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Útdráttur 
 
Þróun á stafrænni markaðssetningu hefur aukist til muna og er ein helsta ástæða þess aukning 

notenda á Veraldarvefnum. Í kjölfar þess hefur markaðssetning tekið breytingum á síðustu 

árum og fela þær breytingar meðal annars í sér að fyrirtæki séu í auknum mæli að víkja frá 

hefðbundnum markaðsleiðum og vilja reyna á þau markaðstækifæri sem standa til boða á 

samfélagsmiðlum. Vegna þess hvernig samfélagsmiðlar hafa auðveldað fólki öll samskipti 

þurfa fyrirtæki í enn ríkari mæli en áður að huga vel að viðhorfum neytenda til fyrirtækisins og 

vörumerkja þess. 

 Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Verkefnið byggir á rannsókn og var markmiðið að greina hvort 

breytingar eigi sér stað á áhrifamætti markaðssamskipta gegnum áhrifavalda ef fleiri en einn 

áhrifavaldur kynnir sömu skilaboð á sama tíma. Einnig var kannað hver viðhorf neytenda væru 

til þessarar tilteknu vöru/þjónustu. Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð í 

formi djúpviðtala, sem tekin voru við tíu ungar konur. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að áhrifamáttur markaðssamskipta getur orðið fyrir breytingum, eftir því hversu mikill 

fjöldi áhrifavalda auglýsir sömu vörur á sama tíma. Enn fremur leiddu niðurstöður í ljós að 

viðhorf þátttakenda til áhrifavaldamarkaðssetningar almennt sé fremur jákvætt. Þegar margir 

áhrifavaldar auglýsa sömu vörur eða þjónustu á sama tíma verður viðhorfið hins vegar töluvert 

neikvæðara.   
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1. Inngangur 
Þróun á stafrænni markaðssetningu hefur aukist til muna og er ein helsta ástæða þess aukning 

notenda á Veraldarvefnum (Schwarzl og Grabowska, 2015). Í kjölfar þess hefur 

markaðssetning tekið breytingum á síðustu árum og fela þær breytingar í sér að fyrirtæki séu í 

auknum mæli að víkja frá hefðbundnum markaðsleiðum og vilja reyna á þau markaðstækifæri 

sem standa til boða á samfélagsmiðlum (Alharbie, 2015). Markaðssetning er stór þáttur í 

velgengni fyrirtækja og þurfa þau að hafa í huga nokkur mikilvæg skref þegar kemur að 

markaðssetningu. Þessi mikilvægu skref felast meðal annars í því að greina frá samvali 

söluráða (e. marketing mix), eða nánar tiltekið að greina frá vöru, verði, vettvangi og vegsauka 

(Dibb og Carrigan, 2013).  

Samkvæmt rannsókn Gerber, Terblanche-Smit, Crommelin (2014) er eitt af helstu 

markmiðum markaðssetningar að búa til og viðhalda vörumerkjavitund sem vísar til styrkleika 

vörumerkis í huga neytenda. Þannig mætti segja að vörumerkjavitund snúist ekki einungis um 

það hversu margir vita af vörumerki heldur hversu auðvelt er fyrir neytendur að muna og taka 

eftir því. Ein af ástæðum fyrir vaxandi mikilvægi auglýsinga er sú að þær gegna stóru hlutverki 

í því að þróa og viðhalda vörumerkjavirði. Í rannsókn Sánchez-Casado, Tomaseti-Solano og 

Cegarra-Navarro (2013) kemur fram að til þess að þróa vörumerkjavitund og vörumerkjavirði 

geta fyrirtæki notast við markaðssetningu á samfélagsmiðlum, þar sem neytendur hagnast á 

einhvern hátt.  

Samfélagsmiðlar eiga mikinn þátt í því hvernig einstaklingar, fyrirtæki og aðrir eiga í 

samskiptum sín á milli. Þeir veita aðgang að stórum hópi einstaklinga, einfalda samskipti og 

fela í sér tiltölulega lítinn kostnað (Minton, Lee, Orth, Kim og Kahle, 2012). Til að þróa stefnu 

í markaðsherferðum á samfélagsmiðlum og hanna viðeigandi auglýsingar, verða markaðsmenn 

að þekkja og skilja hvatninguna sem fylgir notkun samfélagsmiðla (Zhu og Chen, 2015). 

Samkvæmt gögnum frá Statista (2018) er fjöldi notenda samfélagsmiðla að aukast verulega og 

er áætlað að sá fjöldi verði um 2,62 milljarðar notenda í lok árs 2018. Vinsælustu miðlarnir eru 

oftast fáanlegir á mörgum tungumálum, sem gerir neytendum kleift að vera í sambandi hvort 

við annað þrátt fyrir landfræðilegar, stjórnmálalegar og viðskiptalegar hindranir („Most 

popular social networks worldwide as of April 2018, ranked by number of active users“, 2018). 

Samfélagsmiðlar hafa auðveldað samskipti milli einstaklinga og því þurfa fyrirtæki í enn ríkari 

mæli en áður að huga vel að viðhorfum neytenda til fyrirtækisins og vörumerkja þess. 

Samkvæmt Duffet (2017) hafa nýlegar rannsóknir á viðhorfum neytenda til markaðssetningar 

á samfélagsmiðlum gefið til kynna að neytendur geti verið með bæði jákvætt og neikvætt 
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viðhorf til auglýsinga á samfélagsmiðlum. 

Orðstír frá þekktum einstaklingum er talinn trúverðug heimild til þess að búa til jákvætt 

umtal (e. word-of-mouth) varðandi tiltekna vöru eða þjónustu en skortur er þó af rannsóknum 

sem kanna trúverðugleika sem mismunandi tegunda orðstírs. Hvernig markhópurinn lýtur á 

uppruna skilaboða til að öðlast þekkingu og skilning vöru eða þjónustu byggist á trúverðugleika 

tiltekinna einstaklinga. Trúverðuleiki byggist á trausti, hversu heillandi einstaklingar eru og 

þekkingu þeirra á vöru eða þjónustu sem verið er að kynna (Djafarova og Rushworth, 2017). 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvort breytingar eigi sér stað á áhrifamætti 

markaðssamskipta með áhrifavöldum ef fleiri en einn áhrifavaldur kynnir sömu skilaboð á 

sama tíma. Trúverðugleiki áhrifavalda var einnig metinn, eða nánar tiltekið hvaða áhrif það 

hefur á ímynd vöru í augum neytandans, ef varan er auglýst af mörgum áhrifavöldum á sama 

tíma. Við gerð þessarar rannsóknar var notast við eigindlega nálgun sem fólst í djúpviðtölum 

en þau voru valin með það í huga að rannsakendur fengju innsýn í viðhorf fólks til áhrifavalda 

og trúverðugleika þeirra (Háskóli Íslands: Félagsvísindastofnun, 2014a). Rannsakendur  settu 

fram tvær rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara með rannsókn sem felst í 

einstaklingsviðtölum við almenna neytendur og einstaklinga sem notast við samfélagsmiðla. 

Rannsóknarspurningarnar eru svo hljóðandi:  

1. Breytist áhrifamáttur markaðssamskipta með áhrifavöldum ef margir 

áhrifavaldar eru að kynna sömu skilaboð á sama tíma?  

 

2. Hvert er viðhorf neytenda til viðkomandi vöru/þjónustu? 
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2. Markaðssetning 
Markaðssetning snýst um að skilgreina og uppfylla þarfir fólks (Kotler, 2012). Markaðssetning 

eru þær aðgerðir og ferlar sem gera fyrirtækinu kleift að búa til, miðla og skila verðmætum til 

viðskiptavina sinna og er einn af þeim mikilvægu þáttum þegar kemur að velgengi fyrirtækja 

(Arnett og Wittmann, 2014). Gegnum árin hafa markaðsaðstæður og aðferðir breyst í takt við 

breytingar í umhverfinu (Jayakrishnan, 2013). Samkvæmt Peter Drucker, þá er alltaf hægt að 

gera ráð fyrir að þörf sé fyrir einhverri sölu, en markmiðið með markaðssetningu er að selja og 

umfram allt að þekkja og skilja viðskiptavininn svo vel að varan eða þjónustan passi við hann 

og nánast selji sig sjál. Ef allt væri eins og best yrði á kosið ætti markaðssetning að leiða til 

þeirra viðskiptavina sem eru tilbúnir að kaupa (Kotler, 2012). 

 

2.1  Miðuð markaðssetning 

Markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærsla (e. postitioning) 

eru þrjú mikilvæg skref í markaðssetningu fyrir allar vörur og þjónustu (Jayakrishnan, 2013). 

Markaðshlutun var fyrst kynnt í markaðsfræði árið 1956 af Wendell Smith og hefur víða verið 

notuð síðan (Ernst og Dolnicar, 2018). Ferlið inniheldur þrjú skref, fyrsta skrefið byrjar á því 

að hluta niður markaðinn, í framhaldi er lögð áhersla á ákveðinn markaðshluta eða markhóp 

og endar ferlið svo á því að ákveða hvernig eigi að staðsetja sig í huga markhópsins og haga 

skilaboðum markaðssetningarinnar eftir því (Simkin og Dibb, 1998). Við markaðshlutun er 

markaðurinn vel skilgreindur og honum svo skipt upp í hluta eftir svipuðum þörfum. Helstu 

breytur sem eru mældar þegar verið er að skipta niður markaðinum eru óskir neytandans 

varðandi vöru og venjur í innkaupum (Kannisto, 2016). Í markaðsmiðun er valinn sérstakur 

hópur til að þjóna og er það einn af lykilþáttum í markaðsáætlun fyrirtækja (Jobber, 2010). 

Samkvæmt skýrslu Sales force (2013) kemur fram að þegar verið er að auglýsa, verði fyrirtæki 

að leita leiða til þess að miða skilaboðunum á réttan hóp af neytendum. Því meira sem 

auglýsingar eru sérsniðnar að réttum hópi því skilvirkari verða skilaboðin. 

Staðfærsla vöru er ein af þeim mikilvægu ákvörðunum sem markaðsstjórar taka. Þetta 

er ákvörðun sem hefur áhrif á helstu söluráða, eins og verð, sem getur síðan haft veruleg áhrif 

á hagnað fyrirtækisins (Lauga og Ofek, 2011). Staðfærsla getur skapað samkeppnisforskot, 

aðstoðað við val á viðeigandi markhópi og skilgreint þá vöru eða þjónustu sem  fyrirtæki bjóða 

upp á (Natter, Mild, Wagner og Taudes, 2008). Þegar kemur að samkeppni er átt við að 

ákvörðunin um staðfærslu vöru taki ekki einungis tillit til þarfa neytenda og 
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framleiðslukostnaðar, heldur líka til staðfærslu samkeppnisaðila. Með því er átt við hversu 

mikill munur á að vera milli varanna á markaði (Lauga og Ofek, 2011). 

 

2.2  Vörumerki 

Samkvæmt Campbell (2002) eru vörumerki óaðskiljanlegur hluti af markaðinum í dag og hvert 

sem litið er, eru vörumerki sjáanleg. Vörumerki auðkennir uppruna eða framleiðanda vörunnar 

og eiga neytendur það til að meta sömu vöruna á mismunandi hátt, vegna vörumerki þess 

(Kotler, 2012). Vörumerki eru verðmætar eignir fyrirtækja og er markmið þeirra að festa sig í 

huga og hjarta neytenda og því mikilvægt að styrkja góða mynd af vörumerkinu (Martinez, 

Polo og Chernatony, 2008). Þættir við hönnun vörumerkis eða vörumerkjaauðkenni eru nafn, 

merki og tákn sem auðkenna og aðgreina vörumerkið. Rannsóknir benda til þess að þessir 

hönnunarþættir hafi áhrif á hvernig neytendur tengja við viðkomandi vörumerki (Lieven, 

Grohmann, Herrmann, Landwehr og Tilburg, 2015).  

 

2.2.1  Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði er huglægt og óefnislegt mat neytandans á vörumerkinu, umfram hlutlægt 

skynjað gildi þess (Sanchez-Casado, Tomaseti-Solano og Cegarra-Navarro, 2013). Virði vöru 

eykst þegar byggt er upp sterkt vörumerki. Vörumerkjavirði er sá mismunur áhrifa á markaði 

á grunvelli fjárfestingar og vinnu sem lögð hefur verið í vörumerkið (Campbell, 2002). 
Hefðbundnar aðferðir við uppbyggingu á vörumerkjavirði byggjast á samþættum 

markaðssamskiptum. Hærra vörumerkjavirði leiðir af sér meiri sölu, hagnað og mótspyrnu fyrir 

samkeppnisaðila. Með þeim söluráðum sem fyrirtæki notast við getur það einbeitt sér að 

markhópnum og reynt að sannfæra hann að vilja eignast það sem fyrirtæki hefur upp á að bjóða. 

Í gegnum árin hefur verið notuð samþætt markaðssamskipti (e. integrated marketing 

communications) til þess að ná til og sannfæra neytendur (Pitta, Patino og Maddox, 2016). 
Vörumerkjavirði er óefnisleg eign fyrir fyrirtæki og eru til þrjár mismunandi nálganir 

til meta það. Þær fela í sér hvernig vörumerkjavirði er metið út frá neytendum, markaði og 

efnahag. Af þessum þremur nálgunum er neytendamiðuð nálgun ef til vill sú verðmætasta 

vegna þess að hún leyfir markaðsmönnum að bera kennsl á styrkleika og veiklega vörumerkis 

sem leiðir til þess að þeir skilji upptök virðisins (Pitta o.fl., 2016). Stjórnendur keppast við að 

búa til hátt virði í von um að það leiði til tryggðar við vörumerkið. Ávinningur af mikilli tryggð 

getur falið í sér minni leit af upplýsingum, jákvætt umtal, minni markaðskostnað og aukna 

markaðshlutdeild (Hariharan, Desai, Talukdar og Inman, 2018).  
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 Samkvæmt grein Sasmita og Suki (2015) segir að vörumerkjavirði tengist því að 

neytendur hafi aukið traust til tiltekins vörumerkis fram yfir vörumerki samkeppnisaðila, sem 

fær hann til að vilja greiða meira fyrir þá tilteknu vöru. Fyrirtæki með hátt vörumerkjavirði 

eiga því meiri möguleika á því að ná samkeppnisforskoti. 

 2.2.1.1   Neytendamiðað vörumerkjavirði 

Virði og viðhorf út frá neytendum er mikilvægur þáttur sem hefur áhrif á fjármagn og 

stöðugleika vörumerkis og kallast það neytendamiðað vörumerkjavirði (e. consumer based 

brand equity). Grundvöllurinn fyrir vörumerkjavirði út frá neytanda var sett fram í upphafi 20. 

aldar af Aaaker og Keller og lögðu þeir þá fram nokkur atriði og mælingar sem hafa verið 

samþykktar, breyttar, prófaðar og endurprófaðar í meira en tvo áratugi. Í raun má segja að 

algengustu þættirnir sem hafa áhrif á virði út frá neytanda sé þekking, ímynd, gæði, verðmæti, 

ánægja og tryggð (Tasci, 2018). Neytendamiðað vörumerkjavirði miðar að neytendum og að 

það hafi jákvæð áhrif á frammistöðu fyrirtækja (Chatzipanagiotou, Veloutsou og 

Christodoulides, 2016). Neytendamiðað vörumerkjavirði er skilgreint sem mismunur af 

þekkingu vörumerkis og á viðbrögðum neytenda við markaðssetningu vörumerkisins (Lassar, 

Mittal og Sharma, 1995).   

 

2.2.2  Vörumerkjaþekking 

Hægt er að skilgreina hugtakið vörumerkjaþekking sem þá persónulegu merkingu á vörumerki 

sem neytandi hefur í minni sínu eða allar þær lýsandi og matskenndar upplýsingar tengdar 

vörumerki (Sanchez-Casado o.fl., 2013). Markaðssamskipti gegna mikilvægu hlutverki í því 

að þróa vörumerkjaþekkingu vegna þess að markmiðið er að upplýsa, sannfæra og minna 

neytendur á vörumerkið. Það er að verða erfiðara að byggja upp vörumerkjaþekkingu þar sem 

núverandi markaðssamskipti einkennast af hækkandi fjölmiðlakostnaði, samskiptatækjum er 

að fjölga og sífellt erfiðara er að ná í gegn til neytenda. Til þess að bregðast við þessu eru mörg 

fyrirtæki farin að huga að því hvernig bæta má samskiptaáætlanir sínar með því að nota 

samþætt markaðssamskipti (e. integrated marketing communications), en þá er átt við að 

skilaboðin sem gefin eru út séu ávallt þau sömu sama hvaðan þau koma og tryggja þá ímynd 

vörumerkis sem leitast er eftir (Delgado-Ballester, Navarro og Sicilia, 2012). Þekking er 

lykillinn að því að styrkja virði vörumerkis en þessi þekking skiptist í vörumerkjavitund (e. 

brand awareness) og vörumerkjaímynd (e. brand image) (Gunnlaugsson og Guðlaugsson, e.d.). 
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2.2.2.1   Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitund segir til um hvort neytendur muna, taka eftir eða jafnvel vita af viðkomandi 

vörumerki. Vörumerkjavitund kemur á undan því að byggja upp vörumerkjavirði og hefur það 

áhrif á ákvarðanatöku neytenda. Það getur leitt til þess að þau vörumerki sem neytandi þekkir 

eigi meiri möguleika á að vera valin, fram yfir það vörumerki sem hann hefur ekki séð áður 

(Huang og Sarigöllü, 2012). Lengi hefur verið haldið fram að eitt af helstu markmiðum 

markaðssetningar sé að búa til og viðhalda vörumerkjavitund. Til þess eru endurteknar 

auglýsingar notaðar með þeim tilgangi að halda vörumerkinu í huga neytenda þegar kemur að 

ákvörðun hvaða vöru eða þjónustu skal velja. Vörumerkjavitund er talin hafa mikil áhrif á 

neytanda þegar hann stendur frammi fyrir þeirri ákvörðun um val á vörumerki og hvaða 

vörumerki hann velur á endanum (Macdonald og Sharp, 2000).  

Vörumerki hefur almennt verið viðurkennt sem ástæða fyrir vali neytenda og nota 

neytendur það oft til viðmiðunar, til þess að greina milli vara og sérstöðu þeirra, sem leiðir oft 

til meira trausts og öryggi neytenda þegar það kemur að því að taka ákvörðun (Sasmita og Suki, 

2015). Flest fyrirtæki miða sig að því að vera efst í huga neytenda þannig að þegar þeir hugsa 

um þá þörf sem varan eða þjónustan uppfyllir þá hugsi þeir um viðkomandi vörumerki (e. top 

of mind recall) (Campbell, 2002). 

2.2.2.2    Vörumerkjaímynd 

Samkvæmt Lee, Lee og Wu (2011) er vörumerkjaímynd sú heildarmynd sem neytendur hafa 

þegar þeir hugsa um viðkomandi vörumerki og sú sérstaða sem það hefur í samanburði við 

önnur vörumerki. Vörumerkjaímynd endurspeglar skynjun og mat neytenda (Chakraborty og 

Bhat, 2018). Í rannsókn sem gerð var af þeim Burmann, Scaefer og Maloney (2008) kemur 

fram að ein af grundvallarkenningum í markaðsfræði sé sú að vörumerkjaímynd spili stóran 

þátt í kaupákvörðun. Vegna þess hve mikilvæg áhrif vörumerkjaímynd hefur á hegðun 

mismunandi markhópa, er þeim helstu þáttum sem hugsanlega geta haft ímynd á vöruna veitt 

meiri athygli. Hægt er að skipta þessum áhrifaþáttum niður í þrjá í hluta, eða nánar tiltekið þeir 

þættir sem auðkenna vörumerki og hægt er að stjórna með vörumerkjastjórnun, persónulegar 

ákvarðanir neytenda og ytri þættir sem eru þeir þættir sem hafa áhrif á vörumerkið utan frá og 

ekki er hægt að stjórna af vörumerkjastjórnendum. 

Samkvæmt þeim Kim, Choe og Petrick (2018) hefur áhrifaríkt umtal frá heiðarlegum 

og þekktum einstakling þann möguleika að auka trúverðugleika á ímynd vörumerkis, draga úr 

neikvæðum viðhorfum gagnvart vörumerki og fullvissa neytendur um gildi umtalsins. 
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2.3  Samval söluráða (e. marketing mix) 

Söluráðarnir fjórir eða P-in fjögur,  eru verð (e. price), vara (e. product), vegsauki (e. 

promotion) og vettvangur (e. place). Þessir söluráðar mynda ramma til þess að innleiða 

aðgerðaáætlun á markaðsstjórnunarferlinu. Þessi hugmyndafræði er sterk og fjölhæf vegna 

þess að hver geiri eða markaður getur notast við hana (Festa, Cuomo, Metallo og Festa, 2016).  

Vara er áþreifanlegur hlutur eða óefnisleg þjónusta sem er framleidd eða er boðin neytendum 

á markaði. Verð er sú upphæð sem neytandi greiðir fyrir vöruna eða þjónustuna og er venjulega 

efnahagslegur kostnaður (Gordon, 2012). Samkvæmt Jayakrishnan (2013) er verð  mikilvægur 

þáttur í verkefnum tengdum markaðssetningu þar sem viðskiptavinir leita alltaf til sanngjarns 

verðs og virði fyrir peninginn, svo má því segja að verð sé stefnumótandi ákvörðun.  

Til að setja sem hagkvæmasta verðið þurfa markaðsmenn að taka tillit til viðbragða 

neytenda fyrir verðbreytingum á grundvelli efnahagslegra þátta, kaupákvörðunar, 

framleiðslukostnaðar og samkeppni ef við á (Theysohn, Klein, Völckner og Spann, 2013). 

Vettvangur er tilgreind staðsetning þar sem hægt er að kaupa vöru eða þjónustu sem getur bæði 

átt við verslanir og netverslanir. Vegsauki táknar samskiptin sem markaðsmenn nota á 

markaðinum, þ.m.t auglýsingar, almannatengsl, persónuleg sölumennska og sölukynningar 

(Gordon, 2012). 

 

2.4  Markaðssamskipti 

Samskipti er framleiðsla og skipti á efni og getur það verið gert með munnlegum, sjónrænum 

eða skriflegum hætti. Samskiptum er lýst sem því ferli, sem getur haft áhrif á viðhorf og hegðun 

einstaklinga og hópa. Við gerð á markaðssamskiptaferlinu þarf fyrst og fremst að skilja þarfir 

markhópsins til þess að samskiptin verði sem skilvirkust. Sterkt samband er á milli 

markaðssetningar og samskipta og mynda þeir þættir markaðssamskipti. Markaðssamskipti er 

það ferli sem gerir grein fyrir þeirri vöru eða þjónustu sem fyrirtæki veita neytendum, með það 

markmið í huga, að ná til fólks og gera þá að hugsanlegum neytendum  (Terkan, 2013). 

Samsettar birtingaáætlanir (e. marketing communcation mix) er samansafn af átta 

helstu samskiptaleiðunum sem eru auglýsingar, sölukynningar, viðburðir, almannatengsl og 

umfjöllun, bein markaðssetning, gangvirk markaðssetning, umtal og persónuleg sölumennska 

(Kotler, 2012). Nú til dags eru fleiri leiðir til þess að ná til markhópa en áður fyrr og 

þrýstingurinn til þess að taka réttar ákvarðanir um markaðssetningu, hvort sem það er að velja 

hvar eigi að auglýsa eða skilgreina hvaða skilaboð geta haft mest áhrif getur reynst mörgum 

erfiður (Key og Czaplewski, 2017). 
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2.4.1  Auglýsingar 

Auglýsingar koma á framfæri hugmyndum, vörum og þjónustu með mismunandi hætti sem 

miða að ákveðnum markhópi til að upplýsa, minna á eða sannfæra neytendur. Auglýsingar eru 

fyrst og fremst samskipti og geta átt sér stað með munnlegum, skriflegum eða sjónrænum hætti 

í þeim tilgangi að reyna sannfæra neytendur um ávinning tiltekinnar vöru eða þjónustu (Gerber 

o.fl., 2014).  Þegar auglýsingar ná til löngunar eða öfundar neytenda geta þær náð árangri til 

þess sannfæra og selja (Goldberg, 2011).  

 Samkvæmt Dina (2012) teljast nokkrar auglýsingar til hefðbundinna auglýsinga og má 

þar nefna sjónvarpsauglýsingar, auglýsingar í útvarpi og á prenti. Auglýsingar á 

Veraldarvefnum eru hentugar fyrir fyrirtæki til að auglýsa á hefðbundin hátt, en þær 

auglýsingar sem eru á samfélagsmiðlum og öðrum miðlum fela í sér töluvert fleiri kosti. Helstu 

kostir auglýsinga á Veraldarvefnum geta verið þeir að fyrirtæki geta miðað sig að ákveðnum 

markhópi, geta haft eftirlit með þeim og átt í virkum samskiptum við neytendur. 

 2.4.1.1 Vöruinnsetning  

Einstaklingar verða oft fyrir áhrifum auglýsinga sem kallast duldar auglýsingar. Þessi tegund 

af auglýsingatækni er almennt nefnd vöruinnsetning (e. product placement) og fer vaxandi á 

hefðbundnum miðlum (Gillespie og Joireman, 2016). Vegna mikils vöxt á miðlum sem standa 

til boða, hefur það reynst erfiðara að koma þeim skilaboðum til hugsanlegra neytenda. 

Vöruinnsetning hefur þar af leiðandi náð athygli markaðsmanna, þar sem hún er talin vera 

skilvirk leið til að ná til bæði núverandi og hugsanlegra viðskiptavina. Þessi tegund af 

markaðssetningu hefur verið notuð í kvikmyndum frá upphafi tuttugustu aldar. Flestar 

vöruinnsetningar innan samfélagsmiðla eru settar fram á einföldu formi þar sem höfundur setur 

fram eða framleiðir aðlaðandi efni sem kynnir vöru og gæti það verið mynd sem inniheldur svo 

upplýsingar um viðkomandi vöru (Liu, Chou og Liao, 2015). Hér á landi eru duldar auglýsingar 

bannaðar þar sem neytendur eiga rétt á því að vita hvenær verið er að reyna selja þeim vöru 

eða þjónustu. Tekið er fram í 6. gr laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 

nr. 57/2005 að auglýsingar skulu vera gerðar þannig að ekki leiki vafi á að um auglýsingu sé 

að ræða (Neytendastofa, e.d.). 

 

2.4.2  Umtal 

Umtal (e. word-of-mouth) eru bæði persónuleg og óformleg samskipti um reynslu á tiltekinni 

vöru eða þjónustu (Kiss og Bichler, 2008). Umtal hefur verið viðurkennt í mörg ár og er talið 
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hafa mikil áhrif á það sem fólk veit, finnur eða gerir (Groeger og Buttle, 2014). Neytendur 

deila upplýsingum um þær vörur og þjónustu sem þeir hafa prófað og má því segja að umtal sé 

mikilvæg markaðssetning fyrir fyrirtæki (Berger og Schwartz, 2011).  

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á mikilvægi umtals, þar sem átt er við að neytendur 

eigi í samskiptum sín á milli og mynda þannig viðhorf við kaupákvörðunartöku. Með því eru 

neytendur að draga úr áhættu þegar kemur að kaupum á vöru og þjónustu. Dreifing skilaboða 

er breytileg eftir því hversu ánægðir viðskiptavinir eru. Samkvæmt rannsókn þeirra Kiss og 

Bichler (2008) kemur fram að ánægja viðskiptavina leiðir af sér jákvætt umtal þeirra, sem síðan 

hefur jákvæð áhrif á sölu og markaðshlutdeild. Önnur rannsókn á umtali staðfestir að óánægja 

skapi meira umtal en ánægja. 

Umtal hefur það forskot á persónulega sölumennsku að því leiti að neytendur geta 

skynjað það að sá sem segir frá hefur enga hagsmuni að gæta af því að miðla upplýsingum. Í 

persónulegri sölumennsku hafa fyrirtæki fulltrúa sem fær greitt fyrir það að hafa áhrif á 

neytendur. Ólíkt auglýsingum er enginn kostnaður greiddur fyrir umtal en hins vegar geta 

fyrirtæki eytt töluverðum fjárhæðum til þess að búa það til. Umtalið getur átt sér stað augliti til 

auglits eða rafrænt og á meðan á samskiptunum stendur getur neytandinn spurt spurninga um 

reynslu á viðkomandi vöru eða þjónustu (Pitta o.fl., 2016). Ein helsta áskorun umtals er sú að 

erfitt getur verið að fylgjast með því efni sem kemur fram í einkasamræðum, en nýir rafrænir 

miðlar auðvelda beina athugun á því efni (Kiss og Bichler, 2008). 

Í grein Bughin, Doogan og Vetvik (2010) er fjallað um þrjár tegundir umtals sem 

markaðsmenn ættu að skilja. Þessar tegundir fela í sér umtal vegna upplifunar neytenda (e. 

experiential), umtal vegna afleiðinga (e. consequential) og vísvitandi umtal (e. intentional). 

Umtal vegna upplifunar er algengasta formið og leiðir það af sér beina upplifun neytandans af 

vöru eða þjónustu. Markaðsaðgerðir geta einnig verið upptök umtals, og er það oft kallað 

afleiðing umtals. Sú tegund umtals getur leitt til þess að neytendur verði beint varir við 

markaðssetningu og tala um þær sín á milli eða þau vörumerki sem verið er að auglýsa. 

Vísvitandi umtal er svo þriðja tegundin og er það þegar markaðsmenn nota orðstír frá þekktum 

einstaklingum (e. celebrity endorsement) til þess að koma af stað jákvæðu umtali um tiltekna 

vöru. Talið er að fyrir allar þessar tegundir af umtali sé mikilvægt fyrir markaðsmenn að skilja 

og mæla áhrif þeirra á bæði neytendur og á fjárhag sem geta verið bæði jákvæðar og neikvæðar 

(Bughin o.fl., 2010). 
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2.4.3  Stafræn markaðssetning 

Í rannsókn sem gerð var af þeim Tiago og Veríssimo (2014) kemur fram að markaðsmenn hafa 

viðurkennt mikilvægi stafrænnar markaðssetningar og hafa fjárfest verulegum fjármunum í 

þróun og framkvæmd á þeirri markaðssetningu. Engin ein aðferð er til staðar fyrir fyrirtæki til 

þess að ákvarða hversu miklu skuli fjárfesta í stafrænum miðlum.   

Tæknin hefur gert það að verkum að auðveldara er fyrir einstaklinga að deila 

upplýsingum með tölvupóstum, Facebook og öðrum samfélagsmiðlum (Chen og Berger, 

2016). Þegar upplýsingum er miðlað gegn endurgjaldi og felur í sér kynningu á ímynd, vöru 

eða þjónustu þá er hún auglýsing. Mikið af því efni sem birtist í fjölmiðlum og öðrum 

samfélagsmiðlum teljast því auglýsingar samkvæmt lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005 (Neytendastofa, e.d.). 

Netið er sérstakur miðill ekki síst vegna þess að hann getur komið til skila miklu magni 

upplýsinga til neytanda. Hins vegar getur þetta mikla magn upplýsinga valdið því að notandi 

fái of mikið af upplýsingum en það er líka raunin að upplýsingar skapa meiri þekkingu um 

vörumerkið. Þetta leiðir til sérstakrar tengingar við vörumerkið og getur leitt til ákveðins 

viðhorfs gagnvart vörunni og stuðlað að sköpun vörumerkjaímyndar (Crespo-Almendros og 

Barrio-García, 2016). Markaðssetning á samfélagsmiðlum er hluti af stafrænni 

markaðssetningu og er stjórnað í gegnum samfélagsmiðla sem hjálpar til við að skapa 

viðskipta- og neytendasambönd (Icha og Edwin, 2016). Rannsóknir sem gerðar hafa verið  á 

auglýsingum, bæði á samfélagsmiðlum og almennt auglýsingum á Netinu, hafa sýnt fram á það 

að viðhorf neytenda til auglýsinga á samfélagsmiðlum er mikilvægur þáttur í skilvirkni þess 

(Boateng og Okoe, 2015).  

Ein af stærstu breytingum í samskiptum milli einstaklinga er hröð fjölgun 

samfélagsmiðla. Þessi hraði vöxtur á Veraldarvefnum sem byggir á þeirri undirstöðu að 

auðvelda samskipti á netinu hefur haft veruleg áhrif á það hvernig einstaklingar hegða sér, 

umhverfi  þeirra og samskipti þeirra á milli (Tiago og Veríssimo, 2014). 

 

3. Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar geta verið skilgreindir sem vefsíður og smáforrit, sem gera notendum kleift 

að deila efni með vinum, fjölskyldu og fylgjendum (Pittman og Reich, 2016). Samfélagsmiðlar 

er einnig vettvangur sem hægt er að nota á ýmsan hátt, hvort sem það er til að tengja saman 

vini og fjölskyldur, eða til að aðstoða fyrirtæki við að tengjast viðskiptavinum sínum (Morrow, 

2014). Samkvæmt skýslu Sales force (2013) kemur fram að samfélagsmiðlar eru að verða bæði 
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þægilegri í notkun og mikilvægari, sem leiðir til þess að fleiri fyrirtæki eru farin að nota þá í 

ytri kynningar, markaðssetningu, tengingu við viðskiptavini og sem innri kerfi fyrir samskipti 

milli starfsmanna. Markaðssetning á samfélagsmiðlum hefur fengið mikla athygli að hluta til 

vegna þess að tölfræði hefur sýnt fram á að með þessari tilteknu markaðssetningu eru um 55% 

meiri líkur að munað sé eftir henni (e. recall) heldur en hinum hefðbundnum auglýsingum. 

Einnig kemur fram að samfélagsmiðlar hörfðu áhrif á neytendur í 90% tilvika.  

Markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla hefur gert það að verkum að völdin hafa 

færst til muna frá framleiðendum til neytenda. Þar sem neytendur geta nú tjáð skoðanir sínar, 

hvort sem þær eru neikvæðar eða jákvæðar og gert það fyrir miklum fjölda hugsanlegra 

neytenda (Icha og Edwin, 2016). Þrátt fyrir að fjöldi samfélagsmiðla sé nú þegar til staðar þá 

eru nýir stöðugt að bætast við og er mikilvægt fyrir fyrirtæki „að vera virk á 

samfélagsmiðlunum” til þess að ná árangri. Hvaða miðil á að velja veltur á markhópnum sem 

verið er að ná til. Hver samfélagsmiðill nær venjulega til ákveðins hóps fólks og ættu fyrirtæki 

að vera virk á þeim miðli þar sem viðskiptavinir þeirra eru til staðar (Kaplan og Haenlein, 

2010). Þessir miðlar fela í sér þann eiginleika að notendur geta stofnað persónulegan prófíl, 

tengjast öðrum notendum og vörumerkjum, skoðað, deilt, hlaðið inn og tekið á móti myndum, 

skilaboðum, myndskeiðum og öðru efni sem birtist á fréttaveitum þeirra (Phua, Jin og Kim, 

2017). Nú til dags eru samfélagsmiðlar á meðal þeirra miðla á markaði sem eru í hve hröðustu 

þróun og daglegur fjöldi notenda þeirra fer stöðugt hækkandi (Ungerman og Myslivcová, 

2014). Til þess að gera sér grein fyrir þessari miklu notkun á samfélagsmiðlum, þá var fjöldi 

notenda árið 2015 um 2,04 milljarðar og áætlað er að sú tala verði um 2,72 milljarðar notenda 

árið 2019 (Jung, 2017).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrirtæki ættu að nota samfélagsmiðla til að auðvelda 

samskipti við viðskiptavini, auka umferð um vefsíðu þeirra, greina ný tækifæri, fá viðbrögð frá 

viðskiptavinum sínum og almennt til að styðja við vörumerkið eða þjónustu sem fyrirtækið 

stendur fyrir (Michaelidou, Siamagka og Christodoulides, 2011). Samfélagsmiðlar eru almennt 

taldir vera skilvirkur vettvangur fyrir fyrirtæki til þess að tengjast við stóran hóp hugsanlegra 

viðskiptavina, með það í huga að dreifa upplýsingum varðandi fyrirtækið til fleiri neytenda. 

Þróun þessara miðla hefur aukið tengingu milli fyrirtækja og neytenda til muna og gerir þeim 

kleift að eiga í hröðum samskiptum. Samfélagsmiðlar hafa áhrif á marga þætti innan fyrirtækja, 

m.a. vörumerkið sjálft, vörumerkjavitund, tryggð viðskiptavina og kaupákvarðanir þeirra 

(Tajvidi og Karami, 2017).  

 Árið 2016 kom samfélagsmiðillinn Instagram með eiginleikann sem felur í sér sögur 

(e. stories), þar sem notendur geta birt öðrum fylgjendum efni í ákveðinn tíma. Sá eiginleiki 
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hefur gert það að verkum að margir áhrifavaldar færðu sig yfir á Instagram vegna þess hve 

auðvelt var að greina áhorfið. Nýlega hefur Snapchat breytt viðmóti sínu þannig að nú geta 

áhrifavaldar notað greiningarforrit til þess að greina hverjir þeirra áhorfendur eru og hver fjöldi 

áhorfa er við hverja auglýsingu. Þeir áhrifavaldar sem teljast til vinsælla og hafa stóran 

fylgjendahóp á Snapchat eru fyrstir til að fá aðgang að þessu tiltekna greiningarforriti 

(Peterson, 2018). 

Mikil aukning hefur átt sér stað í notendum samfélagsmiðla hér á landi. Eins og kemur 

fram í könnun á vegum Gallup frá árinu 2017, er greint frá því að 92% Íslendinga sem eru 18 

ára og eldri nota Facebook. Þeir sem nota samfélagsmiðilinn Snapchat eru 62%, Instagram 

notendur eru um 44% og Twitter notendur eru örlítið færri eða um 20%, sjá mynd 1 (Gallup, 

2017). 

 

 

 
Mynd 1: Greining á samfélagsmiðlanotkun á Íslandi 

Heimild: (Gallup, 2017)  

 

3.1  Facebook  

Samfélagsmiðillinn Facebook var stofnaður árið 2004, af þeim Mark Zuckerberg, Eduardo  

Saverin, Dustin Moskovitz og Chris Huges, nemendum við Harvard háskólann (Fuchs, 2017). 

Facebook er einn af vinsælustu samfélagsmiðlum heims og er virði miðilsins nú til dags um 

nokkrir milljarðar bandarískra dollara. Facebook er vefsíða sem gerir notendum kleift að skrá 

sig til að tengjast fjölskyldu, vinum og fleirum. Samfélagsmiðillinn hefur þann möguleika á að 

92%

62%

44%

28%
20% 17%

7%

Facebook Snapchat Instagram Pinterest Twitter LinkedIn Tinder
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deila myndum, myndböndum sem og athugasemdum til annarra notenda miðilsins 

(„Explained: What is Facebook?“, e.d.).  

  Síðustu ár hefur Facebook verið áhrifaríkur vettvangur til markaðssetningar fyrir þá 

sem vilja auglýsa vörumerki sín og þjónustu. Nýjustu tölur sýna fram á það að notendur 

samfélagsmiðilsins telja um tvo milljarða og gefur það augaleið að samfélagsmiðillinn er góður 

vettvangur til að ná til sem flestra einstaklinga á áhrifaríkan hátt (Dua, 2017).   

 

3.2  Snapchat 

Smáforritið Snapchat var stofnað árið 2011 af þeim Evan Spiegel, Reggie Brown og Bobby 

Murphy. Forritið gefur notendum þess möguleika á að deila myndum, myndskeiðum, texta og 

teikningum til annarra notenda (Pittman og Reich, 2016). Helsti eiginleiki forritsins og sá sem 

aðgreinir hann frá öðrum forritum er sá að myndir og myndskeið eru einungis sýnileg öðrum 

notendum í ákveðinn tíma eða frá 1 sekúndu í allt að 60 sekúndur (Martonik, 2017). Sá 

eiginleiki er talinn hvetja til frekari samskipta milli notenda samfélagsmiðilsins (Betters, 2018). 

Snapchat hefur þann eiginleika sem kallast Snapchat story þar sem notendur 

samfélagsmiðilsins geta deilt myndum og myndböndum með öðrum fylgjendum í 24 

klukkustundir („About my story“, e.d.) Það hefur sýnt sig í gríðarlegum fjölda daglegra notenda 

forritsins á verulega stuttum tíma og þá aðallega yngri notenda („What is Snapchat?“, e.d.). 

Tölfræði frá síðasta ársfjórðungi ársins 2017, sýnir 187 milljónir daglegra notenda um allan 

heim („Number of daily active Snapchat users from 1st quarter 2014 to 4th quarter 2017“, 

2018).  

 
3.3  Instagram 

Í október árið 2010 var samfélagsmiðillinn Instagram stofnaður af tveimur einstaklingum þeim  

Kevin Systrom og Mike Krieger (Bruner, 2016). Smáforritið felur í sér þann eiginleika að taka 

myndir og myndbönd, breyta þeim með ýmiskonar litum og síðan deila með öðrum 

einstaklingum, hvort sem það er á Instagram eða öðrum samfélagsmiðlum á borð við Facebook 

og Twitter (Frommer, 2010). Nýjasta uppfærsla forritsins felur í sér sögur (e. Instagram stories) 

sem myndir eða myndbönd, sem birtast öðrum fylgjendum  tímabundið og mynda 

einhverskonar sögu. Þessar sögur birtast öðrum fylgjendum í 24 klukkustundir (Read, 2016). 

Samkvæmt könnun frá árinu 2017, kemur fram að daglegir notendur Instagram sagna eru um 

300 milljónir („Instagram stories daily active users 2017 statistic“, 2018).  
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Frá því að samfélagsmiðillinn var stofnaður hefur notendafjöldi hans farið stigvaxandi. 

Í september árið 2017, hafði samfélagsmiðillinn um 800 milljónir virkra notenda á mánuði og 

um 500 milljónir notenda voru virkir dags daglega úti um allan heim („Instagram - Statistics 

& Facts“, e.d.). 

Í upphafi þessa árs var gerð könnun til að skoða hver aldur notenda væri um allan heim. 

Samkvæmt könnuninni voru flestir notendur á bilinu 18-24 ára, eða 31%. Hins vegar voru 

fæstir notendur á aldrinum 65+ eða einungis um 2% („Distribution of Instagram users 

worldwide as of January 2018, by age group“, 2018).  

 

3.4  Twitter 

Twitter á sér flókna sögu um stofnendur samfélagsmiðilsins, en frumkvöðlafyrirtækið Odeo og 

stofnendur þess eiga þann heiður. Nánar tiltekið voru það þeir Jack Dorsey, Noach Glass, Evan 

Williams og Biz Stone sem stofnuðu samfélagsmiðilinn Twitter árið 2006 (Bellis, 2018).  

Twitter er fréttaveita á Veraldarvefnum og sá samfélagsmiðill sem gefur einstaklingum 

þann möguleika á að eiga í samskiptum með skilaboðum sem kallast tíst (e. tweets). Tíst felur 

í sér það að senda stutt skilaboð til einstaklinga sem fylgja hver öðrum á samfélagsmiðlinum. 

Skilaboð sem þessi eru send með þeim tilgangi að þau séu gagnleg og áhugaverð fyrir aðra 

notendur (Gil, 2018). 

 

4. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum 
Með tilkomu markaðssetningar á samfélagsmiðlum, hefur það aukið til muna mikilvægi umtals 

(e. word of mouth) til að ná til hugsanlegra kaupenda (Freberg, Graham, McGaughey og 

Freberg, 2011). Auglýsingar hafa þýðingarmikið hlutverk þegar kemur að áhrifum á 

kauphegðun neytenda. Það getur því reynst fyrirtækjum vel að huga að skilvirkri 

auglýsingaherferð til þess eins að hvetja neytendur til fjárfestingar á þeim vörum og þjónustu 

sem fyrirtækin bjóða upp á (Arora og Sahu, 2013). Samkvæmt grein McCormick (2016) kemur 

fram að hefðbundnar auglýsingar vekja ekki lengur þá athygli í hugum neytenda eins og áður 

fyrr, og því hafa fyrirtæki verið að leita til áhrifavalda og annarra þekktra einstaklinga til þess 

að auglýsa vörur sínar og þjónustu.  

Allt frá því seint á 19. öld hafa þekktir einstaklingar verið notaðir við vörukynningar 

og markaðssamskipti (e. celebrity endorsement) og hafa markaðsmenn eytt háum fjárhæðum í 

þá tegund markaðssetningar í von um að það auki jákvæð áhrif á viðskiptavini og kauphyggju 
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þeirra (Malik, Sudhakar og Dutta, 2018). Þekktir einstaklingar geta verið áhrifamiklir 

meðmælendur með því að gefa umsögn um kosti þess að nota ákveðna vöru eða þjónustu eða 

starfað sem talsmenn (e. spokesperson) fyrir vörumerki yfir langt tímabil (Chan, Ng og Luk, 

2013).  

Í rannsókn sem gerðar var af þeim Djafarova og Rushwoth (2017) segir að til 

hefðbundna frægra einstaklinga teljast m.a. kvikmyndastjörnur, tónlistarmenn, íþróttahetjur, 

sjónvarpspersónur og rithöfundar. Þegar tekin er ákvörðun um hvort fyrirtæki eigi að fjárfesta 

í markaðssetningu í gegnum fræga einstaklinga, mun ákvörðunin að mestu leyti ráðast af 

fjármagni sem áætlað er að nota og þeim markmiðum sem á að ná. Ef fyrirtæki vilja að 

skilaboðin séu sýnileg og fjármagn er til staðar, getur markaðssetningin skilað miklum árangri. 

Á undanförnum árum hefur skotist fram á sjónarsviðið ný tegund þekktra einstaklinga sem eru 

áhrifavaldar á samfélagsmiðlum. Að nýta sér þjónustu þessara aðila til að markaðssetja vöru 

og þjónustu er fjárhagslega hagkvæm leið og getur skilað sér í miklum árangri og arðsemi fyrir 

fyrirtæki (Mediakix, 2017). 

 Þekktir einstaklingar eru nánar skilgreindir sem þeir einstaklingar sem njóta opinberrar 

viðurkenningar frá öðrum neytendum og nýta sér þá stöðu til að auglýsa ýmsar vörur og 

þjónustu (Malik o.fl., 2018). Samkvæmt Carter (2016) eru áhrifavaldar þeir einstaklingar sem 

hafa stóran fylgjendahóp og gert er ráð fyrir að þeir séu traustar raddir, sem hafa það tækifæri 

að ná til margra annarra neytenda.  

Þó svo að fyrirtæki nýti sér áhrifavaldamarkaðssetningu og þjónustu sem áhrifavaldar 

bjóða upp á, ættu fyrirtæki að huga vel að vali sínu þegar kemur að því hver á að auglýsa þeirra 

vörur og þjónustu. Jafnvel áhrifaríkustu einstaklingar geta ekki komið þessum ákveðnu vörum 

og þjónustu á framfæri á sem besta og hagkvæmasta máta ef hún tengist þeim ekki á ákveðinn 

hátt (Dom, Ramli, Chin og Fern, 2016).  

 Einstaklingar fylgja áhrifavöldum vegna þess að þeir hafa áhuga á því efni sem þeir 

deila með sínum fylgjendum. Í grein Brenner (2017) kemur fram að umtal og 

áhrifavaldamarkaðssetning skilar sér í ellefu sinnum meiri arðsemi (e. return on investment), 

heldur en þær hefðbundnu auglýsingar sem neytendur hafa vanist. Neytendur eru líklegri til að 

taka mark á skoðunum áhrifavalda sem þeir fylgjast með og tengjast á einhvern hátt og er 

hlutfall þeirra um 92%.  
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4.1  Eiginleikar áhrifavalda 

Samkvæmt þeim Jayswal, Nirmal og Panchal (2013) verða markaðsmenn að huga vel að vali 

talsmanna þar sem persónuleiki einstaklingsins sem auglýsir verði að passa við vöruna, ímynd 

fyrirtækis og einkenni markhópsins í því skyni að koma af stað vörumerkjaímynd. Í rannsókn 

þeirra Kim og Han (2016) kemur fram að helstu eiginleikar sem þekktur einstaklingur sem er  

talsmaður fyrir vörumerki ætti að hafa sé að njóta trausts almennings og geta laðað neytendur 

að sér. Traust frá almenningi er skilgreint sem fagmennskan og áreiðanleiki þess sem segir frá 

og hvernig það er skynjað af viðtakandanum. 

Þeir eiginleikar sem áhrifavaldar ættu að hafa, geta verið ýmsir eftir þörfum neytenda 

sem fylgja þeim. Samkvæmt rannsókn sem gerð var af Dom, Ramli, Chin og Fern (2016) kemur 

fram að þættir eins og að vera heillandi, trúverðugir og búa yfir sérþekkingu eru mikilvægustu 

eiginleikar sem áhrifavaldar ættu að hafa til þess að auglýsingar þeirra séu sem skilvirkastar. 

Hins vegar er hægt að nefna marga aðra eiginleika sem geta haft jákvæð áhrif á neytendur og í 

grein Settle (2016) eru tilgreindir eiginleikar á borð við:  

1. Traust 

Traust er sá eiginleiki sem áhrifavaldar geta öðlast með því að vera opnir og 

heiðarlegir.  

2. Þekking 

Þegar kemur að þekkingu er átt við að áhrifavaldar séu í raun og veru sérfræðingar 

á sínu sviði. Að þeir hafi reynslu og þekkingu á þeim vörum og þjónustu sem þeir 

auglýsa. 

3. Samskipti 

Hvað varðar samskipti er átt við það að áhrifavaldar hafi löngun og hæfni þegar 

kemur að samskiptum við fylgjendur. 

4. Löngun til að aðstoða 

Það að áhrifavaldar séu ástríðufullir í því sem þeir gera og vilji miðla 

upplýsingum til neytenda og aðstoða þá við ákvarðanir. 

5. Tímasetning 

Tímasetning er sá eiginleiki sem felur í sér það að áhrifavaldar viti hvernig, hvenær 

og hvar þeir geta haft áhrif á sína fylgjendur.  

6. Sannfæring 

Með sannfæringu er átt við að þegar áhrifavaldar miðla upplýsingum til neytenda 

að þá hafi þessir tilteknu neytendur áhuga á að hlusta. Áhrifavaldar geta þannig 
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jafnvel breytt skoðunum og hegðun neytenda með því að koma sínum skoðun á 

framfæri. 

 

4.2  Notkun margra áhrifavalda til þess að auglýsa 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var af Nelson (2012) kemur fram að þegar fleiri en einn þekktur 

eða frægur einstaklingur er notaður til þess að styðja við ákveðna vöru eða þjónustu er það 

þekkt sem margfeldi af orðstír (e. multiple celebrity endorsement). Samkvæmt Jayswal, Nirmal 

og Panchal  (2013) hafa margar rannsóknir leitt í ljós að notkun margra þekktra einstaklinga 

getur verið hagkvæm til þess að hvetja hinu ýmsu markhópa, til þess að draga úr leiðindum, 

styrkja auglýsinguna og vörumerkjaímynd þannig að kaupáform neytenda aukist. Rannsókn 

sem gerð var af þeim Hsu og Mcdonald og Daniella (2002) leiddi í  ljós að ef nota á marga 

fræga einstaklinga til þess að styðja við vöru í auglýsingu sé lykilatriðið að varan sem þeir 

styðja við passi við þá.  

 Notkun margra frægra einstaklinga hefur mikil áhrif á kaupáform þeirrar vöru sem 

auglýst er og að áhrifin séu mjög mikil ef um er að ræða kaup þar sem ekki er krafist mikillar 

þátttöku af hálfu neytenda, eins og t.d. þegar kemur að drykkjarvörum (Haresh og Solanki, 

2015).  

 
4.3  Trúverðugleiki 

Eins og áður hefur komið fram, hefur notkun samfélagsmiðla þann eiginleika að veita 

neytendum aðgang að mörgum mismunandi upplýsingum sem deilt hefur verið af öðrum, með 

reynslu þeirra og meðmæli í huga. Þess vegna er hlutverk samfélagsmiðla falið í því að þróa 

samskipti og traust við viðskiptavini, birgja og hugsanlega samstarfsaðila og þurfa fyrirtæki að 

taka tillit til þessara þátta. Það að fyrirtæki noti samfélagsmiðla í viðskiptum sínum, gefur þeim 

ekki eingöngu kost á því að auka gildi vörumerkisins, heldur getur það einnig haft áhrif á 

söluaukningu, traust viðskiptavina, nýsköpun og viðskiptastjórnun (Tajvidi og Karami, 2017).  

Samkvæmt könnun MMR (2010) trúa og treysta 82,2% svarenda á meðmæli fólks sem 

það þekkir þegar það leitar sér upplýsinga um vörur og þjónustu. Um 49,3% treysta 

heimasíðum fyrirtækja og 33,6% treysta umsögnum á Netinu. Fæstir sögðust treysta 

auglýsingum á Veraldarvefnum ásamt auglýsingum í formi textaskilaboða (e. sms). 

 Traust er mikilvægur þáttur þegar kemur að viðhorfi og hegðun til vöru og þjónustu, 

og er þýðingarmikið á meðan á kaupum stendur (Habibi, Laroche og Richard, 2014). Traust er 

eitt af verðmætustu eignum fyrirtækja. Það hefur verið sýnt fram á að traust hafi áhrif á 
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langvarandi og jákvæð tengsl milli fyrirtækja og hagsmunaaðila þeirra, bæti orðspor fyrirtækja, 

auki tryggð viðskiptavina og öðlist jákvætt umtal. Trúverðugleiki áhrifavalda vísar til 

heiðarleika og heilinda þeirra sem lýsa yfir stuðningi við vöru eða þjónustu fyrirtækis. Í 

rannsókn sem gerð var af Chan, Ng og Luk (2013) geta þekktir einstaklingar eða áhrifavaldar 

sem eru taldir trúverðugir sannfært neytendur að trúa á vörumerki ef þeir teljast hafa viðeigandi 

þekkingu, hæfni eða reynslu og eru taldir vera hlutlausir viðkomandi vörumerki. 

 

5. Kauphegðun neytenda 
Kauphegðun neytenda er einnig þekkt sem kaupákvörðun  neytenda. Það er ferli sem byggist 

á því að einstaklingar leita, velja, kaupa, nota og farga vörum og þjónustu til þess að fullnægja 

þörfum sínum (Ertemel og Ammoura, 2016).  

Fimm stig kaupákvörðunarferlis er víða notað sem tæki fyrir markaðsmenn í þeim 

tilgangi að öðlast betri skilning á hegðun viðskiptavina sinna. Hugmyndin um ferlið er sú að 

kaupákvörðunarferlið hefjist áður en raunveruleg kaup eigi sér stað, sem svo heldur áfram eftir 

kaupin. Ferlið byrjar á ákveðnum þörfum, sem eru í sumum tilvikum skilgreint sem vandamál. 

Næsta skref er leit af upplýsingum, þar notast neytandi við mismunandi leiðir til þess að afla 

sér upplýsinga um vöru eða þjónustu. Á þessu stigi er talið að neytandinn fylgist vel með 

auglýsingum eða umræðum tengdum því sem hann er að leita að. Þriðja skrefið er að meta 

kosti við þá vöru eða þjónustu sem neytandi er að hugsa um og hafa neytendur oft tilhneigingu 

til að setja ákveðnar reglur eða kröfur fyrir eiginleikana. Neytendur taka ekki eingöngu 

ákvarðanir sínar út frá upplýsingum um mismunandi vörumerki heldur einnig hversu auðvelt 

það er að vinna úr upplýsingum um vörumerkið. Eftir að hafa metið kostina, er komið að 

kaupákvörðunartöku (Comegys, Hannula og Väisänen, 2006). Kaupákvörðun er hugrænt ferli 

sem leiðir til vals á vöru eða þjónustu út frá nokkrum valmöguleikum (Z. Huang og Benyoucef, 

2017). Kaupákvörðun getur verið undir áhrifum utanaðkomandi þátta eins og menningu, 

efnahagslegra þátta og persónugilda eins og viðhorfs og trúar (Jamil, ul Hassan, Farid og 

Ahmad, 2017). Sú hegðun sem á sér stað eftir kaup er síðasta skrefið í ferlinu, kaupin halda í 

raun áfram þó svo að raunverulegu kaupin hafi átt sér stað. Ef markaðsmenn og smásalar vilja 

fá viðskiptavini sína til þess að koma aftur verða þeir að skilja hegðun þeirra einnig eftir kaupin 

(Comegys o.fl., 2006). 
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5.1  Áhrifatrekt AIDA 

Árið 1898 kynnti Elmo Lewis AIDA líkanið sem stendur fyrir athygli (e.attention),  áhuga (e. 

interest), löngun (e. desire) og aðgerð (e. action). AIDA líkanið gefur mynd af því ferli hvernig 

auglýsingar geta haft áhrif á hegðun neytenda (Su, Hua, Chen og Li, 2016). Samkvæmt líkaninu 

er hugtakið athygli neytanda á tiltekinni markaðssetningu fyrsta skrefið í ferlinu. Hversu vel 

fyrirtækjum gengur að markaðssetja sig með aðkomu fjölmiðla er háð því hversu fljótt er hægt 

að bregðast við sem og ná athygli neytenda. Eftir athygli kemur áhugi markhóps en samkvæmt 

líkaninu er það sá tími og tækifæri til þess að laða að áhorfendur með nánari upplýsingum og 

fá þá til þess að vilja afla sér enn frekari upplýsinga um tiltekna vöru eða þjónustu. Í framhaldi 

af því er reynt að búa til löngun þeirra sem er gert með því að gefa þeim ástæðu fyrir þörf á 

viðkomandi vöru eða þjónustu og á sama tíma hvetja þá til þess að taka skrefið lengra og taka 

ákvörðun, sem er síðasta skrefið í ferlinu (Montazeribarforoushi, Keshavarzsaleh og Ramsøy, 

2017). 

Þátttaka neytanda er mikilvægur þáttur í ferlinu og táknar hún þann tíma, orku, hugsun 

og þá mismunandi þætti sem hann notar til þess að kaupa vöru eða þjónustu. Þessi þáttur er oft 

sameinaður við hvatningu sem getur verið persónuleg eða skynsamleg. Þátttaka neytenda við 

kaup á vöru getur verið bæði lítil eða mikil. Lítil þátttaka felur í sér að neytandi kaupir vöru af 

vana sínum, án þess að hugsa mikið og greina val sitt. Þessi þáttur hefur mikla þýðingu í 

samskiptaferlinu þar sem áhrifin af auglýsingum eru ekki háð efni og styrkleika skilaboða 

heldur tíðni útsendinga. Mikil þátttaka felur í sér að neytandinn kaupi vegna tilfinningalegrar 

og hugrænar hugsunar. Í því tilviki leitar neytandinn að upplýsingum sem tengjast vörunni sem 

hann hefur áhuga á. Til þess að innleiða gott samskiptaferli fyrir þessa tegund af neytanda þarf 

fyrirtækið oft að hanna flóknari auglýsingar með meira af upplýsingum (Ghirvu, 2013).  

 

6. Rannsókn 
Í þessum kafla verður fjallað um þá rannsókn sem var framkvæmd til þess að kanna hvort 

breytingar eigi sér stað á áhrifamætti markaðssamskipta þegar fleiri en einn áhrifavaldur 

auglýsir sömu vöruna og hvert verður viðhorf neytenda til þessarar tilteknu vöru/þjónustu. 

Rannsakendur einblíndu helst á samfélagsmiðlana Snapchat, Instagram, Facebook og Twitter 

sem fjallað er sérstaklega um í kafla 3. 

Rannsóknaraðferðir skiptast í tvo flokka, annars vegar eigindlegar rannsóknaraðferðir 

(e. qualitative research) og hins vegar megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative 

research). Töluverður munur er á þessum tveimur rannsóknaraðferðum, en þær styðja við hvor 



 20 

aðra (Háskóli Íslands: Félagsvísindastofnun, 2014b). Í eigindlegum rannsóknum styðjast 

rannsakendur yfirleitt við almennt úrtak (e. generalizable sample). Venjulega eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir notaðar í tveimur aðstæðum. Fyrst og fremst eru þær notaðar til að skilja 

og rýna í ástæður á bakvið hegðun og aðgerðir einstaklinga. Frá þessu sjónarhorni geta 

rannsakendur öðlast dýpri skilning um ástæður, viðhorf og hvatningar sem standa fyrir hegðun 

einstaklinga. Eigindlegar rannsóknir eru einnig notaðar þegar rannsakendur vilja fá betri 

skilning á ákveðnu viðfangsefni út frá sjónarhorni einstaklinga. Þær aðferðir sem teljast til 

eigindlegra aðferða og eru notaðar við söfnun gagna eru t.d. djúpviðtöl og rýnihópar 

(Rosenthal, 2016).          

 Megindlegar rannsóknir byggjast á því að flokka eiginleika, telja þá og setja saman 

tölfræðileg líkön með það í huga að útskýra það sem verið er að rannsaka. Það sem einkennir 

megindlegar rannsóknir er það að rannsakendur vita fyrirfram hvað þeir eru að leita að, allir 

þættir verkefnisins eru vandlega hannaðir áður en gögnum er safnað og rannsakendur notast 

við ýmis gögn, eins og spurningalista, til að safna saman tölfræðilegum upplýsingum. Gögnin 

sem teljast til megindlegra rannsókna eru fólgin í tölum og tölfræði. Þessi gögn eru töluvert 

skilvirkari en eigindleg gögn, þau er hægt að nota til að setja fram og rannsaka tilgátur, en þau 

gögn skortir samhengi (McCusker og Gunaydin, 2014). 

 Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð sem fólst í djúpviðtölum, 

en þá aðferð töldu rannsakendur eiga betur við heldur en megindlega rannsóknaraðferð vegna 

þess að hún leggur meiri áherslu á skilning á ákveðnu viðfangsefni út frá sjónarhorni 

viðmælenda.  

 

6.1  Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var stuðst við djúpviðtöl, en rannsakendur tóku viðtöl við tíu einstaklinga. 

Markmið með þessum viðtölum var að fá innsýn á viðhorf þátttakenda til samfélagsmiðla, 

áhrifavalda og trúverðugleika þeirra, en einnig hver áhrifin væru á ímynd vöru og þjónustu 

þegar hún hefur verið auglýst af mörgum áhrifavöldum samtímis eða á svipuðum tíma. 

Tilgangur djúpviðtala er sá að kanna reynslu annarra og hver túlkun þeirra er á þessari ákveðnu 

reynslu (Granot, Brashear og Motta, 2012). Djúpviðtöl fela í sér opnar spurningar sem gera 

rannsakendum kleift að öðlast ítarlegri skilning á reynslu þátttakenda, en þær spurningar eru 

hannaðar til þess að spyrjast fyrir um fortíð einstaklinga, sem og framtíð. Opnar spurningar 

geta einnig verið um skynjun, skoðanir, tilfinningar, bakgrunn, líffræði þessara einstaklinga og 

þekkingu þeirra á viðfangsefninu (Rosenthal, 2016).  Snið djúpviðtala geta tekið mismunandi 
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mynd. Hins vegar er hægt að fylgja ákveðnum viðmiðunarreglum. Mikilvægt er að biðja 

viðmælendur um leyfi fyrir því að fá að framkvæma viðtalið og hljóðrita það. Einnig skal veita 

þeim sem taka þátt í rannsókninni fullnægjandi upplýsingar varðandi viðtalið, hvort sem um 

trúnaðarmál er að ræða eða ekki (Adams og Cox, 2008). 

 

6.2  Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sampling), með 

tilliti til þess að samfélagsmiðlanotkun þeirra var fremur mikil og að þeir fylgdust með 

áhrifavöldum. Með markmiðsúrtaki eru valdir þátttakendur vísvitandi vegna eiginleika sem 

þeir búa yfir. Þetta tiltekna úrtak telst til ólíkindaúrtaks vegna þess að það krefst ekki 

undirliggjandi kenninga eða ákveðins fjölda þátttakenda. Markmiðsúrtak felur það í sér að velja 

einstaklinga sem eru vel upplýstir hvað varðar viðfangsefni rannsóknar. Fyrir utan það að þurfa 

að hafa þekkingu og reynslu  á viðfangsefninu, þurfa þátttakendur einnig að geta og vera 

viljugir til þess að taka þátt í rannsókninni (Etikan, Musa og Alkassim, 2016).  

 Þar sem fjöldi þátttakenda var tíu voru því djúpviðtölin einnig tíu. Þátttakendur voru 

ungar konur á aldrinum 18-24 ára, sem notast við samfélagsmiðla dags daglega og fylgjast með 

fjölda áhrifavalda. Hér eftir verður nöfnum þátttakenda breytt, til þess að gæta fyllsta trúnaðar. 

Þátttakendur verða táknaðir sem E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 og E10. Nánari upplýsingar 

má sjá í töflu 1, hér að neðan. 

 
 

Þátttakandi 
 

 
Aldur 

 
Fjölskylduhagir 

 
Búseta 

E1 23 Maki og barnslaus Leiguíbúð 

E2 18 Einhleyp og barnslaus Foreldrahúsum 

E3 20 Einhleyp og barnslaus Foreldrahúsum 

E4 23 Einhleyp og barnslaus Foreldrahúsum 

E5 22 Maki og barnslaus Leiguíbúð 

E6 24 Einhleyp og barnslaus Leiguíbúð 

E7 23 Einhleyp og barnslaus Foreldrahúsum 

E8 23 Maki og barn Leiguíbúð 

E9 22 Maki og barnslaus Leiguíbúð 

E10 21 Einhleyp og barnslaus Foreldrahúsum 
 

Tafla  1: Yfirlit yfir þátttakendur rannsóknar 
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Þátttakandi 

 
 

 
 

Helstu samfélagsmiðlar 
sem þátttakandi notar 

 
 

Fjöldi áhrifavalda sem 
þátttakandi fylgist með 

 
 

Klukkustundir sem 
þátttakandi eyðir 

daglega á  
samfélagsmiðlum 

E1 Snapchat, Instagram og 
Facebook 

15 3 

E2 Snapchat, Instagram og 
Twitter 

6 2,5 

E3 Snapchat og Instagram 7 3 

E4 Instagram og Snapchat 20 3 

E5 Snapchat og Instagram 10 2 

E6 Instagram, Snapchat og 
Facebook 

10 4 

E7 Snapchat, Instagram, 
Twitter og Facebook 

15 3 

E8 Snapchat og Instagram 7 5 

E9 Facebook, Instagram og 
Snapchat 

3 1,5 

E10 Snapchat og Instagram 5 4 
 

Tafla  2: Helstu samfélagsmiðlar sem þátttakendur nota, fjöldi áhrifavalda og klukkustundir sem þátttakendur eyða í 
samfélagsmiðla á dag  

 
6.3  Framkvæmd 

Rannsakendur notuðust við eigindlegalega aðferðafræði til þess að fá skýrari mynd af viðhorfi 

neytenda á viðfangsefninu. Framkvæmd rannsóknarinnar var háttað á þann veg að þátttakendur 

voru valdir með markmiðsúrtaki. Einstaklingar voru spurðir út í það hvort þeir nota 

samfélagsmiðla og hvort þeir fylgist með áhrifavöldum á þessum samfélagsmiðlum. Viðtöl við 

þátttakendur voru tekin á tímabilinu 17. - 20. apríl 2018. Þátttakendur fengu alfarið að velja 

hvar viðtölin voru framkvæmd og fóru þau öll fram á þægilegum og rólegum stöðum. Fyrir 

viðtöl var hver og einn þátttakandi spurður um leyfi fyrir því að rannsakendur fengju að 

hljóðrita viðtalið, með það í huga að ná sem best yfir þær upplýsingar sem fengust út úr 

viðtölunum. Stuðst var við spurningalista til þess að rannsakendur gætu haft ákveðinn 

viðtalsramma fyrir viðmælendur en viðtölin urðu oft að þægilegu spjalli sem gerði það að 

verkum að spurningum var svarað án þess að það þurfti að spyrja viðmælendur of margra 

beinna spurninga. 
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6.4  Greining gagna 

Greining gagna fól í sér að greina viðtöl sem tekin voru við þátttakendur rannsóknarinnar. 

Öll viðtölin voru skrifuð niður eins ítarlega og hægt var og svo var dregið saman það sem 

rannsakendur töldu vera mikilvægast með markmið rannsóknar að leiðarljósi.  

Niðurstöðum rannsóknar var skipt í fjögur meginþemu og fjölda undirþemu, sjá töflu 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Niðurstöður 
Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á hvort áhrifamáttur markaðssamskipta 

gegnum áhrifavalda verði fyrir breytingum þegar fleiri en einn áhrifavaldur kynnir sömu 

skilaboðin á sama tíma. Einnig fólst í rannsókninni að greina viðhorf neytenda til þessarar 

tilteknu vöru/þjónustu. Ekki er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar sem fengust úr 

rannsókninni þar sem úrtakið var einungis tíu einstaklingar, en þær gefa vísbendingar um það 

hvaða skoðanir neytendur geta haft á þessu viðfangsefni. Þátttakendur voru meðal annars 

spurðir hver þeirra skilgreining væri á áhrifavöldum, fjöldi þeirra áhrifavalda sem þeir fylgjast 

með, viðhorf þeirra til auglýsinga á samfélagsmiðlum, fyrirtækis og til vörumerkis eins og sér. 

Í köflunum hér að neðan gera rannsakendur grein fyrir helstu niðurstöðum sem fengust úr 

viðtölum við þátttakendur. 

 

Meginþemu Undirþemu 

Greining á þátttakendum rannsóknar   - Samfélagsmiðlanotkun 
þátttakenda 

Þátttakendur um áhrifavalda - Skilgreining þátttakenda á 
áhrifavöldum og eiginleikar sem 
þeir þurfa að búa yfir 

- Áhrifavaldar sem þátttakendur 
fylgjast með og ástæður þess 

- Trúverðugleiki áhrifavalda 

Viðhorf þátttakenda til fyrirtækja og 

vöru/þjónustu 

 

Kauphegðun þátttakenda  

Tafla  3: Megin- og undirþemu rannsóknar 



 24 

7.1  Greining á þátttakendum rannsóknar 

Rannsakendur leituðust eftir því að greina niðurstöður rannsóknar út frá einstaklingum sem eru 

ungar konur á aldrinum 18-24 ára. Rannsakendur telja að það sé sá hópur sem fylgist með 

fjölda áhrifavalda og geta því gert grein fyrir þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru 

fyrir eins og sjá má í kaflanum 3.3 Instagram, er sá aldurshópur sem notast hvað mest við 

þennan tiltekna miðil. Þátttakendur voru einstaklingar í háskólanámi og sumir þeirra einnig í 

vinnu samhliða því. Einnig var spurt út í hjúskaparstöðu þátttakenda, hvort þeir ættu börn og 

hvort þátttakendur væru fjárhagslega sjálfstæðir. Það var gert til þess að athuga hvort þær 

breytur hefðu áhrif á að þeir einstaklingar væru líklegri eða ólíklegri til að verða fyrir áhrifum 

frá áhrifavöldum og áhrif á kauphegðun þeirra.  

 

7.1.1  Samfélagsmiðlanotkun þátttakenda 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvaða samfélagsmiðla þeir notuðu  kom í ljós að allir 

notuðu Snapchat og Instagram. Tveir þeirra notuðu líka Facebook og tveir Twitter.  

 Þátttakendur voru einnig spurðir hversu miklum tíma þeir vörðu í samfélagsmiðla á 

dag. Í ljós kom að hver þátttakandi eyddi að meðaltali um tveimur og hálfri klukkustund á dag 

á samfélagsmiðlum. Sá einstaklingur sem eyddi mestum tíma var um fimm klukkustundir og 

sá einstaklingur sem eyddi sem minnstum tíma var um eina og hálfa klukkustund (sjá nánar 

töflu 2). 

 

7.2  Þátttakendur um áhrifavalda 

Í viðtölum sem tekin voru við þátttakendur voru þeir beðnir um að greina frá þeirra 

skilgreiningu á áhrifavöldum og eiginleikum sem þeir ættu að hafa, ástæður fyrir því að þeir 

fylgist með á áhrifavöldum og hversu trúverðugir þeim fannst þegar fjöldi þeirra auglýsir sömu 

vöru eða þjónustu á sama tíma. Hér að neðan má sjá þær niðurstöður flokkaðar í undirþemu.   

 

7.2.1  Skilgreining þátttakenda á áhrifavöldum og eiginleikar sem þeir þurfa að 

búa yfir 

Einstaklingar geta skilgreint áhrifavalda á mismunandi vegu og spurðu rannsakendur hver 

skilgreining þeirra væri á áhrifavöldum. Þátttakendur skilgreindu áhrifavalda svo hljóðandi:  

 

E1: 

„Þeir einstaklingar sem eru þekktir í samfélaginu og hafa áhrif á neytendur”. 
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E2: 

„Einstaklingur sem sýnir frá sínu daglega lífi, mælir með vörum og þjónustu og 

er í samstarfi við fyrirtæki“. 

E3:  

„Sá einstaklingur sem kallar sig „snappara”, auglýsir vörur og þjónustu og er 

með stóran fylgjendahóp”. 

E4:  

„Einstaklingur sem hefur yfir þúsund fylgjendur á samfélagsmiðlum sínum og 

sá sem auglýsir vörur og þjónustu sem nær til neytenda”.  

E5:  

„Einstaklingur sem er með fleiri en þúsund fylgjendur og sýnir vörur og 

þjónustu sem nær til neytenda”. 

E6: 

„Einstaklingar sem auglýsa vörur og þjónustu, fá greitt fyrir auglýsingar og 

eru með fjölda fylgjenda”. 

E7:  

„Þekktur einstaklingur og hefur áhrif á kauphegðun annarra einstaklinga”.  

E8: 

„Áhrifavaldar eru þeir einstaklingar sem gefa góð ráð og hugmyndir, hafa 

ákveðinn fjölda fylgjenda og auglýsa vörur og þjónustu fyrir fyrirtæki”. 

E9: 

„Einstaklingur sem getur haft gífurleg áhrif á þig sjálfan, einhver sem hefur 

það mikil áhrif að þú ferð og kaupir þessa ákveðnu vöru sem áhrifavaldurinn 

var að mæla með, sem þú hefðir kannski ekki annars gert”. 

E10:  

„Einstaklingur sem neytendur líta upp til, sá sem er með ákveðið mikið af 

fylgjendum, sá sem sýnir frá sínu daglega lífi og gefur góð ráð. Einnig sá 

einstaklingur sem er fenginn til að auglýsa vörur og þjónustu fyrir fyrirtæki sem 

svo greiða honum fyrir það með greiðslu eða öðrum vörum”. 

 

Út frá þessum skilgreiningum er hægt að segja að flestir þátttakendur séu sammála því að 

áhrifavaldar eru þeir einstaklingar sem hafa stóran fylgjendahóp, einstaklingar sem auglýsa 

vörur og þjónustu fyrir önnur fyrirtæki, fá greitt á einhvern hátt fyrir það og geta haft áhrif á 

kauphegðun neytenda. 
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Eins og kemur fram í kafla fjögur um áhrifavalda á samfélagsmiðlum, eru eiginleikar 

þeirra mikilvægur þáttur þegar kemur að neytendum og þeirra þörfum.  Þeir eiginleikar sem 

helst voru nefndir eru traust, sannfæring, þekking á viðfangsefninu, tímasetning og góð 

samskipti. Samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar þurfa áhrifavaldar að hafa vissa 

eiginleika þegar kemur að auglýsingum á samfélagsmiðlum sem eiga að ná til neytenda. Flestir 

þeirra nefndu það að áhrifavaldar ættu að vera sannfærandi þegar kemur að auglýsingum, að 

þeir ættu að segja sína raunverulegu skoðun á þeirri vöru eða þjónustu sem þeir auglýsa og að 

það sé hægt að treysta þeim fyrir því að þeir séu ekki að gera þetta eingöngu til þess að græða 

á þessum tilteknu auglýsingum.  

 
7.2.2  Áhrifavaldar sem þátttakendur fylgjast með og ástæður þess 

Rannsakendur spurðust fyrir hvernig áhrifavöldum þátttakendur fylgjast með og leiddu þær 

niðurstöður í ljós að flestir þátttakenda fylgjast gjarnan með einstaklingum sem sýna og segja 

frá sínu daglega lífi, einstaklingum sem sýna frá þrifum, matargerð, heilbrigðum lífsstíl og 

þeim sem sýna frá snyrtivörum. Nánar tiltekið var hlutfall þeirra sem sögðust fylgjast með 

áhrifavöldum sem sýna frá sínu daglega lífi um 70% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni.  

Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að einstaklingar fylgjast með áhrifavöldum og 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var hæsta hlutfall þeirra sem gerðu það aðallega til 

gamans. Hins vegar voru líka einstaklingar sem sögðust fylgjast með áhrifavöldum til þess að 

fá góð ráð, hvort sem það tengist þrifum eða notkun á snyrtivörum. Fæstir þátttakenda nefndu 

það vera til þess að hjálpa sér við kaupákvörðun sína.  

 
7.2.3  Trúverðugleiki áhrifavalda 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hversu trúverðugt þeim þyki þegar vörur eru 

auglýstar af fjölda áhrifavalda á stuttum tíma og hversu mikið þeim finnst þeir geti treyst á að 

þeir segi sína heiðarlegu skoðun. Flestir þátttakenda greindu frá því að því fleiri áhrifavaldar 

sem auglýsa vörur eða þjónustu, gerir það að verkum að sannfæringin sé minni. Hins vegar 

skiptir það miklu máli um hvaða áhrifavalda er að ræða, þar sem sumir þeirra eru meira 

traustvekjandi en aðrir. Í flestum tilfellum skiptir einnig máli hvernig áhrifavaldur auglýsa 

vöruna og hvort hann tengist henni á einhvern hátt, t.d. þegar „þrifsnapparar” eru að auglýsa 

eitthvað þvottaefni, þá bera þátttakendur meira traust til þeirra, frekar en ef einhver annar aðili 

sem tengist henni ekki á neinn hátt, væri að auglýsa þá vöru.  Þetta eru svör þátttakenda: 
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E1: 

„Mér persónulega finnst ég sjá í gegnum það þegar fyrirtæki nota marga 

áhrifavalda til að auglýsa vörur og þjónustu. Sem dæmi má nefna „open-event” 

þegar einungis áhrifavöldum er boðið en ekki hinum almenna neytenda. Það 

gerir svo mikið það að verkum að ég missi traust til þessara vöru eða þjónustu 

þegar þetta á sér stað í svona miklum mæli, og þar sem neytendur fá ekki að 

taka þátt í slíkum viðburðum. Ég myndi treysta því frekar ef einhver af vinkonum 

mínum myndi fara á slíkan viðburð og prófa þessa vöru og þjónustu og myndi 

síðan gefa álit sitt á vörunni”. 

E2:  

„Ég treysti ekki öllum áhrifavöldum fyrir því að þeir segja sína raunverulegu 

skoðun, þar skiptir mestu máli hver er að auglýsa þessa ákveðnu vöru eða 

þjónustu og því fleiri sem auglýsa hana dregur það úr trausti mínu til þessarar 

tilteknu vöru eða þjónustu”. 

E3: 

„Nei, ég treysti því ekki alltaf. Stundum er hægt að sjá í gegnum áhrifavaldana, 

það að þau séu týnd í því sem þau eru að segja. Einstaka sinnum hljómar það 

þannig eins og þau fái texta sem þau eigi að segja og það sést að þetta sé ekki 

að koma beint frá áhrifavaldinum sjálfum”. 

E4: 

„Það skiptir mig miklu máli hvaða einstaklingur auglýsir ákveðna vöru og 

þjónustu. Áhrifavaldar geta verið misjafnlega trúverðugir eins og þeir eru 

margir, og þeir einstaklingar sem sýna mest megnis eingöngu auglýsingar vekja 

minna traust en aðrir”. 

E5: 

„Það að margir einstaklingar auglýsa sömu vöru á svipuðum tíma, gerir það 

að verkum að maður fer að velta því fyrir sér hvort það eigi sér stað eingöngu 

vegna þess að þessir einstaklingar fái greitt fyrir að auglýsa þessar vörur. Hins 

vegar ef einn og sami áhrifavaldur auglýsir sömu vöru og þjónustu í nokkur 

skipti eykur það traust mitt til þessara einstaklings”. 

E6: 

„Það fer eftir áhrifavöldunum. Ég treysti þeim frekar sem hafa áður gagnrýnt 

einhverja vöru eða þjónustu, frekar en þeim sem hafa einungis jákvæða hluti að 

segja um þær vörur og þjónustu sem þau hafa verið fengin til að auglýsa. Svo 
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finnst mér trúverðugleikinn minnka til muna þegar stór hópur af áhrifavöldum 

auglýsir vörur á sama tíma, en eins og ég nefndi áður, þá treysti ég þeim 

einstaklingum frekar sem hafa verið að gagnrýna vörur eða þjónustu einnig”.  

E7: 

„Ég hef mikið verið að taka eftir því að þegar fyrirtæki fá áhrifavalda til að 

auglýsa vörur eða þjónustu, þá er það vara sem getur talist vera fremur ódýr, 

t.d. matvara. Ég hef ekki velt því fyrir mér hversu trúverðugt mér þyki það þegar 

margir áhrifavaldar auglýsa sömu vöruna, en hins vegar hef ég ákveðna 

áhrifavalda sem ég myndi treysta frekar en öðrum”. 

E8: 

„Nei, alls ekki alltaf. Áhrifavaldar segja það þó oftast þegar þeir eru að auglýsa 

og það er góður kostur”. 

E9: 

„Já, mér finnst áhrifavaldar vera almennt trúverðugir, en það skiptir mig miklu 

máli að þessir tilteknu áhrifavaldar hafi einhvern tíma nefnt það líka að þeim 

mislíkaði einhver vara, ekki að þeir dásami öllum vörum sem þeir auglýsa”. 

E10: 

„Nei, alls ekki alltaf. Oftast ekki og ég er hætt að horfa á þá áhrifavalda sem 

eingöngu segja jákvæða hluti um vörur og þjónustur sem þeir auglýsa og 

gagnrýna þær aldrei. Það gerir það að verkum að trúverðugleikinn minnkar. 

Sama á við þegar áhrifavaldar auglýsa vörur eða þjónustur sem tengjast þeim 

á engan hátt”. 

 

Þegar svör þátttakenda við þessari spurningu eru skoðuð má segja að neytendur hugsi mikið til 

þess hver sé að auglýsa ákveðna vöru og hvort varan tengist áhrifavaldinum á einhvern hátt. 

Það að margir auglýsa sömu vöruna eða þjónustuna á sama tíma, gerir það að verkum að 

trúverðugleiki og traust til áhrifavaldsins minnkar.  

 

7.3  Viðhorf þátttakenda til fyrirtækja og vöru/þjónustu 

Þátttakendur voru spurðir að því hvert viðhorf þeirra væri til þeirra fyrirtækja eða vörumerkja 

sem notast við að auglýsa gegnum áhrifavalda á þeirra samfélagsmiðlum. Skiptar skoðanir 

voru á viðhorfum þeirra til fyrirtækisins almennt og þá til vörumerkisins. 
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E1:  

„Viðhorf mitt til þeirra er almennt frekar jákvætt. En þegar fyrirtæki fara að 

nýta sér áhrifavalda of mikið og margir áhrifavaldar auglýsa sömu vöru og 

þjónustu, sem kannski tengist þeim ekki á neinn hátt, þá gerir það, það að 

verkum að mig langar ekki að fjárfesta í þessari vöru eða þjónustu”.  

E2: 

„Viðhorf mitt til fyrirtækja breytist ekkert og helst fremur jákvætt. Fyrirtæki sem 

auglýsa gegnum áhrifavalda finnst mér vera að halda vel í nýjungagirni, þar 

sem mér finnst það virka töluvert betur heldur en auglýsingar t.d. í sjónvarpi. 

Hins vegar skiptir það miklu máli hvaða áhrifavalda fyrirtæki velja, þar sem 

svo margir einstaklingar eru að reyna að vera áhrifavaldar nú til dags og verða 

því fyrirtæki að vanda sig við val sitt á áhrifavöldum”. 

E3: 

„Viðhorf mitt til einstakra fyrirtækja á það til að breytast töluvert úr jákvæðu í 

frekar neikvætt. Þar sem sum fyrirtæki eiga það til að fara yfir strikið hvað 

varðar auglýsingar á samfélagsmiðlum áhrifavalda, þar sem mörg þeirra huga 

ekki að því hvaða einstaklinga þeir eru að fá til að auglýsa fyrir sig”. 

E4: 

„Mér þykir það mjög jákvætt þegar fyrirtæki fá áhrifavalda til að auglýsa fyrir 

sig vörur og þjónustu. En þar sem margir áhrifavaldar auglýsa sömu vöru og 

þjónustu á það stuttum tíma og það verður of augljóst, þá missi ég traust til 

þessa fyrirtækja og þeirra vara eða þjónustu sem þau bjóða upp á. Aðal 

ástæðan fyrir því er sú að ekki alltaf tengjast áhrifavaldar þessari tilteknu vöru 

eða þjónustu. Það er eins og fyrirtæki geri sér ekki alltaf grein fyrir því að 

neytendur fylgjast með mörgum þessara áhrifavalda sem fyrirtæki nýta sér til 

auglýsinga og þessir áhrifavaldar eiga ekki alltaf við þessar vörur og þjónustur 

sem fyrirtæki eru að selja”.  

E5: 

„Mér þykir það gott hjá fyrirtækjum að þau nýti sér samfélagsmiðla og 

áhrifavalda til markaðssetningar, hins vegar þegar of mikill fjöldi áhrifavalda 

auglýsir sömu vöruna of oft og á stuttum tíma, tala einungis góða hluti um þessa 

tilteknu vöru þá finnst mér eins og fyrirtækjum gangi ekki nógu vel að selja 
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þessa vöru og gerir það að verkum að mig langi ekki til þess að kaupa hana. Ef 

varan er ný á markað þá getur verið gott að sjá álit annarra til þessarar vöru”. 

E6: 

„Persónulega breytist ekki viðhorf mitt til fyrirtækja almennt og helst það 

fremur jákvætt, en hins vegar þegar það kemur að vörunni sjálfri þá minnkar 

það áhuga minn á að fjárfesta í vörunni þegar hún er auglýst of oft og eingöngu 

gegnum áhrifavalda. Sem dæmi þá get ég nefnt það að þegar heildsölur sem 

selja snyrtivörur fá áhrifavalda til að auglýsa allskonar vörur fyrir sig samtímis 

þá eykur það ekki trúverðugleika í mínum augum”. 

E7: 

„Ég myndi halda að það væri mjög jákvætt fyrir fyrirtæki að auglýsa vörur og 

þjónustu á samfélagsmiðlum til styttri tíma, en kannski ekki endilega góð 

langvarandi áhrif. Ég hef aldrei velt fyrir mér hvaða viðhorf ég hafi til þessara 

fyrirtækja, en mér finnst að fyrirtæki ættu að huga vel að því hvaða áhrifavalda 

þeir nota í sínar auglýsingar, þar sem ekki allir geta komið skilaboðunum rétt 

frá sér”. 

E8: 

 „Viðhorf mitt breytist ekkert almennt, hugsunin mín bakvið allar þessar 

auglýsingar er sú að fyrirtæki eru að reyna að koma sínum vörum sem mest á 

framfæri og reyna að ná til sem flestra neytenda með því að auglýsa vörur sínar 

og þjónustu gegnum áhrifavalda”. 

E9: 

„Oftast er viðhorf mitt til þeirra fyrirtækja og vara sem þau selja mjög gott. 

Mér finnst það að fyrirtæki nýti sér þá aðferð að fá áhrifavalda til að auglýsa 

vörur sínar og þjónustu, mjög góð. Sú aðferð er töluvert ódýrari og áhrifaríkari 

leið, frekar en að auglýsa t.d. í dagblöðum. En mikilvægt er fyrir fyrirtæki að 

velja rétta fjölda og réttu áhrifavaldana til að viðhalda góðri ímynd vörunnar”. 

E10: 

„Mér finnst það frábært þegar fyrirtæki nota samfélagsmiðla við 

markaðssetningu, þar sem slíkt virkar betur fyrir mig, frekar en annað. Hins 

vegar finnst mér það draga úr trúverðugleika og trausti mínu á þeim vörum og 

þjónustu sem auglýstar eru af miklum fjölda áhrifavalda á þeirra 

samfélagsmiðlum, þar sem þá verða þessar auglýsingar of augljósar. Sem dæmi 



 31 

um slíkt get ég nefnt að þegar einstaklingur auglýsir hollustufæði, en hefur 

augljóslega ekki verið þekktur fyrir það hingað til”.  

 

Þegar niðurstöður spurningarinnar eru skoðaðar þá má sjá að viðhorf viðmælenda til fyrirtækis 

eða vörumerkis sem nýta sér áhrifavalda til markaðssetningar er almennt jákvætt. En eins og 

komið hefur fram í þessari sem og öðrum spurningum telja viðmælendur að val og fjöldi 

áhrifavalda skipti miklu máli er varðar viðhorf. 

 

7.4  Kauphegðun þátttakenda 

Rannsakendur ákváðu einnig að kanna hvort áhrifavaldar hafi haft áhrif  á kauphegðun þeirra. 

Niðurstöður leiddu það í ljós að þátttakendur höfðu keypt vörur eða þjónustu sem áhrifavaldar 

hafa auglýst á sínum samfélagsmiðlum. Þátttakendur nefndu það helst að því ódýrari sem varan 

var, því líklegri voru þeir til að fjárfesta í henni eftir að hafa séð vöruna auglýsta af 

áhrifavöldum. Hins vegar ef varan var töluvert dýrari, þá höfðu þátttakendur skoðað nánar 

eiginleika þessarar vöru eða þjónustu og jafnvel leitað til einstaklinga í sínu nærumhverfi eftir 

meðmælum. Sem dæmi má nefna þegar nýr veitingastaður var opnaður, þá ákvað einn 

þátttakenda að prófa þann stað, vegna áhrifa frá áhrifavöldum og auglýsingum þeirra. Aðrir 

þátttakendur nefndu það einnig með snyrtivörur, þar sem að mati rannsakenda teljast margar 

þeirra til  ódýrari vara, því voru þátttakendur viljugri til að kaupa og prófa þá vöru.  Hins vegar 

kom í ljós að sumir þátttakendur höfðu einnig ómeðvitað keypt vöru eða þjónustu sem auglýst 

hafði verið af áhrifavöldum, en áhrifavaldarnir hafi í raun og veru ekki meðvitað haft áhrif á 

kauphegðun þeirra. Nánari svör má sjá hér að neðan:  

 

E1: 

„Já, ég hef verslað vöru sem auglýst var af áhrifavaldi. Hins vegar kom aldrei 

fram hvort þessi tiltekna vara var sérstök auglýsing sem einstaklingurinn hafði 

fengið greitt fyrir. En ég er almennt miklu líklegri til þess að fjárfesta í ódýrari 

vörum eins og hinni frægu „ediks-blöndu” frekar en einhverjum töluvert dýrari 

vörum. Við kaup á dýrari vörum myndi ég helst leita mér upplýsinga varðandi 

vöruna og leita ráða hjá einstaklingum sem ég þekki”. 

E2: 

„Ég hef oft keypt mér vörur sem auglýstar hafa verið af þeim áhrifavöldum sem 

ég held mikið upp á og treysti að séu að segja sínar heiðarlegu skoðanir. Í 
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flestum tilvikum eru þær vörur sem ég versla snyrtivörur og standa þær oftast 

undir þeim væntingum sem ég hef verið að leitast eftir og ég gæti alveg ímyndað 

mér að kaupa fleiri ef þær höfða til mín”. 

E3: 

„Já, ég hef verslað mér vöru sem auglýst var af áhrifavaldi. Ef ég er að leita 

mér að tiltekinni vöru, eins og snyrtivöru, þá tek ég meira eftir þeim þegar þær 

eru auglýstar af áhrifavöldum og er ég mun líklegri til að afla mér meiri 

upplýsinga varðandi þær. Það eru miklu meiri líkur á því að ég versli mér 

ódýrari vöru sem auglýst er af áhrifavöldum frekar en dýrari. Það á við um 

vörur eins og drykki og próteinstykki”. 

E4:  

„Ég hef keypt vöru sem auglýst hefur verið af áhrifavaldi, en ég man ekki til 

þess að ég hafi einhvern tímann fjárfest í vöru eða þjónustu sem auglýst hefur 

verið af mörgum áhrifavöldum“. 

E5: 

„Ég hef ómeðvitað keypt vöru sem auglýst var af áhrifavaldi. En ég á það til 

frekar að kaupa mér vöru eða þjónustu sem fólkið í kringum mig mælir með og 

hefur prófað þessa vöru eða þjónustu”. 

E6: 

„Já, ég hef verslað vöru sem auglýst var af áhrifavöldum. Það hefur þó oftast 

verið vara í ódýrari kantinum, eins og orkudrykkur. Í flestum tilvikum hafa 

vörurnar ekki staðist þær væntingar sem ég hafði til þeirra”.  

E7: 

„Já, ég hef fjárfest í snyrtivörum sem auglýstar hafa verið af þeim áhrifavöldum 

sem ég held hvað mest upp á”.  

E8:  

„Ég hef af og til keypt vörur sem auglýstar eru gegnum áhrifavalda. Hins vegar 

hefur það mjög oft öfug áhrif á mig þegar margir auglýsa sömu vöru á sama 

tíma, og gerir það að verkum að mig langi ekki til að fjárfesta í þessari vöru”. 

E9: 

„Já, ég hef keypt þær vörur sem voru auglýstar af áhrifavöldum. Það hafa samt 

sem áður verið ódýrari vörur sem mig hefur langað til að prófa vegna áhrifa 

frá þeim. Þær vörur hafa verið t.d. matur á nýjum matsölustöðum. Hins vegar 
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þegar kemur að dýrari vörum, þá hef ég farið sjálf og lesið mig til um þær eða 

fengið álit frá þeim einstaklingum sem ég þekki persónulega”. 

E10: 

„Ég hef verslað þær vörur sem ég hef séð auglýstar af áhrifavöldum. Það að 

þær séu auglýstar af áhrifavöldum og með meðmælum þeirra, hefur gert það 

að verkum að ég hef haft frekar miklar væntingar til þeirra. Þær vörur sem ég 

hef keypt hafa oftast verið matvæli og fremur ódýrari. Hvað varðar dýrari vörur 

hef ég lagt það í vana minn að afla mér meiri upplýsinga, t.d. borið þær saman 

við sambærilegar vörur og ekki mikið treyst á það sem áhrifavaldar eru að 

segja”. 

 

8. Umræður 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort breytingar verði á áhrifamætti 

markaðssamskipta þegar vörur og þjónusta eru auglýstar af fleiri en einum áhrifavaldi á 

samfélagsmiðlum. Að kanna hvert viðhorf þátttakenda er til slíkra vara og þjónustu og hvaða 

áhrif það hefur á ímynd vöru og þjónustu sem auglýst er af mörgum áhrifavöldum samtímis.  

Tvær rannsóknarspurningar voru settar fram:  

1. Breytist áhrifamáttur markaðssamskipta gegnum áhrifavalda, ef margir 

áhrifavaldar eru að kynna sömu skilaboð á sama tíma?  

2. Hvert er viðhorf neytenda til viðkomandi vöru/þjónustu? 

 

Nú verða niðurstöður skoðaðar og bornar saman við fræðilegar greinar sem falla að 

rannsókninni.  

 

8.1  Áhrifamáttur markaðssamskipta í gegnum áhrifavalda 

Eins og áður hefur komið fram sýnir tölfræðin að þegar markaðssett er á samfélagsmiðlum er 

um 55% meiri líkur að munað sé eftir þeim auglýsingum heldur en hefðbundnum auglýsingum. 

Má því álykta svo að samfélagsmiðlar gegni mikilvægu hlutverki í viðskiptaheiminum nú til 

dags. Það getur verið mikil áskorun fyrir fyrirtæki að flétta samfélagsmiðla inn í 

viðskiptaáætlanir sínar og þarf því að huga vel að því þegar kemur að notkun þeirra við 

markaðssetningu. 
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Allir viðmælendur fylgja a.m.k. einum áhrifavaldi og þeir nefndu að helsta ástæðan 

fyrir því var til þess að fá innblástur. Hvort sem sá innblástur felst í því hvernig þeir lifa sínu 

daglega lífi eða hvaða vörur þeir nota. Þegar kemur að því að velja á milli mismunandi 

áhrifavalda leiddu niðurstöðurnar í ljós að fyrirtæki þurfa að huga vel að vali sínu og þeirra 

áhrifavalda sem auglýsa vörur og þjónustu til að auglýsingarnar verði sem skilvirkastar. Það 

samræmist þeim kenningum sem settar hafa verið fram af þeim Dom, Ramli, Chin og Fern 

(2016). Ástæðan fyrir því er sú að auglýsingarnar verða að ná til þeirra markhópa sem 

fyrirtækið er að leitast eftir og geta þannig aukið vörumerkjavitund hjá neytenda sem og umtal. 

Eins og áður hefur komið fram, er traust mikilvægur þáttur á meðan á kaupum stendur. 

Traust hefur áhrif á viðhorf og hegðun neytenda til þeirra þeirrar vöru og þjónustu sem stendur 

til boða (Habibi o.fl., 2014). Það samræmist þeim niðurstöðum rannsóknarinnar sem gáfu það 

til kynna að áhrifavaldar verða að sýna trúverðugleika sinn á þann hátt með því að segja sína 

heiðarlegu skoðun á þeim vörum og þjónustu sem þeir auglýsa. Þátttakendur rannsóknarinnar 

telja einnig mikilvægt að áhrifavaldar gagnrýni þær vörur og þjónustu sem þeir auglýsa, en 

greini ekki einungis frá því sem er gott við þær og auglýsi ekki of mikið í einu heldur leggi 

mikið upp úr hverri auglýsingu fyrir sig. 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að síendurteknar auglýsingar auka vitund, en til þess að 

auka virði vörumerkis og þeirra skilaboða sem gefin eru út, verða fyrirtæki að samþætta 

markaðssamskipti sín. Með samþættum markaðssamskiptum er átt við að sömu skilaboðum sé 

komið á framfæri og að þau tryggi þá ímynd sem neytendur leitast eftir (Delgado-Ballester 

o.fl., 2012). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa það sterkt til kynna að þegar margir áhrifavaldar 

auglýsa sömu vöru eða þjónustu á sama tíma, hefur það töluverð áhrif á markaðssamskiptin og 

geti jafnvel raskað þeim. Niðurstöðurnar sýna fram á að þátttakendur hafi minni áhuga á 

auglýsingum sem auglýstar eru af fjölda áhrifavalda á sama tíma og að þeir treysti síður þeim 

skilaboðum sem þar komi fram. Það er því ekki bara mikilvægt fyrir fyrirtæki að velja ákveðna 

áhrifavalda sem tengjast vörunni á einhvern hátt heldur verða þau einnig að samþætta 

markaðssamskiptaleiðir sínar.  

 Ekki var hægt að greina hvort hjúskaparstaða og fjárhagur þátttakenda hafði nokkur 

áhrif á skoðun þeirra hvað varðar áhrifavaldamarkaðssetningu og enn fremur hvort það hafði 

áhrif á kauphegðun þeirra þar sem úrtakið var við fremur lítið. 
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8.2  Viðhorf neytenda 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við rannsókn Macdonald og Sharp (2000), 

þar sem kemur fram að síendurteknar auglýsingar haldi vörumerki í huga neytenda, má draga 

þá ályktun að með  markaðssetningu á samfélagsmiðlum séu fyrirtæki að ná því markmiði. Enn 

fremur leiddu niðurstöður það í ljós að viðmælendur eru almennt hlynntir 

áhrifavaldamarkaðssetningu á samfélagsmiðlum. Hins vegar kom fram að þegar sömu 

skilaboðum er komið á framfæri af mörgum áhrifavöldum og á sama tíma, gerir það að verkum 

að viðhorf þeirra til þessa fyrirtækis verður fremur neikvæðara. Þátttakendur líta svo á að 

fyrirtæki ættu að huga vel að því hver auglýsir fyrir þau og hvort þessir tilteknu áhrifavaldar 

tengist viðkomandi vöru eða þjónustu á einhvern hátt. Það samræmist niðurstöðu  rannsóknar 

sem gerð var af Hsu, Mcdonald og Daniella (2002) þar sem kemur fram að lykilatriðið við vali 

á áhrifavöldum er að varan passi við þá.  

 Samfélagsmiðlanotkun hér á landi er fremur mikil (sjá mynd 1) og eins og hefur komið 

fram í grein þeirra Michaelidou, Siamagka og Christodoulides (2011) hafa rannsóknir sýnt 

fram á að fyrirtæki ættu að nota sér þá markaðssetningu sem felst í samfélagsmiðlum til að 

koma sér á framfæri á sem skilvirkastan hátt. Þessi kenning samræmist því sem kom fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar, að markaðssetning á samfélagsmiðlum og gegnum áhrifavalda 

eykur vörumerkjavitund neytenda. Enn fremur má draga þá ályktun að umtal í formi 

áhrifavalda geti haft áhrif á ímynd neytenda á vörum og þjónustu og viðhorf þeirra til fyrirtækja 

sem nýta sér þá markaðssetningu. Kim, Choe og Petrick (2018) halda því fram að því 

áhrifaríkara sem umtal þekkra einstaklinga er, því meiri áhrif getur það haft á ímynd 

vörumerkis en einnig á viðhorf neytenda til vara og þjónustu sem auglýstar eru á þennan hátt. 

Þegar spurt var hvort þátttakendur höfðu  fjárfest í vöru eða þjónustu sem auglýst hafði 

verið af áhrifavöldum leiddu niðurstöður það í ljós. Vert er að benda á að þátttakendur nefndu  

að þeir væru líklegri til að kaupa vörur sem auglýstar hafa verið af áhrifavöldum en teljast þó 

til ódýrari vara eins og matar eða snyrtivara. Þegar kemur að því að fjárfesta í dýrari vöru, kom 

í ljós að þátttakendur leituðu sér frekari upplýsinga um vöruna og jafnvel spurðust fyrir um 

hana hjá einstaklingum sem þeir þekktu til persónulega. 

 

8.3  Takmarkanir 

Í rannsókn sem þessari er margt sem getur haft áhrif niðurstöður. Þar sem notuð var eigindleg 

rannsóknaraðferð, þ.e. tekin voru djúpviðtöl við aðeins tíu konur á aldrinum 18-24 ára er ekki 

hægt að alhæfa um niðurstöður þar sem upplifun og skoðanir einstaklinga geta verið 
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mismunandi. Niðurstöður gefa þó ágæta vísbendingu um viðhorf kvenna sem fylgjast með 

áhrifavöldum á þessum aldri.  

Rannsakendur höfðu samband við tvö fyrirtæki hér á landi sem sjá um markaðssetningu 

gegnum áhrifavalda og óskuðu eftir viðtölum en hvorug gáfu kost á því. Markmiðið með 

viðtölunum var að fá betri innsýn inní það hvernig þau velja áhrifavalda þegar fyrirtæki leita 

til þeirra. Einnig var leitast eftir því að fá nýlegar tölur á notkun Íslendinga á samfélagsmiðlum 

hjá fyrirtækjum sem sjá um mælingar á því sviði. Gögnin voru kostnaðarsöm og rannsakendur 

höfðu ekki fjárráð til þess að kaupa þau. Þau hefðu e.t.v. getað gefið til kynna hvaða miðlar 

væru hvað vinsælastir og helstu ástæður fyrir notkun þeirra. 

Rannsakendur fundu takmarkað magn rannsókna á því viðfangsefni sem felur sér í sér 

áhrifavalda á samfélagsmiðlum. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að vöxtur í markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum hefur farið ört vaxandi á stuttum tíma og þessi markaðssetning er tiltölulega 

ný. 

 

8.4  Frekari rannsóknir og tillögur 

Með frekari rannsóknum væri hægt að greina viðfangsefnið enn betur, með fleiri viðtölum við 

einstaklinga sem fylgja áhrifavöldum. Einnig væri hægt að gera nákvæmar mælingar á sölu 

vöru sem er einungis auglýst gegnum fleiri en einn fjölbreyttan áhrifavald og bera saman 

sölutölur við samskonar vöru sem er einungist auglýst af einum áhrifavaldi sem passar við 

þessa tilteknu vöru yfir ákveðið tímabil.  
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9. Lokaorð 
Tilgangur rannsóknarinnar var sá að athuga hvort áhrifamáttur markaðssamskipta gegnum 

áhrifavalda breytist, ef fleiri en einn áhrifavaldur auglýsa sömu vöru á sama tíma. Einnig var 

markmið rannsóknarinnar að kanna hver viðhorf neytenda væru til vöru/þjónustu þegar hún er 

auglýst af mörgum áhrifavöldum og á sama tíma. Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að 

áhrifamáttur áhrifavalda sé mikill og fyrirtæki sem notast við áhrifavaldamarkaðssetningu sýni 

nýjungagirni og fylgi þeim markaðsstefnum sem eiga sér stað í viðskiptaheiminum nú til dags. 

Hins vegar þurfa fyrirtæki að huga vel að því hvernig og hver kemur skilaboðum þeirra á 

framfæri. Með því er átt við að áhrifavaldar eigi að tengjast vörunni eða þjónustunni sem þeir 

auglýsa á einhvern hátt svo það leiði til þess að skilaboðin skili sér á réttan hátt til neytenda. 

Viðhorf þátttakenda til vöru/þjónustu sem auglýst er af fjölda áhrifavalda á sama tíma var 

fremur neikvætt og töldu þátttakendur að trúverðugleiki þessara skilaboða minnkaði töluvert. 

Þátttakendur rannsóknarinnar nefndu það að áhrifavaldar hefðu haft áhrif á kauphegðun þeirra, 

en verðmæti þessarar vöru/þjónustu spilaði einnig inn í þá ákvörðun.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar koma rannsakendum ekki á óvart, hins vegar hafi verið 

áhugavert að heyra skoðanir þátttakenda á viðfangsefninu og hver rökstuðningur þeirra var 

fyrir þessum tilteknu skoðunum.  
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Viðauki A : Spurningalisti fyrir viðtöl við þátttakendur 
rannsóknar 

 
1. Hvað ertu gömul? 

2. Hvað gerir þú? 

a.  Ertu í skóla? Ertu að vinna? 

3. Býrðu í foreldrahúsum? Eða annarsstaðar? 

4. Áttu maka? En börn? 

5. Hversu miklum tíma eyðir þú á samfélagsmiðlum á dag? 

6. Hver er þeirra skilgreining á áhrifavaldi? 

7. Þekkirðu til einhverra slíka, kannast þú við 

8. Ertu að fylgja einhverjum sem falla undir þessum skilgreiningu?  

9. Ef já, hversu mörgum og ef nei af hverju ekki? 

10.  Hvað fylgistu með mörgum áhrifavöldum dags daglega? 

11. Hvers konar áhrifavöldum fylgist þú með? (Eru þeir tengdir þrifum? Matargerð? Heilsu 

og íþróttum?) 

12. Hver er ástæðan fyrir því að þú fylgist með áhrifavöldum?  

13. Hvaða eiginleika finnst þér að áhrifavaldar ættu að hafa þegar það kemur að því að 

auglýsa vörur og þjónustu á samfélagsmiðlum? 

14. Hefur þú tekið eftir því þegar fleiri en einn áhrifavaldar auglýsa sömu vöruna? 

a. Ef já, hvað finnst þér um það? 

b. Finnst þér þú geta treyst því að áhrifavaldurinn sé í raun og veru að segja sína 

réttu skoðun á vörunni/þjónustunni?  

15. Hefur þú keypt vöru eða þjónustu sem hefur verið auglýst af áhrifavöldum? 

a. En hefur þú keypt vöru eða þjónustu sem hefur verið auglýst af fleiri en einum 

áhrifavaldi á stuttum tíma? 

b. Ef einstaklingur hefur verslað vöru/þjónustu sem auglýst var af áhrifavaldi - 

Hversu miklar væntingar hafðir þú til vörunnar/þjónustunnar þegar þú ákvaðst að 

kaupa hana? 

c. Ef einstaklingur hefur verslað vöru/þjónustu sem auglýst var af áhrifavaldi  - 

Fannst þér varan/þjónustan standast þær væntingar sem þú hafðir til hennar? 

d. Ef einstaklingur hefur verslað vöru/þjónustu sem auglýst var af áhrifavaldi – 

Getur þú hugsað þér að versla aftur vöru/þjónustu sem auglýst er af áhrifavöldum? 
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e. Ef einstaklingur hefur ekki verslað vöru/þjónustu sem auglýst var af 

áhrifavaldi – Hver er ástæðan fyrir því að þú hefur ekki verslað vöru/þjónustu 

sem auglýst var af áhrifavöldum? 

16. Hvert er viðhorf þitt til fyrirtækis / vörumerkis þegar það er auglýst af áhrifavöldum á 

samfélagsmiðlum? 

17. Hvaða áhrif hefur það á ímynd fyrirtækis í þínum augum þegar fjöldi áhrifavalda auglýsir 

sömu vöruna á stuttum tíma? 

 
Vert ert að taka fram að þessar spurningar voru einungis notaðar til hliðsjónar á meðan á 

viðtölum stóð, og röðun þeirra er ekki sú sama og var í raun og veru.  

 


