markmið	 markaðssamskiptanna	 að	 auka	 líkur	 á	 endurkaupum	 á	

vörumerkinu	 (Wood,	 2017).	 Þau	 geta	 þó	 snúist	 bæði	 um	 að	 kynna	 einhverja	 vöru	 í	

stuttan	 tíma	 sem	 og	 að	 byggja	 upp	 ímynd	 vöru	 til	 langs	 tíma	 (Þórhallur	 Örn	

Guðlaugsson,	 2000).	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 álit	 einstaklinga	 á	 auglýsingum	 sé	

almennt	 jákvætt	 og	 þykja	 auglýsingar	 vera	 gagnlegar	 og	 upplýsandi	 um	 vörur	 og	

vörumerki.	Einnig	kynna	þær	nýjar	vörur	fyrir	einstaklingum	sem	annars	hefðu	ekki	vitað	

af	þeim	og	eru	oft	á	tíðum	álitnar	eins	konar	skemmtun	(Fam,	2008).	

Markaðssetning	á	vöru	eða	þjónustu	með	áhrifavöldum	(e.	influencer	marketing)	

hefur	 verið	mikið	 í	 umræðunni	 bæði	meðal	markaðsfólks	 og	 almennings	 en	 fyrirtæki	

hafa	 gjarnan	 notfært	 sér	 áhrifavalda	 í	 almennu	 markaðsstarfi	 (Lu,	 Chang	 og	 Chang,	

2014).	 Samkvæmt	 Wood	 (2017)	 eru	 áhrifavaldar	 þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	 mikils	

metnir,	eða	einskonar	fyrirmyndir,	og	hafa	reynslu	og	þekkingu	sem	hefur	það	í	för	með	

sér	að	þeir	hafa	áhrif	á	kauphegðun	annarra.	Áhrifavaldar	geta	verið	frægir	einstaklingar	

og	 þeir	 aðilar	 sem	 nýta	 sér	 til	 að	 mynda	 ýmsan	 vettvang	 eins	 og	 blogg,	 Instagram,	

Snapchat,	 eða	 Facebook,	 en	 þess	 konar	 áhrifavaldar	 verða	 kallaðir	 áhrifavaldar	 á	

samfélagsmiðlum	hér	eftir	 í	þessari	 ritgerð.	Allir	áhrifavaldar	eiga	það	sameiginlegt	að	

hafa	áhrif	á	aðra	og	oft	eru	þeir	notaðir	til	þess	að	kynna	vöru	eða	þjónustu	og	fá	þar	

með	greitt	fyrir	með	peningum	eða	með	annars	konar	fyrirkomulagi	(Lu	o.fl.,	2014).	

Markaðssetning	með	áhrifavöldum	hefur	 í	 raun	verið	notuð	 í	marga	áratugi	en	

fyrirtæki	 hafa	 lengi	 notað	 t.d.	 vinsæla	 íþróttamenn	 til	 að	 selja	 vöru	 og	 þjónustu	 (Lee,	

2018;	 Schoenberger,	 2018).	 Undanfarið	 hefur	 það	 tíðkast	 að	 fyrirtæki	 hafa	 í	 auknum	

mæli	 komið	 vörum	 sínum	 eða	 þjónustu	 á	 framfæri	 með	 því	 að	 fá	 áhrifavalda	 á	

samfélagsmiðlum	 til	 þess	 að	 fjalla	 um	 vöruna	 á	 sínum	miðli	 (Keller,	 2007;	 Thevenot,	

2007;	 Mangold	 og	 Faulds,	 2009).	 Algengt	 er	 til	 að	 mynda	 að	 áhrifavaldar	 á	

samfélagsmiðlum	haldi	úti	bloggsíðu	sem	fjallar	einungis	um	eitt	áhugasvið	svo	hægt	sé	

að	ná	 til	 einstaklinga	með	sama	áhugamál.	Þannig	ná	þeir	 inn	 stórum	hóp	 lesenda	og	

með	 færslunum	 geta	 áhrifavaldarnir	 leiðbeint	 og	 upplýst	 fylgjendur	 sína	 um	það	 sem	

tengist	áhugamálum	þeirra	(Uzunoglu	og	Kip,	2014).		
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Algengt	 er	 einnig	 að	 íþróttavörumerki	 noti	 fræga	 áhrifavalda	 (e.	 celebrity	

endrosment)	 í	 markaðsherferðum	 sínum	 (Grafingholt,	 2015).	 Notkun	 á	 frægum	

áhrifavöldum	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 árangur	 auglýsinga,	 kunnugleika	 vörumerkisins	 (e.	

brand	 recognition),	 hversu	 auðveldlega	 neytendur	 muna	 eftir	 vörumerki	 í	 gegnum	

vöruflokka,	 þekkja	 vörumerki	 í	 gegnum	 vöruflokka	 (e.	 brand	 recall)	 og	 kaupáform	 (e.	

buying	intention)	(Spry,	Pappu	og	Cornwell,	2009).	Ár	hvert	eru	mörgum	milljörðum	eytt	

í	markaðssetningu	með	frægum	einstaklingum	sem	teljast	til	áhrifavalda	(Khatri,	2006).	

Sem	 dæmi	 má	 nefna	 þá	 eyðir	 íþróttavörumerkið	 Nike	 í	 kringum	 450	 milljónum	

bandaríkjadollara	í	markaðsherferðir	með	frægum	einstaklingum.	Talið	er	að	neytendur	

líti	á	fræga	einstaklinga	sem	áreiðanlegri	heldur	en	þá	sem	eru	óþekktir	(Sheu,	2010)	og	

af	 þeirri	 ástæðu	 er	 árangursríkara	 að	 nota	 fræga	 áhrifavalda	 við	 markaðsaðgerðir	 á	

samfélagsmiðlum.		

Þegar	aðili	sem	er	í	auglýsingum	er	álitinn	trúverðugur	eru	talsvert	meiri	 líkur	á	

kaupáformum	 (e.	 buying	 intentions)	 meðal	 markhópsins	 (Silvera	 og	 Austad,	 2003).	

Fyrirtæki	 nota	 oft	 fræga	 einstaklinga	 vegna	 þess	 að	 þeir	 geta	 auðveldlega	 skapað	

trúverðugleika	með	því	að	koma	sínu	orðspori	yfir	á	vörumerkið.	Þetta	leiðir	til	þess	að	

jákvæða	 tilfinningin	 og	 traustið	 sem	markhópurinn	 hefur	 fyrir	 fræga	 einstaklingnum	 í	

auglýsingunni	færist	yfir	á	vörumerkið.	Þegar	frægur	einstaklingur	er	álitinn	trúverðugur	

er	 líklegt	að	hann	hafi	áhrif	á	viðhorf	neytenda,	kaupáform	og	kauphegðun	(Silvera	og	

Austad,	2003).		

Viðkunnanleiki	 er	 einn	 mikilvægasti	 þátturinn	 þegar	 verið	 er	 að	 mæla	

trúverðugleika	 (Ohanian,	 1990).	 Nokkrar	 rannsóknir	 hafa	 rannsakað	 þætti	

trúverðugleika	 og	 hefur	 til	 að	 mynda	 ein	 af	 þeim	 komist	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 ef	

frægur	 einstaklingur	 er	 viðkunnanlegur	 þá	 bera	 neytendur	 meira	 traust	 til	 þeirra.	

Talsverðar	 líkur	 eru	 á	 að	 neytendum	 finnist	 frægur	 einstaklingur	 vera	 viðkunnanlegur	

vegna	þess	að	þeir	kannast	frekar	við	hann	heldur	en	þá	sem	eru	ekki	frægir.	Samkvæmt	

Cialdini	(2001)	þá	eru	neytendur	líklegri	til	að	íhuga	kaup	ef	þeim	finnst	einstaklingurinn	

í	 auglýsingunni	 viðkunnanlegur.	 Einn	 af	 lykilþáttum	 þess	 að	 neytendum	 líkar	 vel	 við	

einstaklinginn	er	að	þeir	geti	fundið	einhver	líkindi	með	sér	og	honum	(Cialdini,	2001).	

Nú	til	dags	notast	íþróttavörumerki	bæði	við	fræga	áhrifavalda	og	áhrifavalda	á	

samfélagsmiðlum	 í	 markaðsaðgerðum	 sínum	 á	 samfélagsmiðlum.	 Nike	 hefur	 til	 að	
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mynda	verið	í	samstarfi	með	íþróttamanninum	Tiger	Woods	í	mörg	ár	og	nú	síðastliðið	

haust	hóf	Adidas	markaðsherferð	með	svokölluðum	lífsstílsbloggurum.	

Til	 þess	 að	 draga	 þetta	 allt	 saman	 þá	 verður	 fjallað	 um	 tvær	 gerðir	 af	

áhrifavöldum	í	þessari	ritgerð,	annars	vegar	fræga	áhrifavalda	eins	og	íþróttafólk	og	hins	

vegar	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum.	Þó	svo	að	báðar	gerðir	áhrifavalda	séu	líklegar	til	

að	 hafa	 áhrif	 á	 kaupáform	neytenda	 þá	 hefur	 ekki	 verið	 rannsakað	 hvor	 gerðin	 hefur	

meiri	áhrif	á	kaupáform	á	íþróttavörum.		

Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 því	 að	 kanna	 hvort	 munur	 sé	 á	 trúverðugleika	

þessara	 mismunandi	 áhrifavalda,	 þ.e.	 á	 milli	 frægs	 íþróttafólks	 og	 áhrifavalda	 á	

samfélagsmiðlum.	Einnig	verður	kannað	hvort	frægir	áhrifavaldar	eins	og	íþróttafólk	eða	

áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 meiri	 áhrif	 á	 kaupáform	 einstaklinga	 á	

íþróttavörum.	Að	lokum	verður	leitast	við	að	svara	hvort	auglýsing	íþróttavörumerkja	sé	

álitin	 betri	 ef	 hún	 inniheldur	 einstakling	 sem	 er	 áhrifavaldur	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	

íþróttamann	eða	íþróttakonu.	

Sambærileg	rannsókn	var	framkvæmd	árið	2016	af	Krielaart	en	hún	snéri	þó	að	

því	 að	 kanna	 hvort	 áhrifavaldar	 sem	 bloggarar	 eða	 söngvarar	 hefðu	 meiri	 áhrif	 á	

kaupáform	 einstaklinga	 á	 íþróttavörum.	 Rannsóknin	 leiddi	 í	 ljós	 að	 bloggarinn	 hafði	

meiri	áhrif	heldur	en	frægi	einstaklingurinn	sem	var	söngkonan	Ellie	Goulding.	Munur	á	

íþróttafólki	og	áhrifavöldum	á	samfélagsmiðlum	hefur	þó	ekki	verið	kannaður	og	er	því	

rannsókn	þessi	mikilvægt	 framlag	 til	 þess	 að	 sjá	 hvort	markaðsfólk	 eigi	 að	nota	 frægt	

íþróttafólk	eða	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum	í	markaðsstarfi	tengdu	íþróttavörum.	
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2 Áhrifavaldar	

Samkvæmt	Wood	 (2017)	 eru	 áhrifavaldar	 þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	mikils	metnir	 og	

hafa	 reynslu	 og	 þekkingu	 sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 það	 hefur	 áhrif	 á	 kauphegðun	

annarra.	 Þá	hafa	 áhrifavaldar	 gjarnan	 áhrif	 á	 aðra	með	 skrifum	 sínum	eða	ummælum	

þar	sem	fólk	er	líklegra	til	að	taka	mark	á	þeim	en	öðrum.	Því	er	gott	að	nota	áhrifavalda	

í	markaðsstarfi	 frekar	 en	 aðra	 sem	 teljast	 ekki	 áhrifavaldar	 (Godes	og	Mayzlin,	 2009).	

Mikilvægt	 er	 að	 áhrifavaldar	 haldi	 trúverðugleika	 sínum	 til	 þess	 að	 varðveita	

fylgjendahóp	 sinn	 (Forer,	 2017).	 Áhrifavaldar	 geta	 til	 að	 mynda,	 líkt	 og	 fram	 kom	 í	

kaflanum	 Inngangur,	 verið	 frægir	 einstaklingar	 eins	 og	 íþróttamenn	 eða	 einstaklingar	

sem	nota	samfélagsmiðla	til	að	koma	sér	eða	ákveðnu	viðfangsefni	á	framfæri	og	hafa	

þannig	áhrif	á	aðra.		

	

2.1 Áhrifavaldamarkaðssetning		

Það	að	nota	fræga	einstaklinga	í	auglýsingum	líkt	og	fræga	íþróttamenn	er	vinsæl	aðferð	

sem	 notuð	 er	 í	 markaðssetningu	 til	 þess	 að	 kynna	 fyrir	 neytendum	 ýmsar	 vörur	 og	

þjónustu.	Þessir	frægu	einstaklingar	eru	einnig	að	skapa	sitt	eigið	vörumerki	sem	verður	

að	passa	vel	við	vörumerkið	sem	þeir	eru	að	vinna	með	(Seno	og	Lukas,	2007).		

Þó	svo	að	 lengi	hafi	verið	notast	við	áhrifavalda	 í	markaðssetningu	þá	telst	það	

tiltölulega	 nýlegt	 að	 fyrirtæki	 noti	 áhrifavalda	 til	 þess	 að	 kynna	 vörur	 á	 miðli	

áhrifavaldsins	 eins	 og	 t.d.	 Instagram	 síðu	 hans.	 Þessi	 aðferð	 innan	markaðsfræðinnar	

kallast	 áhrifavaldamarkaðssetning.	Með	 þessum	 hætti	 greiða	 fyrirtæki	 áhrifavaldinum	

fyrir	það	eitt	að	kynna	eða	vekja	athygli	á	vöru	eða	þjónustu	á	sínum	miðli	sem	gæti	til	

að	mynda	verið	Instagram	eða	Snapchat.	Þessi	aðferð	er	ekki	ólík	því	að	nota	fræga	aðila	

til	þess	að	kynna	vörumerki	(Tripp,	Jensen	og	Carlson,	1994).	Stór	íþróttavörumerki	eins	

og	Nike	og	Adidas	hafa	átt	í	samstarfi	við	heimsfræga	íþróttamenn	sem	eiga	aðdáendur	

víðsvegar	um	heiminn.	Þessir	 íþróttamenn	eru	oft	notaðir	sem	andlit	vörumerkisins	en	

til	að	mynda	hefur	Nike	notað	andlit	Tiger	Woods	og	Christiano	Ronaldo,	Adidas	hefur	

notað	Lionel	Messi	og	Under	Armour	hefur	notað	Michael	Phelps.		
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Það	að	hafa	fræga	einstaklinga	til	kynna	vörumerki	vekur	mikla	athygli,	en	sýnt	

hefur	verið	fram	á	að	það	getur	margborgað	sig	fyrir	vörumerki	að	hafa	slíka	einstaklinga	

í	 markaðsstarfsemi.	 Það	 getur	 meðal	 annars	 aukið	 vitund	 á	 vörumerkinu	 meðal	

almennings	 verulega	 sem	 og	 aukið	 sölu	 (Tripp	 o.fl.,	 1994).	Mikilvægt	 er	 þó	 að	 þessir	

frægu	 aðilar	 séu	 ekki	 í	 samstarfi	 við	 of	 mörg	 vörumerki	 eða	 fyrirtæki	 í	 einu,	 en	 ef	

einstaklingur	er	andlit	of	margra	vörumerkja	þá	eru	líkur	á	að	neytendur	taki	lítið	mark	á	

samstarfi	þeirra	og	vörumerkisins	(Tripp	o.fl.,	1994).	

Líkt	og	 fram	hefur	 komið	er	mikilvægt	að	neytendum	 líki	 vel	 við	einstaklinginn	

sem	auglýsir	vöru	eða	þjónustu	og	að	þeir	eigi	auðvelt	með	að	bera	sig	saman	við	þá.	Til	

að	mynda	 er	 líklegra	 að	 neytendum	 líki	 betur	 við	 einstaklinginn	 sem	 kynnir	 vöru	 eða	

þjónustu	ef	þeir	hafa	líkan	bakgrunn,	skoðanir	eða	lifi	svipuðum	lífsstíl	(Cialdini,	2001).	

Þegar	frægur	einstaklingur	er	fenginn	til	að	kynna	vöru	geta	neytendur	skynjað	ákveðna	

fjarlægð	 milli	 sín	 og	 hins	 fræga	 einstaklings	 vegna	 frægðar	 og	 frama	 hans	 (Chan	 og	

Misra,	1990).		

	

2.2 Áhrifavaldar	á	samfélagsmiðlum	

Áhrifavaldar	á	samfélagsmiðlum	setja	gjarnan	inn	myndir,	myndbönd	eða	skrifa	blogg.		

Blogg	innihalda	yfirleitt	umfjöllunarefni	sem	fjallað	er	um	á	hefðbundinn	og	óformlegan	

hátt.	Með	öðrum	orðum	þá	væri	hægt	að	kalla	þau	umtal.	Talið	er	að	umtal	geti	verið	

allt	 að	 sjöfalt	 áhrifaríkara	en	auglýsing	 í	 t.d.	 prentmiðlum	 (Kaplan	og	Haenlein,	 2011).	

Með	þessari	óformlegu	aðferð	þ.e.a.s.	að	setja	umfjöllunarefnið	óformlega	upp	verður	

hvað	 mestur	 árangur	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 hafa	 áhrif	 á	 skoðanir	 fylgjenda	 og	 eiga	

áhrifavaldar	 því	 auðveldara	 en	 aðrir	 með	 að	 móta	 ákvarðanir	 og	 skoðanir	 fylgjenda	

sinna	 (Song,	Chi,	Hino	og	Tseng,	2007).	Áhrifavaldar	hafa	þá	gjarnan	áhrif	á	aðra	með	

skrifum	sínum	þar	sem	fylgjendur	eru	 líklegri	 til	að	taka	mark	á	þeim	frekar	en	öðrum	

eins	og	t.d.	auglýsingum	(Godes	og	Mayzlin,	2009).	Ef	tekið	er	dæmi	um	unglingsstúlku	

sem	 lítur	mikið	upp	 til	 íslenska	 lífsstílsbloggarans	Þórunnar	 Ívarsdóttur	 sem	skrifar	um	

íþróttavöru	á	blogginu	 sínu	á	 jákvæðan	hátt	og	mælir	með	vörunni.	 Þessi	 bloggfærsla	

myndi	líklega	vega	mikið	við	ákvörðunartöku	og	líkurnar	á	því	að	unglingsstúlkan	kaupi	

íþróttavöruna	eru	 talsvert	meiri	 heldur	 en	 ef	 hún	hefði	 séð	 vöruna	 auglýsta	 í	 blöðum	

eða	með	samskonar	hætti.	Það	hefur	sýnt	sig	að	það	er	ekki	nóg	að	auglýsa	bara	með	
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hefðbundum	hætti	heldur	þarf	einnig	að	skapa	 jákvætt	umtal	um	vörumerkið	 (Ries	og	

Rises,	2003).	Til	þess	að	skapa	þetta	jákvæða	umtal	meðal	lesenda	og	auka	þannig	lýkur	

á	aukinni	sölu	er	því	mikilvægt	fyrir	vörumerki	að	huga	að	þessu	þegar	verið	er	að	kynna	

vöru	og	þjónustu	 í	gegnum	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum.	Einnig	eru	meiri	 líkur	á	að	

lesendur	 deili	 færslunni	 ef	 þeim	 þykir	 hún	 trúverðug	 á	 veraldarvefnum	 eins	 og	 t.d.	 á	

samfélagsmiðlum	sem	skapar	enn	meira	umtal	um	vöruna	 (Cheung,	 Luo,	 Sia	og	Chen,	

2009).	 Það	 að	 nota	 áhrifavaldandi	 einstaklinga	 til	 þess	 að	 kynna	 og	 fjalla	 um	 vörur	

og/eða	 vörumerki	 flokkast	 undir	 markaðssuð	 (e.	 buzz	 marketing).	 Með	 þeirri	 aðferð	

komast	 skilaboðin	 hratt	 áleiðis	 en	 þetta	 hefur	 þó	 í	 för	með	 sér	 ýmsa	 ókosti	 þar	 sem	

fyrirtæki	 geta	 ekki	 haft	 fullkomna	 stjórn	 á	 umtalinu	 sem	 á	 sér	 stað	 meðal	 neytenda	

(Nekmat	og	Gower,	2012;	Wood,	2017)	og	því	er	mikilvægt	að	fyrirtæki	hafi	þetta	í	huga	

áður	en	þau	fara	út	í	það	að	fá	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum.	

Samfélagsmiðlar	eins	og	blogg	eru	sögð	vera	áhrifarík,	einkum	í	markaðssetningu	

og	 til	 að	hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 neytenda	en	bloggarar	 hafa	mikil	 áhrif	 á	 skoðanir	 þeirra	

aðila	 sem	 fylgja	 þeim.	 Þegar	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum,	 ásamt	 öðrum	

áhrifavöldum,	fá	borgað	fyrir	að	segja	eitthvað	eða	koma	vöru	eða	þjónustu	á	framfæri	

þá	 telst	 það	 sem	 kynning	 (Lu	 o.fl.,	 2014).	 Kostaðar	 bloggfærslur	 geta	 falist	 í	 því	 að	

bloggarar	fjalli	um	vörur	og	fái	 í	staðinn	borgað	með	peningum,	gjöfum	eða	afsláttum.	

Þess	konar	bloggfærslur	innihalda	gjarnan	myndefni	um	vöru	eða	svokallaðan	hlekk	þar	

sem	 lesandi	 getur	 smellt	 á	 og	 lent	 á	 vefsíðu	 fyrirtækisins	og	 fengið	beinan	aðgang	að	

vörunni	(Zhu	og	Tan,	2007).	Einnig	er	hægt	að	yfirfæra	þetta	á	aðra	áhrifavalda	sem	nota	

annars	konar	samfélagsmiðla	sem	vettvang	 líkt	og	 Instagram,	Facebook	eða	Snapchat.	

Samkvæmt	lögum	þá	þurfa	áhrifavaldar	sem	nýta	sér	mismunandi	vettvang	til	að	koma	

sér	 og	 vörum	eða	 þjónustu	 á	 framfæri	 að	 taka	 það	 fram	ef	 hann	 fær	 umbun	 fyrir	 að	

fjalla	um	vöru	eða	þjónustu.	Þó	svo	að	það	sé	í	reglum	að	áhrifavaldar	þurfi	að	greina	frá	

kostun	á	bloggfærslu	eða	„póstum“	á	samfélagsmiðlum	eins	og	Instagram	þá	er	nokkuð	

algengt	 að	 þeirri	 reglu	 sé	 ekki	 fylgt	 eftir	 (Viktoría	Hermannsdóttir,	 2017).	Mikið	 hefur	

verið	 fjallað	 um	 svokallaðar	 duldar	 auglýsingar	meðal	 áhrifavalda	 upp	 á	 síðkastið.	 En	

yfirvöld	í	Bandaríkjunum	sendu	nýlega	frá	sér	viðvörun	til	vinsælla	áhrifavalda	sem	áttu	

að	hafa	brotið	 á	 fylgjendum	sínum	með	því	 að	 tilgreina	ekki	 hvenær	auglýsingar	 voru	

kostaðar	(Risch,	2017).	Nýverið	var	spænskur	bloggari	og	áhrifavaldur	sakfelldur	fyrir	að	
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vera	með	duldar	auglýsingar	á	miðlum	sínum	og	þurfti	í	kjölfarið	að	greiða	sekt	sem	nam	

um	1,3	milljónir	íslenskra	króna	(Atli	Ísleifsson,	2018).		

Kjörið	 er	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 nota	 samfélagsmiðla	 til	 að	 sinna	markaðsmálum	 og	

almannatengslum	(e.	public	relations).	Samkvæmt	Scott	(2010)	þá	geta	fyrirtæki	notað	

samfélagsmiðla	eins	og	t.d.	blogg	með	þrennskonar	markmið	að	leiðarljósi.	Í	fyrsta	lagi	

þá	geta	fyrirtæki	fylgst	með	hvað	milljónir	lesenda	segja	um	fyrirtækið,	vörur	þeirra	og	

samkeppnisaðila.	 Í	 öðru	 lagi	 geta	 þau	 tekið	 þátt	 í	 umræðunni	 á	 blogginu	með	 því	 að	

skrifa	 inn	 athugasemdir.	 Í	 þriðja	 og	 síðasta	 lagi	 þá	 geta	 fyrirtæki	 veitt	 einstaklingum	

upplýsingar	um	vörur	með	sínu	eigin	bloggi.	Það	bendir	margt	til	þess	að	þeir	sem	lesa	

blogg	séu	að	því	 til	þess	að	skoða	upplýsingar	um	vörur.	En	rannsókn	sem	gerð	var	af	

BuzzLogic	 (2008)	 sýndi	 fram	 á	 að	 lesendur	 blogga	 verða	 fyrir	 áhrifum	 þess	 sem	 fram	

kemur	í	bloggfærslunni.	Þeir	eru	líklegri	til	að	trúa	þeim	upplýsingum	sem	koma	fram	í	

færslunni	og	hefur	það	áhrif	á	kaupákvörðun	þeirra	á	vöru	eða	þjónustu	sem	fjallað	er	

um	í	færslunni.		

	

2.3 Frægir	áhrifavaldar	í	markaðssetningu	

Til	 þess	 að	 hafa	 samskipti	 við	 markaðinn	 telst	 vera	 mjög	 áhrifaríkt	 að	 nota	 frægan	

einstakling	í	auglýsingum	(e.	celebrity	endorsement)	og	annars	konar	markaðsaðgerðum	

(Schiffman,	 Kanuk	 og	 Hansen,	 2012).	 Fyrirtæki	 hafa	 lengi	 vel	 notað	 t.d.	 vinsæla	

íþróttamenn	til	að	selja	vöru	og	þjónustu	og	hafa	þeir	verið	notaðir	sem	aðferð	til	þess	

að	auglýsa	í	mörg	ár.	Það	að	vera	með	fræga	einstaklinga	í	kynningarstarfi,	eins	og	fræga	

íþróttamenn,	 er	 talin	 vera	 áhrifarík	 leið	 til	 þess	 að	 skapa	 áhuga	hjá	 neytendum.	Þessi	

áhugi	 leiðir	 í	 kjölfarið	 oft	 til	 þess	 að	 neytendur	 kaupi	 vöru	 eða	 vörumerki	 (Schiffman	

o.fl.,	2012).		

Með	kynningarstarfsemi	vörumerkja	sem	innihalda	fræga	aðila	er	verið	að	reyna	

að	skapa	og	viðhalda	sterkum	persónuleika	vörumerkisins	 í	augum	markhópsins	 (Kang	

og	Choi,	 2016).	 Sýnt	hefur	 verið	 fram	á	að	þátttaka	 frægra	einstaklinga	 í	 auglýsingum	

hefur	 gríðarlega	 mikil	 áhrif	 á	 huga	 neytenda	 (Assael,	 1984;	 Kamins	 og	 Gupta,	 1994;	

Priyanka,	Weerasiri,	Dissanayaka	og	Jinadasa,	2017).	Fyrri	rannsóknir	benda	til	þess	að	

kynningar	 með	 frægum	 aðilum	 hafi	 að	 minnsta	 kosti	 áhrif	 á	 kaupáform	 neytenda	

(Cooper,	 1984;	 Adnan,	 Jan	 og	 Alam	 2017).	 Ein	 helsta	 ástæðan	 fyrir	 því	 að	 frægir	
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einstaklingar	 hafa	 mögulega	 áhrif	 á	 neytendur	 er	 að	 neytendur	 tengja	 við	 fræga	

einstaklinginn.	Þessi	tenging	getur	verið	byggð	bæði	á	aðdáun	eða	að	neytandi	vill	vera	í	

aðstæðum	hins	fræga	(Schiffman	o.fl.,	2012).	Nýleg	rannsókn	sýndi	fram	á	að	ekki	skipti	

máli	 hvort	 frægi	 aðilinn	 væri	 kvikmyndastjarna,	 leikari	 eða	 íþróttamanneskja,	 en	 þeir	

sem	eru	frægir	hafa	alltaf	meiri	áhrif	en	aðili	sem	er	óþekktur	(Adnan	o.fl.,	2017).	Fyrri	

rannsóknir	benda	þá	einnig	til	þess	að	frægir	einstaklingar	í	auglýsingum	hafa	jákvæðari	

áhrif	á	viðhorf	gagnvart	auglýsingunni,	sölu	og	kaupáform	heldur	en	þeir	sem	eru	ekki	

frægir	(Atkin	og	Block,	1983;	Ohanian,	1991).	

Markaðsfólk	 hefur	 gert	 sér	 grein	 fyrir	 virði	 þess	 að	 nota	 íþróttamenn	 sem	 eru	

þekktir	 og	 oft	 á	 tíðum	 dáðir	 af	 markhópnum.	 Íþróttamenn	 eru	 notaðir	 til	 að	 auka	

líkurnar	á	því	að	markhópurinn	veiti	auglýsingaskilaboðunum	athygli	(Sternthal,	Phillips	

og	 Dholakia,	 1978;	 Marketing	 charts,	 2014).	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 Tiger	 Woods	 sem	

hefur	átt	 farsælan	 feril	 í	 golfi	 og	er	 talinn	vera	 frægur	einstaklingur.	Hann	hefur	 verið	

notaður	sem	andlit	Nike	í	golflínu	fyrirtækisins.	Ef	einstaklingur	hefur	áhuga	á	golfi	og	er	

mikill	aðdáandi	Tiger	Woods	og	sér	hann	í	auglýsingu	fyrir	fyrirtækið	þá	er	hann	líklegur	

til	þess	að	kaupa	vöruna	eða	vörumerkið.		

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 þá	 er	 alls	 ekki	 nýtt	 að	 fyrirtæki	 noti	 frægan	 aðila	 í	

auglýsingaherferðum	sínum.	Auk	Tiger	Woods,	sem	nefndur	var	hér	áðan,	var	Michael	

Jordan	einnig	notaður	mikið	við	auglýsingar	hjá	Nike.	En	fyrirtækið	framleiddi	í	samstarfi	

við	hann	hina	sívinsælu	skó	sem	kallast	Nike	Air	Jordan	sem	enn	þann	dag	í	dag	er	verið	

að	 framleiða	 (Hollensen,	 2011).	 Samkvæmt	 Debevec	 og	 Iyer	 (1986)	 getur	 þessi	

auglýsingaaðferð	 leitt	 til	þess	að	 frægi	einstaklingurinn	geti	bætt	 ímynd	vörumerkisins	

með	eigin	 ímynd	og	 sérkennum.	En	það	hefur	 sýnt	 sig	 í	 gegnum	 tíðina	að	áhorfendur	

veita	 auglýsingum	sem	 innihalda	 frægan	einstakling	meiri	 athygli	 en	annars	 (Sternthal	

o.fl.,	1978;	Marketing	charts,	2014).		

Val	á	frægum	aðila	þarf	þó	að	vera	í	takt	við	vörumerkið	því	annars	gæti	það	haft	

neikvæðar	 afleiðingar	 á	 ímynd	 vörumerkisins	 í	 för	 með	 sér.	 Mikilvægt	 er	 að	 frægi	

einstaklingurinn	 hagi	 sér	 vel	 og	 sé	 vörumerkinu	 til	 sóma	 til	 að	 skemma	 ekki	 ímynd	

vörumerkisins.	 Sem	 dæmi	 um	 tilfelli	 þar	 sem	 frægur	 einstaklingur	 hefur	 ekki	 verið	

vörumerkinu	til	sóma	mætti	nefna	Tiger	Woods.	Fjölmiðlar	hafa	mikið	fjallað	um	Tiger	

Woods	 í	 gegnum	 tíðina,	 en	hann	 fékk	mikið	af	neikvæðri	umfjöllun	eftir	 að	hann	hélt	

fram	 hjá	 eiginkonu	 sinni,	 drakk	 mikið	 og	 var	 m.a.	 tekinn	 fyrir	 ölvunarakstur.	 Þetta	
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bitnaði	 sem	 betur	 fer	 ekki	 á	 Nike	 en	 þeir	 ákváðu,	 þrátt	 fyrir	 neikvæða	 umfjöllun,	 að	

standa	við	bakið	á	sínum	manni	og	eru	enn	þann	dag	í	dag	að	nota	hann	kynningarstarfi	

sínu	 (Gogo,	 2012).	 Mörg	 tilfelli	 eru	 þó	 til	 um	 að	 vörumerki	 slíti	 samningi	 við	 fræga	

einstaklinginn	 vegna	 neikvæðrar	 umfjöllunar.	 Eitt	 tilvalið	 dæmi	 um	 það	 er	 þegar	

vörumerki	slitu	öllu	samstarfi	við	fyrrverandi	ruðningsleikmanninn	O.	J.	Simpson	eftir	að	

hann	var	ásakaður	um	morð	á	fyrrverandi	eiginkonu	sinni	(Till	og	Shimp,	1998).		
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3 Kauphegðun	neytenda	

Þegar	talað	er	um	kauphegðun	er	vísað	til	þess	atferlis	þegar	neytandi	kaupir	vöru	eða	

þjónustu	til	einkanotkunar	(Kotler	og	Armstrong,	2010).	Þegar	rannsaka	á	kauphegðun	

er	 skoðað	 hvenær,	 hvers	 vegna,	 hvernig	 og	 hvar	 einstaklingar	 kaupa	 eða	 kaupa	 ekki	

vöru.	 Þeir	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 eru	 menningarlegir,	 félagslegir,	

persónulegir	og	sálfræðilegir	þættir.	Þegar	kauphegðun	er	skoðuð	þá	er	reynt	að	leggja	

skilning	 á	 ákvarðanatökuferli	 neytenda	 bæði	 hjá	 einstaklingum	 og	 hópum	 (Jayaraj,	

2017).		

Samfélagsmiðlar	 hafa	 gert	 neytendum	 kleift	 að	 hafa	 vald	 yfir	 umtali	 sem	 þeir	

höfðu	ekki	áður	þar	sem	þeir	geta	nú	deilt	á	milli	sín	skoðunum	og	reynslu	á	vörumerki	

eða	vöru	og	haft	þannig	áhrif	á	neytendahegðun	(e.	consumer	behaviour)	(Mangold	og	

Faulds,	2009;	Smith	og	Zook,	2011).	Samfélagsmiðlar	á	borð	við	Facebook	og	blogg	hafa	

þá	einnig	áhrif	á	sölu,	vörumerkjavitund	(e.	brand	awareness)	og	vörumerkjatryggð	(e.	

brand	loyalty)	(Olenski,	2012).	Ákvörðunartaka	neytenda	um	kaup	á	vörum	veltur	mikið	

á	 athugasemdum	 sem	 koma	 frá	 öðrum	 neytendum	 eins	 og	 t.d.	 með	 umsögnum,	

ábendingum	og	 bloggi.	 Að	 þessu	 sögðu	 er	 því	 hægt	 að	 segja	 að	 Facebook	 hafi	 breytt	

neytendahegðun	 (Lang,	 2010).	 Því	 er	 nauðsynlegt	 fyrir	 vörumerki	 að	 vera	 á	

samfélagsmiðli	 eins	 og	 Facebook.	 Svokallaðar	 aðdáendasíður	 (e.	 fan	 page)	 eru	 góðar	

fyrir	 vörumerki	 að	 hafa	 þar	 sem	 neytendur	 og	 aðdáendur	 vörumerkisins	 geta	 deilt	

reynslu	sinni	af	vörumerkinu	og	átt	samskipti	sín	á	milli	sem	og	við	fyrirtækið	sjálft	með	

athugasemdum	 eða	 að	 merkja	 við	 „líkar	 við“	 (e.	 likes)	 hnapp.	 Með	 miðli	 eins	 og	

Facebook	 er	 hægt	 að	 skapa	 samfélag	 sem	 deilir	 áfram	 fyrirtækinu,	 vörum	 þess	 eða	

þjónustu,	markaðsskilaboðum	þess	 og	 stækkar	 tengslanet	 (e.	 network).	 Fyrirtæki	 eiga	

þá	 auðvelt	 með	 að	 fá	 endurgjöf	 frá	 neytendum	 og	 veitir	 miðillinn	 þau	 tækifæri	 að	

auðveldara	er	að	taka	þátt	í	samfélaginu.	

Ho	 (2013)	 gerði	 rannsókn	 sem	 sýndi	 fram	 á	 að	 þátttaka	 neytenda	 á	

samfélagsmiðli	 líkt	 og	 Facebook	 hefur	 bein	 jákvæð	 áhrif	 á	 traust	 og	 trúverðugleika	

vörumerkisins	 og	 vörumerkjasamfélagsins	 (e.	 community	 identification).	 Í	 sömu	

rannsókn	 kom	 fram	 að	 traust	 vörumerkis	 hefur	 bein	 áhrif	 á	 samfélagið	 í	 kringum	

vörumerkið.	Einnig	sýndi	rannsóknin	fram	á	að	vörumerkjatraust	og	samfélag	í	kringum	

vörumerkið	gegnir	mikilvægu	hlutverki	í	þátttöku	neytenda	á	Facebook	og	hefur	jákvæð	
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áhrif	á	kauphegðun	þeirra	(Ho,	2014).	Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	fyrirtæki	sé	líklegra	til	

þess	að	ná	árangri	ef	það	þekkir	viðskiptavini	sína	vel	og	hefur	þekkingu	á	hvernig	þeir	

bregðast	við	því	 sem	fyrirtækið	sendir	 frá	 sér,	eins	og	 t.d.	auglýsingum	(Kotler,	Wong,	

Saunders	 og	 Armstrong,	 2006).	 Vitund	 um	 vörumerki	 hefur	 áhrif	 á	 kauphegðun	

neytenda	en	Keller	(1993)	sýndi	fram	á	að	einstaklingar	fjárfesti	heldur	í	vörumerki	sem	

þeir	 kannast	 við	 heldur	 en	 í	 vörumerki	 sem	 eru	 þeim	 ókunnug	 þó	 að	 þeir	 hafi	 ekki	

myndað	hugrenningatengsl	við	þau.	Keller	sagði	einnig	að	vörumerkjavitund	hafi	áhrif	á	

þessi	 hugrenningatengsl.	 Vitund	 um	 vörumerkið	 eykur	 traust	 og	 er	mikilvægur	 þáttur	

þegar	kemur	að	innkaupum	á	vörum	(Aaker,	1992).	Einnig	hefur	ímynd	vörumerkis	áhrif	

á	 kauphegðun	 neytenda	 en	 það	 skiptir	 miklu	 máli	 að	 ímyndin	 sé	 einstök	 í	 hugum	

neytenda	(Park,	Jaworski	og	MacInnis,	1986;	Keller,	1993).	Ef	viðskiptavinir	skynja	gæði	

vöru	 eða	 vörumerkis	 geta	 þeir	 orðið	 aðdáendur	 vörunnar	 og	 þar	 af	 leiðandi	 verið	

tryggari	henni	eða	vörumerkinu	(Lilien,	Rangaswamy	og	De	Bruyn,	2007).	

		

3.1 Kaupáform	

Hsu	and	Tsou	(2011)	skilgreindu	hugtakið	kaupáform	sem	ætlun	neytandans	á	að	kaupa	

vöru	eða	þjónustu	í	komandi	framtíð.	En	yfirleitt	þegar	talað	er	um	kaupáform	er	átt	við	

það	 þegar	 neytendur	 eru	 í	 hugleiðingum	 um	 að	 festa	 kaup	 á	 ákveðinni	 vöru	 eða	

þjónustu	 og	 er	 þetta	 partur	 af	 kaupferlinu	 (Brassington	 og	 Pettitt,	 2013;	 Wu,	 2015).	

Hugtakið	kaupferli	var	fyrst	kynnt	af	manni	að	nafni	Dewey	árið	1910	en	farið	er	yfir	það	

ferli	sem	neytandi	fer	í	gegnum	áður	en	hann	tekur	ákvörðun	um	að	kaupa	vöru	og/eða	

þjónustu.	 Kaupferlinu	 er	 skipt	 niður	 í	 fimm	 stig,	 eða	 alveg	 frá	 því	 að	 þörf	 á	 kaupum	

kviknar	 og	 þar	 til	 neytandinn	 hefur	 keypt	 vöruna	 eða	 þjónustuna,	 einnig	 er	 farið	 enn	

lengra	 en	 áhrif	 neytandans,	 aðgerðir	 og	 líðan	 eftir	 kaup	 eru	 einnig	 hluti	 af	 ferlinu	

(Jobber	og	Fahy,	2012).	Þetta	ferli	skiptist	í	fimm	stig:	

	

1. Uppgvötvun	á	þörf	(e.	problem	recognition):	Á	fyrsta	stigi	finnur	neytandinn	fyrir	

þörf	eða	löngun	til	þess	að	kaupa	vöru	og/eða	þjónustu	(Kotler,	Keller,	Koshy	og	

Jha,	2009).	Uppgötvun	á	þörfinni	má	 rekja	 til	bæði	 innri	og	ytri	hvata,	þ.e.	 t.d.	
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auglýsinga	 sem	 eru	 ytri	 þáttur	 eða	 innri	 hvata	 sem	 er	 t.d.	 þreyta,	 hungur	 eða	

þorsti	(Brassington	og	Pettitt,	2013;	Kotler	o.fl.,	2009).	

Dæmi:	 Áhrifavaldar	 geta	 haft	 áhrif	 á	 löngun	 einstaklinga	með	 því	 að	

birta	 mynd	 af	 vöru	 á	 Instagram	 síðu	 sinni.	 Þannig	 upplifir	

einstaklingurinn	 löngun	 í	 eða	þörf	 á	 vörunni	og	 fer	þá	 líklegast	 á	 stig	

tvö.		

	

2. Leit	 að	 upplýsingum	 (e.	 information	 search):	 Fyrsta	 stigið,	 eða	 þegar	 neytandi	

uppgötvar	 þörf	 á	 vöru	 eða	 þjónustu,	 leiðir	 oftast	 til	 þess	 að	 hann	 afli	 sér	

upplýsinga	um	þá	vöru	sem	um	ræðir	og	finnur	þar	með	að	öllum	líkindum	besta	

kostinn	 (Bunn,	 1993).	 Þetta	 á	 t.d.	 við	 um	 þegar	 viðkomandi	 fer	 og	 leitar	 að	

upplýsingum	 á	 internetinu,	 í	 minni	 sínu	 eða	 með	 því	 að	 hlusta	 á	 hvað	 aðrir	

neytendur	hafa	að	segja	um	vöruna	eða	þjónustuna	(Jobber	og	Fahy,	2012).		

Dæmi:	 Eftir	 að	 einstaklingurinn	 hefur	 séð	mynd	 af	 vöru	 á	 Instagram	

síðu	áhrifavalds	og	löngunin	hefur	kviknað	þá	eru	miklar	líkur	á	því	að	

einstaklingurinn	 fari	 að	 leita	 sér	 upplýsinga	 um	 vöruna.	

Upplýsingaöflunin	 getur	 farið	 fram	 með	 því	 að	 skoða	 blogg	 eða	

umsagnir	um	vöruna	á	netinu.		

	

3. Mat	valkosta	(e.	evaluation	of	alternatives):	Eins	og	nafnið	gefur	til	kynna	metur	

neytandinn	hér	á	þessu	stigi	þá	valmöguleika	sem	eru	 í	boði	 (Kotler	o.fl.,	2009;	

Blythe,	 2012).	 Samkvæmt	 Blythe	 (2012)	 metur	 neytandinn	 valmöguleika	 sína	

með	 tilliti	 til	 kostnaðar,	 gæða,	 endingar,	 þæginda	 og	 útlits.	 Hér	 þrengir	

neytandinn	 smátt	 og	 smátt	 valmöguleika	 sína	 t.d.	 með	 því	 að	 skoða	 og	 bera	

saman	 mismunandi	 vörumerki	 og	 verð.	 Vörumerki	 spila	 stóran	 þátt	 í	 valferli	

neytandans	 (Blythe,	2012),	en	 líkt	og	komið	hefur	 fram	 í	þessari	 ritun	þá	hefur	

ímynd	 vörumerkisins	 mikið	 að	 segja	 þegar	 kaupákvörðun	 er	 tekin.	 Viðhorf	

neytanda	til	vöru	eða	vörumerkis	hefur	mikið	að	segja	á	þessu	stigi	(Kotler	o.fl.,	

2009).		

Dæmi:	 Eftir	 að	 einstaklingurinn	 hefur	 leit	 að	 upplýsingum	 um	 vöru	

sem	 hann	 sá	 hjá	 áhrifavaldinum	 getur	 hann	 vegið	 og	 metið	 hvort	

önnur	 sambærileg	 vara	 sé	 betri.	 Hann	 getur	 það	með	 því	 að	 skoða	
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verð	 á	 vörum,	 útlit,	 gæði	 o.s.frv.	 Hann	 getur	 einnig	 athugað	 hvort	

aðrir	áhrifavaldar	mæli	með	annarri	samskonar	vöru.	

	

4. Kaup	á	vöru	(e.	purchase	decision):	Eftir	að	neytandinn	hefur	metið	alla	valkosti	

sína	 á	 vöru	 eða	 þjónustu	 fer	 hann	 á	 þetta	 stig	 og	 festir	 kaup	 á	 vörunni	 eða	

þjónustunni,	en	það	er	afar	ólíklegt	að	ekki	verði	af	kaupum	þegar	neytandinn	er	

kominn	 á	 þetta	 stig.	 En	 þó	 geta	 neikvæðar	 umsagnir	 eða	 viðbrögð	 annarra	

neytenda	 orðið	 til	 þess	 að	 neytandinn	 hætti	 við.	 Einnig	 getur	 t.d.	 skyndilegt	

atvinnuleysi	viðkomandi	aðila	eða	ef	verslunin	sem	selur	vöruna	hættir	haft	áhrif	

á	 að	neytandi	 hættir	 við	 kaup	 (Kotler	 o.fl.,	 2009).	 Í	 þeim	þremur	 skrefum	 sem	

neytandinn	fer	 í	gegnum	á	undan	hefur	hann	byggt	upp	væntingar	til	vörunnar	

eða	vörumerkisins	sem	hann	ákveður	að	festa	kaup	á.	(Wilson,	Zeithaml,	Bitner	

og	Gremler,	2012).	

Dæmi:	 Þegar	 einstaklingurinn	 hefur	 ákveðið	 að	 kaupa	 vöruna	 sem	

áhrifavaldurinn	 mælti	 með	 getur	 hann	 annað	 hvort	 keypt	 vöruna	 í	

verslun	 sem	 selur	 hana	 eða	 á	 netinu.	 Oft	 eru	 t.d.	 áhrifavaldar	með	

svokallaðan	„swipe	up	link“	eða	viðhengi	þar	sem	varan	fæst	á	netinu	

sem	auðveldar	oft	neytendum	að	kaupa	vöruna.		

	

5. Eftirkaupaáhrif	 (e.	 post-purchase	 behavior):	 Á	 fimmta	 og	 jafnframt	 síðasta	

stiginu	metur	neytandinn	hvort	kaupin	voru	góð	eða	slæm	ákvörðun	með	því	að	

bera	 saman	 þær	 væntingar	 sem	 hann	 hafði	 til	 vörunnar	 og	 upplifun	 hans	 á	

henni.	 Eftirkaupaáhrif	 geta	 haft	 töluverð	 áhrif	 á	 það	 hvort	 neytandinn	 kaupi	

sömu	 eða	 sambærilega	 vöru	 aftur	 (Blythe,	 2008).	 Miklar	 líkur	 eru	 á	 því	 að	

neytandinn	 geti	 þá	 leitað	 í	minni	 sínu	ef	 sambærileg	þörf	 á	 vöru	eða	þjónustu	

kviknar	aftur.	Hann	mun	þá	geta	sagt	vinum	og	vandamönnum	frá	sinni	upplifun	

á	 vörunni	 eða	 þjónustunni	 eftir	 kaupin	 sem	 og	 skrifað	 umsögn	 á	

samfélagsmiðlum	(Blythe,	2012).	

Dæmi:	Eftir	að	einstaklingurinn	hefur	keypt	vöruna	þá	getur	hann	séð	

hvort	 varan	 standist	 hans	 væntingar	 og	 þar	 reynir	 á	 trúverðugleika	

áhrifavaldsins.	Eftir	að	einstaklingurinn	hefur	öðlast	reynslu	á	vörunni	

getur	hann	skrifað	umsögn	undir	Instagram	mynd	áhrifavaldsins	eða	á	
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bloggi	 og	 mælt	 með	 eða	 á	 móti	 vörunni.	 Ef	 einstaklingurinn	 er	

ánægður	 með	 vöruna	 eru	 einnig	 miklar	 líkur	 á	 því	 að	 hann	 haldi	

áfram	að	fylgja	áhrifavaldinum	og	finnist	hann	trúverðugur.	

	

Það	 er	 algjörlega	 háð	 því	 hvers	 konar	 vöru	 eða	 þjónustu	 neytandinn	ætlar	 að	 kaupa	

hversu	mörg	 stig	hann	 fer	 í	 gegnum	 í	kaupákvörðunarferlinu.	Sé	neytandinn	að	kaupa	

vöru	 eða	 þjónustu	 í	 fyrsta	 skiptið	 eru	 talsverðar	 líkur	 á	 því	 að	 hann	 fari	 í	 gegnum	öll	

stigin	 (Kotler	 og	 Keller,	 2009).	 Reynsla	 og	 fyrri	 kaup	 á	 vöru	 eða	 þjónustu	 geta	 gegnt	

mikilvægu	 hlutverki	 í	 kaupáformum	 sem	 og	 auglýsingar	 samkeppnisaðila	 (Keller	 o.fl.,	

2008).		

Kaupáform	hafa	verið	viðfangsefni	margra	rannsókna	en	eitthvað	minna	hefur	þó	

verið	rannsakað	hvaða	áhrif	blogg	hefur	á	kaupáform	(Saxena,	2011).	Rannsókn	Hsu	og	

Tsou	 (2011)	 staðfesti	 að	blogg	 sem	 fjalla	um	reynslu	á	vöru	eða	þjónustu	hafa	áhrif	 á	

kaupáform.	 Niðurstöður	 rannsóknar	 sem	 gerð	 var	 af	 Bouhlel,	 Mzoughi,	 Ghachem	 og	

Negra	 (2010)	 hafa	 einnig	 sýnt	 fram	 á	 að	 ef	 viðhorf	 lesenda	 blogga	 til	 bloggsins	 og	

bloggarans	 eru	 góð	 þá	 hefur	 það	 jákvæð	 áhrif	 á	 kaupáform.	 Einnig	 kom	 það	 fram	 í	

skýrslu	 sem	 gefin	 var	 út	 af	 BuzzLogic	 árið	 2008	 að	 upplýsingar	 sem	 neytendur	 fá	 í	

gegnum	 blogg	 hafa	 áhrif	 á	 kaupákvörðun	 neytandans	 (BuzzLogic,	 2008).	 Þessar	

niðurstöður	mætti	einnig	yfirfæra	á	aðra	samfélagsmiðla.	

Auglýsingar	hafa	veigamikil	 áhrif	á	kaupákvörðunarferli	neytenda	en	með	þeim	

geta	fyrirtæki	fengið	neytendur	til	þess	að	uppgötva	þörf	fyrir	vöru	eða	þjónustu	þeirra	

með	 þeim	 afleiðingum	 að	 hafa	 áhrif	 á	 kaupákvörðunartöku	 þeirra	 (Kotler	 og	 Keller,	

2009).	Kaupáform	getur	verið	einskonar	mælikvarði	á	líkum	þess	að	neytandi	versli,	en	

eftir	því	sem	kaupáformin	eru	meiri	því	meiri	er	vilji	neytenda	til	þess	að	versla	vöruna	

eða	þjónustuna	(Schiffman	og	Kanuk,	2010).	Hvaða	vöru	eða	þjónustu	neytandinn	velur	

að	kaupa	veltur	aðallega	á	skynjuðum	mismun	á	ímynd	vörumerkja	og	verði	frekar	en	út	

frá	því	hvernig	varan	eða	þjónustan	virkar	(Johansson	og	Carlson,	2015).	Að	þessu	sögðu	

má	því	segja	að	það	sé	mikilvægur	þáttur	 í	kaupákvörðunarferlinu	að	neytendur	skynji	

vörumerki	á	góðan	hátt.	



	

23	

4 Trúverðugleiki	

Trúverðugleiki	flokkast	sem	skynjaður	eiginleiki	og	ræðst	hann	af	mörgum	þáttum	eins	

og	sérfræðiþekkingu	(e.	experties)	og	áreiðanleika	(e.	credibility)	(Tseng	og	Fogg,	1999).	

Sérfræðiþekking	 er	 það	 þegar	 einstaklingur	 hefur	 getuna	 til	 að	 fullyrða	 rök	 sín	 vegna	

þeirrar	 þekkingar	 sem	 hann	 hefur	 á	 því	 sem	 hann	 ræðir	 um	 (McCracken,	 1989).	

Áreiðanleiki	vísar	til	þess	hversu	mikið	traust	er	borið	til	þess	einstaklings	sem	hefur	góð	

rök	fyrir	skoðunum	sínum	og	miðlar	skilaboðum	áfram	(Ohanian,	1991).	Erdogan,	Baker	

og	Tagg	(2001)	vilja	halda	því	fram	að	áreiðanleiki	upplýsinga	(e.	source	trustworthiness)	

sé	hvað	mikilvægasti	þátturinn	til	þess	að	sá	sem	miðlar	skilaboðunum	nái	árangri.		

	 Hovland,	 Kelley	 og	 Janis	 (1953)	 sögðu	 að	 undirstaða	 trúverðugleika	 væri	

sérfræðiþekking	 og	 traustverðugleiki	 (e.	 trustworthiness).	 Þokki	 (e.	 attractiveness)	 er	

einnig	lykilþáttur	fyrir	einstakling	að	hafa	sem	veitir	upplýsingar	að	mati	McGuire	(1985).	

Joseph	(1982)	komst	að	þeirri	niðurstöðu	að	aðlaðandi	einstaklingar	 í	auglýsingum	eru	

álitnir	 mun	 viðkunnanlegri	 heldur	 en	 þeir	 sem	 ekki	 teljast	 vera	 aðlaðandi.	 Þeir	

einstaklingar	sem	eru	aðlaðandi	eru	líklegri	til	að	hafa	jákvæð	áhrif	á	vörur	sem	þeir	eru	

að	kynna.	Í	ljósi	þess	hversu	mikilvægur	þáttur	það	er	fyrir	einstaklinga	í	auglýsingum	að	

vera	aðlaðandi	(Patzer,	1983;	Petty,	Cacioppo	og	Schuman,1983;	DeSarbo	og	Harshman,	

1985)	þá	ákvað	Ohanian	(1990)	að	bæta	þættinum	þokki	við	í	mælitækið	sitt	til	að	mæla	

trúverðugleika.	

Hugtakið	 trúverðugleiki	 segir	 til	 um	 hversu	 mikið	 ákveðinn	 hlutur	 eða	

einstaklingur	er	álitinn	traustur	(Keller	og	Aaker,	1998).	Herbig	og	Milewicz	(1993)	sögðu	

hugtakið	trúverðugleiki	segja	til	um	hvort	neytendur	beri	traust	til	vörumerkis	og	að	þeir	

treysti	 því	 til	 að	 standa	 við	 það	 sem	 vörumerkið	 hefur	 lofað.	 Athafnir	 fyrirtækja	 geta	

bæði	 dregið	 úr	 eða	 aukið	 trúverðugleika	 þess.	 Trúverðugleiki	 er	 til	 staðar	 þegar	

neytendur	geta	spáð	fyrir	um	athafnir	fyrirtækisins	í	framtíðinni	byggt	á	fyrri	hegðun	og	

reynslu	af	fyrirtækinu.	

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 það	 séu	 tveir	 eiginleikar	 sem	mikilvægt	 er	 að	

einstaklingur	hafi	sem	miðlar	skilaboðum	áfram	svo	hann	sé	sannfærandi	meðal	þeirra	

sem	 meðtaka	 skilaboðin.	 Þessir	 eiginleikar	 eru	 áreiðanleiki	 og	 viðkunnanleiki	 (e.	
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likability).	 Viðkunnanleiki	 felur	 í	 sér	 vináttu,	 hlýju,	 hugulsemi	 og	 umhyggju	 (Cialdini,	

2007).	Áreiðanleiki	skiptist	í	tvo	þætti;	hvort	miðlari	skilaboðanna	(e.	communicatior)	sé	

traustsins	verður	og	hvort	hann	sé	sérfræðingur	(Chaiken	og	Maheswaran,	1994).	Líkt	og	

fram	 hefur	 komið	 hannaði	 Ohanian	 (1990)	 skala	 sem	 notaður	 er	 til	 að	 mæla	

trúverðugleika	 einstaklinga.	Með	honum	er	 hægt	 að	mæla	 trúverðugleika	með	því	 að	

skoða	sérfræðiþekkingu	(e.	expertise),	traustverðugleika	(e.	trustwourthiness)	og	þokka	

(e.	attractiveness).		

Rannsókn	 ein	 sem	 sneri	 að	 því	 hvernig	 trúverðugleiki	 áhrifavalda	 á	

samfélagsmiðlum	 og	 gæði	 röksemdarfærslu	 þeirra	 hefði	 áhrif	 á	 viðhorf	 í	 garð	

vörumerkisins.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 að	 ef	 fylgjendur	 telja	

áhrifavaldinn	áreiðanlegan	og	ef	hann	hefur	bæði	þá	getu	og	ákveðna	sérþekkingu	til	að	

fullyrða	það	sem	hann	skrifar	um	þá	eru	lesendur	líklegri	til	þess	að	treysta	honum	(Shu-

Chuan	og	Kamal,	2008).	Einnig	kom	 í	 ljós	að	 lesendur	eru	 líklegri	 til	að	afla	 sér	 frekari	

upplýsinga	annars	staðar	ef	þeir	 líta	á	áhrifavaldinn	sem	óáreiðanlegan.	Þegar	bloggari	

er	álitinn	áreiðanlegur	hefur	útlit	bloggsins	og	gæði	röksemdarfærslunnar	meiri	áhrif	á	

viðhorf	 lesenda	 gagnvart	 vörumerki.	 Þegar	 lesendur	 eru	 ánægðir	 með	 viðfangsefni	

bloggsins	þá	er	líklegra	að	þeir	telji	efnið	trúverðugt	(Hsu,	Huang,	Ko	og	Wang,	2014).	Ef	

bloggarar	og	aðrir	áhrifavaldar	á	samfélagsmiðlum	fá	greitt	með	einhverjum	hætti	fyrir	

röksemdarfærslu	sína	er	mikilvægt	að	þeir	séu	ávallt	trúverðugir	og	samkvæmir	sjálfum	

sér	 og	 láta	 það	 ekki	 hafa	 áhrif	 á	 umfjöllun	 þeirra	 á	 vörunni.	 Ef	 áhrifavaldur	 á	

samfélagsmiðlum	 er	 ekki	 trúverðugur	 og	 segir	 ósatt	 um	 vörur	 eru	 lesendur	 fljótir	 að	

grípa	það.	Hefur	það	í	för	með	sér	slæm	áhrif	fyrir	áhrifavaldinn	og	vöruna/vörumerkið	

sem	fjallað	var	um	(Uzunoglu	og	Kip,	2014).	Traust	áhrifavalda	 líkt	og	bloggara	verður	

minna	meðal	fylgjenda	þeirra	um	leið	og	þeir	finna	fyrir	því	að	skilaboðin	sem	send	eru	

út	séu	sprottin	upp	í	öðrum	tilgangi	en	að	deila	reynslu	á	einlægan	hátt	(Lu	o.fl.,	2014).	

Niðurstöður	erlendrar	rannsóknar	hefur	sýnt	fram	á	að	ef	umfjöllun	bloggara	á	vöru	er	

trúverðug	 er	 bloggið	 líklegra	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 (Hsu	 og	 Tsou,	

2011).	Johnson	og	Kaye	(2004)	sögðu	þá	einnig	að	blogg	séu	almennt	talin	trúverðugri	

en	 aðrir	 miðlar	 og	 má	 því	 segja	 að	 það	 fylgi	 því	 ákveðinn	 kostur	 fyrir	 vörumerki	 að	

auglýsa	 í	gegnum	blogg.	Þegar	einstaklingar	skoða	ákveðinn	miðil	og	treysta	honum	til	

þess	 að	 veita	 upplýsingar	 sem	 þeir	 leitast	 eftir	 þá	 telja	 þeir	 þann	 miðil	 vera	

traustverðugari	en	aðra	miðla	 (Johnson	og	Kaye,	1998;	Kiousis,	2001).	Að	þessu	sögðu	
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eru	 fylgjendur	ákveðinna	 samfélagsmiðla	eins	og	 t.d.	blogga	 líklegri	 til	 þess	 að	 finnast	

bloggið	vera	traustverðugari	miðill	en	aðrir.	

Trúverðugleiki	gegnir	mikilvægu	hlutverki	þegar	auglýst	er	með	 frægum	aðilum	

(e.	celebrity	endorsement)	(Amos,	Holmes	og	Strutton,	2008)	vegna	þess	að	það	skapar	

ekki	 einungis	 jákvætt	 viðhorf	 gangvart	 auglýsingunni	 (Hovland	og	Weiss,	 1951)	heldur	

hefur	 það	 einnig	 óbein	 áhrif	 á	 viðhorf	 gagnvart	 vörumerkinu	 almennt	 sem	 og	 hefur	

jákvæð	 áhrif	 á	 kaupáform	 neytenda	 (e.	 purchase	 intentions)	 (Lafferty,	 Goldsmith,	 og	

Newell,	2002).		

Niðurstöður	rannsóknar	sem	gerð	var	af	Wang	og	Scheinbaum	(2018)	sýndu	að	

frægur	einstaklingur	í	auglýsingu	sem	er	aðlaðandi	og	traustverðugur	í	hugum	neytenda	

eykur	trúverðugleiki	vörumerkisins	(e.	brand	credibility)	og	bætir	vörumerkjaviðhorf	(e.	

brand	attitute).	Þetta	hefur	jákvæð	áhrif	á	kaupáform	einstaklinga	á	tilteknu	vörumerki	

eða	 vöru	 eru	meiri	 meðal	 neytenda.	 Það	 er	 því	 mikilvægt	 að	 þegar	 á	 að	 nota	 fræga	

einstaklinga	 í	auglýsingum	að	þeir	séu	þekktir	meðal	markhóps	og	álitnir	aðlaðandi	og	

traustverðugir	 til	 að	 auka	 trúverðugleika	 vörumerkisins.	 Samkvæmt	 Schiffman	 og	

Kanum	 (2010)	 eru	meiri	 líkur	 á	 að	 skilaboðin,	 sem	 talsmenn	 senda	 frá	 sér,	 séu	 álitin	

trúverðug	 og	 áhrifamikil	 ef	 að	 talsmenn	 og	markhópur	 eiga	 sameiginlega	 líffræðilega	

þætti	heldur	en	ef	þeir	ættu	ekkert	sameiginlegt.		

Niðurstöður	 rannsóknar	sem	gerð	var	af	Yoon	og	Choi	 (2005)	bentu	 til	þess	að	

einstaklingar	 sem	 kunna	 að	 meta	 auglýsingu	 sem	 inniheldur	 íþróttamann	 eða	 konu	

kunna	einnig	að	meta	vöruna	sem	verið	er	að	auglýsa.	Ástæðan	er	 sú	að	áhorfandinn	

tekur	frekar	mark	á	auglýsingunum	þegar	einstaklingur	með	sérþekkingu	úr	sinni	íþrótt	

er	 talsmaður	vörunnar.	Með	öðrum	orðum	þá	eykur	það	áreiðanleika	vörunnar	meðal	

áhorfenda	þegar	 íþróttamaður	úr	þeirri	 íþrótt	 sem	varan	er	notuð	auglýsir	 vöruna.	En	

það	hefur	 til	 að	mynda	 verið	 sýnt	 fram	á	 að	 ef	 frægur	 aðili	 hefur	 sérþekkingu	þá	 eru	

miklar	líkur	á	að	hann	hafi	áhrif	á	kaupákvörðun	neytenda	(Ohanian,	1991).	

En	þar	sem	fylgjendur	eru	sífellt	að	verða	meðvitaðri	um	að	það	sem	áhrifavaldar	

á	samfélagsmiðlum	skrifa	sé	kostað	getur	það	leitt	til	vantrausts.	Áhrifavaldar	ættu	því	

ávallt	 að	 vera	 trúverðugir	 og	 samkvæmir	 sjálfum	 sér	 og	 ekki	 láta	 það	 hafa	 áhrif	 á	

umfjöllun	hans	á	vörunni	að	færslan	sé	kostuð	(Uzunoglu	og	Kip,	2014).	
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5 Aðferð	

Í	þessum	kafla	mun	höfundur	fara	yfir	þá	aðferð	sem	notuð	var	við	framkvæmd	þessarar	

rannsóknar.	 Stuðst	 var	 við	 megindlega	 rannsóknaraðferð	 en	 notast	 var	 við	

spurningalista	 sem	 var	 sendur	 út	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook.	 Tilgangurinn	 með	

rannsókninni	var	að	svara	rannsóknarspurningunum	þremur:	

• Er	munur	á	trúverðugleika	frægs	 íþróttafólks	og	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum	

þegar	um	kynningu	á	íþróttavörumerkjum	er	að	ræða?		

• Hvort	 hafa	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 frægt	 íþróttafólk	meiri	 áhrif	 á	

kaupáform	einstaklinga?		

• Hvort	 er	 auglýsing	 íþróttavörumerkja	 álitin	 betri	 ef	 hún	 inniheldur	 einstakling	

sem	er	áhrifavaldur	á	samfélagsmiðlum	eða	íþróttamann/-konu?		

Í	kaflanum	verður	gert	grein	fyrir	mælitæki,	þátttakendum	og	að	lokum	verður	farið	yfir	

framkvæmd	rannsóknarinnar.	

	

5.1 Mælitæki		

Við	rannsóknina	var	stuðst	við	fyrirliggjandi	mælitæki	eða	spurningalistar	sem	hannaðir	

voru	upphaflega	af	Spears	og	Singh	 (2004)	og	Ohanian	 (1990).	Spurningalistinn	var	þá	

byggður	 á	 þeim	 spurningalista	 sem	 notaður	 var	 í	 rannsóknargrein	 sem	 gerð	 var	 árið	

2016	af	Krielaart.	Rannsókn	Krielaart	(2016)	snerist	um	að	kanna	hvort	frægur	söngvari	

eða	 áhrifavaldur	 sem	 var	 bloggari	 hafi	 meiri	 áhrif	 á	 kaupáform	 neytenda	 og	 því	 var	

mælitækið	 sem	 var	 notað	 í	 þeirri	 rannsókn	 tilvalinn	 grunnur	 fyrir	 þessa	 rannsókn.	 Þó	

voru	nokkrar	breytingar	gerðar	á	honum	við	framkvæmd	þessarar	rannsóknar	en	til	að	

mynda	 var	 notast	 við	 fimm	 punkta	 likert	 skala	 í	 stað	 sjö.	 Fimm	 punkta	 likert	 skali	 er	

sagður	 auka	 líkur	 á	 því	 að	 fleiri	 svari	 og	 að	 meiri	 gæði	 séu	 í	 svörum	 þátttakenda	

(Babakus	 og	 Mangold	 1992).	 Nokkrir	 vísindamenn	 hafa	 til	 að	 mynda	 sagt	 að	 fimm	

punkta	likert	skali	ætti	að	vera	notaður	frekar	en	sjö	punkta	likert	skalinn	vegna	þess	að	

hann	 veiti	 áreiðanlegri	 niðurstöður	 þar	 sem	 gæði	 í	 svörum	 eru	 meiri	 (Remmers	 og	
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Ewart,	 1941;	 Lissitz	 og	 Green,	 1975;	 Jenkins	 og	 Taber,	 1977;	 McKelvie,	 1978).	

Auðveldara	er	 fyrir	þátttakendur	að	skilja	spurningalistann	ef	hann	er	einungis	á	 fimm	

punkta	likert	skala	og	þar	með	auknar	líkur	á	að	þeir	svari	honum	(Babakus	og	Mangold,	

1992;	Devlin,	Dong	og	Brown,	1993;	Hayes,	1992).		

Í	 upphafi	 fengu	 þátttakendur	 mynd	 af	 áhrifavaldi.	 Þátttakendur	 fengu	 þá	

mismunandi	myndir	af	áhrifavöldum	sem	voru	fjórir	talsins.	Áhrifavaldarnir	sem	birtust	

á	 myndinni	 voru	 annarsvegar	 íþróttafólk,	 ýmist	 karl	 eða	 kona	 og	 áhrifavaldar	 á	

samfélagsmiðlum	 ýmist	 karl	 eða	 kona.	 Ástæða	 þess	 að	 bæði	 kyn	 voru	 notuð	 í	

spurningalistanum	var	vegna	þess	að	þátttakendur	voru	af	báðum	kynjum.	Með	því	að	

hafa	bæði	kyn	var	hægt	að	sjá	mun	á	milli	þessara	tveggja	hópa	áhrifavalda	án	þess	að	

taka	mið	 af	 kyni.	 Áhrifavaldarnir	 klæddust	 allir	 íþróttafatnaði,	 sama	 vörumerkinu	 eða	

vörumerkinu	Nike,	en	ástæða	fyrir	vali	á	Nike	frekar	en	öðru	íþróttavörumerki	var	vegna	

þess	hve	þekkt	 vörumerkið	er	meðal	 almennings.	Þeir	 áhrifavaldar	 sem	notaðir	 voru	 í	

rannsókninni	 voru	 íþróttamaðurinn	 Jón	 Arnór	 og	 íþróttakonan	 Ragnheiður	 Sara,	

samfélagsmiðla	 áhrifavaldarnir	 voru	 Helgi	 Ómars	 og	 Sunneva	 Einarsdóttir.	 Í	 kjölfar	

myndarinnar	kom	fyrsta	spurning	spurningalistans	þar	sem	þátttakendur	voru	beðnir	að	

gefa	 til	 kynna	 hvort	 þeir	 könnuðust	 við	 einstaklinginn	 á	myndinni.	 Hægt	 var	 að	 svara	

annað	hvort	 já	eða	nei.	Höfundur	ákvað	 í	stað	þess	að	þeir	þátttakendur	sem	svöruðu	

nei	 færu	 beint	 í	 bakgrunnspurningar	 að	 þeir	 færu	 fyrst	 í	 spurningar	 sem	 sneru	 að	

trúverðugleika	áhrifavaldanna.		

Trúverðugleiki	 einstaklinganna	 var	 mældur	 með	 skala	 sem	 innihélt	 þrjá	 þætti	

sem	voru	sérþekking	 (e.	experties),	traustverðugleiki	 (e.	 trustwourthiness)	og	þokki	 (e.	

attractiveness)	 áhrifavaldsins.	 Undir	 þessum	 þrem	 þáttum	 voru	 14	 spurningar	 sem	

byggðar	voru	á	fyrri	rannsókn	sem	gerð	var	af	Ohanian	(1990).	Þeir	þættir	sem	tilheyrðu	

víddinni	sérþekking	voru:	sérfræðingur,	 faglegur,	 reynslumikill,	 fróður	og	hæfur.	Þættir	

sem	 flokkuðust	 undir	 víddina	 traustverðugleiki	 voru:	 áreiðanlegur,	 traustverðugur,	

heiðarlegur	 og	 einlægur.	 Þeir	 þættir	 sem	 flokkuðust	 undir	 þokki	 voru:	 aðlaðandi,	

fágaður,	myndarlegur,	glæsilegur	og	kynþokkafullur.		

Svörin	 voru	 mæld	 með	 5	 punkta	 likert	 skala	 sem	 raðaðist	 frá	 neikvæðu	 til	

jákvæðs	eða	hversu	ósammála	eða	sammála	þátttakendur	voru	hverri	fullyrðingu.	Einnig	

gafst	 þátttakendum	 val	 um	 að	 svara	 veit	 ekki.	 Í	 spurningunum	um	 trúverðugleika	 þar	

sem	 allir	 svarmöguleikar	 voru	merktir	með	 orðgildi,	 þ.e.	 1	 var	mjög	 ósammála	 (mjög	
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veikt),	 2	 var	 ósammála	 (veikt),	 3	 var	 hvorki	 né,	 4	 var	 sammála	 (sterkt)	 og	 5	 mjög	

sammála	(mjög	sterkt).	Einnig	gafst	öllum	þátttakendum	kostur	á	því	að	svara	veit	ekki	

en	það	var	 fyrst	og	 fremst	 gert	 vegna	þeirra	þátttakenda	 sem	þekktu	einstaklinginn	á	

myndinni	ekki	nógu	vel	til	að	svara	spurningunni.		

Á	eftir	fyrri	spurningum	sem	sneru	að	trúverðugleika,	kom	spurning	sem	að	sneri	

að	viðhorfi	þátttakenda	á	auglýsingu	af	þessu	tagi,	þ.e.	mynd	af	áhrifavaldi	í	fatnaði	frá	

vörumerkinu	Nike.	Til	að	mæla	viðhorf	til	auglýsingar	þurftu	þátttakendur	að	merkja,	líkt	

og	 áður,	 við	 hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 á	 bilinu	 einn	 upp	 í	 fimm,	 þeir	 væru	

eftirtöldum	fullyrðingum:	aðlaðandi,	góð,	skemmtileg,	ánægjuleg	og	viðkunnanleg.	Með	

þessu	 var	 hægt	 að	 sjá	 hvort	 mismunur	 væri	 á	 því	 hvernig	 þátttakendum	 líkar	 við	

auglýsingu	eftir	því	hvers	konar	áhrifavaldur	er	notaður.	

Því	næst	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	tilgreina	hversu	ólíklegt	eða	líklegt	það	

væri	að	þeir	myndu	kaupa	sér	vörur	frá	vörumerkinu	Nike	næst	þegar	þeir	myndu	versla	

sér	íþróttafatnað.	Hún	var	líkt	og	áður	sett	upp	sem	fimm	punkta	likert	skali.	Með	þeirri	

spurningu	er	hægt	að	sjá	kaupáform	þátttakenda.	

Að	 öllum	 þessum	 spurningum	 loknum	 voru	 svo	 loks	 lagðar	 fyrir	 nokkrar	

bakgrunnsspurningar	þar	sem	spurt	var	um	kyn,	aldur,	tekjur	og	menntun.	Með	því	að	

hafa	 spurningar	 um	 bakgrunn	 þátttakenda	 er	 hægt	 að	 vita	 meira	 um	 úrtak	

rannsóknarinnar	og	skoða	þekkingu	og	viðhorf	gagnvart	áhrifavöldunum	og	auglýsingu	

af	þessu	tagi	sem	og	kaupáformum	þátttakanda	út	frá	aldri,	kyni,	menntun	og	tekjum.	

Spurningalistinn	 var	 forprófaður	 á	 nokkrum	 einstaklingum	 til	 að	 kanna	 hvort	 gallar	

leyndust	 í	 honum	 áður	 en	 hann	 var	 sendur	 út.	 Ein	 breyting	 var	 gerð	 eftir	 forprófun,	

breytingin	var	sú	að	fyrir	ofan	hverja	mynd	af	áhrifavöldunum	voru	þátttakendur	beðnir	

um	 að	 skoða	 myndina	 vel	 og	 svara	 síðan	 spurningunum	 sem	 komu	 í	 framhaldinu.	

Spurningalistann	má	finna	í	heild	sinni	í	viðauka	A.	

	

5.2 Þátttakendur		

Þátttakendum	 rannsóknarinnar	 var	 aflað	 með	 hentugleikaúrtaki	 þar	 sem	

spurningalistinn	var	sendur	út	í	gegnum	Facebook.	Alls	voru	454	þátttakendur	sem	tóku	

þátt	 í	 könnuninni.	 Í	 töflu	 1	 er	 hægt	 að	 sjá	 upplýsingar	 um	 þátttakendur	 út	 frá	

bakgrunnsbreytum.	 Mikill	 meirihluti	 þátttakenda	 voru	 konur	 en	 þær	 voru	 alls	 64,8%	
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þátttakenda	 á	 meðan	 karlmenn	 voru	 einungis	 30,2%	 af	 þátttakendum.	 Flestir	

þátttakendur	voru	37	ára	eða	yngri.	Alls	sögðust	36,8%	þátttakenda	vera	með	250.000	–	

499.999	í	heildartekjur	á	mánuði	en	það	var	jafnframt	stærsti	hópurinn.	Þá	höfðu	flestir	

þátttakenda	lokið	við	grunnnám	í	háskóla	eða	alls	27,5%.	

Tafla	1.	Bakgrunnsupplýsingar	um	þátttakendur	

Kyn	 	 Aldur	 	 Heildartekjur	 	 Menntun	 	
Kona	 68,1%			 18	ára	

eða	yngri	
1,8%	 Lægri	en	

250.000	
15,6%	 Grunnskólapróf	 11%	

Karl	 31,7%	 18-27	ára	 30,7%	 250.000	–	
499.999	

38,8%	 Stúdentspróf,	
verslunarpróf					
eða	
sambærilegt	

23,5%	

	

Annað	 0,2%	 28-37	ára	 28,4%	 500.000	–	
749.999	

28,6%	 Iðnskólapróf	 9,1%	

	 	 38-47	ára	 17,2%	 750.000	–	
1.000.000	

13,0%	 Grunnnám	 í	
háskóla	

28,5%	

	 	 48-57	ára	 11,5%	 Hærri	en	
1.000.000	

3,0%	 Framhaldsnám	í	
háskóla	

24,9%	

	 	 58-67	ára	 7,8%	 	 	 Doktorsnám	 í	
háskóla	

0,5%	

	 	 68	ára	
eða	eldri	

2,5%	 	 	 Annað	 2,5%	

	

Dreifing	 var	 nokkuð	 jöfn	 á	 því	 hversu	 margir	 þátttakendur	 fengu	 mynd	 af	 hverjum	

áhrifavaldi.	Alls	fengu	22,0%	þátttakenda	Jón	Arnór,	25,5%	þátttakenda	fengu	Ragnheiði	

Söru,	flestir	fengu	Sunnevu	eða	alls	28,8%	og	fengu	23,5%	þátttakanda	Helga	Ómars.	

	

5.3 Framkvæmd		

Haft	var	sambandi	við	áhrifavaldana	og	þeir	beðnir	um	leyfi	fyrir	því	að	þeir	yrðu	notaðir	

við	 framkvæmd	 þessarar	 rannsóknar.	 Allir	 svöruðu	 játandi	 nema	 íþróttakonan	

Ragnheiður	 Sara	 sem	 svaraði	 ekki.	 Þar	 sem	 myndin	 af	 Ragnheiði	 Söru	 var	 fengin	 af	

opinberum	vettvangi	 tók	höfundur	þá	 ákvörðun	að	nota	myndina	þó	 svo	 að	 leyfi	 hafi	

ekki	verið	gefið	beint	frá	henni.		
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Rafrænn	spurningalisti	var	settur	upp	á	vefsíðunni	questionpro.com	og	sendur	út	

í	 gegnum	 Facebook.	 Könnunin	 var	 send	 út	 fimmtudaginn	 12.	 apríl	 og	 var	 opin	 til	

þriðjudagsins	17.	apríl	2018.	Flest	svör	voru	fengin	á	fyrsta	sólarhringnum	en	þá	höfðu	

rúmlega	 370	manns	 tekið	 þátt	 í	 könnuninni.	 Líkt	 og	 komið	 hefur	 fram	 var	 notast	 við	

hentugleikaúrtak	 til	 að	 ná	 til	 þátttakenda.	 Vinir	 og	 vandamenn	 höfundar	 deildu	

rannsókninni	á	Facebooksíðu	sinni	í	þeim	tilgangi	fá	fjölbreyttari	hóp	þátttakenda.	

Í	upphafi	könnunarinnar	var	texti	þar	sem	höfundur	tók	fram	að	rannsóknin	snéri	

að	 áhrifavaldamarkaðssetningu	 og	 íþróttavörum.	 Höfundur	 tilgreindi	 þó	 ekki	 hvert	

markmið	rannsóknarinnar	væri	til	að	gefa	ekki	of	mikið	upp	til	að	hafa	sem	minnst	áhrif	

á	svör	þátttakenda.	Tekið	var	fram	að	rannsóknin	væri	hluti	af	 lokaverkefni	höfundar	 í	

meistaranámi	í	markaðsfræði	og	alþjóðaviðskiptum	við	Háskóla	Íslands	og	að	verkefnið	

væri	unnið	undir	leiðsögn	Auðar	Hermannsdóttur.	Þátttakendur	fengu	enga	umbun	fyrir	

þátttöku	 aðra	 en	 gott	 karma	 og	 þakklæti	 frá	 rannsakanda.	 Í	 lok	 kynningartextans	 tók	

höfundur	 fram	að	 könnunin	 tæki	 einungis	 um	3	 til	 5	mínútur	 og	 að	 svör	 þátttakenda	

yrðu	ekki	rakin.	
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6 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	verður	greint	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar	með	lýsandi	tölfræði	og	

ályktunartölfræði.	Kaflanum	verður	skipt	niður	í	fjóra	hluta,	en	fyrst	verður	byrjað	á	að	

kalla	 fram	 lýsandi	 tölfræði	 yfir	 atriði	 spurningalistans.	 Því	 næst	 verður	 fjallað	 um	

þátttagreiningu	á	trúverðugleika	og	sett	verður	fram	töflu	með	upplýsingum	um	hleðslu	

breyta	 á	 þætti	 og	 Cronbach‘s	 Alpha	 stuðlum.	 Á	 eftir	 honum	 verður	 komið	 inn	 á	

trúverðugleika	 áhrifavaldanna	 en	 hann	 var	mældur	með	 t-prófi.	 Þá	 verður	 fjallað	 um	

auglýsingar	 og	 kaupákvörðun	 sem	 einnig	 voru	mældar	með	 t-prófi.	 Að	 lokum	 verður	

síðan	skoðað	hvort	að	tengsl	séu	á	milli	 trúverðugleika	áhrifavaldanna	og	kaupáforma,	

en	það	var	kannað	með	Pearson’s	r	fylgniprófi.	

	

6.1 Lýsandi	tölfræði	

Af	þeim	454	þátttakendum	sem	svöruðu	könnuninni	sögðust	240	þekkja	áhrifavaldinn	á	

myndinni	og	214	ekki	þekkja	hann.	Dreifing	áhrifavaldanna	á	könnuninni	var	þó	nokkuð	

jöfn	 líkt	 og	 fram	 kom	 í	 kaflanum	 sem	 fjallaði	 um	 þátttakendur.	 Alls	 sögðust	 75,0%	

þátttakenda	 kannast	 við	 Jón	 Arnór.	 Í	 69,8%	 tilfella	 sögðust	 þátttakendur	 kannast	 við	

Ragnheiði	Söru.	Aðeins	28,8%	þátttakenda	kannaðist	við	Sunnevu	og	32,7%	könnuðust	

við	Helga	Ómars.	Í	töflu	2	má	sjá	nánar	svör	þátttakenda	um	áhrifavaldana	fjóra.	

Tafla	2.	Þekkir	þú	einstaklinginn?	

Nafn	áhrifavalds	 Þekkir	þú	einstaklinginn?	 N	
	 Já	 75	

25	
100	

Jón	Arnór	 Nei	
Samanlagt	

	 Já	 81	
35	
116	

Ragnheiður	Sara	 Nei	
Samanlagt	

	 Já	 49	
82	
131	

Sunneva	 Nei	
Samanlagt	

	 Já	 35	
72	
107	

Helgi	Ómars	 Nei	
Samanlagt	
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Í	 töflu	3	má	sjá	 lýsandi	niðurstöður	á	trúverðugleika	áhrifavaldanna.	 Inni	 í	 töflunni	eru	

þeir	 14	þættir	 sem	notaðir	 voru	 til	 að	mæla	 trúverðugleika.	 Líkt	 og	 fram	hefur	 komið	

gafst	þátttakendum	kostur	á	að	svara	veit	ekki	en	staðalfrávik	miðuðust	einungis	við	þá	

þátttakendur	sem	svöruðu	á	skalanum	1-5.	

Tafla	3.	Lýsandi	niðurstöður	á	trúverðugleikamælingu	áhrifavaldsins	

Mér	finnst	einstaklingurinn	á	myndinni	vera:		 N	 M	 Sf	 			Veit	ekki		

Áreiðanlegur	 449	 2,13	 1,93	 43	
Traustverðugur	 449	 2,02	 1,86	 38	
Heiðarlegur	 448	 2,16	 1,97	 54	
Einlægur	 448	 2,13	 1,94	 47	
Sérfræðingur	 443	 3,37	 1,47	 49	
Faglegur	 443	 3,60	 1,25	 31	
Reynslumikill	 447	 3,71	 1,27	 34	
Fróður	 437	 3,52	 1,32	 58	
Hæfur	 440	 3,81	 1,21	 47	
Aðlaðandi	 442	 3,78	 1,10	 10	
Fágaður	 441	 3,41	 1,24	 33	
Myndarlegur	 440	 4,04	 0,95	 10	
Glæsilegur	 448	 3,83	 1,04	 11	
Kynþokkafullur	 447	 3,66	 1,18	 14	
	

Líkt	og	sjá	má	í	töflu	4	þá	svöruðu	þátttakendur	oftar	veit	ekki	ef	þeir	könnuðust	ekki	við	

einstaklinginn	á	myndinni	heldur	en	ef	þeir	könnuðust	við	hann.	Fæstir	sögðu	veit	ekki	

við	 þáttum	 sem	 flokkuðust	 undir	 þokka	 eða	 útlit	 sem	 hægt	 er	 að	 skilja	 þar	 sem	

þátttakendur	þurfa	ekki	að	kannast	við	einstaklinginn	til	þess	að	svara	þeim	spurningum.		
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Tafla	4.	Þeir	sem	svöruðu	veit	ekki	út	frá	hvort	þeir	könnuðust	við	áhrifavaldinn.		

Mér	finnst	
einstaklingurinn	á	
myndinni	vera:		

Kannastu	við	
einstaklinginn	á	
myndinni?	

Veit	
ekki	

Kí-kvaðrat	próf	

Áreiðanlegur	 Já	 10,2%	 	
	 Nei	 8,9%	 (X2(2,	N=449)	=	69,60;	p	<	0,001)	
Traustverðugur	 Já	 7,6%	 	
	 Nei	 9,4%	 (X2(2,	N=449)	=	62,52;	p	<	0,001)	

Heiðarlegur	 Já	 10,6%	 	
	 Nei	 13,6%	 (X2(2,	N=448)	=	49,89;	p	<	0,001)	
Einlægur	 Já	 9,3%	 	
	 Nei	 11,8%	 (X2(2,	N=448)	=	62,80;	p	<	0,001)	
Sérfræðingur	 Já	 8,2%	 	
	 Nei	 14,3%	 (X2(5,	N=443)	=	61,27;	p	<	0,001)	
Faglegur	 Já	 3,8%	 	
	 Nei	 10,6%	 (X2(5,	N=443)	=	94,56;	p	<	0,001)	
Reynslumikill	 Já	 3,0%	 	
	 Nei	 12,8%	 (X2(5,	N=445)	=	95,63;	p	<	0,001)	
Fróður	 Já	 10,8%	 	
	 Nei	 16,0%	 (X2(5,	N=437)	=	64,67;	p	<	0,001)	

Hæfur	 Já	 6,0%	 	
	 Nei	 15,9%	 (X2(5,	N=449)	=	97,110;	p	<	0,001)	
Aðlaðandi	 Já	 0,0%	 	
	 Nei	 15,9%	 (X2(5,	N=442)	=	95,51;	p	<	0,001)	
Fágaður	 Já	 5,6%	 	
	 Nei	 9,6%	 (X2(5,	N=441)	=	59,02;	p	<	0,001)	

Myndarlegur	 Já	 0,4%	 	
	 Nei	 4,3%	 (X2(5,	N=440)	=	83,54;	p	<	0,001)	
Glæsilegur	 Já	 0,0%	 	
	 Nei	 5,2%	 (X2(5,	N=448)	=	93,93;	p	<	0,001)	
Kynþokkafullur	 Já	 0,2%	 	

	 Nei	 2,9%	 (X2(5,	N=447)=	67,94;	p<0,001)	
	

Líkt	og	sjá	má	 í	 töflu	4	svöruðu	þátttakendur	oftar	veit	ekki	ef	þeir	könnuðust	ekki	við	

einstaklinginn	á	myndinni.	Enginn	þátttakandi	svaraði	veit	ekki	við	þættina	aðlaðandi	og	

glæsilegur	 ef	 hann	 sagðist	 kannast	 við	 hann.	 Kí-kvaðrat	 próf	 var	 reiknað	 til	 þess	 að	
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komast	að	því	hvort	tengsl	væru	á	því	hvort	þátttakendur	könnuðust	við	einstaklinginn	á	

myndinni	og	hvort	þeir	svöruðu	veit	ekki.	Tengsl	reyndust	vera	á	öllum	þáttum.	

	

6.2 Trúverðugleiki	

Til	 þess	 að	 kanna	 hvort	 munur	 sé	 á	 milli	 trúverðugleika	 áhrifavalda	 sem	 eru	 frægt	

íþróttafólk	(Ragnheiður	Sara	og	Jón	Arnór)	og	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum	(Sunneva	

og	 Helgi)	 voru	 þau	 sett	 saman	 í	 tvær	 breytur	 sem	 kallaðar	 voru	 íþróttafólk	 og	

áhrifavaldar	á	samfélagsmiðlum.		

Tafla	5	sýnir	niðurstöður	t-prófanna	en	þær	sýndu	að	íþróttafólkið	skoraði	hærra	

en	 áhrifavaldarnir	 á	 samfélagsmiðlunum	 að	 meðaltali	 í	 öllum	 þáttum	 en	 öll	 t-prófin	

reyndust	 vera	 marktæk.	 Hæsta	 meðaltal	 var	 í	 þættinum	 reynslumikill	 en	 þar	 skoraði	

íþróttafólkið	4,24	að	meðaltali	á	meðan	áhrifavaldarnir	á	samfélagsmiðlum	skoruðu	3,23	

að	 meðaltali.	 Lægsta	 meðaltal	 á	 meðal	 þátttakenda	 var	 hjá	 áhrifavöldunum	 á	

samfélagsmiðlum	 í	 þættinum	 sérfræðingur,	 en	 þar	 var	 meðaltalið	 2,74	 en	 hjá	

íþróttafólkinu	var	meðaltalið	4,07	sem	er	töluverður	munur.	Þessar	niðurstöður	benda	

til	 þess	 að	 almenningur	 telji	 íþróttafólk	 að	 jafnaði	 trúverðugra	 en	 áhrifavaldar	 á	

samfélagsmiðlum.	Hæsta	meðaltal	áhrifavaldanna	á	samfélagsmiðlunum	var	í	þættinum	

glæsilegur	en	þar	 var	meðaltalið	 3,60.	 Lægsta	meðaltal	 íþróttafólksins	 var	 í	 þættinum	

fágaður	en	þar	var	meðaltalið	3,69.	
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Tafla	5.	Trúverðugleiki	áhrifavalda	

Mér	finnst	
einstaklingurinn	
á	myndinni	
vera:		

Áhrifavaldar	 N	 M	 Sf	 T-próf	

Áreiðanlegur	 Íþróttafólk	 211	 4,09	 1,05	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 238	 3,25	 1,30	 t(447)	=	7,58;	p	<	0,05	
Traustverðugur	 Íþróttafólk	 211	 4,02	 1,04	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 238	 3,18	 1,29	 t(447)	=	7,60;	p	<	0,05	

Heiðarlegur	 Íþróttafólk	 213	 4,02	 1,17	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 235	 3,30	 1,29	 t(446)	=	6,18;	p	<	0,05	
Einlægur	 Íþróttafólk	 212	 3,91	 1,23	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 236	 3,23	 1,30	 t(446)	=	5,68;	p	<	0,05	
Sérfræðingur	 Íþróttafólk	 209	 4,07	 1,16	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 234	 2,74	 1,43	 t(441)	=	10,67;	p	<	0,05	
Faglegur	 Íþróttafólk	 210	 4,11	 1,01	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum		 233	 3,14	 1,28	 t(441)	=	8,87;	p	<	0,05	
Reynslumikill	 Íþróttafólk	 209	 4,24	 0,98	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 236	 3,23	 1,30	 t(443)	=	9,31;	p	<	0,05	
Fróður	 Íþróttafólk	 205	 3,91	 1,19	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 232	 3,18	 1,00	 t(435)	=	5,93;	p	<	0,05	
Hæfur	 Íþróttafólk	 206	 4,20	 1,01	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 234	 3,46	 1,14	 t(438)	=	6,87;	p	<	0,05	

Aðlaðandi	 Íþróttafólk	 209	 4,00	 1,08	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 233	 3,59	 1,31	 t(440)	=	3,97;	p	<	0,05	
Fágaður	 Íþróttafólk	 208	 3,69	 0,88	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 233	 3,15	 0,99	 t(439)	=	4,73;	p	<	0,05	

Myndarlegur	 Íþróttafólk	 209	 4,22	 0,94	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 231	 3,88	 1,07	 t(438)	=	3,82;	p	<	0,05	
Glæsilegur	 Íþróttafólk	 211	 4,10	 1,11	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 237	 3,60	 1,23	 t(446)	=	5,25;	p	<	0,05	
Kynþokkafullur	 Íþróttafólk	 210	 3,80	 1,11	 	

	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 237	 3,54	 1,23	 t(445)	=	2,38;	p	<	0,05	
	

Eins	og	sjá	má	í	töflu	5	þá	var	munur	á	milli	áhrifavaldanna	í	öllum	þáttum.	Tafla	5	sýnir	

meðalgildi,	 staðalfrávik	og	 fjölda	 fyrir	 hvern	þátt	hjá	hvorum	hóp	áhrifavalda	 fyrir	 sig,	

sem	og	niðurstöður	t-prófa.	Í	ljós	kom	að	í	þættinum	sérfræðingur	skoraði	íþróttafólkið	

að	meðaltali	4,07	en	 líkt	og	 fram	hefur	komið	þá	skoruðu	áhrifavaldarnir	 lægst	 í	þeim	
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þætti	og	fengu	einungis	2,75	að	meðaltali	sem	sýnir	að	þátttakendur	hafa	nánast	verið	

hlutlausir	þegar	kom	að	þessum	þætti.	Nokkuð	mikill	munur	var	á	milli	hópanna	tveggja	

og	 var	munurinn	marktækur	 á	 þessum	þætti	 t(441)=	 10,67;	p	<	 0,05.	 Líkt	 og	 sjá	má	 í	

töflunni	þá	má	segja	að	íþróttafólkið	hafi	komið	betur	út	úr	mælingu	um	trúverðugleika	

og	 virðist	 það	 vera	 trúverðugra	 ef	marka	má	þessar	 niðurstöður	 en	 til	 þess	 að	 greina	

betur	frá	því	verður	farið	í	nánari	greiningu	í	næsta	kafla.	

	

6.3 	Þáttagreining	á	trúverðugleika	

Þáttagreining	 (e.	principal	 component	analysis)	 var	 framkvæmd	 til	 að	 sjá	á	hve	marga	

þætti	gögnin	hlaðast	og	hvaða	fullyrðingar	hlaðast	á	hvern	þátt.		

KMO	(e.	Kaiser-Meyer-Olkin)	gildi,	sem	er	mælieining	sem	sýnir	hversu	heppilegt	

gagnasettið	er	fyrir	þáttagreiningu,	var	0,92	sem	telst	mjög	gott.	Allt	yfir	0,7	þykir	gott,	

en	allt	yfir	0,9	telst	frábært	(Lance,	Butts	og	Michels,	2006).	Bartletts	prófið	(e.	Bartlett's	

test	of	sphericity)	var	marktækt	(χ2	 (91)	=	4834,243;	p	<	0.005)	sem	sýnir	að	marktæk	

fylgni	 var	 milli	 breyta	 í	 gagnasafninu.	 Þrjár	 víddir	 komu	 fram	 í	 þáttagreiningunni	 og	

útskýrðu	þær	78%	af	breytileika	gagnasettsins.	

Allir	þeir	þættir	 sem	 flokkuðust	undir	 sérþekkingu,	 traustverðugleika	 og	þokka,		

komu	út	með	mikinn	áreiðanleika	en	hægt	er	að	sjá	áreiðanleikann	nánar	í	töflu	6.	Allt	

yfir	0,7	þykir	gott,	en	allt	yfir	0,9	telst	frábært	(Lance	o.fl,	2006).	Heildar	alphagildið	var	

yfir	0,89	fyrir	alla	þættina	sérþekking,	traustverðugleiki,	þokki	sem	telst	einkum	gott.	

Niðurstöður	þáttagreiningar	sýna	það	að	allar	þær	spurningar	sem	notaðar	voru	við	

mælingu	á	trúverðugleika	áhrifavaldanna	voru	gagnlegar	til	þess	að	mæla	þá	þrjá	þætti	

sem	 þurfti	 að	 mæla,	 þ.e.	 sérþekkingu,	 traustverðugleika	 og	 þokka.	 Nánari	 greining	 á	

niðurstöðu	má	sjá	í	töflu	6.		
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Tafla	6.	Niðurstaða	þáttagreiningar	

Mér	finnst	einstaklingurinn	á	myndinni:	 Sérþekking	 Traustverðugleiki	 Þokki	

Reynslumikill	 .839	 	 	

Hæfur	 .799	 	 	

Fróður	 .781	 	 	

Sérfræðingur	 .741	 	 	

Faglegur	 .677	 	 	

Traustverðugur	 	 .823	 	

Áreiðanlegur	 	 .798	 	

Heiðarlegur	 	 .761	 	

Einlægur	 	 .756	 	

Myndarlegur	 	 	 .881	

Kynþokkafullur	 	 	 .865	

Glæsilegur	 	 	 .862	

Aðlaðandi	 	 	 .821	

Fágaður	 	 	 .536	

Áreiðanleiki	(α)	 0,918	 0,924	 0,898	

	

Þegar	búið	var	að	þátttagreina	þessa	14	þætti	í	þrjár	víddir	var	framkvæmt	t-próf	til	þess	

að	 kanna	hvort	munur	 væri	milli	 íþróttafólks	og	áhrifavalda	á	 samfélagsmiðlum	út	 frá	

þessum	 þremur	 víddum	 sem	 eiga	 að	 skilgreina	 trúverðugleika.	 Í	 töflu	 7	 má	 sjá	

meðalgildi,	staðalfrávik	og	fjölda	fyrir	hvern	þátt	hjá	báðum	hópum	áhrifavalda,	sem	og	

niðurstöður	t-prófa.	
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Tafla	7.	Trúverðugleiki	áhrifavalda	út	frá	þremur	víddum	

Þrjár	víddir	
trúverðugleika	

Áhrifavaldar	 N	 M	 Sf	 T-próf	

Sérþekking	 Íþróttafólk	 210	 4,01	 1,00	 	

	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 233	 3,25	 1,15	 t(441)	=	7,44;	p	<	0,05	
Traustverðugleiki	 Íþróttafólk	 196	 4,10	 0,90	 	

	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 219	 3,15	 1,15	 t(413)	=	9,38;	p	<	0,05	

Þokki	 Íþróttafólk	 210	 3,95	 0,84	 	

	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 225	 3,53	 0,98	 t(426)	=	4,78;	p	<	0,05	

	

Líkt	 og	 sjá	 má	 í	 töflu	 7	 þá	 kemur	 íþróttafólkið	 betur	 út	 heldur	 en	 áhrifavaldarnir	 á	

samfélagsmiðlum	 og	 er	 marktækur	 munur	 í	 öllum	 þáttum,	 þ.e.	 í	 sérþekkingu,	

traustverðugleika	 og	 þokka.	 Út	 frá	 þessum	 niðurstöðum	 má	 segja	 að	 þar	 sem	

íþróttafólkið	skorar	hærra	en	áhrifavaldarnir	á	samfélagsmiðlum	í	öllum	þáttum	að	það	

sé	álitið	trúverðugra	heldur	en	áhrifavaldarnir	á	samfélagsmiðlum.	

	

6.4 Kaupáform	og	auglýsingar		

Til	að	skoða	hvort	munur	væri	á	kaupáformum	þátttakenda	út	frá	því	hvort	þeir	fengu	

áhrifavald	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 frægt	 íþróttafólk	 voru	 skoðaðir	 fimm	 þættir,	 þeir	

voru:	aðlaðandi,	góð,	skemmtileg,	ánægjuleg	og	viðkunnanleg.	 Í	 töflu	8	má	sjá	hversu	

líklegt	 eða	ólíklegt	 það	 er	 að	 einstaklingar	 versli	 sér	 vörur	 frá	 vörumerkinu	Nike	næst	

þegar	þeir	versla	sér	íþróttafatnað	út	frá	því	hvort	það	birtist	þeim	mynd	af	íþróttafólki	

eða	áhrifavaldi	á	samfélagsmiðlum	í	könnuninni.	Tafla	8	sýnir	fjölda	svara,	meðaltal	og	

staðalfrávik.	

Tafla	8.	Kaupáform	út	frá	áhrifavöldum	

Hversu	líklegt	eða	ólíklegt	er	að	þú	kaupir	
vörur	frá	vörumerkinu	Nike	næst	þegar	þú	

verslar	þér	íþróttafatnað?	

N	 M	 Sf	

Íþróttafólk	 211	 3,68	 0,07	

Áhrifavaldar	á	miðlum	 232	 3,87	 0,06	
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Ljóst	er	að	ekki	er	munur	á	því	hvort	einstaklingar	kaupi	sér	íþróttafatnað	út	frá	þessum	

tveimur	 hópum	 t(441)=0,05;	 p>0,05.	 Báðar	 tegundir	 af	 áhrifavöldum	 skoruðu	 að	

meðaltali	minna	en	4,	þeir	voru	þó	báðir	mitt	á	milli	svarmöguleikans	hvorki	né	(3)	og	

sammála	 (4).	Með	 þessum	niðurstöðum	má	 álykta	 að	 einstaklingar	 kunni	 almennt	 að	

meta	 vörumerkið	 Nike	 og	mögulega	 hefðu	 sömu	 niðurstöður	 komið	 í	 ljós	 ef	 einungis	

mynd	af	Nike	og	enginn	áhrifavaldur	hefði	verið	á	myndinni.		

Í	töflu	9	má	sjá	viðhorf	þátttakenda	til	auglýsinga	líkt	og	fram	kom	í	könnuninni,	

þ.e.	mynd	af	áhrifavaldi	í	fatnaði	frá	íþróttamerkinu	Nike.	

Tafla	9.	Auglýsing:	Lýsandi	tölfræði		

Mér	finnst	auglýsing	af	
þessu	tagi	vera:	

N	 M	 Sf	

Viðkunnanleg	 446	 3,01	 1,17	

Góð	 448	 2,95	 1,14	

Aðlaðandi		 445	 2,88	 1,12	

Ánægjuleg	 446	 2,85	 1,06	

Skemmtileg	 445	 2,78	 1,09	

Ef	 skoðað	 er	 töfluna	 þá	 má	 sjá	 að	 almennt	 kom	 þessi	 auglýsing	 ekki	 vel	 út	 meðal	

þátttakenda.	 Í	 öllum	 tilfellum	voru	þátttakendur	ósammála	eða	hlutlausir	 um	þættina	

sem	áttu	að	einkenna	góða	auglýsingu.		

Framkvæmt	 var	 t-próf	 til	 að	 kanna	 hvort	 munur	 væri	 á	 hvort	 þátttakendum	

fannst	auglýsingin	góð	út	frá	því	hvers	konar	áhrifavaldur	birtist	í	könnuninni	en	í	töflu	

10	má	sjá	niðurstöður	t-prófsins.	
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Tafla	10.	Viðhorf	til	auglýsingar	eftir	tegund	áhrifavalds	

Mér	finnst	
auglýsing	af	

þessu	tagi	vera:	

Áhrifavaldar	 N	 M	 Sf	 T-próf	

Aðlaðandi	 Íþróttafólk	 208	 3,25	 0,95	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 237	 2,55	 1,15	 t(443)	=	7,05;	p	<	0,05	

Góð	 Íþróttafólk	 211	 3,45	 0,91	 	
	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 237	 2,50	 1,14	 t(446)	=	9,75;	p	<	0,05	

Skemmtileg	 Íþróttafólk	 209	 3,08	 0,97	 	

	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 236	 2,52	 1,12	 t(443)	=	5,63;	p	<	0,05	

Ánægjuleg	 Íþróttafólk	 209	 3,19	 0,91	 	

	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 237	 2,54	 1,09	 t(444)	=	6,80;	p	<	0,05	
Viðkunnanleg	 Íþróttafólk	 209	 3,42	 0,94	 	

	 Áhrifavaldar	á	miðlum	 237	 2,65	 1,13	 t(444)	=	7,83;	p	<	0,05	
	

Líkt	og	 sjá	má	 í	 töflu	10	hér	 að	ofan	þá	 skorar	 íþróttafólkið	 almennt	hærra	heldur	en	

áhrifavaldarnir	 á	 samfélagsmiðlum	 þegar	 athugað	 var	 hvort	 þátttakendum	 þyki	

auglýsingin	góð.	Þegar	á	heildina	er	litið	sýna	niðurstöður	að	einstaklingar	kunna	frekar	

að	 meta	 auglýsingu	 af	 þessum	 toga	 ef	 íþróttafólk	 kemur	 fram	 í	 henni	 heldur	 en	

áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum.	 Þó	 svo	 að	 íþróttafólkið	 hafi	 komið	 betur	 út	 en	

áhrifavaldarnir	 á	 samfélagsmiðlum	 þá	 skoruðu	 þeir	 ekki	 það	 hátt	 að	 það	 sé	 hægt	 að	

segja	að	þátttakendum	hafi	þótt	auglýsingin	betri.	Af	þeim	fimm	þáttum	sem	skilgreina	

góða	 auglýsingu	 sem	 fram	 komu	 í	 töflu	 10	 þá	 skoruðu	 auglýsingar	 sem	 innihéldu	

íþróttafólk	einungis	3,28	að	meðaltali.	Niðurstöður	leiða	því	í	ljós	að	þátttakendur	voru	

frekar	hlutlausir	þegar	kom	að	auglýsingunni	þ.e.	að	þeim	hafi	hvorki	fundist	hún	góð	né	

slæm	ef	hún	innihélt	íþróttafólk.			

	

6.5 Kaupáform	og	trúverðugleiki		

Þar	 sem	 munur	 var	 á	 trúverðugleika	 áhrifavaldanna	 á	 samfélagsmiðlum	 og	

íþróttafólksins	 var	 ákveðið	 að	 kanna	 hvort	 tengsl	 væru	 á	 milli	 trúverðugleika	 og	

kaupáforma.	 Til	 þess	 að	 kanna	 hvort	 að	 tengsl	 væru	 á	 milli	 trúverðugleika	

áhrifavaldanna	 og	 kaupáforma	 var	 Pearson’s	 r	 fylgnipróf	 (e.	 pearson	 correlation)	

framkvæmt	 fyrir	 hvern	þátt.	Niðurstöður	 sýndu	 að	 trúverðugleiki	 áhrifavaldanna	 segir	
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ekki	 til	 um	 kaupáform	 þar	 sem	 fylgnin	 var	 í	 öllum	 tilfellum	mjög	 lág.	 Fylgni	 þáttarins	

traustverðugleiki	og	kaupáforma	var	r(388)	=	0,13;	p	<	0,001.	Hjá	þættinum	sérþekking	

og	 kaupáformum	 var	 fylgnin	 r(388)	 =	 0,11;	 p	 <	 0,001	 og	 hjá	 þættinum	 þokki	 og	

kaupáformum	mældist	fylgnin	r(388)	=	0,19;	p	<	0,001.			
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7 Umræður	

Markmið	rannsóknarinnar	var	þrennskonar,	 í	 fyrsta	 lagi	var	markmiðið	að	skoða	hvort	

munur	sé	á	trúverðugleika	frægs	íþróttafólks	og	áhrifavalda	á	samfélagsmiðlum.	Í	öðru	

lagi	var	markmiðið	að	skoða	hvort	áhrifavaldar	á	samfélagsmiðlum	eða	íþróttafólk	hefði	

meiri	áhrif	á	kaupáform.	Í	þriðja	og	síðasta	lagi	var	markmiðið	að	kanna	hvort	auglýsing	

íþróttavörumerkja	 sé	 álitin	 vera	 betri	 ef	 hún	 inniheldur	 áhrifavald	 á	 samfélagsmiðlum	

eða	íþróttamann	eða	íþróttakonu.		

Fyrri	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 íþróttavörumerki	 noti	 oft	 fræga	 íþróttamenn	 í	

auglýsingaherferðum	sínum	vegna	þess	að	þeir	eru	álitnir	trúverðugir	(Tripp	o.fl.,	1994;	

Silvera	og	Austad,	2003;	Seno	og	Lukas,	2007).	Trúverðugleiki	er	mældur	með	þremur	

víddum	 sem	 eru	 sérþekking,	 traustverðugleiki	 og	 þokki	 (Ohanian,	 1991).	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 munur	 var	 á	 trúverðugleika	 íþróttafólks	 og	 áhrifavalda	 á	

samfélagsmiðlum.	 Ragnheiður	 Sara	 og	 Jón	 Arnór	 komu	 talsvert	 betur	 út	 úr	

trúverðugleikamælingu	 heldur	 en	 Sunneva	 og	 Helgi.	 En	 íþróttafólkið	 kom	 betur	 út	 í	

öllum	 þremur	 víddunum	 og	því	 er	 ljóst	 að	 íþróttafólk	 sé	 álitið	 trúverðugra	 heldur	 en	

áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum.	 Niðurstöður	 sýndu	 að	 sérþekking	 íþróttafólksins	

mældist	mun	meiri	en	áhrifavaldanna,	þokki	og	traustverðugleiki	var	þá	einnig	meiri	hjá	

íþróttafólkinu	 sem	 skoraði	 frekar	 hátt	 í	 þeim	 þætti	 en	 áhrifavaldarnir	 ekki.	 Ohanian	

(1991)	 sýndi	meðal	 annars	 fram	 á	 að	 ef	 frægur	 aðili	 hefur	 sérþekkingu	 þá	 eru	miklar	

líkur	á	að	hann	hafi	áhrif	á	kaupákvörðun	neytenda.	

	Yoon	og	Choi	gerðu	rannsókn	árið	2005	sem	sýndi	að	einstaklingar	sem	kunna	

að	meta	auglýsingu	sem	inniheldur	íþróttamann	eða	konu	kunna	einnig	að	meta	vöruna	

sem	 verið	 er	 að	 auglýsa.	 Ástæðan	 er	 sú	 að	 áhorfandinn	 tekur	 frekar	 mark	 á	

auglýsingunum	 þegar	 einstaklingur	 með	 sérþekkingu	 úr	 sinni	 íþrótt	 er	 talsmaður	

vörunnar.	Það	eykur	einnig	áreiðanleika	vörunnar	meðal	áhorfenda	þegar	íþróttamaður	

úr	þeirri	 íþrótt	þar	sem	varan	er	notuð	auglýsir	vöruna	 (Yoon	og	Choi,	2005).	Erdogan	

o.fl.	 (2001)	 héldu	 því	 fram	 að	 áreiðanleiki	 upplýsinga	 sé	 lykilatriði	 til	 þess	 að	 sá	 sem	

miðlar	 skilaboðunum	 nái	 árangri.	 Því	 er	 mikilvægt	 fyrir	 markaðsfólk	 sem	 vinnur	 að	

markaðsstarfi	 íþróttavara	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 líklegra	 er	 að	 neytendur	 taki	 mark	 á	

einstaklingnum	 í	 auglýsingunni	 ef	 hann	 hefur	 sérþekkingu	 og	 sé	 álitinn	 áreiðanlegur	

upplýsingagjafi.			
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Ef	 einstaklingar	eru	álitnir	 traustverðugir	og	aðlaðandi	 af	neytendum	eru	meiri	

líkur	á	að	þeir	kaupi	vöruna	(Wang	og	Scheinbaum,	2018).	Niðurstöður	rannsóknarinnar	

sýndu	fram	á	að	íþróttafólkið	var	álitið	bæði	traustverðugt	og	aðlaðandi	en	áhrifavaldar	

á	samfélagsmiðlum	voru	álitnir	aðlaðandi	en	ekki	verulega	traustverðugir.	

Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 það	 séu	 tveir	 eiginleikar	 sem	 mikilvægt	 er	 að	

einstaklingur	hafi	sem	miðlar	skilaboðum	áfram	svo	hann	sé	sannfærandi	meðal	þeirra	

sem	meðtaka	 skilaboðin.	 Þessir	 eiginleikar	 eru	 áreiðanleiki	 og	 viðkunnanleiki	 (Cialdini,	

2007).	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	íþróttafólk	var	álitið	áreiðanlegt	og	viðkunnanlegt.	Því	

ættu	 niðurstöður	 að	 leiða	 í	 ljós	 að	 íþróttafólk	ætti	 að	 hafa	meiri	 áhrif	 á	 kaupáform	á	

íþróttavörum	 en	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum.	 Svo	 reyndist	 þó	 ekki	 vera	 þar	 sem	

enginn	munur	var	á	milli	áhrifavaldanna	þegar	kom	að	kaupáformum	einstaklinga.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 styðja	 ekki	 fyrri	 rannsóknir	 Hovland	 og	 Weiss	

(1951)	 og	 Lafferty,	 Goldsmith	 og	 Newell	 (2002).	 Þeir	 sögðu	 að	 trúverðugleiki	

einstaklinga	 í	 auglýsingum	 hafi	 bein	 áhrif	 á	 kaupáform	 neytenda	með	 þeim	 hætti	 að	

viðhorf	 gagnvart	 auglýsingunni	 og	 vörumerkinu	 sjálfu	 verður	 betra.	 Þó	 svo	 að	

trúverðugleiki	 íþróttafólksins	 reyndist	 vera	 meiri	 sýndu	 niðurstöður	 að	 trúverðugleiki	

áhrifavaldanna	segir	ekki	til	um	kaupáform	þar	sem	fylgnin	var	í	öllum	tilfellum	mjög	lítil.	

Ekki	 var	 munur	 á	 kaupáformum	 eftir	 því	 hvort	 einstaklingar	 fengu	 auglýsingu	 með	

íþróttafólki	 eða	 áhrifavöldum	á	 samfélagsmiðlum.	Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	

að	báðar	tegundir	áhrifavalda	hafa	álíka	mikil	áhrif	á	kaupáform	en	ekki	reyndist	munur	

þar	á.	Með	niðurstöðum	má	álykta	að	einstaklingar	kunni	almennt	að	meta	vörumerkið	

Nike	 og	mögulega	 hefðu	 sömu	 niðurstöður	 komið	 í	 ljós	 ef	 einungis	mynd	 af	 Nike	 og	

enginn	 áhrifavaldur	 hefði	 verið	 á	 myndinni.	 Ástæðan	 fyrir	 þessum	 niðurstöðum	 gæti	

mögulega	 verið	 vegna	 þess	 að	 þátttakendur	 voru	 annað	 hvort	 ekki	 að	 tengja	 við	

einstaklinginn	á	myndinni	eða	þá	auglýsinguna	sjálfa.			

Frægt	íþróttafólk	er	notað	í	auglýsingum	til	að	auka	líkur	á	að	markhópurinn	veiti	

auglýsingaskilaboðum	 athygli	 (Sternthal,	 Phillips	 og	 Dholakia,	 1978;	Marketing	 charts,	

2014).	Það	hefur	verið	 sýnt	 fram	á	að	viðvera	 frægra	einstaklinga	 í	auglýsingum	hefur	

mikil	áhrif	á	huga	neytenda	(Assael,	1984;	Kamins	og	Gupta,	1994;	Priyanka	o.fl.,	2017).	

Nýleg	rannsókn	sýndi	að	auglýsingar	með	frægum	aðilum	hafi	sterk	áhrif	á	kaupáform.	

Sama	 rannsókn	 sýndi	 fram	 á	 að	 það	 skiptir	 ekki	 máli	 hvort	 frægi	 aðilinn	 sé	

kvikmyndastjarna,	leikari	eða	íþróttamanneskja	því	þeir	sem	eru	frægir	hafi	alltaf	meiri	
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áhrif	en	aðili	sem	er	óþekktur	(Adnan	o.fl.,	2017).	Í	ljósi	þessa	má	því	segja	að	þar	sem	

íþróttafólkið	sem	notað	var	í	rannsókninni	var	þekktara	en	áhrifavaldarnir	þá	ættu	þeir	

að	 hafa	 meiri	 áhrif	 á	 kaupáform.	 Svo	 reyndist	 þó	 ekki	 vera	 og	 virðist	 vera	 sem	

þátttakendur	 rannsóknarinnar	 hafi	 ekki	 náð	 að	 tengja	 vel	 við	 auglýsinguna	 og/eða	

mögulega	ekki	veitt	auglýsingunni	nógu	mikla	athygli.	

Þó	 svo	 að	 áhrifavaldarnir	 á	 samfélagsmiðlum	 hafi	 ekki	 komið	 ýkja	 vel	 út	 úr	

þessari	 rannsókn	 þá	 er	 samt	 sem	 áður	 mikilvægt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 auglýsa	 og	 vera	

sýnilegir	 á	 samfélagsmiðlum.	 Neytendur	 eru	 sífellt	 að	 leita	 meira	 og	 meira	 til	

samfélagsmiðla	 og	 líta	 svo	 á	 að	 þeir	 séu	 áreiðanlegri	 vettvangur	 fyrir	 upplýsingar	 um	

vörur	og	þjónustu	heldur	en	upprunalegu	kynningaráðarnir	(Foux,	2006).	Ching-Wei	Ho	

(2013)	sýndi	fram	á	að	þátttaka	neytenda	á	samfélagsmiðli	líkt	og	Facebook	hefur	bein	

jákvæð	 áhrif	 á	 traust	 og	 trúverðugleika	 vörumerkisins	 og	 vörumerkjasamfélagsins.	

Vitund	 um	 vörumerki	 hefur	 áhrif	 á	 kauphegðun	 neytenda	 og	 eykur	 traust.	 Í	 ljósi	

niðurstaða	 rannsóknarinnar	 má	 sjá	 mikilvægi	 þess	 að	 markhópur	 þekki	 viðkomandi	

einstaklinga	vel	sem	auglýsir	vöru	eða	þjónustu.	Ef	neytendur	eiga	ekkert	sameiginlegt	

með	 einstaklingnum	 í	 auglýsingunni	 þá	 eru	 minni	 líkur	 á	 að	 þeir	 kaupi	 vöruna	 eða	

þjónustuna	(Schiffman	o.fl.,	2012).	

Líkt	og	 fram	hefur	 komið	er	mikilvægt	að	neytendum	 líki	 vel	 við	einstaklinginn	

sem	auglýsir	vöru	eða	þjónustu	og	að	þeir	eigi	auðvelt	með	að	bera	sig	saman	við	þá.	Til	

að	mynda	 er	 líklegra	 að	 neytendum	 líki	 betur	 við	 einstaklinginn	 sem	 kynnir	 vöru	 eða	

þjónustu	ef	þeir	hafa	líkan	bakgrunn,	skoðanir	eða	lifi	svipuðum	lífsstíl	(Cialdini,	2001).	

Fram	 hefur	 komið	 að	 þó	 svo	 að	 neytendur	 eigi	 samleið	 með	 frægum	 einstaklingi	 í	

auglýsingu	þá	geti	samt	sem	áður	myndast	ákveðin	fjarlægð	á	milli	þeirra	vegna	frægðar	

viðkomandi	 (Chan	 og	Misra,	 1990).	Miðað	 við	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 þá	 virðist	

vera	 sem	 þessi	 fjarlægð	 hafi	 verið	 viðvarandi	 meðal	 þátttakenda	 og	 fræga	

íþróttafólksins.	Ef	einstaklingurinn	 í	auglýsingunni	er	álitinn	aðlaðandi	þá	er	 líklegra	að	

hann	 sé	 álitinn	 viðkunnanlegur	 (Joseph,	 1982).	 Ef	 einstaklingurinn	 er	 viðkunnanlegur	

ætti	það	að	leiða	til	þess	að	einstaklingurinn	sé	álitinn	traustverðugri.	Að	þessu	sögðu	er	

vert	að	nefna	að	íþróttafólkið	kom	vel	út	í	öllum	þessum	þáttum,	þokka,	viðkunnanleika	

og	traustverðugleika.		

Kaupáform	hafa	 verið	 viðfangsefni	margra	 rannsókna	 en	minna	 hefur	 þó	 verið	

rannsakað	hvaða	áhrif	blogg	og	aðrir	samfélagsmiðlar	hafa	á	kaupáform	(Saxena,	2011).	
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Rannsókn	 Hsu	 og	 Tsou	 (2011)	 staðfesti	 að	 blogg	 sem	 fjalla	 um	 reynslu	 á	 vöru	 eða	

þjónustu	 hafa	 áhrif	 á	 kaupáform.	 Samkvæmt	 fyrri	 rannsókn	 (Kiireart,	 2016)	 þá	 höfðu	

áhrifavaldar	 sem	 blogguðu	meiri	 áhrif	 á	 kaupáform	 heldur	 en	 fræg	manneskja.	 Þessi	

rannsókn	 leiddi	 þó	 annað	 í	 ljós	 þar	 sem	 hvorki	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum	 né	

íþróttafólk	höfðu	mikil	áhrif	á	kaupáform	og	ekki	reyndist	munur	þar	á.		

Með	niðurstöðunum	er	í	raun	ekki	hægt	að	sjá	hvor	tegund	áhrifavaldanna	virkar	

betur	í	kynningarstarfi	á	íþróttavörum.	Það	er	þó	ljóst	að	trúverðugleiki	er	meiri	meðal	

íþróttafólks	 en	 áhrifavalda	 á	 samfélagsmiðlum.	 Það	 er	 mikilvægt	 að	 einstaklingurinn	

sem	notaður	er	í	kynningarstarfi	sé	álitinn	aðlaðandi,	sérfræðingur	og	traustverðugur	og	

kom	 íþróttafólkið	 betur	 út	 í	 öllum	 þessum	 þáttum.	 Einnig	 er	 vert	 að	 nefna	 að	

niðurstöðurnar	leiddu	í	ljós	að	auglýsing	var	álitin	ögn	betri	ef	hún	innihélt	íþróttamann	

eða	 íþróttakonu.	Gott	 er	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 ef	 auglýsa	 á	 vörur	 fyrir	 ákveðna	 íþrótt	 að	

íþróttafólkið	 sem	er	 í	 auglýsingunni	hafi	bakgrunn	 í	þeirri	 íþróttagrein	og	 sé	 talið	vera	

sérfræðingur.	Þar	með	aukast	 líkur	á	að	markhópur	verði	 fyrir	áhrifum	þeirra	og	kaupi	

vöruna	sem	verið	er	að	auglýsa	(Ohanian,	1991)	en	það	var	þó	ekki	rannsakað	í	þessari	

rannsókn.	 Ef	 markaðsfólk	 vill	 hefja	 samstarf	 með	 áhrifavöldum	 á	 samfélagsmiðlum	 í	

markaðsstarfi	 tengdu	 íþróttavörum	er	mikilvægt	 að	 áhrifavaldarnir	 séu	 trúverðugir	 og	

þekktir	 meðal	 markhópsins.	 En	 skýringin	 á	 því	 af	 hverju	 íþróttafólkið	 var	 talið	

trúverðugra	 gæti	 verið	 vegna	 þess	 að	 það	 var	 þekktara	 heldur	 en	 áhrifavaldarnir	 á	

samfélagsmiðlum.	Það	sýndi	sig	í	rannsókninni	að	áhrifavaldar	á	samfélagsmiðlum	gera,	

líkt	og	íþróttafólk,	lítið	til	að	auka	líkur	á	kaupáformum,	en	þeir	hefðu	þó	mögulega	gert	

það	ef	þeir	hefðu	verið	þekktari	meðal	þátttakenda.		

	

7.1 Takmarkanir	og	tillögur	að	frekari	rannsóknum	

Hafa	 verður	 í	 huga	 að	 ákveðnar	 takmarkanir	 geta	 legið	 í	 rannsókninni	 svo	 taka	 skal	

niðurstöðum	með	fyrirvara.	Rannsóknin	var	byggð	á	hentugleikaúrtaki	sem	leiddi	ekki	til	

jafns	 kynjahlutfalls	 og	 aldursdreifingar.	 Mun	 fleiri	 konur	 tóku	 þátt	 í	 könnuninni	 eða	

68,1%	á	móti	 31,7%	körlum	og	hefði	 því	 þurft	 að	 fá	 fleiri	 karlkyns	þátttakendur	 til	 að	

svara	könnuninni	til	að	endurspegla	þýðið	betur.	Þá	hefði	einnig	verið	gott	að	fá	stærra	

úrtak.	Orðalag	spurningalistans	gæti	einnig	haft	áhrif	á	svör	þátttakenda	í	spurningunni	

um	 kaupáform.	 Spurningin	 „Hversu	 ólíklegt	 eða	 líklegt	 er	 að	 þú	 kaupir	 vörur	 frá	
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vörumerkinu	Nike	 næst	 þegar	 þú	 verslar	 þér	 íþróttafatnað?“	 hefði	 getað	 verið	 orðuð	

öðruvísi.	Í	stað	þess	að	nefna	vörumerkið	Nike	hefði	verið	kjörið	að	kanna	kaupáform	á	

fatnaði	 sem	áhrifavaldurinn	 á	myndinni	 klæddist.	 Stærsta	 hindrunin	 er	 þó	 án	nokkurs	

vafa	 það	 hversu	 óþekktir	 áhrifavaldarnir	 á	 samfélagsmiðlunum	 voru.	 En	 ef	 þeir	 hefðu	

verið	þekktari	meðal	þátttakenda	þá	hefðu	niðurstöður	eflaust	verið	aðrar.	Einnig	hefði	

verið	kjörið	að	hafa	samskonar	myndir	af	áhrifavöldunum	í	eins	íþróttafatnaði	þar	sem	

allar	myndirnar	voru	ólíkar	og	sýndu	ekki	allar	eins	augljóslega	að	um	auglýsingu	væri	að	

ræða.	Ósamræmi	myndanna	og	myndgæða	gæti	þá	einnig	haft	áhrif.	Til	að	mynda	var	

myndin	af	áhrifavaldinum	Helga	Ómars	ekki	nógu	góð	þar	sem	andlit	hans	sást	ekki	nógu	

vel.	 Þá	 getur	 einnig	 verið	 að	 varan	 sem	 áhrifavaldarnir	 klæddust	 hafi	 ekki	 höfðað	 til	

þátttakenda.	Einnig	getur	það	hafa	haft	áhrif	á	niðurstöður	að	þátttakendur	fengu	mynd	

af	áhrifavaldi	af	tilviljun,	þ.e.	karlkyns	þátttakandi	fékk	ekki	endilega	karlkyns	áhrifavald	

og	öfugt.	Ef	dæmi	má	nefna	þá	getur	verið	að	karlkyns	þátttakandi	hafi	fengið	mynd	af	

kvenkyns	 áhrifavaldi	 og	hann	ekki	 náð	 tengja	 jafn	 vel	 við	 áhrifavaldinn	á	myndinni	 og	

hann	hefði	gert	ef	hann	hefði	verið	karlkyns.	Þetta	getur	haft	áhrif	á	spurningarnar	sem	

sneru	að	trúverðugleika,	kaupáformum	og	auglýsingunni.		

	 Tillögur	 að	 frekari	 rannsóknum	 væru	 að	 hafa	 heimsfræga	 einstaklinga	 bæði	

íþróttafólk	og	áhrifavalda.	Einnig	væri	gaman	að	athuga	hvort	munur	sé	á	trúverðugleika	

áhrifavalda	út	 frá	 lífsstíl	þátttakenda.	En	þar	sem	sameiginlegur	 lífsstíll,	bakgrunnur	og	

skoðanir	 áhrifavalda	 og	 neytenda	 er	 sagður	 hafa	 áhrif	 á	 kaupáform	 væri	 gaman	 að	

kanna	þann	vinkil	nánar.	Ekki	var	kannað	hvort	munur	væri	á	kaupáformum	milli	karla	

og	kvenna	og	ekki	mun	á	milli	aldurshópa.	Því	væri	gaman	að	sjá	hvort	munur	sé	á	milli	

kynja	sem	og	aldurshópa	á	kaupáformum,	trúverðugleika	og	skoðun	á	auglýsingunni.		

	 Áhugavert	 væri	 einnig	 að	 rannsaka	 annars	 konar	 vörur	 en	 íþróttavörur.	 Til	 að	

mynda	 snyrtivörur	 eða	 vörur	 tengdar	 fegurð	 þar	 sem	 þokki	 áhrifavaldanna	 gegnir	

mikilvægu	 hlutverki	 og	 gaman	 væri	 að	 sjá	 hvor	 tegund	 áhrifavalda	 myndi	 því	 skora	

hærra	 í	 þesskonar	 rannsókn.	 En	 þá	 gæti	 íþróttafólk	 til	 að	 mynda	 ekki	 talist	 vera	

sérfræðingar	 eins	 og	 áhrifavaldar	 á	 samfélagsmiðlum	 gætu	 talist	 vera.	 Ef	 sambærileg	

rannsókn	yrði	framkvæmd	ættu	rannsakendur	að	nota	forprófun	á	bæði	íþróttafólkið	og	

áhrifavaldana	 á	 samfélagsmiðlum	 til	 þess	 að	 athuga	 hvort	 þeir	 passi	 við	 ákveðnar	

íþróttavörur	eða	íþróttavörumerki.	Einnig	ætti	að	passa	vel	upp	á	að	áhrifavaldarnir	séu	

allir	 vel	 þekktir.	 Bakgrunnur	 þátttakenda	ætti	 þá	 einnig	 að	 vera	 skoðaður	 betur	 hvað	
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varðar	tekjur,	en	þættir	eins	og	tekjur	og	menntun	gætu	haft	áhrif	á	niðurstöður	hvað	

varðar	kaupáform.	
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Viðauki	A	–	Spurningalisti	

	

Kæri	þátttakandi,	Til	að	byrja	með	þá	langar	mig	að	þakka	þér	kærlega	fyrir	sýndan	áhuga.	

Spurningakönnun	þessi	er	hluti	af	lokaverkefninu	mínu	við	MSc	í	Markaðsfræði	og	

alþjóðaviðskiptum	við	Háskóla	Íslands.	Verkefnið	er	unnið	undir	handleiðslu	Auðar	

Hermannsdóttur.		

Rannsóknin	snýr	að	áhrifavaldamarkaðssetningu	og	íþróttavörum.	Mér	þætti	rosalega	vænt	

um	ef	þú	gæfir	þér	tíma	til	að	svara	eftirfarandi	spurningum.	Könnunin	tekur	um	það	bil	3	til	

5	mínútur.	Athygli	er	vakin	á	því	að	svör	verða	ekki	rakin	til	einstaka	þátttakenda.		

Vakni	upp	einhverjar	spurningar	eða	hafir	þú	einhverjar	ábendingar	þá	er	þér	velkomið	að	

senda	mér	tölvupóst	á	eyr5@hi.is.	

Með	bestu	kveðju,		

Eyrún	Reynisdóttir	

	

Vinsamlegast	 virtu	 myndina	 hér	 að	 neðan	 vel	 fyrir	 þér	 og	 svaraðu	 svo	 eftirfarandi	

spurningum.		
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Kannast	þú	einstaklinginn	á	myndinni?		

Já	

Nei	

	
	

Vinsamlegast	taktu	afstöðu	til	þess	hversu	ósammála	eða	sammála	þú	ert	eftirfarandi	
staðhæfingum.	Mér	finnst	einstaklingurinn	á	myndinni:	
	
Mér	finnst	
einstaklingurinn	á	
myndinni	vera:		

Mjög	
ósammála	

Ósammála	 Hvorki	
né	

Sammála	 Mjög	
sammála	

Veit	
ekki	

Áreiðanlegur	 	 	 	 	 	 	
Traustverðugur	 	 	 	 	 	 	
Heiðarlegur	 	 	 	 	 	 	
Einlægur	 	 	 	 	 	 	
Sérfræðingur	 	 	 	 	 	 	

Faglegur	 	 	 	 	 	 	
Reynslumikill	 	 	 	 	 	 	
Hæfur	 	 	 	 	 	 	
Aðlaðandi	 	 	 	 	 	 	 	 	
Fágaður	 	 	 	 	 	 	
Myndarlegur	 	 	 	 	 	 	
Glæsilegur	 	 	 	 	 	 	
Kynþokkafullur	 	 	 	 	 	 	
	
	
Mér	finnst	auglýsing	
af	þessu	tagi	vera	

Mjög	
ósammála	

Ósammála	 Hvorki	
né	

Sammála	 Mjög	
sammála	

Aðlaðandi	 	 	 	 	 	
Góð	 	 	 	 	 	
Skemmtileg		 	 	 	 	 	
Ánægjuleg	 	 	 	 	 	
Viðkunnanleg	 	 	 	 	 	
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Hversu	ólíklegt	eða	líklegt	er	að	þú	kaupir	vörur	frá	vörumerkinu	Nike	næst	þegar	þú	
verslar	þér	íþróttafatnað	?	
	
Mjög	ólíklegt	

			
Ólíklegt	

			
Hvorki	né	

			
Líklegt	

			
Mjög	líklegt	

	
	
	
Hver	er	aldur	þinn?		
	

				
18	ára	eða	yngri	
			
18	-	27	ára	
			
28	-	37	ára	
			
38	-	47	ára	
			
48	-	57	ára	
			
58	-	67	ára	
	
68	ára	eða	eldri		

			
Hverjar	eru	heildartekjur	þínar	á	mánuðu	fyrir	skatt?	
	

				
Lægri	en	250	þúsund	
			
250.000	–	499.999	
			
500.000	–	749.999	
			
750.000	–	1.000.000	
			
Meira	en	ein	milljón	
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Hvert	er	hæsta	menntunarstig	sem	þú	hefur	lokið?	
	

				
Grunnskólapróf	eða	sambærilegt	

			
Stúdentspróf,	verslunarpróf	eða	sambærilegt					
			
Iðnskólapróf	
			
Grunnnám	í	háskóla	
			
Framhaldsnám	í	háskóla	
			
Doktorsnám	í	háskóla	
			
Annað	
		

_____________________	
	
		

		
	

	

	


