
 

 

 

B.Sc. í viðskiptafræði  

 

 

Búa lífstíls- og förðunarsnapparar yfir 

trúverðugleika í augum neytenda? 

Samanburður á tveimur áhrifavöldum út frá áhrifum  

á snyrtivörusölu og viðhorfi neytenda 

 

 

 

Nafn nemanda: Linda Karen Steinarsdóttir 

Kennitala: 230990-2719 

Leiðbeinandi: Guðmundur Arnar Guðmundsson 

  



  



Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu 

 

Verkefni þetta hefur hingað til ekki verið lagt inn til samþykkis til prófgráðu, hvorki hérlendis 

né erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðrar, nema þar sem annað kemur fram 

og þar vísað til skv. heimildaskráningar staðli með stöðluðum tilvísunum og heimildaskrá.  

Með undirskrift minni staðfesti ég og samþykki að ég hef lesið siðareglur og reglur Háskólans 

í Reykjavík um verkefnavinnu og skil þær afleiðingar sem brot þessara reglna hafa í för með 

sér hvað varðar verkefni þetta.  

 

 

Dagsetning     Kennitala     Undirskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að lífstíls- og förðunarsnapparar búi yfir 

trúverðugleika í augum neytenda. Aukin netnotkun síðustu ár hefur orðið til þess að 

markaðssetning á samfélagsmiðlum hefur orðið sívinsælli. Áhrifavaldar geta haft áhrif á 

kauphegðun neytenda með umfjöllunum sínum ef þeir búa yfir trúverðugleika og er orðið 

mikið um kostaðar umfjallanir á Snapchat og öðrum samfélagsmiðlum.   

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Alexsöndru Bernharð Guðmundsdóttur og Töru Brekkan 

sem eru báðar áhrifavaldar á Snapchat, auk annara samfélagsmiðla, og í samstarfi við 

snyrtivöruheildsöluna Terma ehf.  

Framkvæmd var tvíþætt rannsókn þar sem að gerður var samanburður á tveimur áhrifavöldum 

á Snapchat. Í fyrri hluta rannsóknar var send út vefkönnun á samfélagsmiðlinum Facebook 

þar sem að niðurstöður byggja á svörum frá 205 þátttakendum. Alls voru 17 spurningar á 

spurningalistanum, 9 spurningar sneru almennt að Snapchat notkun og áhrifum snappara og 

trausti í garð þeirra, 4 spurningar sneru sérstaklega að Alexsöndru og Töru, og í lokin voru 4 

bakgrunnsspurningar. Seinni hluti rannsóknar var með svokölluðu hálftilraunasniði sem gerði 

höfundi kleift að rannsaka viðfangsefnið við náttúrulegar aðstæður. Tilraunin var framkvæmd 

þannig að snappararnir tveir fengu sína hvora snyrtivöruna til að fjalla um á Snapchat 

reikningum sínum. Fyrra inngrip var framkvæmt af Alexsöndru 15.mars og var sala á vörunni 

mæld í tvær vikur fyrir inngrip og í tvær vikur eftir og svo borin saman. Seinna inngrip var 

framkvæmt af Töru 6.apríl og voru mælingar framkvæmdar á sama hátt og í fyrra inngripi.  

Tekin voru viðtöl við snapparana tvo sem bornir eru saman í rannsókninni, auk þess var tekið 

viðtal við Ástrósu Sigurðardóttur, PR manager hjá Terma. 

Niðurstöður leiddu í ljós að lífstíls- og förðunarsnapparar geta búið yfir trúverðugleika í 

augum neytenda, en þó getur einn snappari verið trúverðugri en sá næsti. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar býr Tara yfir meiri trúverðugleika en Alexsandra, og byggist sú 

ályktun á svörum úr vefkönnun og söluáhrifum eftir inngrip. Yfirfæra mætti þessar 

niðurstöður á áhrifavalda almennt og telur höfundur að munur myndi liggja á milli 

trúverðugleika annara áhrifavalda væru þeir bornir saman. 
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1. Inngangur  

Með vaxandi tæknimöguleikum hafa samfélagsmiðlar í auknum mæli verið notaðir í 

markaðssamskipti bæði af fyrirtækjum og einstaklingum. Áhrif samfélagsmiðla fara vaxandi 

með hverjum deginum þar sem nýir notendur eru sífellt að bætast við. Samfélagsmiðlar gera 

mörkin á milli einkamiðla og fjölmiðla óljós og gera einstaklingum kleift að eiga samskipti 

ekki bara við eina, tvær eða fimm manneskjur í einu, heldur jafnvel þúsundir eða milljónir 

manns (Tuten og Solomon, 2017). Ein af ástæðum þess að fyrirtæki hafa farið þá leið að 

markaðssetja vörur eða vörumerki í gegnum samfélagsmiðla er sú að það er oft ódýrari kostur 

en til dæmis sjónvarpsauglýsing eða auglýsing á prenti. Oft á tíðum krefst þessi leið einnig 

minni vinnu, þar sem almenningur býr jafnvel sjálfur til umtal um vörumerkið eða vöruna 

(Zarrella og Zarrella, 2010).  Þó getur það líka verið ókostur þar sem að umtalið gæti verið 

slæmt.   

Snapchat er nú orðinn einn af vinsælustu samfélagsmiðlum í heiminum í dag og er 

talinn hafa mestan vaxtarhraða meðal smáforrita (e. Apps). Nýjustu tölur sýna að appið er 

með 178 milljón virka notendur daglega (Statista, 2017). 

Snapchat er snjallsímaforrit sem var gefið út árið 2011 og sérhæfir sig í deilingu á 

myndbands- og myndskilaboðum. Forritið var upphaflega hannað til að deila myndum í 

gegnum persónuleg skilaboð sem að hverfa svo eftir stuttan tíma og verða eftir það 

óaðgengileg. Þessi skilaboð eru kölluð „snöpp“. Þrátt fyrir að myndskilaboð séu uppruni 

forritsins þá eru myndbandsskilaboð orðin mjög mikilvægur partur af Snapchat, en út um 

allan heim er horft á rúmlega 10 billjón myndbandsskilaboð á dag (Statista, 2017). Það er því 

kannski ekki skrýtið að margir nýti sér þennan miðil í markaðssamskipti.  

Neytendur eru orðnir virkir í að deila rafrænt upplýsingum og jafnvel meðmælum um 

vöru og þjónustu sín á milli á samfélagsmiðlum og búa þar með til umtal um viðkomandi 

vörumerki eða fyrirtæki (Evans, 2010). Umtal á netinu (e. Electronic word of mouth) er ein 

tegund stafrænnar markaðssetningar og er það orðið áberandi á samfélagsmiðlum. Vinsældir 

samfélagsmiðla hafa breytt því hvernig einstaklingar og fyrirtæki hafa samskipti sín á milli 

(Mangold og Faulds, 2009).  

Neytendur eru farnir að leita til einstaklinga sem eru mikils metnir á samfélagsmiðlum og eru 

þessir einstaklingar yfirleitt kallaðir áhrifavaldar (Liu o.fl., 2015). Áhrifavaldar eru sjálfstæðir 

utanaðkomandi einstaklingar á samfélagsmiðlum sem að móta viðhorf fylgjenda sína með 

ummælum sínum í gegn um blogg, tíst, snöpp eða aðrar samskiptaleiðir á samfélagsmiðlum 
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(Freberg, Graham, McGaughey og Freberg, 2011). Algengt er orðið að fyrirtæki fá 

áhrifavalda til að fjalla um vörur sínar á Snapchat og öðrum samfélagsmiðlum, og yfirleitt 

gegn þóknun af einhverju tagi, þá er talað um kostaðar umfjallanir.  

Í þessari ritgerð eru það snapparar sem eru í hlutverki áhrifavalda, en snappari er 

manneskja sem er áberandi á samfélagsmiðlinum og er með marga fylgjendur sem fylgjast 

jafnvel daglega með því sem viðkomandi seilir á söguborði (e. My story) sínu. Það þekkist nú 

til dags að fólk getur haft atvinnu af því að vera snappari. 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í fræðilega 

hlutanum er fjallað um snyrtivörumarkaðinn, neytendahegðun (e. Consumer behaviour), 

áhrifavalda (e. Influencers), umtal (e. Word of mouth), trúverðugleika (e. Credibility), 

vörumerkjaímynd (e. Brand image), stafræna markaðssetningu (e. Digital marketing) og 

Snapchat. 

Sett er fram rannsóknarspurningin: Búa lífstíls- og förðunarsnapparar yfir trúverðugleika í 

augum neytenda? 

Höfundur leitast eftir að svara þessari spurningu í rannsóknarhlutanum með tilliti til viðhorfs 

neytenda annars vegar, sem rannsakað er með viðhorfskönnun, og áhrifum tveggja áhrifavalda 

á snyrtivörusölu hins vegar, sem að rannsakað er með inngripum framkvæmdum af 

snöppurunum sem teknir eru fyrir í rannsókninni. 
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2. Snyrtivörumarkaðurinn 

Hér eftir verður stutt kynning á snyrtivöruheildsölunni Terma ehf. sem rannsóknin er unnin í 

samstarfi við. Einnig verður fjallað um snyrtivörumarkaðinn í heild sinni bæði með tilliti til 

alheimsmarkaðar og markaðarins hér á landi ásamt því að skilgreina orðið snyrtivörur og 

hvernig þær hafa þróast frá upphafi. Farið verður yfir markaðssetningu snyrtivara almennt og 

hvernig Terma hefur hagað markaðssetningu á sínum vörum.  

 

2.1. Terma ehf. 

Terma ehf. var stofnað árið 1983 af hjónunum Guðmundi Sigurðssyni og Sólrúnu 

Sævarsdóttur og er enn í dag í þeirra eigu. Terma er snyrtivöruheildsala sem er dreifingaraðili 

fyrir frönsku fyrirtækjasamsteypuna L‘Oréal Luxe. Á vegum hennar fer fram alþjóðleg 

markaðssetning á heimsþekktum vörumerkjum eins og Lancôme, Yves Saint Laurent, Urban 

Decay og fleiri stór merki. Undir þessum merkjum eru á hverju ári framleiddar fjöl þættar 

vörur, eins og húðsnyrtivörur sem viðhalda fegurð húðarinnar, förðunarvörur og ilmvötn, auk 

snyrtivara fyrir karlmenn (Terma ehf., 2011a) (Ástrós Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma 

ehf. og brand manager Urban Decay á Íslandi, munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018).  

Útsölustaðir Terma eru 30 talsins í dag, en það eru Hagkaupsverslanir, apótek og snyrtistofur 

um allt land (Terma ehf., 2011b).  

Frá og með árinu 2016 hefur L‘Oréal verið leiðandi á heimsvísu í framleiðslu á 

snyrtivörum og halaði inn um 28,6 milljörðum Bandaríkjadollara í tekjum það árið (Statista, 

e.d.). Terma er stoltur dreifingaraðili þessarar stóru samsteypu og sækja sölumenn merkjanna 

regluleg námskeið og fundi erlendis á þeirra vegum til að halda sér vel upplýstum um 

nýjungar á leið á markað. Einstaka sölumenn hafa jafnvel tekið alþjóðlegt próf til að gerast 

fulltrúar alþjóðlegra förðunarfræðinga (e. International makeup artist) merkjanna hér á landi, 

og er einn slíkur fyrir Yves Saint Laurent og annar fyrir Lancôme innan fyrirtækisins (Ástrós 

Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á Íslandi, 

munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). 

 

2.2.Vörumerkin sem notast er við í rannsókninni 

Mikilvægt er að fjalla stuttlega um vörumerkin sem notast er við í rannsókninni sem líst 

verður hér síðar. Merkin eru 2 talsins. Ímynd þeirra er ólík og hefur hvort merki sín sérstöku 
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einkenni. Markhópurinn er breiður meðal þessara ákveðinna vörumerkja og gæti í mörgum 

tilfellum sami viðskiptavinurinn notað bæði merkin. Í rannsókninni er notast við farða frá 

vörumerkinu Lancome í fyrra inngripi, og hyljara frá vörumerkinu Urban Decay í seinna 

inngripi. Hér eftir er stutt umfjöllun um bakgrunn merkjanna, markhóp og ímynd þeirra. 

 

2.2.1. Lancome 

Lancome var stofnað árið 1935 í Frakklandi. Vörumerkið sameinar vísindaþekkingu og 

skilning á þörfum kvenna í framleiðslu á húðvörum, förðunarvörum og ilmum. Lancome 

miðar að því að bjóða öllum konum möguleikann á því að blómstra og fagna sinni eigin 

fegurð óháð aldri eða húðlit og vill að sérhver kona sem kemur að kaupa vörurnar fari 

hamingjusamari út („Lancôme“, e.d.) 

Í dag er Lancome frekar almennt merki þegar kemur að markhópi, það er að segja að 

það er enginn ákveðinn aldur eða týpa af manneskju sem að er líklegri en aðrir til að kaupa 

vörur úr þessu merki. Lancome vill höfða til sem flestra, það gera þeir með því að hafa 

litavörur (þ.e. varaliti, augnskugga og fleira) ekki mjög skæra. Einnig eru kremlínur merkisins 

margar og mismunandi til að höfða til breiðs aldurshóps og til að geta haft dýrari jafnt sem 

ódýrari valkosti. Lancome fann sína ímynd fyrir mörgum árum og hefur tekist vel til að halda 

henni í gegnum árin.  

Þetta er vörumerkið sem er með breiðasta markhópinn af vörumerkjum sem Terma 

selur, þar sem að innan þess eru förðunar- og húðvörur sem henta allt frá 18/20 ára og upp í 

70+ (Ástrós Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á 

Íslandi, munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). 

 

2.2.2. Urban Decay  

Urban Decay kom á markað árið 1996 og er því tiltölulega nýtt merki miðað við aðra 

snyrtivörurisa á markaðnum. Merkið byrjaði með 12 lita varalitalínu og 12 naglalökkum, en 

hefur stækkað gríðarlega síðan þá og eru óstöðvandi í tilraunastarfsemi („Urban Decay“, e.d.-

b).  

Urban Decay leggur mikið upp úr því að með þeirra merki geti ALLIR málað sig, allir 

geta notað vörurnar hvort sem að viðkomandi sé 12 ára að taka sín fyrstu skref með 

snyrtivörur eða áttræð manneskja sem langar í skemmtilegar vörur. Fegurð er afstæð og allir 

hafa réttinn á því að mála sig eins og þeir vilja. Merkið býður upp á endalausa möguleika í 



5 

 

litaúrvali og viðskiptavinurinn er hvattur til að þora að vera öðruvísi en ekki bara detta inn í 

tískuna sem er vinsæl hverju sinni og brjóta upp á hefðirnar (Ástrós Sigurðardóttir, PR 

manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á Íslandi, munnleg heimild, viðtal, 

22.mars 2018). 

Annar stofnandi merkisins hefur ávallt haft mikla ástríðu fyrir réttindum dýra enda er 

merkið með vottun frá PETA (People for the ethical treatment of animals) og er því kallað 

vegan vörumerki (Jacques, 2018). 

Urban Decay er eina vegan merkið sem Terma flytur inn og síðan það byrjaði í sölu hérlendis 

hefur það stækkað mikið bæði hóp viðskiptavina en einnig hóp áhrifavalda sem laðast að 

merkinu (Ástrós Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á 

Íslandi, munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). 

 

2.3. Um snyrtivörumarkaðinn  

Hér eftir verður farið yfir sögu snyrtivara og hvernig markaðurinn er orðinn í dag, ásamt því 

að fjalla um markaðssetningu á snyrtivörum almennt og hvernig Terma markaðssetur sínar 

vörur. 

2.3.1. Sagan 

Skilgreining á orðinu snyrtivörur samkvæmt íslenskri orðabók er „vörur notaðar til 

snyrtingar“ (Íslensk orðabók, 2007). Snyrtivörur eru samansafn af alls kyns efnasamböndum 

sem notuð eru til að bæta útlit eða lykt (Rajput, 2016).  

Flokka má snyrtivörur í fimm aðal flokka: Húðvörur (e.skincare), hárvörur (e.haircare), 

litavörur eða förðunarvörur (e.color/makeup), ilmi (e.fragrance) og baðvörur (e.toiletries). 

Innan þessara flokka er mjög fjölbreytt vöruúrval og vinna þeir allir saman til að fullnægja 

þörfum og markmiðum neytenda um bætt útlit („Global beauty industry trends in the 21st 

century“, e.d.). 

Notkun snyrtivara í einhverju formi má rekja langt aftur til tíma Forn-Egypta. Þó hafa 

rannsóknir um frumstæða ættbálka getið til um að mismunandi andlitsmálning hafi verið 

notuð til að tákna stöðu (e.status) höfðingja ættbálkanna og aðgreina þá frá öðrum lægra 

settum (Corson, 2003). Þetta mætti yfirfara á nútíma samfélagið þar sem að notkun 

mismunandi snyrtivara getur vissulega verið tákn um stöðu fólks í dag.  

Talið er að mjög snemma hafi andlitsmálun verið notuð til fegrunar (Corson, 2003). En þó að 



6 

 

það haldist óbreytt hefur margt breyst frá upphafi snyrtivara til dagsins í dag og fer 

markaðurinn sívaxandi. 

 

2.3.2. Markaðurinn í dag 

Samkvæmt greiningu sem unnin var af bandarísku markaðsrannsóknarfyrirtæki er spáð fyrir 

að snyrtivörumarkaður á heimsvísu muni afla 429,8 billjón dollara fyrir árið 2022. Það þýðir 

að á tímabilinu sem spáð er fyrir um, 2016-2022, muni að meðaltali vera 4,3% vöxtur á 

markaðnum árlega (Rajput, 2016). Árið 2016 óx markaðurinn um um það bil 4% miðað við 

árið áður, svo að þessi spá er alls ekki ólíkleg (Statista, e.d.).  

Síðasta áratug hefur verið mikill vöxtur í alþjóðlegu efnahagslífi og ráðstöfunartekjur hafa 

farið vaxandi. Þetta hefur leitt til þess að almenningur hefur frekar leyft sér að kaupa 

lúxusvörur og er orðið meðvitaðri um að halda sér við og nota snyrtivörur í sinni daglegu 

rútínu. Sú þróun hefur leitt til mikils vaxtar á markaði snyrtivara á heimsvísu (Rajput, 2016).  

Á íslenskum snyrtivörumarkaði er mikið um afslætti og er mesta salan þegar á því 

stendur. Hagkaupsverslanirnar hafa staðið fyrir svokölluðum Tax Free dögum í þónokkur ár 

og hafa komið upp ákveðnu mynstri í verslunarhegðun Íslendinga á snyrtivörum. „Það eru 

allir búnir að læra á það að afslátturinn dettur inn á tveggja mánaða fresti“ (Ástrós 

Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á Íslandi, 

munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). Þar sem að afslættir eru orðnir svo tíðir á 

snyrtivörum þá er það algengt að viðskiptavinurinn tímir ekki lengur að kaupa vöruna á fullu 

verði þegar Tax Free eða aðrir tilboðsdagar eru handan við hornið. Neytendur eru farnir að 

taka afsláttum sem sjálfsögðum hlut („In-cosmetics marketing trends – A time for recovery“, 

2010). 

Smásöluverslanir, þar á meðal matvöruverslanir, og sérverslanir eru helstu dreifileiðir 

snyrtivara. Hér á landi eru það einna helst Hagkaupsverslanir, apótek og sérverslanir. Almennt 

séð kjósa neytendur að koma í búðina og versla, þar sem að sérfræðiaðstoð sölumanna er oftar 

en ekki til staðar í verslununum. Hins vegar eru netverslanir að verða sívinsælli meðal þeirra, 

þar sem að oft á tíðum er neytandinn að kaupa vöru sem hann þekkir fyrir eða hefur aflað sér 

upplýsinga um á netinu, jafnvel í gegnum umtal (e. Word of mouth) á samfélagsmiðlum 

(Rajput, 2016). 
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2.4. Markaðssetning á snyrtivörum 

Markaðsfræðingar vita það að hugtakið markaðssetning hefur þýtt mismunandi hluti í gegnum 

árin. Markaðssetning er orðið að regnhlífarhugtaki (e.umbrella term) sem nær yfir breitt svið 

hugtaka. Undir því má til dæmis nefna auglýsingar (e.advertising), kynningar (e.promotion), 

sölu (e.sales), pakkningar (e.packaging), dreifingu (e.distribution), almannatengsl (e.public 

relation) og jafnvel rannsóknir (e.research). Þetta eru allt mikilvægir liðir þegar kemur að 

markaðssetningu vöru, vörumerkis eða fyrirtækis (Marconi, 1996). 

Þegar kemur að auglýsingum á snyrtivörum, þá falla þær undir flokkinn 

vöruauglýsingar (e.product advertising). Þessi tegund af auglýsingu er sú sem er hvað 

auðveldust að skilja, en þó erfiðust að framleiða með góðum árangri þegar til lengri tíma er 

litið (Marconi, 1996). Vöruauglýsingar byggja upp vöruvitund hjá hugsanlegum neytendum. 

Þær senda út einföld skilaboð um hvers vegna þeir þurfa vöruna, hvernig hún er notuð og 

hvaða ávinningi þeir verða af við notkun hennar. Árangursrík auglýsingaherferð segir 

neytandanum einnig hvernig varan er betri en aðrar sambærilegar vörur frá samkeppnisaðilum 

(Fears, e.d.)  Ókosturinn við þennan flokk auglýsinga er sá að í þessum flokki eru þær 

langflestar og er þar með heil hrúga af upplýsingum um mismunandi vörur og auðvelt er að 

týnast inni í öllu upplýsingaflóðinu (Marconi, 1996).  

Snyrtivörumarkaðurinn er mjög mettaður markaður og þurfa fyrirtæki því að aðgreina 

sínar vörur frá öðrum með áhugaverðum umbúðum (e. Packaging), stöðugri 

vörumerkjastjórnun (e. Branding) og staðfærslu vara (e. Product positioning) til að ná sem 

mestum árangri í markaðssetningu (Altman, e.d.). Neytendur eru móttækilegir fyrir 

myndrænni framsetningu á vörum og hefur fólk tilhneigingu til þess að þekkja liti, form og 

mynstur hraðar en orð. Því er hönnun umbúða stór partur af markaðssetningu og mikilvægt að 

þær séu hannaðar með tilliti til markhóps viðkomandi vöru (Browne, e.d.).  

Með vörumerkjastjórnun er hægt að búa til ákveðið tilfinningalegt gildi bakvið vöru eða 

vörumerki, það er að segja hvernig neytandinn skynjar vöruna eða vörumerkið. Lykilatriði til 

að festa vörumerkið í huga neytenda er að það búi yfir eftirminnilegum persónuleika. 

Persónuleiki vörumerkis felur í sér tilfinningu gagnvart því, siðferðislega stöðu þess og útlit. 

Til dæmis ef að markaðssetja á snyrtivörur sem tískuvörumerki ætti að nota mikið af litum og 

hönnun sem höfða til yngri markhóps og lykt og áferð varanna væri létt og mjúk. Hins vegar 

ef að um lúxusvörumerki væri að ræða ætti að reyna að höfða til eldri markhóps með 

hefðbundinni og ríkulegri tilfinningu varanna þar sem lykt og áferð er þykkari og fyllri. Þessir 

þættir leiða til persónuleika snyrtivörumerkja, sem er nauðsynlegur eiginleiki og leiðir til 
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staðfærslu á markaði (Altman, e.d.). 

Megnið af kynningu á snyrtivörum fer fram í snyrtivörudeildum í verslununum þar sem að 

starfsmenn þeirra þjóna viðskiptavinum samkvæmt ákveðnum stöðlum, þar á meðal að veita 

faglega ráðgjöf og aðstoð við að velja vörur sem henta þörfum hvers og eins viðskiptavinar 

(Falk, 2008). Á íslenskum markaði er einnig mikið um það að sölumenn frá heildsölum 

snyrtivörumerkjanna standi kynningar í verslunum og eru þar til að veita sérfræðiráðgjöf sem 

fulltrúar sinna vörumerkja. 

 Ólíkt auglýsingum, þá felur persónuleg sölumennska í sér bein samskipti milli kaupanda og 

seljanda. Þessi samskipti veita söluaðila meiri sveigjanleika í samskiptum og getur hann breytt 

eða aðlagað skilaboðum í samræmi við viðbrögð kaupanda. Einnig hefur seljandi möguleika á 

að sérsníða skilaboð miðað við sérstakar þarfir hvers og eins kaupanda (Valdimar Sigurðsson, 

2013). 

Snyrtivörumarkaðurinn hefur notið góðs af vaxandi vinsældum samfélagsmiðla. Þessir 

miðlar hafa sannað sig til að vera mjög áhrifamiklir innan sérstakra markhópa og hjálpa við að 

brúa bilið á milli vörumerkja og neytenda (Statista, e.d.). Snyrtivörumarkaðurinn nýtir sér 

tækifærin sem koma með vaxandi tæknimöguleikum til að hafa samskipti við viðskiptavininn 

á hagnýtan hátt, til dæmis í gegn um blogg, Facebook og snjallsímaöpp á borð við Snapchat 

(„In-cosmetics marketing trends – A time for recovery“, 2010). Það þekkist mikið nú til dags 

að snyrtivörufyrirtæki notist við áhrifavalda í markaðssetningu á vörunum sínum.  

Neytendur taka mark á meðmælum fólks á netinu og hafa því áhrifavaldar eins og bloggarar 

og snapparar mikil áhrif á kaupáform þeirra. 

 

2.4.1. Hvernig Terma markaðssetur sín merki 

Með breyttum tímum hefur Terma þróað nýjar áherslur í markaðssetningu á sínum 

vörumerkjum, líkt og önnur fyrirtæki sem vilja fylgja nýjum straumum í snyrtivöruheiminum. 

Nú fer mest af markaðssetningu fyrirtækisins fram í gegn um áhrifavalda, eða um 95%, á 

meðan að fyrir 10 árum síðan var það aðeins 5%. Terma hefur fært sig meira yfir í 

markaðssetningu á netinu, þar með talið er Snapchat, og er það enn að aukast þar sem að verið 

er að minnka auglýsingar á prentuðum miðlum en auka vefmiðlanotkun. Samkvæmt Ástrósu, 

sem er yfir almannatengslum hjá Terma, hefur umtal (e. Word of mouth) sýnt sig sem mun 

áhrifaríkari leið til viðskiptavinarins heldur en prentaðar auglýsingar. Þannig ná þau mun 

betur til ákveðins kynja-, aldurs-, og áhugahóps. Ástrós segir að tvö vörumerki sem fyrirtækið 

er með í dreifingu séu aldrei auglýst með greiddum auglýsingum heldur er eingöngu stuðst 
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við umtal (Ástrós Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay 

á Íslandi, munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). En það er meðal annars annað merkið sem 

tekið er fyrir í rannsókninni, Urban Decay. 

Terma hefur verið í mjög góðu samstarfi við bloggara allt frá því að það byrjaði að ryðja sér 

völl. Í framhaldi af því fóru margir bloggarana að byrja að nota Snapchat og þá komust 

umfjallanir um þeirra vörur á þann miðil. Það var þó ekki fyrr en í kringum 2014 sem að 

fyrirtækið fór að einblína á Snapchat sem góðan markaðssetningarmiðil.  

Eins og fram kom hér að framan að þá styðst Terma að mestu leyti við áhrifavalda 

þegar kemur að markaðssetningu og reynt er að koma öllum nýjungum í merkjunum á þá. 

Ekki er gerð krafa á umfjöllun frá áhrifavöldum þegar þeim eru gefnar vörur, ef þeim líkar 

varan þá fjalla þeir um hana. Með þessari markaðssetningar aðferð er enginn auka kostnaður 

fyrir fyrirtækið, að frátöldum vörunum sem gefnar eru áhrifavöldunum. Auglýsingakostnaður 

þeirra samanstendur af auglýsingum hugsuðum til vitundarvakningar á merkjunum og til að 

vekja athygli á viðburðum eða afsláttum sem reglulega eru í merkjunum, sem allt er auglýst á 

prentuðum miðli. Samkvæmt Ástrósu er hlutfallið 80% tilkynningar um viðburði og 20% 

vitundarvakning á merkjum. 

Þegar miðill er valinn er horft á nokkra hluti. Það verður að athuga hver markhópurinn 

er fyrir hvert merki, þegar stuðst er við samfélagsmiðil á borð við Snapchat er lögð áhersla á 

að vera með spennandi og skemmtilega vöru sem höfðar frekar til yngri kynslóðarinnar. Hins 

vegar eru dýrari lúxus vörur og vörur sem sporna gegn öldrun frekar á prentuðum miðli þar 

sem að markhópur þessara vara er líklegri til að fletta fréttablaðinu heldur en fylgjast með 

Snapchat. 

Þegar vara er valin fyrir umfjöllun á samfélagsmiðlum er mikilvægt að velja rétta vöru, þar 

sem tekið er mið af því hvernig ímynd vörunnar og ímynd áhrifavalds fara saman. Einnig er 

reynt að velja vöru sem höfðar til sem flestra, flestir nota til dæmis farða og maskara (Ástrós 

Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á Íslandi, 

munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). Þessum hugmyndum um vöruval var einnig farið 

eftir við undirbúning rannsóknarinnar sem fjallað verður um hér síðar. 

Aðspurð að því hvort að tímasetningar á auglýsingum skipti máli segir Ástrós að 

umfjallanir á Snapchat þurfa ekki að fylgja ákveðnum tíma mánaðar svo lengi sem þær eru 

eftirminnilegar og komi jafnvel fram hjá nokkrum áhrifavöldum. En eins og gefa má að vita 

er að mesta salan fer ávallt fram um eða rétt eftir mánaðarmót þar sem að kaupmáttur 

neytenda er mestur á þeim tíma. Auglýsingar á prentuðum miðli segir hún að skili litlu sem 
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engu eftir miðjan mánuð eða eftir stórar verslunarhelgar á borð við Tax Free (Ástrós 

Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á Íslandi, 

munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). 

 

 

3. Neytendahegðun (e. Consumer behaviour) 

Neytendahegðun er mjög breitt hugtak sem hægt er að rannsaka á marga mismunandi vegu. Í 

þessum kafla verður stiklað á stóru um það hvað felst í hegðun neytenda, með megináherslu á 

það sem kemur rannsókninni helst við. 

Neytendahegðun byggir á mismunandi fræðigreinum til útskýringar á ákvörðunum 

sem neytendur taka, svo sem sálfræði, hagfræði og félagsfræði. Í grunninn er það greining á 

ferlum tengdum því þegar einstaklingar eða hópar velja, kaupa, nota eða losa sig við vörur, 

þjónustu, hugmyndir eða upplifanir til að uppfylla þarfir og langanir (Solomon, Russell-

Bennett og Previte, 2012). 

Neytendur eru mjög mismunandi og geta hegðað sér á mismunandi hátt, þeir geta 

verið á öllum aldri, með mismunandi bakgrunn og menntun, af ólíku kyni og kynþætti, og 

með mismunandi skoðanir. Vörur sem þeir neyta geta líka verið eins ólíkar og þær eru 

margar, og þarfir sem neytendur leitast eftir að uppfylla geta verið allt frá hversdagslegum 

þörfum sem fólk þarf almennt að uppfylla yfir í sérstakar þarfir hvers og eins (Solomon o.fl., 

2012). 

Allar ákvarðanir sem teknar eru í markaðssetningu eru byggðar á ályktunum og 

þekkingu á neytendahegðun. Neytendahjólið (e. Wheel of consumer analysis) er sett upp með 

þremur þáttum sem ætti að rannsaka og greina þegar verið er að þróa markaðsaðgerðir. Hver 

þáttur er mikilvægur fyrir fyrirtæki til að ná fullum skilningi á neytendum og velja aðferðir til 

að hafa áhrif á þá. Í hjólinu geta allir þættirnir verið orsök og afleiðing hegðunar neytandans, 

og geta breytingar á einum þætti orsakað breytingar á öðrum. Markaðsaðgerðir eru staðsettar í 

miðju hjólinu þar sem þær eru hannaðar til að hafa áhrif á neytandann, en neytandinn hefur 

líka áhrif á þær. Í hringrás utan um markaðsaðgerðirnar eru þættirnir þrír, þeir eru tilfinningar 

og hugsanir neytenda, hegðun neytenda og neytendaumhverfið (Valdimar Sigurðsson, 2013). 
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Mynd 1: Neytendahjólið (Peter og Olson, 2010) 

Tilfinningar og hugsanir neytenda: Fyrsti þátturinn í neytendahjólinu lýsir tveimur tegundum 

af huglægum viðbrögðum sem neytandinn sýnir gagnvart áreiti sem koma upp í umhverfi 

hans. Með tilfinningum er átt við hvernig þeir upplifa áreiti og hvaða tilfinningalegu viðbrögð 

verða til hjá neytandanum, eins og hvort honum líki eða líki ekki við vöru. Með hugsunum er 

átt við hvaða andlegu ferli neytandinn fer í gegn um þegar hann hugsar um, túlkar og kemur 

sér í skilning um áreiti. 

Hegðun neytandans: Þarna er átt við hegðunina sjálfa sem neytandinn framkvæmir, sem er 

merkjanleg og mælanleg. Það er einnig talað um þess háttar hegðun sem augljósa hegðun (e. 

Overt behaviour) þar sem hægt er að gera greinamun á milli hennar og hugrænnar hegðunar. 

Dæmi um þessa hegðun er meðal annars að versla í búð eða á netinu, kaup á vörum og notkun 

greiðslukorta. Þetta er sú hegðun sem mest er reynt að hafa áhrif á og hefur mesta virðið fyrir 

fyrirtækin. 

Neytendaumhverfið: Með neytendaumhverfi er átt við allt utanaðkomandi sem getur haft áhrif 

á hugsanir, tilfinningar og gjörðir neytenda. Það felur í sér félagslegt áreiti (e. Social stimuli) 

sem eru áhrif þess sem aðrir í samfélaginu gera, eins og fjölskylda eða vinir og allir aðrir sem 

gætu haft áhrif á neytandann. Það felur einnig í sér áþreifanlegt áreiti (e. Pysical stimuli) sem 
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eru til dæmis verslanir, vörur og auglýsingar sem geta haft áhrif á hugsanir, tilfinningar og 

gjörðir neytenda (Valdimar Sigurðsson, 2013). 

Hér áður fyrr þegar neytendahegðun var að þróast sem fræðigrein var oft talað um 

hana sem kaupendahegðun (e. Buyer behaviour), með áherslu á samskipti neytanda og 

framleiðanda við kaupin sjálf. Nú er það hins vegar þekkt að neytendahegðun er viðvarandi 

ferli sem á sér ekki eingöngu stað þegar neytandinn greiðir fyrir vöru og fær hana í hendurnar, 

heldur einnig fyrir og eftir kaup (Solomon o.fl., 2012). 

 

3.1 Kaupákvörðunarferli (e. Buyer decision making process) 

Mikilvægur hluti neytendahegðunar er ákvörðunartökuferli neytenda (e. Consumer decision 

making process), sem er einnig oft kallað kauphegðunarferli eða kaupákvörðunarferli (e. 

Buyer decision making process). Ákvörðun felur í sér val á milli tveggja eða fleiri valkosta og 

krefst alltaf að valið sé á milli mismunandi hegðunar. Ákvörðunartökuferli á sér stað jafnvel 

þegar neytandi gerir skyndikaup (e. Impulsive purchases), sem gæti legið að baki nýjustu 

tískubylgju (e. Fad) hvers tíma. Það þýðir ekki að ferli eigi sér stað meðvitað í hvert skipti 

sem að kauphegðun er framkvæmd. Einnig eru sumar hegðanir sem framkvæmdar eru af 

ásettu ráði einfaldlega vanabundnar hegðanir sem byggjast á fyrri ákvarðanatökuferlum. 

Kaupákvörðunarferli byrjar með því að neytandi skynjar ákveðið „vandamál“ þar sem að 

afleiðingar sem hann sækist eftir hefur ekki verið náð. Neytendur taka ákvarðanir um hvaða 

hegðun þeir eigi að framkvæma til að ná þessum markmiðum og þar með „leysa vandamálið“.  

Í þessum skilningi er oft talaði um ákvörðunartökuferli neytenda sem markvisst 

lausnarleitarmiðað ferli. Ákvörðunartökuferli neytenda er í raun samfellt streymi samstarfs á 

milli umhverfisþátta, ferli tilfinninga og hugsana neytenda og hegðunar sem framkvæmd er. 

Streyminu hefur verið skipt niður í fimm stig, fyrsta stig er uppgötvun á þörf, annað stig er leit 

af upplýsingum, í þriðja stigi eru valkostir metnir, í því fjórða fara fram vörukaup og í fimmta 

og síðasta stiginu er eftirkaupaáhrif. Neytendur þurfa ekki endilega alltaf að fara í gegn um öll 

stig ferlisins og getur það verið mismunandi eftir því hvaða vörutegund er keypt. Hér fyrir 

neðan má sjá líkanið fyrir kaupákvörðunarferli neytenda (Valdimar Sigurðsson, 2013). 
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Mynd 2: Kaupákvörðunarferlið (Kotler og Keller, 2009) 

Þarfa uppgötvun (e. Problem recognition): Fyrsta stigið er uppgötvun á þörf þar sem að 

neytandinn gerir sér grein fyrir hvert vandamálið eða þörfin er og hvaða vara myndi geta 

uppfyllt viðkomandi þörf. Þetta er jafnframt mikilvægasta stigið, því ef að neytandi skynjar 

ekki vandamál eða þörf þá mun hann almennt ekki fara út í það að hugleiða kaup á vöru. Þörf 

getur vaknað við innra (e. Internal) eða ytra (e. External) áreiti (e. Stimuli). Með innra áreiti er 

átt við persónulega skynjun sem neytandinn upplifir eins og til dæmis hungur eða þorsti. Ytri 

áreiti verða til við áhrif frá umhverfinu eins og með auglýsingum eða umtali frá áhrifavaldi 

eða öðrum neytendum. Abraham Harold Maslow hélt því fram að mannlegum þörfum væri 

hægt að raða upp í stigveldi, þar sem að manneskjan þarf að uppfylla ákveðnar grunnþarfir 

áður en hún getur fært sig upp um þrep í þarfapýramídanum. Þrepin sem hann setur upp eru 

fimm talsins þar sem að á botninum eru líffræðilegar þarfir (e. Physiological needs), svo 

öryggi (e. Safety), félagslegar þarfir (e. Love and belonging/social needs), virðing (e. Esteem 

needs) og efst er sjálfsbirting (e. Self-actualization needs) (Lumen learning, e.d.). Þarfir 

neytenda fyrir snyrtivörur og að líta vel út gerast á fimmta og seinasta stiginu og því þurfa 

allar grunnþarfir þar fyrir neðan að vera uppfylltar svo að kaupákvörðunarferli fyrir 

snyrtivörur geti farið af stað. Fyrirtæki geta búið til þörf hjá neytendum og verða þau að sýna 

viðskiptavininum fram á það að varan þeirra muni uppfylla þá þörf (Hughes, 2016). 

Áhrifavaldar geta einnig búið til þörf hjá neytendum til dæmis með ytri áhrifum frá 
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samfélagsmiðlum. 

Upplýsingaleit (e. Information search): Á öðru stigi mun neytandinn gerast líklegur til að leita 

upplýsinga um vörur eftir að hafa fundið með sér ákveðna þörf. Á þessu stigi mun neytandinn 

einnig leita þess hvaða virði varan sem er skoðuð mun veita honum. Upplýsingaleit má flokka 

sem innri eða ytri leit. Með innri leit er átt við að neytandinn leiti í minninu hvort að hann 

muni eftir fyrri reynslu af ákveðinni vöru eða vörumerki. Ef að viðkomandi er vanur að kaupa 

þessa ákveðnu vöru þá geta innri upplýsingar verið nægar til að það leiði til kaupa á vörunni. 

Leitað er í ytri upplýsingar þegar neytandinn hefur enga fyrri vitneskju af vörunni og leiðir 

það til þess að annað hvort sé leitað til fjölskyldu og vina fyrir upplýsingar, eða leitað til 

umræða á netinu og meðmælum neytenda, eða til sölufólks í verslunum og  auglýsinga 

(Lumen learning, e.d.). Þetta er stigið þar sem að best er að hafa áhrif á neytandann. Höfundur 

telur helstu áhrif á neytendur í snyrtivöruhugleiðingum vera snyrtivöruráðgjafa í verslunum 

þar sem að bein sala á sér stað og áhrifavalda á samfélagsmiðlum þar sem að upplýsingaleit er 

orðin mikil á netinu.  

Mat valkosta (e. Evaluation of alternatives): Eftir að hafa aflað sér upplýsinga meta neytendur 

alla valkosti í vörumerkjum og vörum miðað við eiginleika þeirra og hvort að þessir 

eiginleikar skili honum ávinningnum sem leitast var eftir. Valkostirnir sem eru metnir eru 

yfirleitt fáir miðað við allt úrvalið sem til er. Á þessu stigi geta viðskiptavinir borið saman 

verð, gæði og útlit vöru. Mismunandi er hvort að farið er í yfirgripsmikið mat á mismunandi 

vörum eða vörumerkjum eftir því hvort að kaupin eru vanabundin eða hvort að verið er að 

festa kaup á vöru eins og bíl, sem er mjög dýr vara og þarfnast meiri umhugsunar. Neytendur 

þurfa að geta metið virði allra varanna sem skoðaðar eru á áhrifaríkan hátt áður en þeir geta 

fært sig upp á næsta skref í ferlinu (Lumen learning, e.d.).  

Vörukaupin sjálf (e. Purchase decision): Þetta er stigið þar sem að kaupin fara fram. Nokkrir 

þættir gætu komið upp á milli þess tíma sem að kaupáform eru mynduð og tímans sem kaupin 

eru kláruð sem gætu raskað ferlinu (Hughes, 2016). Þessir þættir eru til dæmis neikvæð 

ummæli frá fólki í kringum neytandann sem gætu haft áhrif á álit hans, ákvörðuninni gæti 

verið raskað með ófyrirséðum atburðum eins og ef að viðkomandi missir skyndilega vinnuna 

og er í peningavandræðum eða ef að versluninni sem selur vöruna skyldi vera lokað.  

Á þessu stigi þarf neytandinn einnig að taka ákvörðun um hvar hann á að versla vöruna, ef 

hún fæst á fleiri en einum stað, með tilliti til verðlags, skilareglum og fyrri reynslu af verslun. 

Einnig þarf hann að taka ákvörðun um hvenær eigi að kaupa vöruna með tilliti til hvort að það 

sé afsláttur í gangi eða að hann muni fljótlega vera, eða vegna mögulegrar tímapressu. 

Neytandinn gæti líka ákveðið að hætta við kaup á vöru á þessu stigi (Lumen learning, e.d.). 
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Eftirkaupaáhrif (e. Postpurchase satisfaction): Lokastigið á ferlinu er þegar neytandinn metur 

það hvort að hann sé ánægður með kaupin eða ekki og mun niðurstaðan hafa áhrif á það hvort 

að hann muni kaupa vöruna aftur, eða íhuga kaup á annarri vöru innan vörumerkisins. 

Neytandinn gæti haft áhrif á kaupákvarðanir annara því hann er líklegur til að vilja deila 

reynslu sinni um vöruna, hvort sem að reynslan sé góð eða slæm. Neytandi gæti orðið fyrir 

svokölluðu hugarmisræmi (e. Cognitive dissonance) eftir kaup á vöru þar sem að hann efast 

um hvort að hann hafi tekið rétta ákvörðun með kaupunum, auglýsingar með öðrum vörum 

gætu líka látið hann efast eða að hann gæti ákveðið það að hann hafi ekki lengur þörf á 

vörunni (Lumen learning, e.d.; Hughes, 2016). 

Í rannsókn sem gerð var af (Bhatt og Sankhla, 2017) um kauphegðun neytenda á 

snyrtivörum í Indlandi kom fram að gæði vöru var helsta ástæða fyrir því að eitt 

snyrtivörumerki sé valið fram yfir annað. Aðrir mikilvægir þættir sem hvetja til kaupa eru 

meðmæli frá snyrtifræðingum, snyrtivörur sem eru fjölnota, góður ilmur á vörum, útlit vöru, 

nafn vörumerkis, tilboð, auglýsingar og frægir talsmenn. Einnig kom fram í rannsókninni að 

helsta ástæða fyrir kaupum á snyrtivörum eru kröfur frá vinnustað, og fylgir þar eftir til að 

hrífa gagnstæða kynið, stöðutákn og vilji til að líta út fyrir að vera yngri og heilbrigðari.  

Fólk telur vera sterkt samband á milli gæði og verðs á snyrtivörum. 

 

3.2. Herminám (e.Vicarious learning) 

Tilhneigingin til að herma eftir öðrum er væntanlega eitthvað sem hefur þróast með 

mannkyninu yfir þúsundir kynslóða. Frá fæðingu herma ungabörn eftir svipbrigðum sem þau 

sjá fullorðna fólkið gera, og eftir því sem við eldumst höldum við áfram að fylgjast með og 

verða fyrir áhrifum af hegðunum annara. Þegar kemur að ákvarðanatöku, til dæmis um kaup á 

vöru, getur verið tímafrekt að afla sér nauðsynlegra upplýsinga um vöruna og því getur reynst 

gott að treysta upplýsingum annarra. Upplýsingarnar er hægt að nálgast með beinum 

samskiptum, sem gæti verið túlkað sem umtal, eða með því að fylgjast með gjörðum annarra. 

Áhrif þess að afla upplýsinga með því að fylgjast með öðrum leiðir oft af sér herminám 

(Bikhchandani, Hirshleifer og Welch, 1998). 

Herminám (e. vicarious learning) lýsir því ferli þegar fólk breytir hegðun sinni vegna 

þess að það hefur fylgst með hegðun annara og þeim afleiðingum sem urðu við þá tilteknu 

hegðun. Fólk hefur almennt tilhneigingu til að líkja eftir hegðun annara þegar það sér að 

hegðunin hafði góðar afleiðingar í för með sér, en hins vegar forðast að leika eftir hegðun 



16 

 

annara þegar þau sjá að afleiðingarnar voru neikvæðar. 

Ferlið felur yfirleitt í sér að neytandinn fylgist með einhvers konar módeli. Módelið getur 

verið sölumanneskja í verslun sem er að sýna vöru, það kallast bein eftirlíking (e. Live 

modeling), eða auglýsing sem sýnir ákveðna hegðun við notkun á vöru, það er kallað táknræn 

eftirlíking (e. Symbolic modeling). Margar auglýsingar sýna módel hljóta góðar afleiðingar af 

því að kaupa og nota vörur. Sem dæmi má nefna auglýsingu fyrir verkjalyf, þar sem að 

módelið sést taka inn lyfið og í kjölfarið sýna af sér tilfinningu um vellíðan, eða 

tannkremsauglýsingar þar sem að módelið fær hvítari tennur og ferskari andardrátt eftir 

notkun vörunnar (Valdimar Sigurðsson, 2013). 

Hér fyrir neðan sést hvernig ferlið lýsir sér. 

                       

Mynd 3: Ferli hermináms 

  

Þrjár aðferðir eru helst notaðar í markaðsherferðum þar sem reynt er að ná fram herminámi. 

Í fyrsta lagi er leitast eftir að hjálpa áhorfendum að framkalla ný viðbrögð sem áður voru ekki 

til í þeirra hegðunarmynstri. Þessi aðferð hefur lengi verið notuð og virkar þannig að 

neytandanum er sýnd ný hegðun sem hefur góðar afleiðingar í för með sér, í von um að hann 

leiki hana eftir. Sem dæmi má nefna þegar verið er að sýna kennslumyndskeið um hvernig 

nota eigi vöru. Einnig er þessi leið notuð í auglýsingum þegar verið er að kynna nýja leið til 

að nota vöru, eða nýja vöru sem ekki hefur verið til áður.  

Í öðru lagi getur verið leitast eftir að draga úr eða hindra óæskilega hegðun. Herminám er 

talið vera ein af fáum aðferðum sem hægt er að nota til að minnka tíðni óæskilegra þátta í 
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hegðunarmynstri mögulegs eða núverandi viðskiptavinar. Það er vegna þess að það eru 

módelin sem eru sýnd hljóta refsingu með slæmu afleiðingunum en ekki neytendurnir. Vegna 

siðferðislegra og praktískra ástæðna er ekki mælt með að nota refsingar á neytandann til að 

hafa áhrif á hegðun hans. Aðferðin er til dæmis notuð á þann veg að auglýsing sýnir módel 

nota vöru sem virkar illa og veldur pirringi, og síðar er sama módel sýnt nota vöruna sem 

verið er að auglýsa á árangursríkan hátt og hlýtur félagslega styrkingu fyrir það. Önnur algeng 

notkun á þessari aðferð er auglýsing fyrir opinbera þjónustu þar sem módel er sýnt reykja eða 

vera ölvað undir stýri.   

Þriðja og síðasta leiðin er sú að auðvelda það að sú áður lærða eftirsóttarverða hegðun sem er 

nú þegar í hegðunarmynstri neytanda muni eiga sér stað, þar sem að hegðun annara þjónar 

eingöngu sem aðgreiningaráreiti (e. Discriminative stimuli). Í þessari aðferð er eingöngu verið 

að kalla fram hegðun sem neytandinn hefur framkvæmt áður eða framkvæmir nú þegar, en 

ekki nýja hegðun eins og í fyrstu aðferðinni. Þetta er gert með því til dæmis að sýna í hvaða 

aðstæðum best sé að nota tiltekna vöru og hvernig það kallar fram góðar afleiðingar. Sem 

dæmi má nefna kveftöflur sem gott er að nota fyrir nóttina til að sofa vel, eða bjórauglýsingu 

sem sýnir módel vera að drekka bjórinn við ákveðin tilefni. Einnig getur aðferðin verið notuð 

til að kalla fram tilfinningaleg viðbrögð hjá neytandanum (Valdimar Sigurðsson, 2013). 

Félagssálfræðingar greina frá því að fólk líki eftir gjörðum þeirra sem virðast hafa 

sérþekkingu á ákveðnu sviði. Þetta er líklega ein af ástæðum þess að mikill árangur hefur 

hlotist af markaðssetningu þar sem talsmenn eru notaðir til að kynna vörur, eins og þar sem 

íþróttamenn sjást nota ákveðið vörumerki í til dæmis íþróttaskóm eða fatnaði (Bikhchandani 

o.fl., 1998). Þegar ímynd talsmanns eða áhrifavalds passar við ímynd vöru sem hann er að 

auglýsa þá er hann trúverðugri í augum neytandans og neytandinn líklegri til að líkja eftir 

gjörðum hans. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum eru ekki alltaf með sérfræðiþekkingu á því 

sem þeir eru að kynna, samt hafa neytendur tilhneigingu til að líkja eftir hegðun þeirra þegar 

hún leiðir til góðra afleiðinga. Í rannsókninni hér á eftir verða skoðaðir tveir snapparar, þar 

sem má segja að annar búi yfir sérfræðiþekkingu á sviði snyrtivara. Tara er förðunarfræðingur 

með sitt eigið snyrtivörufyrirtæki. Hvort að neytendur eru líklegri til að líkja eftir hennar 

hegðun en Alexsöndru er ein breyta sem verður skoðuð.  
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4. Áhrifavaldar (e. Influencers) 

Markaðssetning með áhrifavöldum er sú leið sem er að vaxa örast í dag með því að hafa 

samskipti við alvöru fólk á samskiptamiðlum (Ghostlamp, e.d.). 

Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum eru sjálfstæðir utanaðkomandi aðilar sem móta viðhorf 

fylgjenda sinna í gegn um blogg, tíst, og aðra samfélagsmiðla (Freberg o.fl., 2011).  

Áhrifavaldar byggja sér upp samfélag af fylgjendum með því að veita þeim innsýn inn í sitt 

persónulega líf á samfélagsmiðlum sínum og búa þannig til ákveðinn kunnugleika milli sín og 

fylgjenda sinna. Deiling á myndum eða myndböndum af fjölskyldumeðlimum er ekki 

óalgeng, og einnig fá fylgjendur oft að fylgja sínum uppáhalds áhrifavöldum í ferðalögum 

þeirra og í gegnum mikilvæga viðburði í þeirra lífi eins og meðgöngur og brúðkaup. Almennt 

séð eru áhrifavaldar bara þeir sjálfir á sínum miðlum og framsetning á þeirra efni óformleg og 

virðist því oft vera ekta (e. Authentic). Það er í raun eins og maður myndi búast við að vinur 

myndi deila hlutum með manni á samfélagsmiðlum. Áhrifavaldar eru nefnilega ekki bara að 

deila endalausum auglýsingum, heldur er það vegna þess að þeir deila mikið af persónulegum 

myndum og myndböndum sem að fylgjendur tengja betur við þá og bera meira traust til 

þeirra. Það er með þessu móti sem að áhrifavaldar ná að hafa áhrif á neytendur og 

kauphegðun þeirra með viðmóti sem virkar meira ekta heldur en með auglýsingum með 

hefðbundnu formi (TFL, 2018). 

Það er ekki nýtt fyrirbæri að nota áhrifavalda fyrir markaðssetningu. Lengi vel hafa 

fyrirtæki notast við fræga talsmenn (e. Celebrity endorsement) í markaðsherferðir og hefur 

það marga svipaða eiginleika og notkun áhrifavalda. Áður fyrr fór markaðssetning með 

frægum talsmönnum mikið fram í gegnum vörustaðsetningu (e. Product placement) í 

bíómyndum og prentuðum auglýsingum, en nú fer markaðssetning með áhrifavöldum að 

mestu fram á samfélagsmiðlum. Hugmyndin er í raun sú sama en miðlarnir hafa breyst. 

Þrír þættir sem hafa verið taldir mikilvægir að hafa í huga í markaðssetningu með frægum 

talsmönnum má einnig yfirfara á áhrifavalda. Þeir eru kostnaður (e. Cost), trúverðugleiki (e. 

Credibility) og áhættuþátturinn (e. Crisis factor). Þegar talað er um kostnað er spurningin 

hvort að talsmaðurinn sé fjárfestingarinnar virði, hvort að viðkomandi komi til með að hafa 

áhrif á neytendur og skila arðsemi. Þegar trúverðugleiki er skoðaður þá skiptir máli að ímynd 

talsmannsins passi við ímynd vörumerkisins, annars er líklegt að neytandinn trúi honum ekki. 

Einnig er neytandinn ólíklegri til að trúa á talsmanninn ef hann er notaður fyrir of mörg 

mismunandi vörumerki því þá virðist hann ekki vera að mæla með vörunni af fullri einlægni 

vegna þess að hann hefur trú á henni, heldur er það þóknunin fyrir verkefnið sem er 
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drifkrafturinn. Með áhættuþættinum er átt við það að fyrirtækin eru að leggja sitt orðspor í 

hendur áhrifavalda og það er alltaf viss áhætta á að viðkomandi gæti svert ímynd 

vörumerkisins með því að gera eitthvað vafasamt, vegna þess að hann er tengdur því 

(Marconi, 1996). 

Með því að veita áhrifavaldi hvata af einhverju tagi til að skapa umtal um vöru eða 

þjónustu á samfélagsmiðlum getur það hjálpað fyrirtækjum bæði að halda viðskiptavinum 

sínum og laða að mögulega viðskiptavini. Hvatar sem áhrifavöldum er boðið geta bæði verið 

áþreifanlegir eða óáþreifanlegir, eða jafnvel bæði (Kumar og Mirchandani, 2012). Þessi leið í 

markaðssetningu er oft ódýrari en hefðbundnar auglýsingar, en er talin vera seld ódýrari en 

raunverulegt virði hennar er (South, 2017). 

Í rannsókn sem gefin var út af MIT um það hvernig fyrirtæki eigi að ráða réttu 

áhrifavaldana fyrir sitt vörumerki skilgreina höfundar fjögur einkenni sem áhrifavaldar ættu 

helst að búa yfir. Það fyrsta er virkni (e. Activeness), sem þeir skilgreina sem fjölda skipta 

sem áhrifavaldurinn og hans samskiptanet „sér“ eða „deilir“ skilaboðum. Annað er áhrifavald 

(e. Clout), sem er fjöldi fylgjenda sem viðkomandi hefur. Það þriðja er málgleði viðtakandans 

(e. Talkativeness of the receiver), sem er skilgreint sem hversu oft skilaboðum áhrifavaldsins 

er deilt. Það fjórða og síðasta er líkt hugarfar (e. Like-mindedness), sem segir til um hversu 

mikið áhrifavaldurinn á sameiginlegt með fylgjendum sínum og samskiptaneti (Kumar og 

Mirchandani, 2012).  

Nú á síðustu árum hafa verið stofnuð tvö fyrirtæki á Íslandi sem sérhæfa sig í að tengja 

saman fyrirtæki og áhrifavalda á samfélagsmiðlum. Fyrirtækið Ghostlamp var stofnað árið 

2014 en hóf rekstur árið 2016. Ghostlamp veitir fyrirtækjum og vörumerkjum skilvirkan 

vettvang til að setja af stað markaðsherferðir með áhrifavöldum um allan heim. Þeir hafa 

hannað pörunarforrit (e. Matchmaking algorithm) sem finna áhrifavalda sem henta hverju 

vörumerki fyrir sig eftir fyrir fram skilgreindum markhópi og gerir fyrirtækjum svo kleift að 

hafa eftirlit með ferlinu á rauntíma alveg frá því að áhrifavaldur byrjar að senda út efni 

(Ghostlamp, e.d.). Umboðsskrifstofan Eylenda var stofnuð árið 2016 .Eylenda er 

markaðsstofa sem sérhæfir sig í stafrænni markaðssetningu og markaðsherferðum með 

áhrifavöldum („Eylenda“, e.d.). Að sögn Maríu, framkvæmdastjóra Eylenda, eru þónokkrir 

stórir áhrifavaldar á skrá hjá þeim og sjá þau um allar auglýsingar og kynningar sem koma 

fram á miðlum þessara áhrifavalda, en hjálpa einnig fyrirtækjum að finna réttu aðilana fyrir 

þeirra vörumerki (Pétur Gunnarsson, 2017).  Annar stofnandi umboðsskrifstofunnar, Tanja 

Ýr, segir í viðtali við Nútímann að „persónuleg umfjöllun sem fólk kýs að horfa á eða lesa um 
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sé mun áhrifaríkari og traustvekjandi en aðrar gerðir auglýsinga. Áhrifavaldurinn er búinn að 

búa sér til fylgjendahóp og öðlast traust hans“ (Jakob Hákonarson, 2016). 

 

4.1 Snapparar 

Samkvæmt orðabók er skilgreining á orðinu snappari „sá eða sú sem notar eða er virkur eða 

virk á samfélagsmiðlinum Snapchat“ (Orðabókin, 2016a). 

Snapparar eru dæmi um áhrifavalda, en ekki geta allir snapparar verið flokkaðir sem 

áhrifavaldar því að þeir þurfa að búa yfir ákveðinni hæfni til að hafa áhrif á fylgjendur sína og 

nægum trúverðugleika til að neytendur treysti ummælum þeirra. Fyrirtæki þurfa að velja 

snappara sem passar við ímynd þeirra vörumerkja til að markaðsherferðin nái sem bestum 

árangri.  

Ástrós segir að Terma sé með lista yfir alla snappara sem hafa verið í samstarfi við 

fyrirtækið þar sem að þeir eru flokkaðir niður eftir vörum sem viðkomandi myndi helst henta 

til að fjalla um, hvort það séu förðunarvörur, húðvörur eða jafnvel vörur sem eru vegan. 

Snapparar eru svo valdir með það í huga hvort að ímynd þeirra passi ímynd vörumerkisins 

(Ástrós Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á Íslandi, 

munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018).  

Talið er að samfélagsmiðlar séu í dag með um það bil 15-20% af 

auglýsingamarkaðnum, og þar af sé Snapchat með um 3% (Stefán Árni Pálsson, 2017). 

Tekin voru viðtöl við snapparana tvo sem tóku þátt í rannsókninni og verður hér eftir stutt 

umfjöllun um hvorn snappara fyrir sig.   

 

4.1.1. Snappari A: Alexsandra Bernharð Guðmundsdóttir 

Alexsandra Bernharð er lífstílsbloggari og -snappari að eigin skilgreiningu og er 26 ára 

gömul. Hún rekur sitt eigið tísku- og lífstílsblogg og starfar sem flugfreyja hjá Icelandair, 

ásamt því að vera meistaranemi í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum. Alexsandra byrjaði 

fyrst að blogga árið 2011 og stofnaði bloggsíðuna sína www.shades-of-style.com. Bloggið 

hennar hefur þróast mikið með tímanum og byrjaði hún út frá því að fá samstörf með 

íslenskum sem og erlendum fyrirtækjum, en það var ekki fyrr en 2014 sem hún ákvað að opna 

Snapchat reikninginn sinn fyrir almenningi. 

Alexsandra er virk á fleiri samfélagsmiðlum, hún er með Facebook síðu fyrir bloggið sitt 

ásamt því að nota Snapchat og Instagram samhliða því. Hún segist fyrst og fremst vera 
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bloggari en notar þó Snapchat mest í umfjallanir þar sem að það sé þægilegasti miðillinn. 

Fylgjendahópur hennar hefur farið vaxandi frá því hún byrjaði árið 2011, en að hennar sögn er 

hann lítill og mjög náinn hópur sem henni þykir afar vænt um. Fylgjendurnir eru um 4.000 

talsins á Facebook, 3.000 á Instagram og 2000 á Snapchat. Aldursdreifing á fylgjendahópnum 

er mjög breið, en hann spannar alveg frá ungum stelpum um 13 ára og upp í eldri konur, þó 

eru ekki til nákvæmar mælingar á aldursdreifingunni. 

Alexsandra velur vel hvaða fyrirtæki hún fer í samstarf við og segist hún sjá það strax og hún 

fær tilboð í hendurnar hvort að samstarfið passi henni eða ekki. Hún segir að til þess að vilja 

samþykkja samstarf þá þurfi það fyrst og fremst að vera með fyrirtæki, vörumerki eða vöru 

sem hún notar eða myndi sjálf stunda viðskipti við og myndi hún aldrei fjalla um vöru á 

sínum miðlum sem hún myndi ekki kaupa sér sjálf ef að samstarfið væri ekki til staðar. Hún 

vill að fylgjendur hennar geti borið traust til hennar og skiptir það hana miklu máli að hún búi 

yfir ákveðnum trúverðugleika gagnvart þeim. Í dag er Alexsandra í samstarfi við nokkur 

fyrirtæki og flestum af þeim hefur hún verið að vinna með í nokkur ár. 

Á sínum samfélagsmiðlaferli hefur Alexsandra að eigin sögn náð að byggja upp traust meðal 

fylgjenda sinna og telur hún að það gæti verið vegna þess hve passasöm hún sé með hvað hún 

auglýsir og að hún merki alltaf ef um kostaða umfjöllun sé að ræða, enda sé það skylda 

samkvæmt lögum. Hún fær daglega sendar myndir frá tryggum fylgjendum að sýna henni 

vörur sem þeir hafa keypt eftir umfjöllun frá henni. Að hennar mati er ímynd hennar gagnvart 

fylgjendum sínum sú að hún sé bara venjuleg stelpa sem auðvelt sé að tengja við (Alexsandra 

Bernharð Guðmundsdóttir, bloggari og snappari, munnleg heimild, viðtal, 19.mars 2018). 

 

4.1.2. Snappari B: Tara Brekkan Pétursdóttir 

Tara er förðunar- og lífstílssnappari að eigin skilgreiningu og tveggja barna móðir. Hún er 

förðunarfræðingur að mennt og hefur starfað við það í 9 ár, bæði við það að farða og kenna. 

Tara er eigandi og framkvæmdarstjóri Törutrix.is, en hún stofnaði fyrirtækið árið 2016 og 

hefur það gengið mjög vel að hennar sögn. Vörumerkið hennar, Törutrix, byrjaði í rauninni út 

frá virkni hennar á samfélagsmiðlum. Hún fór að kenna farðanir á Youtube og Snapchat og 

segir Tara að hún hafi verið sú fyrsta á Íslandi sem var með kennslumyndbönd í förðun á 

samfélagsmiðlinum Snapchat. Markmiðið var að auðvelda farðanir fyrir áhorfendum hennar 

og kom hún upp með ýmis konar „trix“ til þess, sem þróaðist svo að vörumerkinu Törurix. 

Hún varð vinsæl á þessum miðlum og sýndi mikið vörur sem hún fékk gefins frá verslunum, 

og fékk hún oft að heyra að vörurnar hefðu selst upp í kjölfar umfjallana hennar. Eftir þetta 
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ákvað Tara að hún vildi flytja sjálf inn vörur og byrjaði með netsíðu bæði með innfluttum 

vörum og hennar eigin augnhára línu. Nú eru vörurnar hennar einnig seldar í verslun í 

Hafnarfirðinum og á meðan á ritgerðaskrifum stóð opnaði hún líka nýja verslun á 

Laugarveginum. Vörumerkið hennar snýst út á það að vera sáttur við sjálfan sig, hugsa út fyrir 

kassann, vera einstakur á sinn hátt og líða vel í eigin skinni. Ásamt því að reka sitt eigið 

fyrirtæki gerir Tara kennslumyndbönd í förðun sem fara inn á miðla á borð við Vísi, Pressuna, 

DV og Bleikt, og er með hlaðvarpsþátt (e. Podcast) á Kjarnanum sem heitir 

Glimmerkokteillinn.  

Tara er mjög virk á samfélagsmiðlum og vinnur lang mest með Snapchat því hún segir það 

vera skemmtilegasti og þægilegast miðillinn að vinna með. Hún byrjaði að snappa fyrir um 4-

5 árum síðan þegar henni leiddist í vinnunni og er búin að sanka að sér góðum fylgjendahóp 

síðan. Fylgjendur hennar á Snapchat eru um 10.000 talsins og er aldursdreifing á 

fylgjendahópnum mjög breið, þar sem að allt frá 11 ára gömlum krökkum upp í 80 ára gamlar 

konum fylgjast með henni, þó segir hún aðal markhópinn sinn vera á aldrinum 18-45 ára. 

Aðrir samfélagsmiðlar sem hún er virk á eru Facebook, Instagram og Youtube. Á Facebook er 

hún með um 10.000 fylgjendur, 18.000 á Instagram og um 4.000 á Youtube. Facebook notar 

hún aðallega fyrir vörumerkið sitt, en Instagram er meira notað samhliða Snapchat og þar er 

hún með mjög alþjóðlegan fylgjendahóp þannig að í gegn um það fær hún gjarnan mikið af 

erlendum verkefnum. Á Youtube hleður hún svo inn kennslumyndböndum í förðun og hefur 

hún mest fengið um 70.000 áhorf á einu myndbandi. 

Þegar kemur að samstörfum við fyrirtæki og kostaðar færslur þá segist Tara passa sig mikið 

hvað hún taki og taki eingöngu að sér að fjalla um vörur sem hún myndi sjálf kaupa sér og 

veit að henni líkar. Enda er ekki mikið um að hún taki það að sér og eru vörurnar sem hún 

fjallar um á Snapchat að mestu leyti þær sem hún er að selja sjálf. Þegar hún tekur að sér 

samstarf eða kostaða umfjöllun þá segist hún taka það fram í umfjölluninni. 

Á Snapchat sýnir Tara frá sínu daglega lífi og sínum aðal áhugamálum, förðunum og 

eldamennsku. Hún finnur fyrir miklu trausti frá sínum fylgjendum og segir hún að ímyndin 

sem hún sendir út sé að hún sé einlæg og góð fyrirmynd. Enda fær hún að heyra það reglulega 

frá fylgjendunum þar sem að hún fær mikið af skilaboðum og myndum sendar frá þeim (Tara 

Brekkan Pétursdóttir, snappari og eigandi Törutrix.is, munnleg heimild, viðtal, 29.apríl 2018). 
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5. Umtal (e.Word of mouth) 

Umtal hefur lengi vel verið talið ein áhrifaríkasta og trúverðugasta leið til að hafa áhrif á 

neytendur, og er yfirleitt skilgreint sem ógreitt form kynningar þar sem að ánægðir 

viðskiptavinir deila með öðru fólki hversu mikið þeim líkar við ákveðið fyrirtæki, vörumerki, 

vöru eða þjónustu. Hér áður fyrr var umtal takmarkað við okkar nánustu, svo sem fjölskyldu 

og vini, en með miklum vexti samfélagsmiðla og tengslum sem verða þar til hefur það gert 

það að verkum að umtalið teygir út anga sína og hópurinn sem náð er til hefur stækkað 

gríðarlega. Í stað þess að spyrja vini um fegrunarráð lítur mikill fjöldi kvenna til 

samfélagsmiðla á borð við Instagram, Twitter og Snapchat fyrir ráðleggingar bæði þegar um 

er að ræða vörur sem þær þekkja fyrir og eru að hugleiða kaup á, auk nýuppgötvaðra vara 

(TFL, 2018). 

Umtal getur bæði verið jákvætt og neikvætt. Jákvætt umtal getur hvatt neytendur til að 

kaupa vöruna eða skapa jákvætt viðmót gagnvart henni, á meðan að neikvætt umtal gerir hið 

gagnstæða og getur orðið til þess að neytendur kaupi síður vöruna. En neikvætt umtal þarf 

ekki endilega að hafa slæmar afleiðingar fyrir fyrirtæki svo lengi sem það er notað til að gera 

úrbætur á fyrirtækinu (Huang, Chou og Lin, 2008). 

Rannsóknir teknar saman af (Cheung og Thadani, 2012) hafa sýnt þær niðurstöður að 

neytendur treysti umsögnum frá ókunnugu fólki á netinu meira en hefðbundnum miðlum 

þegar kemur að því að taka kaupákvarðanir. Raunin reyndist sú að umsagnir viðskiptavina á 

netinu höfðu veruleg áhrif á kaupákvarðanir neytenda. Í niðurstöðum úr könnun kom fram að 

91% svarenda sögðust leita upplýsinga meðal umsagna á netinu, bloggum og öðrum 

vettvöngum þar sem neytendur deila efni fyrir kaup á vöru eða þjónustu. Af þessari heild voru 

46% fyrir áhrifum af þeim upplýsingum sem þeir fundu sem leiddu til kaupa. 

Umtal skiptist í hefðbundið umtal (e. Word of mouth) og rafrænt umtal (e. Electronic 

word of mouth). Þessar tvær tegundir umtals búa yfir mjög svipuðum einkennum en nokkrir 

lykilhlutir greina þær þó að. Með rafrænu umtali er hægt að ná fram ótrúlegum hraða á 

dreifingu, ólíkt hefðbundnu umtali. Þegar hefðbundið umtal á sér stað er það yfirleitt meðal 

lítilla hópa einstaklinga og er upplýsingum á milli aðila yfirleitt deilt í einkasamtölum. 

Umtalið nær því eingöngu til einstaklinga sem eru viðstaddir þegar upplýsingum er deilt. Hins 

vegar felur rafrænt umtal í sér margvíslegar leiðir í dreifingu á upplýsingum og þurfa aðilar 

ekki að vera viðstaddir á meðan til að upplýsingarnar nái til þeirra. Til dæmis þegar umtalið er 

í skriflegu formi geta þeir lesið og skrifað ummæli eftir að „þráðurinn“ hefur verið sendur út.  
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Megnið af upplýsingum sem settar eru á netið eru aðgengilegar til frambúðar, svo lengi sem 

að dreifingaraðili taki þær ekki út. Þegar rafrænt umtal er notað í markaðsherferðum er talið 

mjög mikilvægur kostur að það er mun auðveldara að greina og mæla afleiðingar þess heldur 

en hefðbundins umtals, enda eru allar upplýsingar aðgengilegar og rafrænt umtal í töluvert 

meira magni (Cheung og Thadani, 2012). Eftirfarandi mynd sýnir hvernig áhrif áhrifavalds 

með umtali er mismunandi eftir því hvort um er að ræða hefðbundið umtal eða rafrænt umtal 

eftir komu samfélagsmiðla. 

 

         

Mynd 4: Munur á útbreiðslu umtals fyrir og eftir samfélagsmiðla (Brown, e.d.) 

 

Með því frelsi og veldiseflingu sem internetið hefur upp á að bjóða eru neytendur orðnir mjög 

virkir í að hafa samskipti rafrænt og deila sín á milli upplýsingum um allt milli himins og 

jarðar. Með því að deila eigin reynslu og áliti eru þeir ósjálfrátt að búa til umtal um 

viðkomandi fyrirtæki eða vörumerki sem um er rætt. Neytendur eiga það til að treysta 

meðmælum hvers annars meira en auglýsingum og eru söluaðilar farnir að hafa litla sem enga 

stjórn á því þegar verið er að ræða þeirra vörumerki á spjallborðum (Evans, 2010).   

Fólk elskar að tala, það talar allan daginn og oft um hversdaglega hluti eins og vörur sem þau 

nota eða þjónustu sem þau hafa fengið. 

Andy Sernovitz, höfundur bókarinnar Word of mouth marketing byggir efni 

bókarinnar á því að markaðssetning með umtali snúist um það að ávinna sér góða umtalið. 
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Hann segir að markmiðið sé að ávinna sér trausti og meðmælum neytenda og þeir muni þá sjá 

um restina, það er gert með því að koma vel fram við fólk, halda þeim ánægðum og vera 

áhugaverður.  

Hann heldur því einnig fram að umtal geti ekki verið falsað og virki eingöngu þegar fólk talar 

hreinskilningslega um það sem þeim líkar og líkar ekki. Sernovitz segir umtal vera ókeypis 

kynningu og trúir því að ekki virki að borga þriðja aðila fyrir markaðssetningu með umtali, 

vegna þess að fólk muni ekki hafa trú á því til lengri tíma (Sernovitz, 2009). 

Ekki eru allir á sama máli hvað þetta varðar og hafa margar rannsóknir verið gerðar á  

markaðssetningu með áhrifavöldum í formi umtals á samfélagsmiðlum. Í rannsókn (Liu o.fl., 

2015) kemur fram að vaxandi vinsældir samfélagsmiðla hefur breytt því hvernig neytendur og 

fyrirtæki hafa samskipti. Samfélagsmiðlar eru orðnir að mikilvægustu boðleiðinni í 

markaðssetningu og það að geta greint hverjir réttu áhrifavaldarnir eru fyrir þessa boðleið er 

stór þáttur til að auka skilvirkni markaðssetningar á samfélagsmiðlum. Neytendur hafa vanist 

því að leita til einstaklinga sem eru mikils metnir á samfélagsmiðlum fyrir gagnlegar 

upplýsingar, þessir einstaklingar eru yfirleitt kallaðir áhrifavaldar. Fyrirtæki eru einmitt farin 

að nýta sér eiginleika þessara áhrifavalda fyrir auglýsingar og sölu. Með því að gera það segja 

þeir að ekki aðeins nái þeir til fleiri viðskiptavina, heldur auki það einnig svarhlutfall. 

Niðurstöður úr könnun (Nielsen, 2015), Global survey of trust in advertising, segja til 

um það að 92% neytenda á heimsvísu segjast treysta meðmælum umtals frá áhrifamiklum 

jafningjum sínum töluvert betur en annars konar markaðssetningu. Miðað við þessar 

niðurstöður geta áhrifavaldar sem búa yfir trausti neytenda hugsanlega leitt þá til að 

samþykkja meðmæli þeirra og taka kaupákvarðanir út frá því.  

 

 

6. Trúverðugleiki (e. Credibility) 

Í rannsókn sem unnin var af (Kapitan og Silvera, 2016) halda þeir fram að grundvallaratriðið 

til að skilja áhrif talsmanna eða áhrifavalda er að vita hvaða hugmyndir neytendur gera sér 

upp um það hversu mikið honum líkar við, notar og virkilega kann að meta vöruna sem hann 

er að auglýsa, alveg sama hvers konar áhrifavaldur það er eða á hvaða vettvangi hann á 

samskipti við neytandann. Spurningin er því ekki endilega hvað áhrifavaldinum virkilega 

finnist um vöruna, heldur hvað neytandinn trúir að honum finnist um hana.    
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Trúverðugleiki er huglægt hugtak og er því breytilegur eftir skynjun viðaskiptavina 

(Adler og Rodman, 2000). Tveir viðskiptavinir gætu fengið nákvæmlega sömu upplýsingarnar 

á nákvæmlega sama máta en samt unnið öðruvísi úr þeim vegna mismunandi skynjunar á 

trúverðugleika þeirra, því er þetta hugtak sem erfitt er að mæla. 

Trúverðugleiki upplýsinga er yfirflokkur hugtaksins og segir það til um að hve miklu leyti 

manneskja skynjar upplýsingar sem trúverðugar, og er það sterkur fyrirboði um frekari 

aðgerðir neytanda eftir fengnar upplýsingar. Fræðimenn hafa notast við nokkur sjónarmið til 

útskýringar á því hvernig dæma eigi trúverðugleika upplýsinga. Samkvæmt einu þeirra, ELM 

módelinu (Elaboration likelihood model), getur trúverðugleiki upplýsinga verið rannsakaður 

með þremur víddum: miðlum (e. Medium), skilaboðum (e. Message) og upplýsingamiðlurum 

(e. Source). Trúverðugleiki miðla segir til um skynjað trúverðugleikastig miðilsins sem 

viðkomandi notar. Trúverðugleiki skilaboða segir til um skynjaðan trúverðugleika sjálfra 

skilaboðana, þar með talið gæði upplýsinga og nákvæmni þeirra. Trúverðugleiki 

upplýsingamiðlara beinist að sérþekkingu eða hversu vel hægt er að treysta þeim sem miðlar 

upplýsingunum til þess að veita trúverðugar upplýsingar (Li og Suh, 2015). Þó allir þessir 

þættir spili mikilvægt hlutverk þegar reynt er að dæma skynjaðan trúverðugleika, þá mun hér 

eftir aðallega vera lögð áhersla á seinasta liðinn, trúverðugleika upplýsingamiðlara. Þar sem 

að rannsóknin hér að neðan byggist á því að sjá hvort að ákveðnir snapparar búi yfir 

trúverðugleika í augum neytenda og hvernig áhrif það hefur á snyrtivörusölu, þá þarf að skoða 

þann lið sérstaklega. Snappararnir eru hér í hlutverki upplýsingamiðlara.  

 Ekki hafa fundist rannsóknir á trúverðugleika snappara og því gefur höfundur sér það 

hér að hægt sé að yfirfara niðurstöður úr rannsóknum úr bloggheiminum yfir á 

samskiptamiðilinn Snapchat. Helsti munurinn liggur í því að bloggarar gefa út ummæli á 

skriflegu formi en snapparar yfirleitt í formi munnlegs ummælis í myndskeiðum. Auk þess 

tíðkast það hérlendis að snapparar eru oft á tíðum einnig bloggarar, svo að trúverðugleiki 

viðkomandi upplýsingamiðlara ætti að vera sá sami á báðum miðlum gefið að fylgjendurnir 

séu þeir sömu. 

 (Chaovalit, 2014) fjallar um þætti sem hafa áhrif á trúverðugleika förðunar bloggara 

og hvernig trúverðugleiki hefur áhrif á snyrtivörusölu í Taílandi. Niðurstöður sýndu þrjá þætti 

sem hafa sterk áhrif á kaupáform neytenda á snyrtivörum. Þessir þrír þættir eru byggðir á 

trúverðugleikakenningu (Ohanian, 1990), sem segir að fólk hefur meiri tilhneigingu til að 

verða sannfært þegar miðlari upplýsinga hefur sýnt sig sem trúverðugur upplýsingamiðlari.  

Trúverðugleiki upplýsingamiðlara er byggður á þremur þáttum: sérþekkingu (e. Expertise), 
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trausti (e. Trustworthiness) og hversu aðlaðandi hann er (e. Attractiveness). Sérþekking hefur 

verið skilgreind sem sá eiginleiki að geta komið með gildar fullyrðingar. Í öðrum orðum að sá 

sem miðlar upplýsingunum er talinn vera nægilega hæfur til að veita réttar upplýsingar um 

ákveðið viðfangsefni. Traust vísar til þess að áhorfandinn trúi því að upplýsingamiðlarinn 

veitir upplýsingar á einlægan og heiðarlegan hátt. Það stafar í raun af vilja 

upplýsingamiðlarans til að veita góðar og gildar upplýsingar. Það hversu aðlaðandi hann er, 

sem er þriðji þátturinn í trúverðugleikakenningu Ohanian, hefur að gera með félagsleg gildi 

og hvernig á þau er litið. Félagsleg gildi fela í sér persónuleika, líkamlegt útlit og hversu 

mikið er líkt með upplýsingamiðlara og móttakanda. 

Skýrsla (Nielsen, 2015) leiddi í ljós að þó svo að það sé augljós tenging á milli trausts 

og þess að grípa til aðgerða, að þá sé trúverðugleiki ekki alltaf forsenda kaupáforma. Í 

rannsókn sem miðuð var að því að rannsaka áhrif trausts neytenda gagnvart meðmælum 

bloggara á kaupáform þeirra kemur fram að neytendur meta skoðanir annara mikils við kaup á 

vörum, og geta hátt metnir bloggarar þess vegna haft mikil áhrif á kaupákvörðun þeirra. Litið 

er á þessa bloggara sem skoðanaleiðtoga með fullt af tækifærum til að vera talsmenn 

vörumerkja og auglýsa vörur. Þetta gefur til kynna að í staðinn fyrir að neytendur beri traust 

með beinum hætti til vörumerkja, eins og venjan segir til um, að nú byggjast kaupákvarðanir 

þeirra á trausti þeirra í garð bloggara sem getur svo orðið að trausti gagnvart vörumerki. Þetta 

er kallað yfirfærsla á trausti (e. Trust transfer). Í dag geta margir vinsælir bloggarar og 

snapparar laðað að sér stóra hópa tryggra fylgjenda og þar með búið yfir einkennum 

trúverðugleika (Wu og Lee, 2012).  

 

7. Vörumerkjaímynd (e.Brand image) 

Áður en hægt er að markaðssett ímynd, þarf að búa yfir ákveðinni ímynd. Það verður að 

þekkja markhópinn og gefa honum til kynna hvert vörumerkið er og hvað það stendur fyrir og 

af hverju það ætti að skipta hann máli. Ímynd vörumerkis speglast af því hvaða tilfinningar 

fólk gerir sér upp um það (Marconi, 1996). Vörumerkjaímynd felur í sér tilfinningagildi en 

ekki bara myndina sem neytandinn er með í huganum um merkið (Juneja, e.d.). 

Oft á tíðum eru vörumerki sem eru í samkeppni hvort við annað svo svipuð að það 

getur reynst erfitt að finna eða búa til sérstæða eiginleika þess til að aðgreina það frá öðrum 

vörumerkjum og nota það í markaðssetningu þess. Það er vegna þess að það er oft erfitt að 
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gera greinamun á virkni og árangri hjá vörum sem hafa sama tilgang. Sú aðferð sem notuð er 

til að selja þessar vörur byggist á því að þróa sterk og minnistæð auðkenni fyrir vörumerkið 

með ímyndar markaðssetningu (e.image marketing). 

David Ogilvy, maðurinn sem að gerði hugmyndina um vörumerkjaímynd vinsæla, sagði að 

þegar kemur að ímyndar markaðssetningu ætti að hugsa um hverja auglýsingu sem framlag til  

hinnar margbrotnu vörumerkjaímyndar. Jafnframt segir hann að ímynd eða persónuleiki 

vörumerkis sé sérlega mikilvæg þegar vörumerki eru svipuð hvoru öðru. Því líkari sem 

vörumerki eru, því minni skynsemi er beitt við val á vörumerki. Fyrirtækið sem leggur mest í 

að ná fram sterkri skilgreiningu á persónuleika vörumerkis síns mun enda með stærstu 

markaðshlutdeildina og hæsta gróðann að mati Ogilvy. 

Vörumerkjaímynd er meira en bara lógóið sem einkennir fyrirtækið. Það er samansafn 

af tengingum neytandans við merkið byggt á öllum samskiptum sem hann á við fyrirtækið. 

Fyrstu kynni eru mikilvæg og eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á álit neytandans á fyrirtækinu, 

öll litlu smáatriðin eins og klæðaburður starfsmanna, útlit vefsíðu, hreinlæti í verslun og margt 

fleira. Vörumerkjaímynd er mikilvæg fyrir öll fyrirtæki. Þegar neytendur kaupa vöru eða 

þjónustu eru þeir ekki bara að kaupa áþreifanlega vöru eða vissa þjónustu, heldur eru þeir að 

kaupa það sem vörumerkið stendur fyrir. Þess vegna er svo mikilvægt að sníða ímynd 

vörumerkisins á þann hátt að hún miðlar nákvæmlega því sem þú vilt að hún geri (Thimothy, 

2016). 

Vinsældir ímyndar markaðssetningar fara sívaxandi og er hún notuð sem aðal 

söluhugmynd fyrir ýmis konar vörur og þjónustur, þar á meðal snyrtivörur. Margir neytendur 

klæðast merkjavörum (e.designer products), eins og Ralph Lauren pólóbolum, eða drekka 

tiltekna tegund af bjór einfaldlega vegna ímyndarinnar sem merkið býr yfir. Lykillinn að 

árangursríkri ímyndar markaðssetningu er sá að þróa með sér ímynd sem mun höfða til 

neytenda. Það er oft gert með því að tengja vörumerkið við ákveðin tákn sem hafa 

menningarlega þýðingu (Valdimar Sigurðsson, 2013). Hægt er að styrkja vörumerkjaímynd 

með því að miðla henni á umbúðum vörunnar, með auglýsingum, umtali og fleiri 

kynningartólum (Juneja, e.d.). Mörg tískumerki, svo sem snyrtivörumerki, byggja upp ímynd 

með því að nota aðlaðandi módel í auglýsingar sem mynda sálfræðileg tengsl og tilfinningar 

sem geta látið neytandanum skynja sig sem kynþokkafullan, glæsilegan, smart og fágaðan 

þegar hann notar vörumerkið (Valdimar Sigurðsson, 2013). 

Góð vörumerkjaímynd er grundvallaratriði í því að byggja upp trúverðugleika og tryggð 
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meðal mögulegra viðskiptavina sem stuðlar að sambandi neytenda við merkið (Thimothy, 

2016). 

 

8. Stafræn markaðssetning (e. Digital marketing) 

Markaðssetning hefur verið grundvallaratriði þegar kemur að velgengni fyrirtækja í áratuga 

raðir og gefur það auga leið að fyrirtæki myndu ekki endast lengi ef að þau láta 

viðskiptavininn ekki vita af sér (Ryan, 2014). 

Fólk hefur reynt að hafa áhrif á annað fólk frá örófi alda, með því að nýta allar 

mögulegar leiðir og miðla sem það hafði til ráðstöfunar hverju sinni. Tuttugasta öldin markaði 

upphaf nýrrar aldar í auglýsingum, þar sem með tilkomu útvarpsins bauðst auglýsendum ný 

leið til að ná til mögulegra viðskiptavina. Seinna kom sjónvarpið sem breytti enn einu sinni 

landslagi auglýsinga, og þegar fór að líða að lokum aldarinnar var nýtt afl kynnt til leiks, 

internetið. Á milli 1991-1997 stækkaði internetið gífurlega og almenningur fór að nota það 

meira, en ekki bara tæknimenn og vísindamenn eins og tíðkaðist í byrjun. Tímabil stafrænnar 

markaðssetningar var hafið (Ryan, 2014). 

Stafræn markaðssetning snýst í rauninni ekki um tækni, heldur um fólk. Í grunninn 

snýst það um að tengjast við neytendur til að byggja upp samband sem að lokum leiðir til 

sölu, eins og í öðrum tegundum markaðssetningar. Tæknin veitir fyrirtækjum tækifæri til að 

tengjast neytendum á nýjan og fjölbreyttari hátt. Þó svo að byltingarkenndar þróanir í tækni 

hafa átt sér stað í markaðssetningu þýðir það ekki að hinar eldri leiðir séu úreldar, heldur er 

hinn stafræni miðill viðbót við þær svo að fyrirtæki hafi fjölbreyttari vettvang til að ná til 

neytenda (Ryan, 2014). Fyrst tengdust fyrirtæki netinu, svo heimilin okkar, nú við 

einstaklingarnir og næst allt annað (Sigríður Margrét Oddsdóttir, 2017). 

Í rannsókn sem framkvæmd var af Hagstofu Íslands um notkun einstaklinga og 

fyrirtækja á tölvum og neti kom fram að netnotkun sé mest á Íslandi í samanburði við önnur 

Evrópulönd. Spurningalistinn náði yfir íbúa á Íslandi á aldrinum 16-74 ára, og voru 98,8% 

svarenda taldir reglulegir netnotendur. Það samsvarar 97% af heildarmannfjölda á aldrinum 

16-74 ára. Reglulegir netnotendur eru skilgreindir í rannsókninni sem einstaklingar sem 

tengjast netinu einu sinni í viku eða oftar. Jafnframt kom fram að 96,5% heimila á Íslandi eru 

nettengd ýmist í gegnum fartölvur, spjaldtölvur, snjallsíma, borðtölvur, sjónvörp eða 

leikjatölvur (Hagstofa Íslands, 2015). 
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Með aukinni netnotkun er neytendahegðun að breytast, sérstaklega með tilkomu stafrænnar 

markaðssetningar. Sama hvaða starfsemi fyrirtæki eru í, þá er nokkuð öruggt að halda því 

fram að stór hluti markhópsins treysti á stafræna tækni á hverjum degi til að leita sér 

upplýsinga um vöru eða þjónustu sem hann neytir, meta hana og jafnvel kaupa hana (Ryan, 

2014). 

Hinir hefðbundnu söluráðar (e.marketing mix) eru enn þeir sömu og í hverri annarri 

tegund markaðssetningar. Söluráðarnir eru notaðir til að miðla, búa til og auka virði 

viðskiptavina, þeir kallast 4v (e. 4p) og eru vettvangur (e. Place), verð (e. Price), vara (e. 

Product) og vegsauki (e. Promotion) (Ryan, 2014). 

Þegar kemur að stafrænni markaðssetningu er vettvangurinn einfaldlega netið. Internetið er 

gríðarlega stór og margslunginn vettvangur og geta neytendur og markaðsfólk tengist því í 

gegnum tölvu, síma, sjónvarp eða önnur tæki.  

Verð er mikilvægt á netinu þar sem að það er mjög sýnilegt neytendum. Það þarf að vera 

samkeppnishæft þar sem að neytendur eiga mjög auðvelt með að gera verðsamanburð á 

þessum vettvangi. Fyrirtæki þurfa ekki endilega að vera ódýrust í verði til að vera 

samkeppnishæf, en mikilvægt er einnig að passa að yfirverðleggja ekki vöruna heldur því að 

auðvelt er að nálgast upplýsingar um verð á öðrum sambærilegum vörum. Neytendur eru 

tilbúnir til að greiða meira fyrir vöru ef að þeir telja hana hafa meira virði en aðrar 

sambærilegar vörur. 

Varan er eins og áður það sem fyrirtæki hefur að bjóða viðskiptavinum. Góð vara er forsenda 

árangursríkrar markaðssetningar, en það getur verið sérstaklega mikilvægt á stafrænum 

vettvangi. Þegar verið er að selja vöru sem hefur aukið verðgildi er auðveldara að fanga 

athygli neytenda og fá þá til að kaupa vöruna. Hins vegar þegar vara stenst ekki undir 

væntingum er hægt að búast við því að orðið um veikleika vörunnar muni fljótt breiðast um 

internetið. 

Með vegsauka er átt við allt sem fyrirtæki gerir, bæði á netinu og öðrum miðlum, til að gera 

tilvonandi viðskiptavinum kunnugt um vöru, afla nýrra viðskiptavina og halda þeim 

núverandi. Á stafrænum miðlum getur sú markaðssetning farið fram á vefsíðu fyrirtækis, með 

leitarvélabestun (e.search engine optimization), kostnaðarniðurstöðum (e.pay per click), á 

samfélagsmiðlum og með mörgum fleiri leiðum (Ryan, 2014). 

Internetið er talið vera sá miðill sem auðveldast er að mæla. Þar er hægt að nálgast 

ógrynni af upplýsingum um viðskiptavini og fyrirtæki fá betri skilning á hvernig 

markaðssetning þeirra á netinu sé að ganga (Ryan, 2014). Árangur auglýsingaherferða á 
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netinu er gjarnan mældur með fjölda smella (e. Clicks) og fjölda birtinga (e. Impressions). 

Hins vegar eru þetta ekki fullkomnir mælikvarðar því að þeir veita takmarkaðar upplýsingar 

um dekkun, það er hversu margir í rauninni sjá auglýsinguna. Þó eru tækifærin fleiri á netinu 

en öðrum miðlum til að mæla sýnileika auglýsinga, en sýnileiki er talinn hafa hærri fylgni við 

kauphegðun heldur en til dæmis fjöldi smella (Frosti Jónsson, e.d.). 

ÍMARK setur fram árlega rannsókn meðal stjórnenda markaðsmála á Íslandi. 

Niðurstöður úr rannsókn þeirra árið 2016 leiddi í ljós að internetið var talið vera áhrifamesti 

miðillinn það árið, en þar á eftir kom sjónvarpið. Hækkun áhrifa af auglýsingum á netinu á 

milli ára er sögð vera 8% þar sem það fór úr 32% frá fyrra ári yfir í 40%. Á meðan fóru áhrif 

auglýsinga í sjónvarpi lækkandi um 2%, eða úr 36% niður í 34%. Aðrir auglýsingamiðlar, svo 

sem útvarp og prentmiðlar voru allir með um 10% eða lægri áhrif (Guðni Rafn Gunnarsson, 

2016). Út frá niðurstöðum þessarar könnunar má sjá að áhrif auglýsinga á netinu tekur fram úr 

öðrum miðlum og stafræn markaðssetning verður æ mikilvægari fyrir fyrirtæki samkvæmt 

þessari þróun.  

Fyrir tíu árum síðan kom fram á sjónarsviðið ný tegund snjallsíma sem raunverulega 

gerði það að verkum að einstaklingar eru nettengdir.  Síðan hafa orðið framfarir í tækni og 

tæknirekstri sem gera hvort tveggja hagkvæmara, aðgengilegra og notendavænna, bæði fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki (Sigríður Margrét Oddsdóttir, 2017). Eftir komu snjallsímanna urðu 

samfélagsmiðlar mikilvægur partur í lífi fólks.  

 

8.1 Markaðssetning á samfélagsmiðlum (e. Social media marketing) 

Samfélagsmiðlar eru partur af Web 2.0, sem er í rauninni þróunin á því hvernig fólk notar 

tæknina á netinu. Með komu Web 2.0 eru neytendur betur upplýstir vegna aukins aðgengis að 

upplýsingum hvar og hvenær sem er.   

Samfélagsmiðlar eru hugbúnaður á netinu sem gerir notendum kleift að safnast saman 

á vefnum til að skiptast á upplýsingum, ræða málin og skiptast á skoðunum, eða einfaldlega 

að taka þátt í hvers konar samskiptum. Notendur geta tjáð sig frjálst með dreifingu á textum, 

hljóðbrotum, myndum eða myndböndum. Auðvelt er að deila nýju efni eða efni sem er nú 

þegar aðgengilegt á netinu, dæma vörur, vörumerki eða þjónustu, eða hvað sem þeim dettur í 

hug. Samfélagsmiðlar eru ekki glænýtt fyrirbæri, en það sem að hefur breyst á síðastliðnum 

árum er útbreiðsla þeirra og hvernig fólk hefur tileinkað sér notkun samfélagsmiðla í sínu 

hversdagslífi (Ryan, 2014). 
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Samfélagsmiðlar opna fyrir nýjan heim tækifæra í samskiptum við viðskiptavini og til 

að byggja upp vörumerkjavitund (e. Brand awareness). Þeir eru knúnir áfram af neytendum og 

upplýsingar ferðast á ógnarhraða á milli manna, þess vegna þurfa fyrirtæki að vanda vel til 

verka þegar lagt er í markaðsherferð (Ryan, 2014). Fyrirtæki geta ekki stjórnað því sem fer á 

milli manna á samfélagsmiðlum um þeirra vöru, þjónustu eða vörumerki. Hins vegar geta þau 

kosið að taka þátt í samræðunum í von um að hafa jákvæð áhrif á hvert þær munu stefna. Í 

grunninn snýst markaðssetning á samfélagsmiðlum einmitt um það (Ryan, 2014). 

Markaðssetning á samfélagsmiðlum virkar best sem tól til að laða að umferð og athygli og í 

dag keppast fyrirtæki um að ná því fram (Hyder, 2016). Algengt er að fyrirtæki dreifi sér um 

vinsælustu samfélagsmiðlana, Facebook, Snapchat og Instagram, ásamt því jafnvel að vera 

með eigin heimasíðu til að ná sem mestri athygli frá sem flestum. 

Í viðtali við Morgunblaðið segir Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, formaður SÍA (samtök 

íslenskra auglýsingastofa), að í hennar huga hafa markaðsmál ekki breyst samhliða 

samfélagsmiðlum, því að hugsunin sé enn sú sama. Elín bætir við að „Markaðsmál eru ekki 

það að sitja við lyklaborðið og skrifa statusa. Markaðsmál snúast enn þá um vörumerkið og 

staðsetningu þess í hugum neytenda. Það hefur ekkert breyst“ (Sunna Sæmundsdóttir, 2017). 

Í niðurstöðum úr könnun MMR (market and media research) sem framkvæmd var árið 

2016 kemur fram að traust til umsagna á netinu hefur aukist töluvert síðan 2010. Kannað var 

traust almennings til ýmissa miðla á netinu og umfjallanir bloggara voru sagðar búa yfir meira 

trausti en færslur fyrirtækja á samfélagsmiðlum. Um 18% sögðust bera mikið traust til 

umfjallana frá bloggurum á meðan að 14% sögðust bera mikið traust til færsla fyrirtækja á 

samfélagsmiðlum (MMR, 2006). Því er ekki að ástæðulausu sem að fyrirtæki eru farin að ráða 

áhrifavalda eins og bloggara og snappara til að auglýsa fyrir sig vörumerkin sín með 

umfjöllun um þeirra vörur.  

Snapchat er dæmi um samfélagsmiðil sem er hugsaður fyrir snjallsíma og því fer 

markaðssetning fram með örlítið öðruvísi sniði. Aukin notkun snjallsíma færir Web 2.0 upp á 

annað stig með svokallaðri snjallsíma markaðssetningu (e. Mobile marketing). Þegar 

markaðsfólk teygir sig inn í snjallsíma neytenda eru þau að fara meira inn á persónulegt rými 

þeirra, og þarf því að passa að skilaboðin sem verið er að senda séu persónumiðuð, viðeigandi 

og spennandi. Snjallsíma markaðssetning er enn markaðssetning á netinu, internetið er enn þá 

internetið sama hvaða tæki er notað til að tengjast því, og samfélagsmiðlar er enn þeir sömu 

þó að aðgengi að þeim sé orðið auðveldara (Ryan, 2014). 

Snjallsímar virka vel fyrir markaðssetningu því að þeir fanga athygli neytenda meira en 
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sjónvarp og önnur tæki, enda fer notkun þessarar tegundar markaðssetningar sívaxandi. 

Snjallsímar auðvelda lífið fyrir fólki og er það farið að treysta á stöðugt streymi upplýsinga í 

gegn um þá frá samfélagsmiðlum á borð við Facebook og Snapchat. Enda er enginn annar 

skjár sem fólk eyðir eins miklum tíma fyrir framan eins og skjárinn á snjallsímum þeirra 

(Pasqua og Elkin, 2013). Fyrir flesta eru símarnir með því fyrsta sem þeir grípa í þegar þeir 

vakna og það síðasta sem þeir skoða fyrir svefninn (Ryan, 2014). 

 

 

9. Snapchat 

Snjallsíminn er í dag af mörgum talinn þarfasti þjónninn. Miklar breytingar á tækni 

síðastliðinn áratug gerir einstaklingum kleift að vera með stöðuga nettengingu í 

snjallsímunum sínum hvar og hvenær sem er. Samkvæmt Gallup könnun frá árinu 2017 

kemur fram að hlutfall Íslendinga, eldri en 18 ára, sem eiga snjallsíma var þá 86%. Einnig 

kemur fram að gagnamagn á farsímaneti hefur hátt í tuttugu faldast undanfarin ár, en notkun 

hefur vaxið fimmfalt meira en útbreiðslan (Sigríður Margrét Oddsdóttir, 2017). 

Snapchat er smáforrit (e. App) sem snjallsímaeigendur geta halað niður og stofnað 

sinn eigin reikning. Forritið er dæmi um nýlega tegund samfélagsmiðils sem hefur farið 

sívaxandi í vinsældum undanfarin ár. Tímabundna eða hverfula eðli forritsins er talið stuðla 

að náttúrulegra flæði í samskiptum (Betters, 2018). 

Snapchat var hannað árið 2011 af þremur háskólanemum í Stanford University, Evan Spiegel, 

Bobby Murphy og Reggie Brown (Dogtiev, A., 2018). Upphaflega fékk það nafnið Peekaboo 

og var markmið þess einfaldlega að hægt væri að senda myndir á milli sem myndu hverfa eftir 

stuttan tíma. Seinna á árinu var nafninu á forritinu breytt í Snapchat eins og það heitir í dag 

(Bernazzani, 2017).  

Forritið hefur þróast mikið frá upphafi og er nú hægt að gera mikið meira en bara 

senda myndir á milli. Aðrir eiginleikar Snapchat eru meðal annars þeir að hægt er að senda 

myndbandsskilaboð, spjallað við einstakling eða hóp (e. Chat) þar sem skilaboðin hverfa eftir 

að þau hafa verið skoðuð og senda myndir eða myndbönd inn á svokallað söguborð (e. My 

story). Núorðið gefst notendum færi á að vista það sem þeir eru að senda út, en einnig geta 

fylgjendur manns á Snapchat tekið skjáskot (e. Screenshot) og vistað það í snjallsímunum 

sínum (Betters, 2018). Skjáskotin eru gagnlegt tól þegar kemur að markaðssetningu með 
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áhrifavöldum þar sem að fylgjendur áhrifavaldsins sem sjá umfjöllun um vöru sem vekur 

áhuga þeirra geta tekið skjáskot til að muna eftir henni og eru því líklegri til að kaupa hana. 

Gallup stóð fyrir samfélagsmiðlamælingu í nóvember 2017 og þar kemur fram að 62% 

Íslendinga eigi Snapchat reikning, en það er aukning frá árinu áður þar sem hlutfall Íslendinga 

á Snapchat var þá 58%. Jafnframt var Snapchat í öðru sæti á eftir Facebook sem vinsælasti 

samfélagsmiðillinn. Einnig kemur fram að almennt er það yngra fólk sem er líklegra til að 

nota forritið en þeir sem eldri eru (Gallup, 2017). Því þurfa fyrirtæki að velja vel hvað á að 

auglýsa ef að notast á við þennan miðil í markaðssetningu, það myndi til dæmis ekki vera 

líklegt til árangurs að auglýsa hrukkukrem á Snapchat. 

Fyrirtæki geta annað hvort verið með sinn eigin Snapchat aðgang með sína eigin 

fylgjendur eða notast við áhrifavalda til að auglýsa vörur fyrir sig. Oft er hægt að ná til fleiri 

neytenda ef að áhrifavaldurinn er vinsæll og er þar af leiðandi með marga fylgjendur. 

Eftir að vinsældir markaðssetningar með áhrifavöldum hafa aukist hefur Neytendastofa sett 

lög og reglur um duldar auglýsingar á samfélagsmiðlum og bloggum. Þar segir að mikilvægt 

sé að lesendur átti sig strax á því að um auglýsingu sé að ræða og að áhrifavaldar séu þess 

vegna krafðir um að setja merkingar í færslur sínar þegar um auglýsingar er að ræða. 

Algengustu merkingarnar eru #auglýsing, #samstarf og #gjöf sem allar eru leyfilegar 

samkvæmt Neytendastofu (Neytendastofa, e.d.).  

Alexsandra Bernharð segir þennan miðil vera þann persónulegasta og raunverulegasta 

af öllum samfélagsmiðlum, og segir hún að það sé þægilegra að geta talað beint við 

fylgjendur sína með því að „snappa“ heldur en að láta þá lesa langa texta eins og þeir myndu 

til dæmis gera á bloggi. Jafnframt telur hún það vera mikinn kost að fylgjendur eiga auðvelt 

með að hafa samband við hana í gegnum Snapchat og spyrja hana iðulega ýmissa spurninga 

(Alexsandra Bernharð Guðmundsdóttir, bloggari og snappari, munnleg heimild, viðtal, 

19.mars 2018). 

Samkvæmt orðabók er skilgreining hugtakinu að snappa það „að setja mynd eða myndskeið á 

samfélagsmiðilinn Snapchat“ (Orðabókin, 2016b). 

 

9.1. Breytingar á Snapchat 

Snapchat er ekki fullkomið, frekar en neitt annað, og eru nokkrir hlutir sem þarf að taka tillit 

til sem gætu haft áhrif á rannsóknina.  

Fyrr á árinu voru gerðar miklar breytingar á Snapchat og þó svo að yfirleitt hafa notendur 
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tekið breytingum á forritinu fagnandi, eða að minnsta kosti aðlagast þeim vel, þá hefur nýjasta 

breytingin valdið miklum usla. Breytingarnar voru gerðar til að aðskilja samskipti notenda við 

vini frá efni frá frægu fólki og áhrifavöldum. Evan Spiegel, stofnandi Snapchat, taldi fyrri 

útfærslu forritsins þar sem að þetta var allt blandað saman eiga þátt í aukningu á fölskum 

fréttum (e. Fake news). Margir af þessum nýju eignleikum Snapchat eru sagðir draga úr 

upprunalegum tilgangi þess, og eru margir notendur svo óánægðir að gerður var 

undirskriftarlisti til að fá breytingarnar afturkallaðar. Það hefur ekki gengið eftir þegar þessi 

ritgerð er skrifuð, en ein milljón manns hafa nú þegar skrifað undir listann (Cellan-Jones, 

2018). 

Rohan Midha, framkvæmdarstjóri alþjóðlegrar umboðsskrifstofu fyrir markaðssetningu með 

áhrifavöldum á stafrænum vettvangi, segir Snapchat hafa gert mistök með því að fjarlægja 

fræga aðila og áhrifavalda úr „vinalistanum“. Einnig segir hann að þeir átti sig ekki á því virði 

sem áhrifavaldar veita forritinu og því að fólk vill fylgja þeim vegna þess að þeim líkar við 

þá, á meðan að Snapchat sér áhrifavalda bara sem vörumerki. Nú strjúka (e.swipe) notendur 

til vinstri til að hafa samskipti við vini og strjúka til hægri til að sjá efni frá frægu fólki og 

áhrifavöldum. Chrissie Teigen, frægt módel, tjáði sig um málið á Twitter og sagðist ekki líka 

við þá tilfinningu að finnast fylgjendur sínir ekki lengur vera vinir hennar (Cellan-Jones, 

2018). 

Hvort sem að það er vegna þessa nýkominna breytinga eða einhvers annars þá segir 

Ástrós marga áhrifavalda vera að færa sig yfir á Insta story, sem er nýjung á Instagram og er 

með svipaða eiginleika og Snapchat, þó svo að Snapchat hafi verið mjög stórt síðustu árin 

(Ástrós Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban Decay á Íslandi, 

munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). 

Fyrirtæki hafa í auknum mæli nýtt sér forritið fyrir markaðssetningu á sínum vörum 

vegna þess hve vinsælt það hefur orðið og hefur þeim sem auglýsa á Snapchat fjölgað hratt á 

seinustu tveimur árum. Í þáttunum „Snapparar“ sem sýndir voru á stöð 2 í lok árs 2017 kemur 

fram í viðtali við Manúelu Ósk, sem er ein vinsælasta snappstjarna í dag, að hún telji fólk vera 

komið með ógeð á þessum eilífu auglýsingum á Snapchat. Jafnframt segir hún í þáttunum að 

hún telji fyrirtæki ekki átta sig á því að oft sé þessi markaðssetning farin að snúast við, þar 

sem að fólk verður frekar pirrað og sniðgangi vöruna ef þau sjá hana auglýsta hjá mörgum 
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snöppurum (Stefán Árni Pálsson, 2017).  Þetta getur gerst ef að sama varan er send á marga 

snappara til að reyna að ná til sem flestra, en getur leitt til þess að snappararnir verði ekki jafn 

trúverðugir í augum fylgjendanna ef þeir virðast vera að fjalla um vöruna eingöngu vegna 

þess að þeir fái greitt fyrir það en ekki vegna þess að þeim líkar hún í fullri einlægni. 

Neytendur virðast frekar hafa vantrú á umfjöllun frá snappara þegar þeir telja vöruna vera 

kostaða. En það verður komið inn á þetta í rannsókninni hér síðar. 

Að mati Alexsöndru þurfa áhrifavaldar að horfa aðeins lengra en á peninginn sem er í 

boði, og segir hún þá sem taka öllum verkefnum sem þeim bjóðast ekki muna endast lengi í 

þessum bransa. „Neytendur eru ekki heimskir og taka þessum einstaklingum ekki alvarlega og 

með því eru herferðirnar peningasóun fyrir fyrirtækin“ (Alexsandra Bernharð 

Guðmundsdóttir, bloggari og snappari, munnleg heimild, viðtal, 19.mars 2018). 

 

10. Rannsókn 

Í þessum kafla verður fjallað ítarlega um rannsóknina sem ritgerðin snýst um. Farið verður 

yfir framkvæmd hennar og úrvinnslu ásamt niðurstöðum, og verða ályktanir dregnar út frá 

þeim. Rannsóknin sem framkvæmd var er tvíþætt. Annars vegar er viðhorf almennings 

gagnvart lífstíls- og förðunarsnöppurum athugað með vefkönnun, og hins vegar eru áhrif á 

sölu eftir umfjallanir frá áhrifavöldum, sem í þessari rannsókn eru snapparar, athuguð með 

tilraun. Fjallað verður um hvorn rannsóknarlið fyrir sig og niðurstöður þeirra, áður en 

heildarniðurstöður rannsóknar eru svo teknar saman í lokin. Rannsóknin var unnin í samstarfi 

við tvo áhrifavalda sem eru titlaðar sem lífstíls- og förðunarsnapparar, þær eru Alexsandra 

Bernharð Guðmundsdóttir og Tara Brekkan. Einnig var höfundur í samstarfi við 

snyrtivöruheildsöluna Terma ehf. á meðan á rannsókn stóð, Ástrós Sigurðardóttir, PR 

manager hjá Terma og brand manager hjá Urban Decay á Íslandi, var tengiliður höfundar við 

heildsöluna.  

Rannsóknin fólst í því að kanna hvort að lífstíls- og förðunarsnapparar búi yfir trúverðugleika 

í augum neytenda. Var það rannsakað með viðhorfskönnun sem send var út á 

samfélagsmiðlinum Facebook og með áhrifum á snyrtivörusölu eftir tvö inngrip, framkvæmd 

af Alexsöndru og Töru. Vefkönnunin fór í loftið 4.apríl og var opin fyrir svör í eina viku, eða 

til 11.apríl. Inngrip frá Alexsöndru var framkvæmt 15.mars og var sala mæld daglega í tvær 
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vikur fyrir og tvær vikur eftir inngrip, eða frá 1.mars-29.mars. Inngrip frá Töru var 

framkvæmt 6.apríl og var sala mæld daglega eins og í fyrra inngripi í tvær vikur fyrir og eftir 

inngrip, eða frá 23.mars-20.apríl. Sölutölur voru bornar saman bæði fyrir og eftir inngrip og á 

milli snapparana og tengdar við niðurstöður úr vefkönnuninni. Út frá samtengdum 

niðurstöðum á áhrifum á snyrtivörusölu og viðhorfi neytenda var svo dregin ályktun um 

trúverðugleika hvors snappara fyrir sig (og hvernig mætti yfirfæra það á aðra snappara).  

 

10.1. Vefkönnun 

Hér eftir verður fjallað um vefkönnunina sem send var út á hópnum Beauty Tips á Facebook 

til að kanna viðhorf neytenda gagnvart snöppurum almennt og gagnvart snöppurunum sem 

rannsóknin var unnin í samstarfi við. Einnig var kannað viðhorf gagnvart kostuðum færslum á 

Snapchat og hversu líklegir þátttakendur væru til að verða fyrir áhrifum ummæla frá 

snöppurum.  

 

10.1.1. Rannsóknaraðferð 

Þessi hluti rannsóknarinnar var unnin með megindlegu rannsóknarsniði þar sem að 

þátttakendur svöruðu rafrænni spurningakönnun. Spurningakannanir eru algengasta 

rannsóknaraðferð í markaðs- og viðskiptarannsóknum og gefa þær hnitmiðuð svör á 

skömmum tíma. Þessi rannsóknaraðferð er talin hafa meiri alhæfingargildi úr niðurstöðum en 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Einnig hentar hún vel þegar markmiðið er að fá upplýsingar 

um viðhorf og hegðunarmynstur. Til að ná fram sem réttustu niðurstöðum þarf að setja 

spurningarnar í könnuninni upp á skýran hátt og passa vel upp á orðalag.  (Hlín 

Kristbergsdóttir, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Markaðs- og viðskiptarannsóknir 

í Háskólanum í Reykjavík, 21.september 2017).  

Spurningarnar í könnuninni voru allar lokaðar spurningar, sem þýðir að þátttakendur þurftu að 

velja einn svarmöguleika sem átti best við að þeirra mati. Ýmist voru spurningarnar 

fjölvalsspurningar (e. Multiple choice questions) eða settar upp með Likert skala þar sem að 

svarmöguleikar voru: mjög ósammála, ósammála, sammála, mjög sammála. Höfundur valdi 

að gefa ekki kost á svarmöguleikum eins og „veit ekki“ og „hvorki né“ til að þátttakendur 

væru líklegri til að hugsa um svarið sitt en ekki taka auðveldu leiðina út. Rannsóknir hafa sýnt 

að þegar þessir svarmöguleikar eru í boði að þá eru þátttakendur líklegri til að velja hann 

heldur en að leggja á sig að hugsa betur um spurninguna. Einnig segja rannsóknir að besta 
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ágiskun þátttakenda sé gagnlegri heldur en að velja svarmöguleikann „veit ekki“ því að hann 

geti gefið hlutdrægar niðurstöður (Hlín Kristbergsdóttir, munnleg heimild, fyrirlestur í 

námskeiðinu Markaðs- og viðskiptarannsóknir í Háskólanum í Reykjavík, 11.september 

2017). Könnunin samanstóð alls af 17 spurningum. Í fyrri hluta könnunarinnar voru 9 

spurningar þar sem að þátttakendur voru spurðir um Snapchat notkun og spurningar sem sneru 

að áhrifum og trausti snappara almennt. Í seinni hluta könnunarinnar voru 4 spurningar og var 

þeim sérstaklega beint að snöppurunum sem tóku þátt í þessari rannsókn, þar snerust 

spurningarnar einnig um áhrif og traust til þeirra. Í lokin komu svo 4 bakgrunnsspurningar þar 

sem að spurt var um aldur, kyn, menntun og búsetu þátttakenda. 

10.1.2. Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak (e. Convenience sample) þar sem að könnuninni var deilt á 

Facebook hópnum Beauty Tips. Alls eru 34.177 meðlimir í hópnum og er hann upphaflega 

hugsaður fyrir konur að skiptast á fegrunarráðum og þótti því henta vel í þessa tilteknu 

rannsókn. Tekið var fram við deilingu könnunar að leitast var eftir svarendum sem fylgjast 

með snöppurum á Snapchat og ekki verra ef að þeir fylgjast með snöppurunum sem spurt var 

sérstaklega um. 

Fjöldi svarenda í vefkönnuninni var 205. Nánast eingöngu konur svöruðu könnuninni, eða 

99% þátttakenda, á móti 1% karlmanna, kynjahlutfallið þótti þó ekki óeðlilegt þar sem að 

könnunin var send út á Beauty tips sem er Facebook hópur sem samanstendur aðallega af 

konum.  

Aldursdreifing þátttakenda var fremur ójöfn. 85% voru 24 ára eða yngri, og enginn 

þátttakandi var eldri en 42 ára. Niðurstöður könnunarinnar eru því byggðar á yngri 

neytendum, sem eru einmitt þeir sem að eru virkari á Snapchat en þeir sem eldri eru (Gallup, 

2017). Aldursdreifingu má sjá á grafi hér fyrir neðan. 
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Tafla 1: Aldursdreifing þátttakenda 

Menntun þátttakenda endurspeglar aldursdreifinguna þar sem að flestir höfðu aðeins lokið 

grunnskólaprófi, eða 51%, þar næst voru 31,4% sem höfðu lokið stúdentsprófi og/eða 

sveinsprófi. 11,8% höfðu lokið grunn- eða framhaldsnámi í háskóla. Menntun þátttakenda má 

sjá hér að neðan. 

 

Tafla 2: Menntun þátttakenda 
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Meiri hluti þátttakenda hefur búsetu á höfuðborgarsvæðinu, eða 65,8%, á móti 34,2% sem búa 

fyrir utan höfuðborgarsvæðið. 

              

Tafla 3: Búseta þátttakenda 

 

10.1.3. Mælingar 

Könnunin var unnin í Google Survey sem er vefsíða þar sem hægt er að setja saman kannanir 

eftir eigin höfði. Google Survey tók saman niðurstöður ýmist í formi númerafjölda eða 

prósentufjölda. Niðurstöður frá vefsíðunni voru síðan færðar inn í Excel þar sem að unnið var 

með tölurnar og sett upp gröf sem lýsa niðurstöðum könnunarinnar á myndrænan hátt. 

Höfundi þótti óþarfi að vinna frekari greiningar í gagnaforritinu SPSS þar sem að hrágögnin 

gáfu þær upplýsingar sem leitast var eftir, og þurfti því ekki að krosskeyra saman tvær eða 

fleiri breytur.  

 

10.1.4. Framkvæmd 

Höfundur byrjaði á því að hafa samband við þekkta snappara í von um að fá þrjá til að taka 

þátt í rannsókninni. Þær voru beðnar um að framkvæma inngrip auk þess að veita leyfi fyrir 

því að þátttakendur í könnuninni yrðu spurðir út í áhrif og viðhorf til þeirra persónulega. Alls 

var haft samband við 19 snappara og af þeim voru einungis 10 sem að svöruðu. Af þeim 10 

sem að svöruðu voru 3 sem að samþykktu að taka þátt. Rétt áður en könnunin fór í loftið 

forfallaðist ein þeirra, svo að rannsóknin tekur fyrir samanburð á þeim tveim sem að eftir 
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stóðu. Spurningalisti var útbúinn og fékk höfundur aðstoð frá Hlín Kristbergsdóttur, kennara í 

Markaðs- og viðskiptarannsóknum við Háskólann í Reykjavík, við að fara yfir hann og meðal 

annars laga orðalag og passa upp á að spurningar væru ekki leiðandi (e. Leading questions). 

Þegar spurningar voru fullbúnar og könnunin tilbúin var hún send á 6 útvalda aðila til 

prófunar. Þessir aðilar eru allir konur á aldrinum 25-28 ára sem bæði nota snyrtivörur og 

fylgjast reglulega með snöppurum. Úr prófuninni komu fram nokkrir hlutir sem mátti bæta, og 

eftir að það var gert var könnunin send út á almenning. Könnunin var send út á Facebook 

hópnum Beauty Tips 4.apríl, 8.apríl var svo send út ítrekun til frekari hvatningar á þátttöku. 

Lokað var fyrir svör 11.apríl eftir að 205 þátttakendur höfðu svarað. Þessi tiltekni Facebook 

hópur var valinn vegna þess að þarna er samankominn hópur af konum á öllum aldri sem að 

endurspegla markhóp fyrir snyrtivörur. Einnig vissi höfundur það, verandi meðlimur hópsins, 

að þær sem virkastar eru í hópnum eru frekar yngri kynslóðin sem að eru einmitt líklegri til að 

fylgjast með snöppurum á Snapchat. Því taldi höfundur þetta vera tilvalið úrtak fyrir 

rannsóknina. Þegar niðurstöður lágu fyrir tók við úrvinnsla gagna og túlkun þeirra. 

 

10.1.5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður vefkönnunarinnar. Niðurstöður eru sundur liðaðar 

og er hver spurning tekin fyrir í þeirri röð sem þær birtust þátttakendum. 

Bakgrunnsspurningar eru ekki teknar fyrir í þessum hluta þar sem að niðurstöður þeirra koma 

fram í þátttakenda hluta hér að ofan. Tölur eru birtar í prósentum með einum aukastaf þar sem 

að prósentufjöldi af heildarsvarendum er reiknaður út, höfundi fannst sú uppsetning skýrari en 

númerafjöldi af heildarsvarendum. Þátttakendur voru 205, en þar sem að þeir höfðu kost á því 

að sleppa að svara spurningum þá er ekki jöfn svörun á milli spurninga. Höfundur telur það 

ekki hafa áhrif á niðurstöður þar sem að gert var ráð fyrir því og allar tölur reiknaðar út frá 

heildarsvörun hverrar spurningar fyrir sig. 

 Taflan sýnir að nánast allir svarendur fylgjast með snöppurum, en aðeins 1,5% sögðust ekki 

gera það. Alls fylgjast 84,3% með snöppurum einu sinni á dag eða oftar, sem er stór meirihluti 

svarenda. Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. 

Spurning 1: 

Hér voru þátttakendur beðnir um að svara hvort og þá hversu oft þeir fylgjast með snöppurum 

á Snapchat. Hér voru snapparar skilgreindir sem þekktir einstaklingar á samfélagsmiðlum á 
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borð við förðunar-, lífstíls- og heilsusnappara. Fyrstu þrjár spurningarnar eru almennt um 

Snapchat notkun. 

 

Tafla 4: Fjöldi sem fylgist með snöppurum 

Spurning 2: 

Í þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hversu mörgum snöppurum þeir fylgjast með. 

Tekin var fram skilgreining á „að fylgjast með“, og var hún útskýrð sem svo að opnuð séu 

snöpp frá snöppurum að minnsta kosti einu sinni í mánuði. 

 

Tafla 5: Fjöldi snappara sem fylgst er með 
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Eins og sjá má hér að ofan svöruðu flestir að þeir fylgist með einum til fimm snöppurum, eða 

31,4%. Þar næst eru 25% sem fylgjast með sex til tíu snöppurum. Höfundi fannst þó  

áhugavert hversu margir sögðust fylgjast með stórum fjölda snappara, en alls sögðust um 42% 

fylgjast með fleiri en tíu. Eins og kom fram í spurningu 1 þá er ekki nema 1,5% sem fylgjast 

ekki með neinum snappara. Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. 

Spurning 3: 

Í þriðju spurningu voru þátttakendur spurðir hversu miklum tíma þeir telja sig eyða að jafnaði 

á Snapchat daglega. 

 

Tafla 6: Tíma varið á Snapchat 

Flestir töldu sig eyða um 30-60 mínútum á Snapchat daglega, eða um 41,2% svarenda. 

Nokkuð jafnt hlutfall var af þeim sem að sögðust eyða minna en 30 mínútum á dag á 

Snapchat, þar sem svarhlutfall var 15,2%, og þeim sem sögðust eyða meira en 120 mínútum á 

dag, þar sem að svarhlutfall var 12,7%. 21,1% töldu sig eyða 60-90 mínútum á dag á 

Snapchat, og 9,8% svöruðu 90-120 mínútum á dag. Allir þátttakendur svöruðu þessari 

spurningu. 

 

Spurning 4: 

Þessi spurning ásamt næstu tveim snúast um viðhorf gegn kostuðum umfjöllunum. Hér var 

sett fram staðhæfingin: Ég tel það almennt augljóst hvort um sé að ræða kostaðar 

umfjallanir/auglýsingar á Snapchat. Þátttakendur svöruðu á skalanum frá mjög ósammála yfir 

í mjög sammála. Skilgreining fylgdi með fyrir orðalagið „kostaðar umfjallanir“ og var það 
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skýrt á þann hátt að þegar snappari hefur fengið vöru gefins eða greitt á einhvern hátt fyrir að 

fjalla um hana eða auglýsa að þá sé um að ræða kostaða umfjöllun. 

 

Tafla 7: Hvort augljóst sé hvort um sé að ræða kostaðar umfjallanir eða ekki 

Stór meirihluti þátttakenda voru sammála eða mjög sammála um að telja það almennt vera 

augljóst þegar um er að ræða kostaðar umfjallanir frá áhrifavöldum á Snapchat, eða 77%. Um 

23% sögðust hins vegar vera ósammála eða mjög ósammála þessari staðhæfingu. Allir 

þátttakendur svöruðu þessari spurningu. 

 

Spurning 5: 

Því næst var sett fram staðhæfingin: Ég treysti almennt ummælum snappara þegar ég tel 

umfjöllunina vera kostaða. Svarmöguleikar voru á skalanum frá mjög ósammála yfir í mjög 

sammála. 

 

Tafla 8: Traust til umfjallana þegar kostaðar 
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Nánast helmingur svarenda sögðust vera ósammála þessari staðhæfingu, eða 49,3%, en 17,1% 

sem sögðust vera mjög ósammála. Samtals voru 33,7% sem sögðust vera sammála eða mjög 

sammála, og þar af voru einungis 5,9% mjög sammála. Allir þátttakendur svöruðu þessari 

spurningu. 

 

Spurning 6: 

Hér var sett fram akkúrat öfug staðhæfing frá spurningu 5 og hljómar hún svona: Ég treysti 

almennt ummælum snappara þegar ég tel umfjöllunina EKKI vera kostaða. Svarmöguleikar 

eru þeir sömu og í seinustu tveimur spurningum, og spanna frá mjög ósammála yfir í mjög 

sammála. 

 

Tafla 9: Traust til umfjallana þegar EKKI kostaðar 

Eins og sjá má á töflunni hér að ofan þá nánast speglast niðurstöður við niðurstöðurnar úr 

spurningu 5. Hér svaraði yfir helmingur þátttakenda að þeir væru sammála staðhæfingunni, 

eða 52,2%. Samtals voru þó tæplega 80% sammála eða mjög sammála, sem er stór meirihluti. 

Aðeins 4,9% voru mjög ósammála og voru 15,3% ósammála. Miðað við samanburð á 

niðurstöðum þessarar spurningar og spurningar 5, þá virðast neytendur eiga erfiðara með að 

treysta umfjöllunum sem að eru kostaðar. 203 svöruðu þessari spurningu og því 2 sem að 

svöruðu henni ekki. 
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Spurning 7: 

Næstu 3 spurningar snerust um traust og áhrif umfjallana frá snöppurum almennt. Hér var sett 

fram staðhæfingin: Snappari hefur vakið athygli mína á vöru(m) sem ég hafði ekki áður 

áhuga á/vissi ekki af. Svarmöguleikar voru frá mjög ósammála yfir í mjög sammála. 

 

Tafla 10: Athygli vakin á vörum eftir umfjöllun snappara 

Samtals sögðust 76,4% svarenda vera sammála eða mjög sammála um að snappari hafi vakið 

athygli þeirra á vöru(m) sem viðkomandi hafði ekki áður áhuga á eða vissi ekki af. En samtals 

voru 23,5% ósammála eða mjög ósammála þessari staðhæfingu um að hafa orðið fyrir 

áhrifum umfjallana frá snöppurum á þennan hátt. Miðað við niðurstöður þessarar könnunar 

eru snapparar áhrifaríkir í því að vekja athygli á vörum. Allir þátttakendur svöruðu þessari 

spurningu. 

 

Spurning 8: 

Í þessari spurningu var sett fram staðhæfingin: Ég treysti jafn mikið meðmælum snappara um 

vöru eins og meðmælum vina/kunningja. Þátttakendur svöruðu á skalanum frá mjög ósammála 

yfir í mjög sammála. 
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Tafla 11: Traust til meðmæla snappara jafn mikið og til vina/kunningja 

Taflan hér að ofan segir okkur að meiri hluti svarenda treysta meðmælum vina og kunningja 

frekar en meðmælum snappara. Samtals sögðust 68,4 vera ósammála eða mjög ósammála 

staðhæfingunni, á meðan að 31,5% voru sammála eða mjög sammála. 203 þátttakendur 

svöruðu þessari spurningu, og þar með 2 sem að slepptu að svara henni. 

 

Spurning 9: 

Hér voru þátttakendur spurðir hvort að þeir hefðu verslað vöru(r) eftir að hafa séð umfjöllun 

um hana hjá snappara. 

 

Tafla 12: Hafa verslað vöru(r) eftir umfjöllun frá snappara 
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Mjög stór hluti svarenda sögðust hafa verslað vöru eftir að hafa séð snappara fjalla um hana, 

en 26% sögðust aldrei hafa gert það. Nánast helmingur, eða 44,6% sögðust hafa fest kaup á 

vöru 2-5 sinnum eftir að snappari fjallaði um hana, en 22,1% sögðust hafa gert það einu sinni. 

Aðeins 7,4% sögðust hafa keypt vöru eftir umfjöllun frá snappara 6 sinnum eða oftar. Hér má 

sjá að snapparar hafa greinilega áhrif á kauphegðun fylgjenda sinna með umfjöllunum sínum. 

Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. 

 

Spurning 10: 

Hér eftir snúa allar spurningar að snöppurunum sem að tóku þátt í rannsókninni, Alexsöndru 

og Töru. Til að byrja með voru þátttakendur spurðir hvort að þeir fylgist með þessum ákveðnu 

snöppurum og buðu svarmöguleikar upp á að svara hversu oft. Alexsandra er merkt með 

fjólubláum lit, en Tara með appelsínugulum. 

 

Tafla 13: Samanburður á hlutfall þeirra sem fylgjast með Alexsöndru og Töru, og hversu oft 

Eins og sjá má er Tara með hærra hlutfall fylgjenda í þessari könnun heldur en Alexsandra, 

enda kemur það ekki á óvart þar sem að fylgjendur Töru á Snapchat eru töluvert fleiri en 

hennar Alexsöndru. Tara er með um 10.000 á Snapchat á meðan að Alexsandra er með um 

2.000. 89,5% svarenda segjast ekki fylgjast með Alexsöndru á Snapchat, á móti 10,5% sem 

fylgjast með henni. Nokkuð jafnt hlutfall var á milli þess hversu oft þeir fylgjast með henni en 

flestir, eða 3,5%, svöruðu með einu sinni í mánuði eða sjaldnar. Þó munaði hálfu prósenti á 
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fylgni oftar en einu sinni á dag á milli Alexsöndru og Töru, þar sem að 1,5% fylgjast með 

Alexsöndru oftar en einu sinni á dag á móti 1% með Töru. 

Hlutfall þeirra sem sögðust ekki fylgjast með Töru var 58,3%, en á móti sögðust 41,7% fylgja 

henni á Snapchat. Helmingur þeirra sem fylgja Töru segjast fylgjast með henni einu sinni í 

mánuði eða sjaldnar, eða 20,6% og þar á eftir segjast 9,8% fylgjast með henni oftar en einu 

sinni í viku. 

Spurning 11: 

Líkt og í spurningu 7 voru þátttakendur spurðir hvort að eftirfarandi snapparar hafi vakið 

athygli þeirra á vöru(m) sem að viðkomandi hafði ekki áður áhuga á eða vissi ekki af. Ólíkt 

spurningu 7 er spurningin ekki almennt um snappara heldur sérstaklega beint að Alexsöndru 

og Töru. Valmöguleikar voru Já, Nei, og Á ekki við (fylgist ekki með eftirfarandi). Höfundur 

ákvað að taka út svörin frá þeim sem ekki fylgja snöppurunum úr niðurstöðunum og byggjast 

prósenturnar á heildarfjölda þeirra sem svöruðu annaðhvort játandi eða neitandi, sem sagt 

þeim sem að fylgja þeim á Snapchat. Höfundur telur það gefa skýrari mynd á áhrifum 

snapparana á fylgjendur sína. 

 

Tafla 14: Samanburður á athygli vakinni á vörum eftir umfjallanir frá Alexsöndru og Töru 

Hér má sjá að Tara hefur oftar vakið athygli á vörum eftir umfjöllun sína á þeim heldur en 

Alexsandra miðað við niðurstöður þessarar könnunar. Hlutfall svarenda sem svöruðu játandi á 

móti þeim sem svöruðu neitandi hjá Töru er nánast helmingur, eða 47,7% sem segja Töru hafa 

vakið athygli sína á vöru á móti 52,3% sem segja hana ekki hafa gert það.  
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Svarhlutfall er ójafnara þegar sama spurning var spurð um Alexsöndru, þar sem að 24,3% 

svarenda sögðu hana hafa vakið athygli sína á vöru á meðan að 75,7% svöruðu neitandi. 

  

Spurning 12: 

Því næst voru þátttakendur spurðir, líkt og í spurningu 9, hvort að þeir hafi verslað vöru eftir 

umfjöllun frá Alexsöndru annars vegar og Töru hins vegar. Aftur var valkosturinn „Á ekki 

við (fylgist ekki með viðkomandi)“ tekinn út og prósentur reiknaðar út frá heildarfjölda þeirra 

sem fylgjast með snöppurunum, til að gefa skýrari mynd af áhrifum þeirra á fylgjendur sína. 

 

Tafla 15: Samanburður á hlutfalli þeirra sem hafa keypt vörur eftir umfjallanir Alexsöndru og Töru 

Aðeins fleiri segjast aldrei hafa keypt vörur eftir umfjöllun frá Alexsöndru heldur en frá Töru, 

eða 90,5% á móti 81,5%. Samtals sögðust því 9,5% hafa gert það eftir umfjöllun frá 

Alexsöndru á móti 18,5% eftir umfjöllun frá Töru. Fleiri sögðust þó hafa keypt vöru 6-10 

sinnum eftir umfjöllun frá Alexsöndru heldur en frá Töru, eða 2,1% á móti 1,6%. Það er því 

hægt að túlka sem svo að þó svo að færri kaupa vöru eftir umfjöllun frá Alexsöndru er 

mögulegt að þeir sem hún hefur áhrif á nái hún oftar að láta það leiða til kaupa á vöru heldur 

en Tara. Þetta er þó ekki nægilega marktækur munur til að leggja það fram sem kenningu. 
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Spurning 13: 

Seinasta spurningin er jafnframt stór breyta til að svara rannsóknarspurningunni um hvort að 

snappararnir búi yfir trúverðugleika í augum neytenda. Staðhæfing er lögð fyrir þátttakendum 

sem þeir svara á bilinu frá mjög ósammála yfir í mjög sammála. Hún hljómar svona: Ég 

treysti almennt ummælum eftirfarandi snappara um vöru/þjónustu sem hún fjallar um, og 

svara þátttakendur annars vegar fyrir Alexsöndru og hins vegar fyrir Töru. Hér var einnig 

svarmöguleikinn „Á ekki við (fylgist ekki með eftirfarandi)“ tekinn út til að einangra fyrir þá 

sem að fylgja snöppurunum. 

 

Tafla 16: Samanburður á trausti til umfjallana frá Alexsöndru og Töru 

Taflan sýnir hærra hlutfall trausts til Töru heldur en Alexsöndru. Meira en helmingur, eða 

58,2% sögðust vera sammála eða mjög sammála um að treysta almennt umfjöllunum um 

vöru/þjónustu frá Töru, á móti 41,8 sem sögðust vera ósammála eða mjög ósammála 

staðhæfingunni.  

Hins vegar þegar kemur að Alexsöndru þá segjast samtals 37,7% vera sammála eða mjög 

sammála um að bera traust til umfjallana hennar á vöru/þjónustu. Á móti voru 62,3% sem 

voru ósammála eða mjög ósammála, og þar af tæpur helmingur svarenda, 47,5%, var mjög 

ósammála. 
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10.2. Tilraun 

Hér eftir verður fjallað um inngripin sem að framkvæmd voru af snöppurunum tveimur sem 

bornar eru saman í rannsókninni, Alexsöndru og Töru. Þeim voru gefnar sitthvor varan til að 

fjalla um á Snapchat reikningi sínum og sitthvor dagsetningin til að framkvæma inngrip. 

Tilraunin fólst í því að kanna hvort að umfjallanir þeirra á Snapchat myndi auka sölu á 

snyrtivörunum sem teknar voru fyrir í rannsókninni.  

 

 

10.2.1. Rannsóknaraðferð 

Þessi hluti rannsóknarinnar var framkvæmdur með svokölluðu hálftilraunarsniði sem er ein 

tegund hóptilrauna. Með hálftilraunastigi getur rannsakandi ekki haft fulla stjórn á aðstæðum, 

en getur stýrt hluta þeirra. Frekari skýringar verða í framkvæmdarkafla um breytur sem 

rannsakandi reyndi að hafa áhrif á meðan á rannsóknartímabili stóð. Hálftilraunasnið gerir 

manni kleift að rannsaka viðfangsefni við náttúrulegar aðstæður (Haukur Freyr Gylfason, 

munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Aðferðafræði við Háskólann Reykjavík, 

6.desember 2015). Í þessari rannsókn var notast við tímaraðasnið (e. Time series design) sem 

er sett upp þannig að gerðar eru endurteknar mælingar bæði fyrir og eftir inngrip og mælingar 

svo bornar saman. Rannsakandi gat stjórnað hvenær mælingar áttu sér stað. Helsti veikleiki 

þessa sniðs er saga (e. History) þar sem að ófyrirséð atvik geta átt sér stað og haft áhrif á 

niðurstöður, þess vegna er betra að gera fleiri heldur en færri mælingar (Hlín Kristbergsdóttir, 

munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Markaðs- og viðskiptarannsóknir í Háskólanum í 

Reykjavík, 9.október 2017). Mælingar voru teknar daglega í tvær vikur fyrir inngrip og tvær 

vikur eftir inngrip til takmarka líkur á áhrifum af ytri breytum, fyrir fyrra inngrip var tímabilið 

sem mælt var 1.mars-29.mars og fyrir seinna inngrip var tímabilið 23.mars-20.apríl. Í lok 

rannsóknar fékk rannsakandi sölutölur dag fyrir dag á tímabilunum með öllum vörum úr 

báðum vörumerkjunum sem notast var við. Pikkað var út vörurnar sem teknar voru fyrir í 

inngripunum og mælingar teknar saman til að sjá heildarsölu á hvorri vöru fyrir sig fyrir 

inngrip og heildarsölu eftir inngrip. Niðurstöðurnar verða skoðaðar í niðurstöðukafla hér að 

neðan og leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunni út frá því.  
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10.2.2. Þátttakendur 

Um er að ræða blinda rannsókn þar sem að þátttakendur eru ekki upplýstir um rannsóknina og 

hafa því ekki vitneskju um að þeir séu þátttakendur í henni.  

Fjöldi þátttakenda var mældur með því að fá upplýsingar frá Alexsöndru og Töru um hversu 

margir horfðu á söguna (e. My story) á Snapchat reikningum þeirra þegar að inngripið var 

framkvæmt. Sagan var aðgengileg í 24 klukkustundir eftir að inngripin fóru í loftið, eins og 

Snapchat forritið býður upp á. Í inngripi 1 sem að var framkvæmt af Alexsöndru voru 1.753 

sem að opnuðu söguna á tímabilinu sem myndskeiðið var aðgengilegt. Í inngripi 2 sem að var 

framkvæmt af Töru voru 5.281 sem að opnuðu söguna meðan að myndskeiðið var 

aðgengilegt. Samtals úr báðum inngripum voru því þátttakendurnir 7.034 talsins.  

Þátttakendur gætu verið tvítaldir, þar sem að snappararnir gætu verið með einhverja af sömu 

fylgjendum sem að jafnvel hefðu getað opnað sögurnar hjá þeim báðum í hvoru inngripi fyrir 

sig. Höfundur telur það þó ekki eiga að hafa áhrif á rannsóknina þar sem að verið er að bera 

saman áhrif snapparana á sölu á sitthvorri vörunni, og breytir engu þó svo að ske kynni að 

sami þátttakandi hefði orðið fyrir áhrifum af báðum og keypt báðar vörurnar. 

Þátttakendur eru á öllum aldri, en eins og kom fram í vitölum bæði við Alexsöndru og Töru 

að þá eru fylgjendur þeirra alveg frá táningum og upp í eldri konur. Kynjahlutfall er óljóst, en 

þó eru fylgjendur snapparana að mestu leyti konur þó að einhverjir karlmenn kunna að vera að 

fylgja þeim á Snapchat. Aðrar bakgrunnsupplýsingar þátttakenda eru óljósar, enda ekki hægt 

að gera mælingar á því vegna eðlis rannsóknarsniðsins. Þó telur höfundur skort á þessum 

upplýsingum ekki hafa áhrif á niðurstöður þar sem að markhópur snyrtivara er svo breiður og 

snyrtivörurnar sem notast var við í rannsókninni taldar vera grunnvörur sem flestir 

snyrtivörukaupendur nota. 

 

10.2.3. Mælingar 

Mælitæki sem notast var við í rannsókninni til að mæla niðurstöður úr inngripum voru þrjú 

talsins. Það fyrsta er talningartól sem er innbyggt í Snapchat forritið, með því var hægt að sjá 

hversu margir höfðu horft á sögur (e. Mystory) snapparanna til að fá þátttökufjölda. Mælitæki 

sem notast var við til að fá sölutölur voru sölukerfi Hagkaups og Lyf og Heilsu verslana, og 

fékk rannsakandi aðgang að þeim tölum á tímabilunum sem mælingar á inngripum áttu sér 

stað. Að lokum var Excel notað til að taka saman allar sölutölur og setja niðurstöður upp á 

myndrænt form með gröfum. 
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10.2.4. Framkvæmd og úrvinnsla 

Hugmynd að rannsókninni kom upp vegna áhuga höfundar á snyrtivörum og jafnframt 

forvitni um það hvort að lífstíls- og förðunarsnapparar búi yfir trúverðugleika í augum 

fylgjenda sinna þannig að þeir hafi áhrif á kauphegðun þeirra. Höfundur er förðunarfræðingur 

að mennt og hefur starfað í snyrtivörubransanum í nær 8 ár, þar á meðal hjá 

snyrtivöruheildsölunni Terma í 3 ár. Svo að það lá vel við að komast í samstarf með 

heildsölunni við rannsóknarvinnuna.  

Ferlið byrjaði með því að haft var samband snappara sem að höfundi þótti vera viðeigandi 

fyrir rannsóknina. Eins og fram kom í framkvæmdarkafla vefkönnunarinnar þá var haft 

samband við 19 snappara og af þeim voru einungis 10 sem að svöruðu. Af þeim 10 sem að 

svöruðu voru 3 sem að samþykktu að taka þátt. Inni í miðju ferli forfallaðist ein, svo að 

rannsóknin tekur fyrir samanburð á þeim tveim sem að eftir stóðu, Alexsöndru og Töru. Hvor 

snappari fyrir sig fékk vöru sem að Terma útvegaði til að fjalla um á Snapchat reikning sínum. 

Ástrós, tengiliður höfundar hjá Terma, aðstoðaði við val á vörum fyrir bæði inngripin. Valið 

var svo borið undir snapparana til samþykktar. Höfundur vildi að vörurnar myndu uppfylla 

ákveðin skilyrði; að þær væru almennar snyrtivörur sem höfða til sem flestra, að þær væru 

ekki of dýrar svo að sem flestir hefðu möguleika á að kaupa þær og að ekki hefði verið nýbúið 

að auglýsa þær eða að þær yrðu auglýstar annars staðar meðan á rannsóknartímabili stóð. 

Ástrós hefur einnig unnið mikið með snöppurunum og veit hvaða vörur þær halda uppá, svo 

að valið byggðist einnig á því. Vörurnar voru af sitthvorri tegundinni og frá sitthvoru 

merkinu. Alexsandra tók fyrir Teint idole ultra wear 24 stunda farða frá Lancome, en Tara tók 

fyrir All nighter hyljara frá Urban Decay. Inngripin voru bæði framkvæmd rétt fyrir helgi, það 

fyrra á fimmtudegi og það seinna á föstudegi. Rannsakandi vildi reyna að hafa sem flestar 

breytur í inngripunum eins og áttu því upphaflega bæði að fara fram á fimmtudegi, en það 

hliðraðist örlítið til vegna anna hjá snappara. Ástæða fyrir því að höfundi fannst þetta besti 

tími fyrir inngrip er sú að mest er að gera í snyrtivöruverslunum frá fimmtudegi og út helgi og 

þar sem að neytendur væru líklegri til að kaupa snyrtivörur þessa daga þá taldi höfundur að 

umfjallanirnar yrðu líklegri til að vera ferskar í minni þeirra ef þær færu fram á þessum tíma 

vikunnar. Einnig var leitast til þess að inngripin yrðu ekki of seint í mánuðinum, því 

samkvæmt Ástrósu eru auglýsingar yfirleitt ekki að skila neinu eftir miðjan mánuð miðað við 

hennar reynslu (Ástrós Sigurðardóttir, PR manager hjá Terma ehf. og brand manager Urban 

Decay á Íslandi, munnleg heimild, viðtal, 22.mars 2018). 
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Inngrip Alexsöndru fór fram 15.mars. Sala á farðanum var mæld 2 vikum fyrir inngrip og 2 

vikum eftir, eða frá 1.mars til 29.mars. Inngrip Töru fór fram 6.apríl. Sala á hyljaranum var 

mæld 2 vikum fyrir inngrip og 2 vikum eftir, eða frá 23.mars til 20.apríl. Einnig vöru tekin 

viðtöl við hvorn snappara fyrir sig og fór viðtalið við Alexsöndru fram 19.mars, en viðtalið 

við Töru 29.apríl. 

Alexsandra og Tara útveguðu tölulegar upplýsingar um fjölda þátttakenda og Terma útvegaði 

sölutölur sem að sendar voru frá verslununum Hagkaup og Lyf og Heilsu, sem að selja 

vörurnar sem notast var við í rannsókninni. Höfundur fékk lista yfir allar vörur frá hvoru 

merki fyrir sig og hversu mörg stykki seldust dag fyrir dag í hverri vöru. Úrvinnsluferli hófst 

og pikkað var út úr listanum allir litir í báðum vörum úr hvoru inngripi fyrir sig og sölutölur 

teknar saman. Unnið var svo með gögnin í Excel. 

10.2.5. Inngrip 

Inngripin sem að framkvæmd voru af snöppurunum voru í formi mynda og myndskeiða á 

Snapchat reikningi Alexsöndru annars vegar og Töru hins vegar.  

Fyrra inngripið fór fram 15.mars. Alexsandra sýndi Teint idole ultra farðann frá Lancome og 

fjallaði um eiginleika hans í myndskeiði og með texta á mynd. Hún talaði um hvernig hann 

hafi reynst henni, en hún sagðist vera búin að vera að nota hann í nokkra daga fyrir 

umfjöllunina og líkaði svakalega vel. Alexsandra er flugfreyja og kom inn á þann eiginleika 

farðans hversu vel hann endist og ekki væri þörf á að lagfæra hann á löngum vinnuvöktum. 

Varan er sýnd án umbúða bæði í myndskeiði og á mynd og tók hún fram hvar hægt væri að 

kaupa vöruna. Í umfjölluninni tók Alexsandra skýrt fram að um gjöf væri að ræða, eins og 

hægt er að sjá á myndum, og nefndi það einnig í myndskeiði að varan hefði verið gjöf frá 
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Lancome. Hér að neðan má sjá mynd úr færslu Alexsöndru á Snapchat, en fleiri myndir er 

hægt að nálgast í viðauka B.  

 

Mynd 5: Mynd úr inngripi 1 

Seinna inngripið fór fram 6.apríl. Tara sýndi All nighter hyljarann frá Urban Decay og fjallaði 

um eiginleika hans á myndskeiðum og með myndum. Töru umfjöllun má segja að hafi verið 

meira falin en sú sem að Alexsandra sendi frá sér. Hún fór þannig fram að Tara gerði á sig 

förðun (e. Makeup) og umfjöllunin datt inn í það myndskeið þegar kom að því að setja á sig 

hyljara. Hún talaði um hvað vörumerkið sjálft væri í miklu uppáhaldi hjá sér og að hún eigi 

alltaf aðra hyljara úr merkinu sem hún noti mikið. Einnig sagði hún frá því hvað hún hafi 

verið mjög spennt að prófa þennan, sem er nýlega kominn á markað. Tara bar hyljarann á sig 

og sýndi þar með hvernig best sé að nota hann og gaf nokkur ráð um hvað sé hægt að gera 

með honum, eins og til dæmis að nota hann líka undir augnskugga sem grunn. Hún tjáði með 

orðum og viðeigandi svipbrigðum hversu ánægð hún var með útkomuna eftir að hyljarinn var 

kominn á. Tara sýndi einnig útlit vörunnar vel og sagði frá hvar væri hægt að kaupa hana. 

Hún tók fram inni í miðju myndskeiði að varan hafi verið gjöf, en þó kom það ekki eins skýrt 
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fram eins og í fyrra inngripi og það var ekki skrifað „#gjöf“ á myndir af hyljaranum. Hér að 

neðan má sjá mynd úr færslu Töru á Snapchat, auk þess er hægt að nálgast fleiri myndir úr 

færslunni í viðauka C. 

                                        

Mynd 6: Mynd úr inngripi 2 

10.2.6. Vörur 

Vörurnar sem notaðar voru í inngripunum voru Teint idole ultra wear farði frá Lancome í 

fyrra inngripi, og All nighter hyljari frá Urban Decay í seinna inngripi. Þessar vörur urðu fyrir 

valinu vegna þess að eðli beggja varanna höfða til flestra sem kaupa snyrtivörur þar sem að 

þetta eru grunnvörur sem notaðar eru við förðun. Verðið á vörunum skipti líka máli, en 

höfundur vildi að almennir neytendur gætu keypt vörurnar og skipti því máli að þær væru ekki 

of dýrar. Vörurnar voru valdar í samráði við Ástrósu frá Terma, en þurftu einnig að vera 

samþykktar af snöppurnunum. Passað var upp á það að vörurnar sem urðu fyrir valinu höfðu 

ekki verið sendar nýlega á aðra áhrifavalda til umfjöllunar eða auglýstar á annan hátt, til að 

takmarka utanaðkomandi áhrif á rannsókn. 
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10.2.6.1. Teint idole ultra wear frá Lancome 

Teint idole ultra wear farðinn er búinn að vera til í merkinu í mörg ár og er alltaf jafn vinsæll. 

Um er að ræða olíulausan farða sem veitir allt að 24 klukkustunda endingu. Hann veitir allt frá 

miðlungs og upp í fulla þekju eftir því hvernig hann er borinn á húðina. Áferðin er ekki þykk 

eða fitukennd þannig að húðin öðlast náttúrulegt útlit án þess að virðast vera mikið förðuð. 

Farðinn hylur roða, svitaholur og aðrar misfellur í húðinni og skilur eftir matta áferð. Virkni 

farðans er þannig að hann viðheldur réttu sýrustigi í húðinni sem gerir það að verkum að hann 

endist allan daginn og þarfnast ekki lagfæringar. Varan hentar öllum aldri og flestum 

húðtegundum, og er einkum vinsæll fyrir þær sem eru með ólíkennda húð og vilja halda því í 

skefjum (Lancome, e.d.). 

10.2.6.2. All nighter hyljarinn frá Urban Decay 

All nighter hyljarinn kom nýlega á markað, en viðskiptavinir Urban Decay þekkja flestir vel 

farðann úr sömu línu sem ber sama nafn, All nighter, og hefur lengi verið til. Þegar hyljarinn 

er borinn saman við annan hyljara úr sama merki, þá veitir þessi mun meiri þekju enda var 

hann hannaður með 73% meiri litarefni (e. Pigment) en hinn. Hann veitir fullkomna þétta 

þekju sem að hylur öll húðvandamál á borð við dökka bauga og litabreytingar í húð, og er 

meira að segja svo öflugur að hann getur falið tattoo. Einnig er hann vatnsheldur svo að hann 

helst á allan dag og alla nótt, eða eins og Urban Decay gefur út að maður gæti verið sveittur á 

dansgólfinu á klúbbum alla nóttina án þess að hann myndi hreyfast úr stað. Formúlan er unnin 

þannig að hyljarinn dregur í sig olíu þannig að húðin helst mött og fín, og kemur í veg fyrir að 

hann setjist í fínar línur og svitaholur. Varan er vegan eins og aðrar vörur í merkinu (Urban 

Decay, e.d.-a). 

 

10.2.7. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr inngripi 1 annars vegar og inngripi 2 hins 

vegar. Niðurstöður verða birtar á myndrænu formi sem og í rituðu máli til frekari útskýringar. 

Fjólublái liturinn einkennir Alexsöndru í inngripi 1, en sá appelsínuguli einkennir Töru í 

inngripi 2. Leitast er eftir að svara því hvort að umfjallanir snapparana hafi haft áhrif á sölu 

snyrtivaranna sem notast var við í rannsókninni, ásamt því að túlka hvað það þýðir fyrir 

trúverðugleika hvorrar fyrir sig. 
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Inngrip 1: Umfjöllun um Teint idole ultra wear farðann 

Fyrra inngrip var framkvæmt af Alexsöndru. Inngripið var framkvæmt 15.mars og sala var 

mæld daglega í 2 vikur fyrir inngrip og 2 vikur eftir. Sölutölur frá 1.mars-14..mars voru 

bornar saman við sölutölur frá 15.mars-29.mars eins og sjá má á grafinu hér að neðan.  

         

Tafla 17: Samanburður á sölutölum fyrir og eftir inngrip 1 

Niðurstöður sýndu að engin breyting var á sölu á farðanum fyrir og eftir inngrip. Alls seldust 

58 stykki á tímabilinu 1.mars-14.mars, og nákvæmlega sami stykkjafjöldi, 58 stykki, á 

tímabilinu 15.mars-29.mars. Salan jókst því um 0 stykki á tímabilinu og sýna tölurnar 0% 

hækkun á sölu. Umfjöllun frá Alexsöndru á Snapchat reikningi hennar virðist því ekki hafa 

haft áhrif á sölutölur farðans.  

Inngrip 2: Umfjöllun um All nighter hyljarann 

Seinna inngrip var framkvæmt af Töru. Inngripið var framkvæmt 6.apríl og sala var mæld 

daglega í 2 vikur fyrir inngrip og 2 vikur eftir. Sölutölur frá 23.mars-5.apríl voru bornar 

saman við sölutölur frá 6.apríl-20.apríl eins og sjá má á grafinu hér að neðan. 
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Tafla 18: Samanburður á sölutölum fyrir og eftir inngrip 2 

Niðurstöður sýna töluverða breytingu á sölu hyljarans fyrir og eftir inngrip. Alls seldust 13 

stykki á tímabilinu 23.mars-5.apríl, en 25 stykki seldust á tímabilinu 6.apríl-20.apríl. Sala á 

hyljaranum jókst um 12 stykki á tímabilinu, sem að samsvarar um 92% söluhækkun. 

Umfjöllun frá Töru á Snapchat reikningi hennar hafði greinileg áhrif á sölu hyljarans.  

Niðurstöður fyrir bæði inngripin voru bornar saman á grafi. Eins og sjá má á grafinu hér að 

neðan þá er línan bein fyrir inngrip 1, sem að samsvarar 0% söluhækkun, en línan fyrir 

inngrip 2 hallar á ská upp á við, og samsvarar hún 92% söluhækkun. Myndin gæti við fyrstu 

sýn þóst örlítið villandi, þar sem að fjólubláa línan, sem að stendur fyrir inngrip 1, er staðsett 

hærra uppi á grafinu en appelsínugula línan, sem stendur fyrir inngrip 2. Ástæðan fyrir því er 

einfaldlega sú að fleiri stykki seldust í heildina af vöru úr inngripi 1 en af vöru í inngripi 2. 

Það segir þó ekkert um söluhækkunina þar sem að nauðsynlegt er að horfa á halla línanna til 

að fá rétta mynd af niðurstöðum.  
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Tafla 19: Samanburður á áhrifum á sölu úr inngripi 1 og inngripi 2 

 

10.3. Samantekt á niðurstöðum 

 

Niðurstöður úr vefkönnun sýndu að 98,5% þátttakenda fylgjast með snöppurum á Snapchat, 

sem er mjög stórt hlutfall svarenda, eða nánast allir. Misjafnt reyndist hversu mörgum þeir 

fylgjast með, en 56,4% sögðust fylgjast með 1-10 snöppurum og 42,1% sögðust fylgjast með 

fleiri en 10. Þegar þátttakendur voru spurðir um hversu miklum tíma þeir telja sig verja á 

Snapchat á dag sögðust rúm 41% verja hálftíma til klukkutíma á dag í forritinu, sem var 

stærsti hópurinn, en annars dreifðust svör hinna 59% allt frá undir hálftíma á dag yfir í meira 

en tvær klukkustundir á dag.  

Þrjár spurningar tóku fyrir viðhorf gegn kostuðum umfjöllunum á Snapchat þar sem að 77% 

töldu það almennt vera augljóst þegar um er að ræða kostaðar umfjallanir á Snapchat. Meira 

en helmingur, eða um 66%, sögðust ekki treysta umfjöllunum sem þeir telja vera kostaðar, á 

meðan að um 80% sögðust treysta þeim umfjöllunum sem þeir telja ekki vera kostaðar. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að neytendur hafi meiri trú umfjöllunum sem þeir telja ekki vera 

kostaðar.  

Snapparar virðast þó vera áhrifaríkir í að vekja athygli fylgjenda sinna á vörum sem þeir vissu 

ekki af eða höfðu ekki áður áhuga á, þar sem að 76,4% þátttakenda sögðust vera sammála eða 

mjög sammála þeirri fullyrðingu. Jafnframt sögðust 74% svarenda hafa keypt vöru eftir að 
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hafa séð umfjöllun um hana frá snappara, og þar af 44,6% sem sögðust hafa gert það tvisvar 

til fimm sinnum. Samkvæmt þessum tölum hafa áhrifavaldar töluverð áhrif, en fannst höfundi 

það stangast mikið á við skynjað traust og trúverðugleika í garð snappara. Í spurningu 8 kom 

fram að 68,4% sögðust treysta meðmælum frá vinum eða kunningjum frekar en meðmælum 

frá snöppurum.  

Þegar litið er á snapparana sem að rannsóknin er að bera saman, þá sögðust 10,5% þátttakenda 

fylgja Alexsöndru á Snapchat, en 41,7% sögðust fylgja Töru. Þó svo að mikill munur virðist 

liggja þarna á milli þá er nauðsynlegt að taka til greina heildar fylgjendafjölda snapparanna. 

Tara er með töluvert fleiri fylgjendur en Alexsandra, eða 10.000 fylgjendur á Snapchat á móti 

2.000 hjá Alexsöndru. Í hlutfalli við þeirra fylgjendafjölda má áætla miðað við útreikninga 

höfundar að 1% fylgjenda Alexsöndru hafi svarað könnuninni á móti 0,9% fylgjenda Töru.  

Þegar búið var að einangra fyrir þá sem að sögðust fylgjast með snöppurunum tveimur á 

Snapchat kom fram að báðar höfðu þær vakið athygli fylgjenda sinna á vöru sem þeir höfðu 

ekki áður áhuga á eða vissu ekki af. En 24,3% svöruðu því játandi að Alexsandra hafði vakið 

athygli þeirra á vöru, og 47,7% sögðu Töru hafa vakið athygli þeirra á vöru. Jafnframt sögðust 

9,5% þeirra hafa keypt vöru eftir umfjöllun frá Alexsöndru, og sögðust 18,5% hafa keypt vöru 

eftir umfjöllun frá Töru. 

Í lokin voru þátttakendur spurðir út í traust til hvors snappara fyrir sig. Af þeim svarendum 

sem sögðust fylgja snöppurunum, þá voru 37,7% sem sögðust bera traust til umfjallana frá 

Alexsöndru og 58,2% sem sögðust bera traust til umfjallana frá Töru.   

Niðurstöður úr tilraunahluta rannsóknarinnar sýna mikinn mun á áhrifum á sölu á milli 

snapparanna tveggja. Fyrra inngrip, framkvæmt af Alexsöndru, sýndi 0% söluhækkun á Teint 

idole ultra wear farðanum. 58 stykki voru seld á tímabilinu 15.mars-29.mars sem mælt var 

eftir inngripið, en sami stykkjafjöldi, 58, var seldur fyrir inngripið á tímabilinu 1.mars-

14.mars. Seinna inngrip, sem framkvæmt var af Töru, sýndi um 92% söluhækkun á All 

nighter hyljaranum. Eftir inngripið á tímabilinu 6.apríl-20.apríl seldust 25 stykki, en fyrir 

inngrip á tímabilinu 23.mars-5.apríl voru seld 13 stykki. 

Þegar báðir hlutar rannsóknarinnar eru bornir saman sést að niðurstöður úr 

viðhorfskönnun gagnvart Alexsöndru og Töru styðja við niðurstöður úr inngripunum. Fram 

kom að fylgjendur Töru voru líklegri til að verða fyrir áhrifum af umfjöllunum hennar og 

kaupa vörur sem hún hefur fjallað um heldur en fylgjendur Alexsöndru. Einnig segja 

niðurstöður það að Tara búi yfir meira trausti fylgjenda sinna en Alexsandra. Sölutölur úr 

inngripunum tveimur sýna mun meiri áhrif á sölu eftir inngrip frá Töru heldur en eftir inngrip 
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frá Alexsöndru og er hægt að tengja það við svör frá fylgjendum snapparanna í könnuninni 

um skynjað traust gangvart þeim. 

 

11. Umræða 

Nokkrar breytur voru skoðaðar í rannsókninni til að svara rannsóknaspurningunni um það 

hvort að lífstíls- og förðunarsnapparar búi yfir trúverðugleika í augum neytenda.  

Til að svara spurningunni þurfti að horfa til viðhorfs neytenda gagnvart snöppurum, hvort þeir 

telji sig verða fyrir áhrifum af umfjöllunum þeirra og hvort að það skipti máli hvort að 

umfjallanir séu kostaðar eða ekki. Teknir voru fyrir tveir lífstíls- og förðunarsnapparar sem 

skoðaðir voru sérstaklega út frá skynjuðu trausti neytenda í garð þeirra og áhrifum sem þeir 

hafa á fylgjendur sína. Einnig þurfti að skoða hver áhrifin urðu á sölu varanna sem teknar 

voru fyrir í inngripunum sem framkvæmd voru af snöppurunum tveimur sem bornir voru 

saman í rannsókninni.  

 Niðurstöður sýndu að almennt eru snapparar mjög áhrifaríkir í því að vekja athygli 

fylgjenda sinna á vörum og hafa með því áhrif á kauphegðun þeirra, þar sem að stór meirihluti 

svarenda í vefkönnuninni sagðist hafa keypt vöru eftir umfjöllun frá snappara. Þessar 

niðurstöður styðja við fræðilega hluta ritgerðarinnar þar sem kemur fram að áhrifavaldar ná að 

hafa áhrif á neytendur og kauphegðun þeirra með viðmóti sem virkar meira ekta heldur en 

með auglýsingum með hefðbundnu formi (TFL, 2018). Einnig kom fram í rannsókn (Wu og 

Lee, 2012) að neytendur meta skoðanir annara mikils við hugleiðingar á kaupum og kom þar 

fram að bloggarar höfðu mikil áhrif á kaupákvarðanir þeirra.  

Niðurstöður sýndu þó einnig að neytendur hafa minni trú á umfjöllunum sem þeir telja vera 

kostaðar. Höfundi fannst þetta stangast á við þau miklu áhrif sem að snapparar hafa á 

kauphegðun neytenda þar sem að mikið magn af umfjöllunum eru kostaðar. Það sem gæti 

skipt sköpum í þessu máli er trúverðugleiki snappara, því ef að viðkomandi býr yfir 

trúverðugleika í augum fylgjenda sinna þá gæti skipt minna máli hvort að umfjöllunin sé 

kostuð eða ekki. Samkvæmt (Ohanian, 1990) hefur fólk meiri tilhneigingu til að verða 

sannfært þegar miðlari upplýsinga hefur sýnt sig sem trúverðugan upplýsingamiðlara.  

Þegar við berum saman snapparana tvo sem teknir voru fyrir í rannsókninni, þá virðist Tara 

búa yfir meiri trúverðugleika en Alexsandra. Höfundur dregur þá ályktun bæði út frá svörum 

fylgjenda þeirra í könnuninni þar sem að fram kom að Tara hefur meiri áhrif á vakinni athygli 
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á vörum og kauphegðun neytenda heldur en Alexsandra, auk þess að niðurstöður sýndu Töru 

búa yfir meira trausti fylgjenda sinna heldur en Alexsandra. Ályktunin byggist enn fremur á 

niðurstöðum úr inngripunum sem framkvæmd voru af snöppurunum þar sem að töluverð 

söluhækkun var eftir inngrip frá Töru, en engin hjá Alexsöndru. 

Trúverðugleikakenning (Ohanian, 1990) byggir trúverðugleika upplýsingamiðlara á þremur 

þáttum: sérþekkingu, trausti og því hversu aðlaðandi upplýsingamiðlarinn er. Möguleg ástæða 

þess að Tara búi yfir meiri trúverðugleika, samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar, getur 

tengst trúverðugleikakenningu Ohanian. Þar sem að Tara er förðunarfræðingur með margra 

ára reynslu í snyrtivörum geta neytendur skynjað sem svo að hún búi yfir sérþekkingu á þessu 

sviði og eru því líklegri til að trúa ummælum hennar um snyrtivörur. Fólk líkir eftir gjörðum 

annara sem hafa sérfræðiþekkingu á vissu sviði (Bikhchandani o.fl., 1998).  

Niðurstöður rannsóknarinnar svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi 

verkefnisins um hvort að lífstíls- og förðunarsnapparar búi yfir trúverðugleika í augum 

neytenda. Samkvæmt samanlögðum niðurstöðum úr viðhorfskönnun og tilraun sést að lífstíls- 

og förðunarsnapparar geta búið yfir trúverðugleika í augum neytenda á þann hátt að 

fylgjendur þeirra treysti þeim og verða fyrir áhrifum af umfjöllunum þeirra á Snapchat. 

Snapparar geta haft áhrif á neytendur á fyrsta stigi kaupákvörðunarferlisins með því að búa til 

þörf hjá fylgjendum sínum til að kaupa vöruna sem þeir eru að fjalla um. Einnig geta 

snapparar haft áhrif á neytendur á öðru og þriðja stigi kaupákvörðunarferlisins eða við 

upplýsingaleit og mati á valkostum. Í rannsókn (Cheung og Thadani, 2012) kemur fram að 

91% þátttakenda sögðust leita upplýsinga meðal umsagna á netinu þegar þeir íhuga kaup á 

vöru eða þjónustu. Niðurstöður sýna þó jafnframt að einn snappari getur búið yfir meiri 

trúverðugleika í augum neytenda en annar, en eins og kemur fram í rannsókninni býr Tara yfir 

meiri trúverðugleika en Alexsandra.  

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar getur verið mjög gott fyrir fyrirtæki að vera í 

samstarfi við snappara til að auglýsa vörur þeirra þar sem að margir hafa þeir byggt upp 

trúverðugleika í augum fylgjenda sinna og geta því haft áhrif á kaupákvörðunarferli þeirra. 

Fyrirtæki þurfa þó að velja vel hvaða snapparar verða fyrir valinu því að ekki allir eru jafn 

trúverðugir í augum neytenda, og skiptir máli að greina það hvaða snappari hentar þeirra 

vörumerki. Ef að ímynd snappara passar ekki við ímynd vörumerkis getur það haft áhrif á 

trúverðugleika hans (Marconi, 1996). Taka þarf mark á því að dekkun auglýsinga í öðrum 

fjölmiðlum getur þó verið mun meiri, en á Snapchat takmarkast það við fjölda fylgjenda 

viðkomandi snappara. Þar sem að umfjallanir á Snapchat eru aðeins aðgengilegar í 24 
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klukkustundir og ekki allir fylgjendur sem að opna söguborð frá snöppurunum daglega þá 

takmarkar það enn fremur fjöldann sem sér auglýsinguna. Þó getur Snapchat virkað mjög vel í 

markaðsherferðir til að ná til ákveðins markhóps. 

 

11.1. Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þar sem að tilraunahluti rannsóknar var framkvæmdur með hálftilraunasniði gat rannsakandi 

ekki stjórnað öllum þáttum rannsóknarinnar. Því getur verið erfitt að sporna gegn 

utanaðkomandi áhrifum sem gætu hafa haft áhrif á rannsóknina. Afslættir gætu hafa verið á 

öðrum vörumerkjum sem að gætu hvatt neytendur til að kaupa þær frekar. Tax free í 

Hagkaupsverslunum var þó ekki á tímabilinu sem að rannsóknin stóð yfir. Einnig gætu hafa 

verið auglýsingar á erlendum miðlum á tímabilinu, þó svo að engar auglýsingar a vörunum 

hafi verið hér á landi meðan á rannsókn stóð.   

Önnur utanaðkomandi áhrif sem gætu haft áhrif á niðurstöður úr inngripi 2 eru þau að 

páskarnir voru á tímabilinu sem að mælingar fyrir inngrip 2 fóru fram. Páskarnir voru frá 

29.mars-2.apríl og voru verslanir lokaðar eða með styttri opnunartíma á rauðum dögum, auk 

þess sem að vinsælt er hjá landsmönnum að ferðast út á land á páskatíma. Því gætu söluáhrif 

hafa verið minni ef að hefði ekki verið fyrir þessa breytu sem rannsakandi gat ekki stjórnað. 

Ekki voru upplýsingar aðgengilegar um hversu mörg skjáskot (e. Screenshot) voru 

tekin á meðan að inngrip 1 og 2 voru framkvæmd. Snapchat býður ekki upp á þann eiginleika. 

Ef að Alexsandra og Tara hefðu getað útvegað þær upplýsingar hefði verið hægt að athuga 

hvort að fylgni væri á milli fjölda skjáskota sem tekin voru og fjölda vara sem voru keyptar.  

Aldursdreifing þátttakenda í vefkönnuninni var ójöfn og aldur þeirra almennt frekar 

lágur. Þó svo að það sé almennt yngra fólk sem að notar Snapchat (Gallup, 2017), þá er það 

ekki eins þröngur aldurshópur og könnunin tók fyrir, en 85% þátttakenda voru 24 ára eða 

yngri. Því er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum eða yfirfæra þær yfir á aðra 

aldurshópa. Áhugavert væri að sjá hvort að öðruvísi niðurstöður yrðu með eldri þátttakendum. 

Nokkrir þættir gætu hafa haft áhrif á inngrip 1 í rannsókninni. Í inngripi 1 fjallaði 

Alexsandra um vöru sem að er búin að vera mun lengur á markaðnum en sú sem að Tara 

fjallaði um í inngripi 2. Neytendur þekkja margir þessa vöru og gæti því verið að Alexsandra 

hafi ekki verið að vekja athygli fylgjenda sinna á henni í fyrsta skipti. Það gæti að hluta til 

verið ástæða þess að áhrif hennar á söluhækkun vörunnar hafi verið engin, samanborið við þá 

miklu söluhækkun sem varð á vöru úr inngripi 2. Annar þáttur sem gæti haft áhrif er sá að í 
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inngripi 1 kom augljósara fram að um kostaða færslu væri að ræða heldur en í inngripi 2. 

Miðað við niðurstöður úr könnun kom fram að neytendur treysta mun frekar umfjöllunum 

sem að þeir telja ekki vera kostaðar. Tímasetning á inngripi gæti líka haft áhrif á niðurstöður, 

þar sem að inngrip 1 var framkvæmt í miðjum marsmánuði, en inngrip 2 snemma í 

aprílmánuði. Kaupmáttur neytenda getur verið minni seinni hluta mánaðar heldur en fyrri 

hluta mánaðar.  

Alexsandra og Tara segjast báðar finna fyrir trausti frá fylgjendum sínum. Þar sem að 

aðeins um 1% fylgjenda þeirra svöruðu könnuninni þá er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar 

úr henni yfir á alla fylgjendurna þeirra. Einnig var ætlunin að reikna út söluhækkun úr hvoru 

inngripi með tilliti til þess hve margir opnuðu söguborð hjá hvorum snappara fyrir sig, en það 

reyndist erfitt þar sem að úr inngripi 1 var söluhækkunin 0%. Þar sem að 1.753 urðu fyrir 

inngripi 1 en 5.281 fyrir inngripi 2, þá gæti það haft áhrif á þann mikla mun á söluhækkunum 

á milli inngrips 1 og inngrips 2. Út frá þessum takmörkunum í rannsókninni þá gæti 

Alexsandra búið yfir meiri trúverðugleika en þessi rannsókn leiðir í ljós. En áhugavert væri að 

skoða tvo eða fleiri snappara með mjög svipaðan fylgjendafjölda til að útiloka þennan vanda. 

 

11.2. Frekari rannsóknir 

Viðfangsefnið er yfirgripsmikið og væri hægt að fara út í frekari rannsóknarvinnu með því að 

skoða mismunandi vinkla á því. 

 Mikill munur getur verið á sölu snyrtivara eftir tíma mánaðar og tíma árs. Það getur 

bæði stafað af kaupmætti neytenda og annara utanaðkomandi áhrifa, sem dæmi er 

snyrtivörusala mjög mikil fyrir jól. Áhugavert væri að skoða vöruumfjallanir með 

sambærilegum vörum á mismunandi tíma mánaðar annars vega og mismunandi tíma árs hins 

vegar þar sem að áhrif á sölu yrðu svo borin saman. Annað sem áhugavert væri að skoða 

varðandi tímasetningar er mismunandi dagar vikunnar eða jafnvel mismunandi tímar dags 

sem að snapparar senda út umfjöllun. Þar sem hægt væri að athuga hvort að áhrifin yrðu 

mismunandi eftir því hvenær neytendur verða fyrir áreitinu, eða hvort að fleiri verða fyrir 

áreitinu á einum tíma heldur en öðrum. 

Höfundi þætti áhugavert að skoða muninn á áhrifum umfjallana á Snapchat miðað við 

áhrif umfjallana á öðrum miðlum. Þá væri hægt að notast við sama áhrifavaldinn þar sem að 

viðkomandi gæti auglýst svipaðar vörur á sitthvorum miðlinum, til dæmis Snapchat, 

Facebook, Instagram og jafnvel á bloggi. Ef að notast væri við sama áhrifavaldinn á öllum 
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miðlum þá væri mögulegt að skoða hvort að mismunandi miðlar búi yfir mismiklum 

trúverðugleika í augum neytenda.  

Þar sem að þessi rannsókn tók fyrir samanburð á tveimur snöppurum væri einnig 

mögulegt að skoða aðra snappara með svipaðri rannsókn og jafnvel þar sem að fleiri en tveir 

eru bornir saman í einu. Áhugavert væri að taka fyrir snappara með svipað magn af 

fylgjendum. Hægt væri að rannsaka það hvort að snapparar með mismunandi ímynd eða 

persónuleika búa yfir mismiklum trúverðugleika. Þá væri einnig hægt að tengja við ímynd 

vörumerkis sem að gæti aðstoðað markaðsfólk við val á áhrifavaldi sem passar þeirra 

vörumerki. 

Mögulegt væri að kafa dýpra í rannsóknum á því hverjir áhrifaþættirnir eru á 

skynjaðan trúverðugleika snappara. Hvaða eiginleikum býr viðkomandi við í augum neytenda 

sem gerir það að verkum að einn sé trúverðugri en annar. Það gæti verið gert með fleiri og 

dýpri spurningum með viðhorfskönnun. Jafnvel væri hægt að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir til dæmis með rýnihóp (e. Focus group). 

Áhugavert væri að taka fyrir öðruvísi vörur á mismundandi mörkuðum. Áhrif snappara 

gætu verið mismikil á misjöfnum mörkuðum og væri hægt að rannsaka hvaða snappari hentar 

hvaða markaðsflokki. Sem dæmi mætti taka fyrir nokkra mismunandi snappara þar sem að 

allir myndu þeir fjalla um vöru á sitthvorum markaðnum og mælingar yrðu gerðar eftir 

inngrip til að sjá hver áhrifin yrðu. Markaðir sem hægt væri að bera saman væru 

snyrtivörumarkaður, heilsuvörumarkaður (hvort sem það sé heilsufæði, prótein eða 

íþróttafatnaður), heimilisvörumarkaður og tískuvörumarkaður (svo sem fatnaður).  

Einnig gæti verið munur á milli vara á snyrtivörumarkaðnum, og hægt væri að skoða 

fleiri vörur innan þess markaðar. Þá væri hægt að taka fyrir önnur vörumerki en notast var við 

í þessari rannsókn eða jafnvel aðrar vörur úr sömu vörumerkjum. Höfundi þætti áhugavert að 

vita hvort að svipaðar niðurstöður myndu koma út úr þeim mælingum. 

 

12. Lokaorð 

Rannsóknin samanstóð af viðhorfskönnun og tilraun og leiddi í ljós að lífstíls- og 

förðunarsnapparar geta búið yfir trúverðugleika í augum neytenda. Jafnframt kom fram að 

misjafnt er á milli snappara hvort eða hversu miklum trúverðugleika þeir búa yfir í augum 



68 

 

fylgjenda sinna. Samantekt var á tveimur áhrifavöldum þar sem að í könnunarhluta 

rannsóknarinnar voru neytendur spurðir út í traust gagnvart þeim og hvort að viðkomandi 

höfðu haft áhrif á þá með umfjöllunum sínum á Snapchat. Í tilraunahluta var hvor áhrifavaldur 

fyrir sig með umfjöllun um sína hvora vöruna og var sala mæld og borin saman fyrir og eftir 

inngripin.  

Fyrir rannsóknina var höfundur með ákveðnar hugmyndir um hvernig niðurstöðum yrði 

háttað. Þær komu að vissu leiti á óvart á þann hátt hversu mikill munur var á söluaukningu 

varanna í inngripi 1 og í inngripi 2, og hvernig niðurstöður könnunar sýndu afgerandi mun á 

trúverðugleika snapparanna. 

Viðfangsefnið er mjög áhugavert og ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum á því, enda 

margar breytur sem hægt væri að skoða varðandi trúverðugleika snappara og hvernig fyrirtæki 

geta nýtt sér það í hag í markaðssetningu. 
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13. Viðauki A: Spurningar úr vefkönnun
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14. Viðauki B: Myndir úr Snapchat færslu Alexsöndru í inngripi 1 

 
Mynd 7: Skjáskot af mynd úr færslu Alexsöndru þar sem farðinn er kynntur 

 

 
Mynd 8: Skjáskot af myndbandsfærslu Alexsöndru að sýna farðann 
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Mynd 9: Skjáskot af mynd úr færslu Alexsöndru með upplýsingum um farðann 

 

15. Viðauki C: Myndir úr Snapchat færslu Töru í inngripi 2

 

Mynd 10: Sjáskot af mynd úr færslu Töru þar sem hún mælir með hyljaranum 



83 

 

 

 

 

Mynd 11: Skáskot úr myndbandsfærslu Töru þar sem hún sýnir útlit vörunnar 
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Mynd 12: Skjáskot úr myndbandsfærslu Töru þar sem að hún sýnir ávinning hyljarans 

 


