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Ágrip 

Í heimi internetsins eru áhrifavaldar að verða sífellt meira áberandi og markaðsítök þeirra geta 

verið mikil. Markmið þessa verkefnis var að sjá hver væru mikilvægustu einkenni áhrifavalda 

og sjá hver áhrif áhrifavalda væru á neytendur og kauphegðun þeirra. Höfundur gerði tvíþætta 

rannsókn, notaðist á við eigindlega aðferð þar sem viðtöl voru tekin við sérfræðinga á sviði 

samfélagsmiðla og svo megindlega aðferð það sem niðurstöður viðtala voru notaðar til að útbúa 

spurningar fyrir neytendur. Spurningakönnun var síðan lögð fyrir notendur Facebook.  

Helstu niðurstöður voru þær að sérfræðingum og þátttakendum könnunnar bar ekki saman um 

mikilvægustu einkenni áhrifavalda, á meðan að sérfræðingar trúðu því að trúverðugleiki væri 

mikilvægasta einkenni þeirra og það að vera skemmtilegur mikilvægt en alls ekki til jafns á við 

trúverðugleikann þá sögðu þeir sem svöruðu spurningakönnuninni að mikilvægasta einkennið 

væri að áhrifavaldur fjallaði um efni sem viðkomandi hefði áhuga á en trúverðugleiki kom á 

eftir mikilvægi þess að vera skemmtilegur. Áhrif áhrifavalda á neytendur dvína hins vegar hratt 

skynji þeir að áhrifavaldur sé að auglýsa vöru í umfjöllun sinni án þess að merkja umfjöllunina 

sem kostaða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

Abstract 

In the world of the internet are influencers becoming more eminent and their influence on the 

market can be considerable. The purpose of this essay was to see who is the most important 

traits of an influencer and to see how much of an impact influencers have on consumers and 

their buying behavior. The author did a dual research, first with a qualitative method where 

interviews where taking with experts on the field of social media and then with a quantitative 

method where information from the interviews were used to make a questionnaire for 

consumers. This questionnaire was then submitted to users of facebook.   

The main findings were that the experts and participants of the questinnaire did not agree on 

the most important traits of influencers. While experts believed that credibility were the most 

important trait of an influencer and though being intereresting and fun were important they 

were not equally important as having credability. Participants of the questionaire said that the 

most important trait was that the influencer talked about topics they were interested in. 

Credability only came third after being interesting or fun. The influence of an influencer on 

consumers fade fast if the sense that an influencer is adverticing a product in their coverage 

without tagging it as such. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 14 eininga ritgerð höfundar í grunnnámi í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst. Vinkona höfundar hóf í fæðingarorlofi sínu gerð bloggsíðu sem stækkaði og dafnaði 

og á nokkrum árum varð hún að áhrifavald með nokkuð vald (að mér fannst) yfir fylgjendum 

sínum. Hún sem áhrifavaldur og ferlið sem síðan hennar hefur farið vakti áhuga höfundar til 

að skoða þetta viðfangsefni frekar. Leiðbeinandi verkefnisins var Brynjar Þór Þorsteinsson, 

aðjúnkt við Háskólann á Bifröst og á hann skilið bestu þakkir fyrir góðar leiðbeiningar og 

stuðning. Þá vill höfundur þakka fjölskyldu sinni allri fyrir ómetanlegan stuðning og aðstoð á 

meðan á skrifum og rannsókn stóð og Örvari Ólafssyni fyrir prófarkalestur og almennar 

ráðleggingar, án hans hefði þessi ritgerð ekki litið dagsins ljós. 

 

Ég heiti því að ritgerðin er mitt verk. 
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Inngangur 

Tilgangur verkefnis er að kanna hvaða þætti í fari áhrifavalds neytendur telja að séu 

mikilvægastir þegar þeir velja sér áhrifavald til að fylgja. Þá vakti einnig áhuga hjá höfundi að 

sjá hver áhrif áhrifavalda eru á neytendur. Höfundur valdi að fara þá leið að taka viðtöl við 

sérfræðinga á þessu sviði og útbúa síðan spurningar fyrir neytendur eftir að hafa yfirfarið 

viðtölin.  

Sérfræðingar telja að trúverðugleiki sé mikilvægasti þáttur í fari áhrifavalds fyrir neytendur en 

þeir telja það mikilvægast að áhrifavaldur sé að fjalla um áhugavert efni og að hann sé 

skemmtilegur. Þeir setja trúverðugleikann í þriðja sæti þegar þeir eru spurðir beint um efnið en 

segjast jafnfram hætta að taka mark á áhrifavald sé hann að fjalla um vöru sem sé greinilega 

styrkt án þess að umfjöllunin sé merkt sem slík. 

Þá segja sérfræðingar að það sé greinilegt að áhrif áhrifavalda geti verið mikil sérstaklega ef 

að efni þeirra sé vel framsett og þá sérstaklega á yngri kynslóðina. Rannsókn leiddi í ljós að 

fólk á öllum aldri fylgist með áhrifavöldum en umfjöllun þeirra hefur meiri áhrif á kauphegðun 

aldurshóps 50 ára og yngri en hjá þátttakendum 51 árs og eldri hefur umfjöllun áhrifavalds 

talsvert minni áhrif. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um markaðssetningu, mismunandi markaðsaðferðir, 

neytandann og kauphegðun hans ásamt því að fjalla um áhrifavaldana sjálfa og í seinni hluta 

hennar verður farið yfir aðferðafræðina sem notuð var, viðtölin og spurningakönnunina, 

niðurstöður rannsóknarinnar og að lokum fer höfundur í umræður og ályktanir. 
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1. Markaðssetning 

Allir eru neytendur, hver á sinn máta. Allir hafa þarfir, óskir og kröfur. Þarfir eru grunnkröfur 

manneskjunnar svo sem súrefni, matur, vatn, fatnaður og skjól. Þarfir neytandans verða að 

óskum þegar löngunin er í pizzu eða hamborgara en ekki bara eitthvað ætt. Kröfur eru svo óskir 

um einhvern ákveðinn hlut og byggist á kaupgetu viðkomandi (Kotler & Keller, 2016, bls. 31). 

Þegar hugljómun, hönnun og framleiðsla á vöru hefur átt sér stað er aðeins hálfur björninn 

unninn. Framleiðandinn verður að tryggja að fólk viti af vörunni og vilji kaupa hana (Times, 

1999, bls. 36). Þá horfa fyrirtæki til þess hvernig kynna skuli vöruna fyrir neytendum. Fyrirtæki 

nota hina ýmsu miðla til að koma skilaboðum um vöruna til neytenda svo sem sjónvarp, útvarp, 

blöð og nú á seinni árum internetið. Áður fyrr einblíndu margir markaðssérfræðingar á ákveðna 

markaði á almennan og ópersónulegan hátt. Þrátt fyrir að þeir hafi kannski haft einhverja 

hugmynd um almenna eiginleika markhóps þeirra, gátu þeir ekki greint hvern neytanda sem 

keypti og notaði vöru þeirra. Í dag með þeirri tækni sem að við búum yfir getur markaðurinn 

safnað nákvæmum upplýsingum um meðlimi markhóps þeirra (Peter & Olsen, 2010, bls. 364). 

Brad Pascale, internetstjórinn (e.digital director) í kosningabaráttu Trumps Bandaríkjaforseta 

telur að Donald Trump hafi unnið forsetakosningar Bandaríkjanna vegna vel útfærðrar 

kosningabaráttu sinnar. Hún fólst að miklu leyti í að greina markhóp hans mjög nákvæmlega, 

finna þá sem væru móttækilegastir fyrir skilaboðum hans og sem dæmi má taka að demókratar 

sáu ekki auglýsingar frá honum (Beckett, 2017).  

Ef horft er til internetsins og þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað þar undanfarin ár þá geta  

neytendur valið hvaða auglýsingum þeir sýna athygli og hvaða auglýsingar þeir leiða hjá sér. 

Þetta veldur því að markaðsstjórar og –sérfræðingar verða sífellt að leita nýrra leiða til að ná 

til neytenda á áhrifaríkan hátt. Þetta er til dæmis gert með markaðshlutun og greiningu á 

hverjum hóp fyrir sig. Hvaða aðferðir eru taldar vera áhrifaríkastar til að ná til þessa 

markaðshóps sem á að ná til? Á þessum síðustu árum hafa áhrifavaldar bæst í hóp þeirra 

markaðsaðferða sem sífellt fleiri fyrirtæki nýta sér að einhverju leyti til viðbótar við 

hefðbundnari aðferðir í markaðssetningu.  

1.1. Markaðshlutun 

Þegar þjóðfélagið þróast á ógnarhraða frá menningu þar sem margir neytendur kjósa 

sömu/svipaðar vörur yfir í fjölbreyttari heim þar sem við höfum nær óteljandi valmöguleika er 

það mikilvægara en nokkru sinni fyrr að geta greint mismunandi markhópa og búið til skilaboð 

og vörur sérhannaðar fyrir hvern hóp út af fyrir sig. Notast er á við líffræðilega kvarða eins og 
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til dæmis aldur, kyn og tekjur til að skilgreina þá (Solomon, 2009, bls. 35). Markaðshlutun er 

ein af mikilvægustu hugtökunum í neytendahegðun og markaðsfræði. Aðalástæða þess að 

neytendahegðun er rannsökuð er til að greina grunninn fyrir áhrifaríka skiptingu markaðshluta 

og stór hluti af neytendarannsóknum snýst um markaðshlutun. Rökin á bak við markaðshlutun 

eru einföld, þau byggjast á þeirri hugmynd að einhver ein vara geti ekki höfðað til allra 

neytenda. Markmið kaupa hvers neytenda, þekking þeirra á vörunni, aðild og kauphegðun 

þeirra eru mismunandi og því aðlaga markaðssérfræðingar áætlanir sínar til að höfða til sérstaks 

hóps. Það er sjaldan sem að ein vara höfðar til allra neytenda en hún höfðar nánast alltaf til 

fleiri en eins. Þannig er talað um neytendahópa eða markhópa. Ef fyrirtæki getur höfðað til 

ákveðins hóps á arðbæran hátt gerir það lífvænlegan markaðshluta. (Peter & Olsen, 2010, bls. 

363-364). 

1.2. Umhverfi neytenda 

Umhverfi neytanda skiptist í þjóðhagslegt (e.macro umhverfi) og örumhverfi (e.micro 

umhverfi). Í þjóðhagslegu umhverfi eru breytur svo sem almennir umhverfisþættir eins og 

efnahagsástand, tími, loftslag og veðurfar. Þetta eru breytur sem að markaðsfræðingar geta lítið 

breitt og þeir einblína því á örumhverfið. Örumhverfið er til dæmis efnislegar og félagslegar 

breytur eins og þættir sem hafa eitthvað með stað og stund að gera, auk beinna áhrifaþátta eins 

og hvenær við borðum eða hvaða hitastig er úti (Marketing, e.d.).  Vegna þess hve mörg atriði 

hafa áhrif á umhverfi neytenda getur verið erfitt fyrir markaðsfræðinga að greina mikilvægustu 

atriði þess sem hefur áhrif á skilning og hegðun neytandans. Það er auðveldara að greina áhrif 

frá umhverfinu í sérstökum aðstæðum. Aðstæður eru hvorki áþreifanlegar (hvar aðstæðurnar 

eiga sér stað) né hlutlæg atriði (hvað er mikið af fólki í þessum aðstæðum eða hvenær dagsins 

er), þær eru skilgreindar af neytanda sem af ákveðinni ástæðu sýnir ákveðna hegðun í umhverfi 

sínu. Þessar aðstæður eru röð markmiða beindra athafna. Skref eitt er að viðurkenna vandamál, 

skref tvö er að vinna að lausn og skref þrjú er að finna lausn. Þessi vinnsla er í fullu samræmi 

við neysluhjólið (e. Wheel of Consumer Analysis). Margar slíkar aðstæður í kauphegðun 

neytenda eiga sér oft og ítrekað stað og þegar það gerist geta markaðsfræðingar nýtt sér þessar 

aðstæður og skapað markmið sem miðast að þessum aðstæðum neytenda (Peter & Olsen, 2010, 

bls. 260-261).  

Síðustu ár hefur umhverfi neytenda stökkbreyst frá því sem áður var. Rannsóknir sýna að fjöldi 

þeirra sem nota internetið hefur aukist frá 738 milljónum árið 2000 í 3.2 billjónir (Davidson, 

2015). Þessi fjölgun veldur breytingum og þróun á hvernig sé best að nálgast viðskiptavini með 
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markaðsskilaboð. Markaðsfólk verður að ná til neytenda eftir þeim leiðum sem tiltækar eru. 

Þar sem sífellt fleiri nýta sér internetið skiptir sú leið sífellt meira máli (Kotler & Keller, 2016, 

bls. 638). 

Auglýsingar 

Auglýsingar eru efnislegir hvatar eða skilaboð í umhverfi okkar um vöru eða þjónustu 

(collinsdictionary.com, e.d). Neytendur verða fyrir þessum skilaboðum nánast hvert sem þeir 

fara. Það eru auglýsingaskilti á hverju horni, í strætóskýlum og það eru jafnvel skilaboð til 

neytenda í gluggum verslana. Við útvarpshlustun er líklegt að neytandi verði fyrir 

einhverskonar auglýsingaáreiti. 

1.2.1. Beinar auglýsingar 

Beinar auglýsingar eru skilgreindar þannig að um sé að ræða hefðbundna auglýsingu þegar 

fyrirtæki kemur skilaboðum um vöru til þín með beinum hætti, svo sem með tímariti, 

einhverskonar bæklingi eða auglýsingablaði, símhringingu eða skrifuðu bréfi (Ldoconline, 

e.d.).  

Beinar auglýsingar einblína á einhverja eina vöru, verslun eða þjónustu og hvetja neytendann 

til frekari aðgerða. Þær gefa fyrirtækjum tækifæri á að kynna vörur sínar þeim markhópi sem 

auglýsingunni er beint að. Þannig kosta fyrirtæki jafnvel stórum fjárhæðum í auglýsingar til 

markhópa sem þurfa ekkert á vörunni að halda og slík auglýsing hefur jafnvel lítil áhrif á. Þessi 

aðferð krefst hinsvegar góðrar skipulagningar og góðs skilnings á henni (business.qld.gov.au, 

2016).   

Auglýsandi sem beitir beinum auglýsingum nær til ákveðins markhóps með sérsniðin skilaboð.  

1.2.2. Kostaðar auglýsingar 

Neytendastofa skilgreinir kostaðar auglýsingar sem „hvers konar tilkynningu sem miðlað er 

gegn endurgjaldi og felur í sér kynningu á ímynd, vöru eða þjónustu” (Neytendastofa, 

neytendastofa.is, e.d.). Auglýsingar eru í flestum tilfellum kostaðar og segir Neytendastofa árið 

2015 að markaðssetning á netinu og kostaðar umfjallanir séu orðnar áberandi á netinu 

(Neytendastofa, www.facebook.com, 2015). Þá segir Neytendastofa jafnframt að það geti verið 

snúið fyrir neytendur að átta sig á því hvað sé auglýsing og hvað sé umfjöllun.  
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1.2.3. Duldar auglýsingar  

Duldar auglýsingar (viðskiptaboð) eru óheimilar samkvæmt fjölmiðlalögum. Í 

viðskiptaboðum er jafnframt óheimilt að beita tækni til að hafa áhrif á fólk 

neðan marka meðvitaðrar skynjunar. Duldar auglýsingar eru kynning í máli 

eða myndum á vörum, þjónustu, heiti, vörumerki eða starfsemi aðila sem 

framleiðir vöru eða veitir þjónustu í dagskrárliðum þegar slík kynning er til 

þess ætluð af hálfu fjölmiðilsins að þjóna auglýsingamarkmiðum og gæti villt 

um fyrir neytendum að því er eðli hennar varðar. Hvað bann við duldum 

viðskiptaboðum varðar, tekur umrætt bann einungis eðli máls samkvæmt til 

hljóð- og myndmiðla  (fjolmidlanefnd.is, e.d.).  

Það er ekki alltaf auðvelt fyrir neytendur að átta sig á að þeir sem kynna vöru, hafa fengið 

vöruna sem þeir eru að fjalla um gefins nú eða fengið greitt fyrir sjálfa umfjöllunina. Ef að 

neytandi skilur ekki að skilaboðin er með duldum markaðsskilaboðum þá er hann síður í 

aðstöðu til þess að taka gagnrýnda og upplýsta ákvörðun um viðskipti (Neytendastofa, 

neytendastofa.is, e.d.). Þessi tegund af auglýsingu hefur verið tengd að einhverju leyti við 

umfjöllun áhrifavalda. Sérstaklega hafa umræður um duldar auglýsingar og svokallaða 

snappara verið áberandi en þá fjalla snapparar um vöru án þess að taka það fram að honum hafi 

verið greitt fyrir umfjöllunina (Hólmkelsdóttir, 2016). Þá hefur þessi háttur auglýsinga breiðst 

út þannig að bloggarar og áhrifavaldar á Instagram stunda duldar auglýsingar líka 

(Neytendastofa, neytendastofa.is, e.d.) og því getur verið snúið fyrir hinn almenna neytenda að 

vita hvort umfjöllunin sem hann horfir á eða bloggið sem hann les sé í raun dulin auglýsing 

eða ekki. 

1.2.4. Orð af munni (e. word of mouth) 

Orð af munni eða umtal eru meðmæli sem ekki er greitt fyrir þar sem ánægðir neytendur segja 

öðrum neytendum hvernig þeim líkaði viðskipti, vara eða þjónusta. Samtöl sem við eigum við 

aðra og geta innihaldið meðmæli og vöruupplýsingar ásamt ráðleggingum um að nota eða 

forðast ákveðna vöru. Þessi samtöl hafa oft meiri áhrif á okkur en þær upplýsingar sem að við 

sjáum daglega, til dæmis sjónvarpsauglýsingar, tímarit og auglýsingaskilti (Solomon, 2009, 

bls. 32). Þetta er sú markaðsaðferð sem mest er tekið mark á vegna þess að neytandi leggur 

orðspor sitt að veði í hvert sinn sem meðmæli eru veitt og að þessi neytandi græðir ekkert á 

þeim nema þakklæti þeirra er hlusta (Entrepreneur, e.d.). Orð af munni er sú aðferð sem er talin 

einna verðmætust af öllum markaðsaðferðum enda sú aðferð sem neytendur treysta umfram 
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aðrar og líklegust til þess að auka sölu fyrir fyrirtæki. Samkvæmt rannsókn sem að fyrirtækið 

Nielsen gerði treysta 92% af neytendum meðmælum frá vinum og fjölskyldu framar öðrum 

gerðum af auglýsingum. Í rannsókn gerðri af WOMMA (Word of Mouth Marketing 

Association) kom í ljós að 64% af markaðsstjórum sögðu að þeir hefðu trú á að orð af munni 

aðferðin væri áhrifaríkasta markaðsaðferðin, hins vegar vildu ekki nema 6% þeirra meina að 

þeir hefðu tök á að beita henni (Witler, 2014).  

1.2.4.1. Orð úr munni á samfélagsmiðlum 

Markaðs- og félagsfræðingar viðurkenndu mikilvægi orð úr munni markaðsaðferðar sem 

náttúrlegs fyrirbæris fyrir meira en hálfri öld og sögðu jafnvel að aðferðin hefði áhrif á 

meirihluta af öllum kaupákvörðunum. Hins vegar eru allar þessar kenningar og athuganir á 

aðferðinni gerðar fyrir tíma internetsins. Aðgengi internetsins, teygni og gegnsæi hefur 

auðveldað markaðsfræðingum að fylgjast með og skoða orð af munni sem aldrei fyrr. Þeir geta 

,,hlustað” á samtöl sem gerast á netinu, að einhverju leyti stjórnað því umtali, tekið þátt í 

samtali um vöru á netinu, látið áhrifavalda fá vöru til að fjalla um og svo framvegis. Svoleiðis 

afskipti breyta því náttúrulega fyrirbæri sem að orð af munni var og krafti fyrirbærisins sem 

byggðist á því að þátttakendur létu þessi ummæli falla án hvatningar af neinu tagi yfir í 

gervilegra fyrirbæri sem er útreiknanlegt og markaðsett afl þar sem áhrifavaldar taka þátt í að 

tala fyrir vöru fyrir hvata af einhverju tagi (Valck, 2012). 

1.2.5. Lög um auglýsingar á Íslandi 

Á Íslandi eru lög um auglýsingar sem fyrirtæki eiga að fara eftir, lög númer 57, um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í 6. grein þeirra segir meðal annars að auglýsingar skuli 

vera þannig gerðar að ekki leiki vafi á að um auglýsingu sé að ræða, að þær skuli vera á íslensku 

eigi þær að höfða til íslenskra neytenda og þær fullyrðingar sem þar komi fram verði fyrirtækið 

sem auglýsir að geta sannað (Alþingi, 2005). Þá mega þær ekki vera villandi á neinn hátt eða 

veita neytendum rangar upplýsingar, það er að greina ekki frá þeim upplýsingum sem að telja 

má að almennt skipti máli fyrir neytendur og þær séu til þess fallnar að hafa áhrif á ákvörðun 

þeirra um að eiga viðskipti (Alþingi, 2005). Lögin eiga að koma í veg fyrir að neytendur séu 

sviknir eða blekktir á einhvern hátt með þeim skilaboðum sem þeir fá. Því miður er það ekki 

alltaf svo auðvelt, eins og áður sagði þá hefur verið eitthvað um að áhrifavaldar í hópi snappara 

hafi ekki sagt frá að þeir hafi fengið greitt fyrir að segja frá vöru. Þá er löggjöf erlendis svipuð 

og hérlendis þó að sjálfsögðu séu þau aðeins mismunandi eftir löndum. 
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1.2.6. Rannsóknir á auglýsingum 

Að gera auglýsingar og auglýsingaherferðir er dýrt ferli. Fyrirtæki fara yfirleitt ekki út í það 

ferli nema að notast við fyrirliggjandi rannsóknir eða láta gera rannsóknir á hvers konar 

auglýsing eða herferð komi til með að skila mestum hagnaði á meðal núverandi neytenda og 

mögulega verðandi neytenda. Slíkar rannsóknir gefa skilning á neytandanum, hvað höfðar til 

þeirra og mögulega hvað þeir eru að leita að í vöru eða þjónustu (Lake, thebalance.com, 2017). 

1.2.6.1. Traust neytenda 

Rannsóknarfyrirtækið Nielsen gerði áhugaverða könnun á trausti neytenda á auglýsingum sem 

þau kynntu í september árið 2015. Þar voru helstu niðurstöður þær að heimasíður vörumerkja 

er annað mest treysta form auglýsinga á eftir meðmælum frá vinum og fjölskyldum. Að 2/3 

neytenda treystu neytendaummælum sem væru birt á netinu, að fjölgun auglýsinga á netinu 

hefði ekki rýrt gildi hefðbundinna auglýsingaaðferða og að neytendur á aldrinum 21-34 ára 

sýndu mest traust til 18 af 19 auglýsingaaðferðum sem rannsakaðar voru, þar meðtalið 

sjónvarp, dagblöð og tímarit (Nielsen, 2015).  

Fyrirtækið segir að þar sem að landslag auglýsinga sé að breytast og þróast á ljóshraða, búi 

fjölgun miðla og tækninýjungar í sífellu til nýjar leiðir til að ná til neytenda. Það sé því snúið 

að ná til réttra neytenda í heimi endalausra valmöguleika og erfitt að ákveða hvar á að fjárfesta 

auglýsingafé sínu. Þeir segja jafnframt að trúverðugasta auglýsingin komi beint frá vinum eða 

kunningjum, betur þekkt sem orð frá munni (e. word from mouth). Rannsóknir þeirra sýndu að 

83% spurðra treystu fullkomlega eða mjög vel meðmælum vina og fjölskyldu. 66% sögðu að 

þeir treystu neytendaummælum sem væru birt á netinu (Nielsen, 2015). 

1.2.6.2.  Notkun fyrirtækja á áhrifavöldum til auglýsinga 

Það er ekkert nýtt af nálinni í markaðsfræðum að fyrirtæki noti fræga einstaklinga til auglýsinga 

á vöru sinni. Með tilkomu samfélagsmiðla eru þessir einstaklingar ekkert endilega ,,frægir” 

lengur, heldur frekar einstaklingar sem hafa skapað sér nafn á fyrrnefndum samfélagsmiðlum 

og hafa jafnvel breiðan fylgjendahóp, svokallaðir áhrifavaldar. Þessir áhrifavaldar einblína 

oftast á eitthvað eitt viðfangsefni, eins og tísku, barnauppeldi eða tölvuleiki til dæmis. Það er 

talið að þær upphæðir sem notaðir eru til að markaðssetja vöru hjá áhrifavöldum eigi eftir að 

aukast um 38% árlega fram til ársins 2022. Það er talið að trúverðugleiki áhrifavalds sé lykillinn 

að því að skilaboðin nái í gegn og fyrirtæki þurfi að gæta sín á að gefa áhrifavaldinum nægt 

frelsi í kynningu sinni til að trúverðugleikinn tapist ekki. Þá er talið að mikilvægast sé að 
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áhrifavaldur sé sannfærandi í framsetningu á efni sínu til að herferðir með áhrifavöldum takist, 

mikilvægara en fjöldi þeirra sem fer á síðuna eða fjöldi þeirra sem að áhrifavaldurinn nær til.  

 

Mynd 1. Hvaða atriði skipta mestu máli í herferðum með áhrifavöldum (Gallager, 2018).  

Á mynd 1 er hægt að sjá hvaða atriði skipta mestu til að herferðir með áhrifavöldum takist 

samkvæmt Keven Gallagher á Business insider, bæði á árinu 2017 og 2018. 

1.2.6.3. Rannsóknir á gildi orð af munni/umtals þegar það kemur af netsíðu 

Sífelld aukning á notkun internetsins og samfélagsmiðla hefur búið til nýjar aðferðir til að 

skiptast á umtali, sem hefur valdið því að gildi hugtaksins hefur breyst. Til viðbótar umtali sem 

hefur átt sér stað augliti til auglitis á töluvert af umtali sér nú stað í stafrænum heimi. Nýleg 

rannsókn sýnir að hjá meira en 2000 þýskum neytendum er um 54% af umtali sem þeir heyra 

af vöru nú stafrænt. Stafrænt umtal getur þó varla talist einsleitt þegar því er deilt í gegnum 

mismunandi leiðir sem á endanum móta hvernig neytendur skynja það. Það eru til tvær 

megintegundir af stafrænu umtali. Í fyrsta lagi eru vöruummæli neytenda sem að neytendur 

sækja sér til að skoða hver reynsla fyrri neytenda af vöru var. Í öðru lagi þá eru athugasemdir 

sem settar eru á bloggsíður sem síðan er deilt á milli þeirra sem eru meðlimir þessarar 

bloggsíðu. Seinni tegund stafrænu ummælanna er sérstaklega mikilvæg þegar ný vara er sett á 

markað því upplýsingar um þá vöru geta ferðast á umtalsverðum hraða (Marchand, Hennig-

Thurau, & Wiertz, 2017). 
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1.1. Kynningarráðar 

Eitt af hinum fjórum P-um söluráðgjafanna er kynning (e. promotion). Hinir söluráðgjafarnir 

eru staðsetning (e. place), vara (e. product) og verð (e. price). Söluráðarnir fjórir og notkun á 

þeim snýst um að setja rétta vöru á réttan stað, á réttu verði, á réttum tíma (cleverism.com, 

2014). Kynningarráðar eru auglýsingar, almannatengsl, persónulegri sölumennska og 

söluhvatar sem eru notaðir sem tæki til að miðla til markhópsins og til að búa til skipulagðar 

sölur, markmið og hagnað (Lombardo, e.d.). Kynningarráðarnir eru skilgreindir sem þau 

samskiptarform sem að sérhvert fyrirtæki notar til að kynna vöru eða þjónustu sína ásamt því 

að nota þá sem leið til að hafa áhrif á kauphegðun markhópsins (Lake, www.thebalance.com, 

2017). Þeim er jafnan skipt í tvo flokka, hefðbundna og stafræna miðla.  

Hefðbundna miðla hefur höfundur fjallað að einhverju leyti hér að ofan en Dave Chaffey talar 

aðallega um 6 stafræna miðla. Þeir eru leitar markaðsetning (e. Search marketing), 

netalmenningstengsl (e. online PR), netsamstarf (e. online partnership), gagnvirkar auglýsingar 

(e. interactive ads), virkir tölvupóstar (e. opt-in e-mails) og samfélagsmiðlamarkaðsfræði (e. 

social media marketing) (smartinsights.com, 2017). 

  

Mynd 2. Stafrænir miðlar Chaffeys (insights, e.d.) 

Á mynd 2 má sjá hvernig Dave Chaffey skilgreinir stafræna miðla í flokka.  
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2. Neytandi  

„Neytandi er einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu gegn endurgjaldi, enda séu kaupin 

ekki gerð í atvinnuskyni” (Alþingi, 2005). Neytendur eru margir og til að gera markaðsstarf 

auðveldara flokka markaðsstjórar þá, algengar breytur eru aldur, kyn og tekjur. Kunnáttan um 

neytendur spilar stórt hlutverk í mörgum tækjum markaðsfræðinnar eins og að geta skilgreint 

markað í tengslum við eina vöru eða að ákveða hvaða leið skuli fara þegar fyrirtæki einblínir á 

ákveðinn hóp neytenda (Solomon, 2009, bls. 32).  

Þegar neytandi fær löngun í vöru fer hann í upplýsingaleit.  Það er tvenns konar leit, innri leit 

þar sem neytandinn leitar (venjulega fyrst) í huga sínum að upplýsingum um þessa vöru eða 

svipaða. Ef hann finnur engar upplýsingar í huga sér er hann líklegur til að fara í ytri leit og 

leita eftir persónulegum heimildum (fjölskyldu, vinum, kunningjum eða samstarfsfélögum) en 

það eru jafnan taldar mikilvægustu heimildirnar því þeim er að jafnaði treyst best. Hann getur 

líka farið í markaðsdrifnar heimildir (auglýsingar, sölumenn, bæklingar, internetið), opinberar 

heimildir í blöðum og tímaritum eins og neytendakannanir sem geta reynst ákaflega góðar og 

hlutlausar heimildir. Að lokum gæti neytandi hreinlega ef allt annað bregst farið í eigin leit eða 

keypt vöruna sjálfur og myndað þannig eigin reynslu af henni (Peter & Olsen, 2010, bls. 198). 

Þegar neytandi skoðar mismunandi netsíður verður hann stöðugt fyrir áreiti frá hinum og 

þessum auglýsingum og vörumerkjum. Margar síður ná ekki athygli hans á meðan að hann 

tekur eftir öðrum en hafnar þeim því þær samræmast ekki þeim vörum, fólki eða hugmyndum 

sem að hann skilgreinir sig eftir eða sem hann leitast við að fylgja (Solomon, 2009, bls. 32).  

Val neytenda á uppáhalds netsíðu er umtalsverð yfirlýsing um lífsstílsval. Valið segir mikið 

um áhugamál hans ásamt því að gefa í skyn hvernig manneskja hann langar að vera. Fólk velur 

oft vöru vegna þess að því líkar ímynd hennar eða vegna þess að hún höfðar til þeirra 

persónulega. Það sem meira er, neytandi getur haldið að ef hann kaupir og notar þessa vöru þá 

komi eftirsóttir eiginleikar vörunnar fyrir einhverja töfra til með að ,,nuddast” á hann. Þegar að 

vöru eða netsíðu tekst á fyrrnefndan hátt að fullnægja sérhæfðum þörfum okkar þá er henni 

launað með áralangri tryggð sem mjög erfitt er að breyta (Solomon, 2009, bls. 33). 

2.1. Kauphegðun neytenda 

Kauphegðun neytenda eru viðamikil fræði. Þau skoða allt frá hvað neytandi hugsar, hvernig 

honum líður, ástæður hans fyrir vali mismunandi vörutegunda. Fræðin skoða meðal annars 

hvernig neytandi verður fyrir áhrifum af umhverfi sínu og hegðun hans þegar hann verslar eða 
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tekur aðrar kaupákvarðanir. Hvernig lág/há tenging neytenda við vöru skiptir máli þegar kemur 

að mikilvægi vörunnar og hvernig markaðsfræðingar geta aðlagað og bætt markaðsherferðir 

sínar að þessum fræðum til að ná betur til neytenda (Perner, e.d.). 

Neytendur taka á sig hinar ýmsu myndir, allt frá því að vera 8 ára barn sem suðar um dúkku til 

framkvæmdarstjóra stórfyrirtækis sem tekur ákvörðun um kaup á tölvukerfi fyrir hundruði 

milljóna. Hlutirnir sem við neytum eru allt frá því að vera niðursoðnar baunir, nudd eða tónlist 

eftir Beyonce. Kauphegðun eru þarfir og langanir sem eru uppfylltar og geta verið á bilinu að 

vera svangur eða þyrstur, að elska eitthvað yfir í að uppfylla trúarlegar þarfir viðkomandi 

neytanda (Solomon, 2009, bls. 33). 

2.1.1. Kauphegðun neytenda á netinu 

Með tækniframförum nútímans fer umtalsverður hluti auglýsinga athafna fram á netinu. Þar 

sem markmið markaðsskilaboða er sala til neytenda þá er grundvallaratriði að greina 

kauphegðun neytenda á netinu áður en farið er í slíkar athafnir. Samkvæmt nýlegum 

rannsóknum þá fara 81% neytenda í rannsókn á netinu áður en að þeir kaupa vöru. 60% þeirra 

nota leitarvélar til að finna þá vöru sem hentar þeim og 61% þeirra lesa vöruumsagnir áður en 

þeir ákveða sig. Að meðaltali skoðar hver neytandi þrjár búðir áður en þeir ákveða sig 

endanlega. Þau atriði sem vega þyngst þegar kemur að kaupákvörðun eru persónulegir-, 

sálfræðilegir-  og menningarlegir þættir (Gunes, 2018).  

2.2. Means-End kenningin 

Means-End kenningin er aðferðafræði sem er notuð til að öðlast skilning á því hvers vegna 

neytendur velji ákveðnar vörur eða vörumerki. Markaðsfræðingar keppast við að skilja af 

hverju neytendur kaupa ákveðna vöru eða vörumerki. Means-End kenningin tengir saman 

þekkingu neytenda á vöru/vörumerki við þekkingu þeirra á kostum og gildum 

vörunnar/vörumerkisins. Hver vara er talin hafa þrjá þætti sem skipta mestu máli; eiginleika, 

ávinning og gildi. Með því að greina þessa þrjá þætti vörunnar getum við borið kennsl á tengsl 

á milli eiginleika hennar og ávinnings eða framlag þess ávinnings til ákveðinna gilda 

neytendans (Peter & Olsen, 2010, bls. 80-81). 
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Mynd 3. Fjögur stig Means-End kenningarinnar 

Á mynd 3. sjáum við skilgreiningu á þessum fjórum stigum Means-End keðjunnar og hún gefur 

okkur dæmi um hvert stig. Stundum er línan á milli hvers stigs óljós en markaðsstjórar nota 

venjulega ekki dýpri skilgreiningar þegar keðjan er notuð til þróunar á markaðsaðferðum (Peter 

& Olsen, 2010, bls. 77). 

2.3. Wheel of Consumer Analysis 

Peter J. Paul og Jerry C. Olsen settu fram einfalt módel til að aðstoða markaðsfræðinga við að 

greina neytendahegðun betur og í kjölfarið sjá hverjar væru bestu markaðsaðferðirnar til að 

nota á þá hegðun sem var fyrir hendi. Hjól neytendahegðunar (e. Wheel of Consumer Analysis) 

á að aðstoða við skilning á hugtökum eins og mismunandi menningu, iðnað, markaðshlutum 

eða einstökum neytendum. Kenningin um hjólið er sú að í umgjörðinni séu þrír þættir, 

tilfinningar og hugsanir neytenda, hegðanir neytenda og umhverfi hans. Alla þessa þætti þarf 

síðan að skoða til þess að mynda heildrænan skilning á neytendum og velja í kjölfarið réttar 

markaðsáætlanir til að hafa áhrif á þá (Peter & Olsen, 2010, bls. 26-28) 
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Mynd 4. Wheel of Consumer Analysis  

3. Áhrifavaldar 

Áhrifavaldar geta verið hvers konar og í víðustu merkingu orðsins getur orðið áhrifavaldur átt 

við systur, móður, vinkonu eða hvern þann sem hefur áhrif á aðra persónu. Solomon skilgreinir 

áhrifavald sem hvern þann sem hefur áhrif á kaup neytanda, sem mælir með eða á móti vöru 

án þess þó að kaupa eða nota hana (Solomon, 2009, bls. 34). Malcolm Gladwell segir í bók 

sinni „The Tipping Point“ að almennt megi skipta fólki í þrennt; það eru sérfræðingar, tengiliðir 

og sölumenn. Áhrifavaldar geta verið eitthvað eitt af þessu eða allt. Allir tengja þeir hugmyndir 

og skilaboð við mikið af neytendum. Sú staðreynd gerir það aðlaðandi fyrir fyrirtæki og 

vörumerki að vinna með þeim (smartinsights.com, 2017). Í þessari ritgerð ætlar höfundur þó 

aðeins að skoða þá sem teljast áhrifavaldar á internetinu, í gegnum samfélagsmiðla eins og 

facebook, instagram, snapchat og hinar ýmsu bloggsíður. 

Áhrifavaldar (e. influencers) á netinu sem eru einir af fáum eða jafnvel þeir einu sem að hafa 

áhrif á ákveðinn hóp neytenda og eru sérstaklega mikilvægir og dýrmætir fyrir fyrirtæki (Kotler 

& Keller, 2016, bls. 640). Kotler og Keller segja að auglýsingar á netinu verði að ná meiri 

athygli en þær gerðu áður, þá til dæmis með auglýsingarborðum, þær verði að hafa meiri áhrif 

og vera meira markaðsmiðaðar (Kotler & Keller, 2016, bls. 641).  

Fleiri og fleiri vörumerki og fyrirtæki eru við skipulagningu á markaðsherferðum sínum að 

bæta við áhrifavöldum. Rannsóknir staðfesta það að samvinna með áhrifavaldi/áhrifavöldum 

er ein áhrifaríkasta leiðin til að kynna vöru/vörumerki fyrir neytendum (Mediakix, 2016). 

Adweek segir frá rannsóknum sem sýna að notkun á áhrifavöldum við auglýsingar fyrirtækja 
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hefur margfaldast bara á síðustu tveimur árum. Að notkun áhrifavalda hafi farið frá því að vera 

vaxandi markaðsaðferð í að vera nauðsynlegur hluti flestra markaðsáætlanna. Á síðu Adweek 

segir frá rannsóknum sem sýna að 67% markaðssérfræðinga telja að herferðir með 

áhrifavöldum hafi aðstoðað við að ná til þrengri markhóps, sem gaf betri árangur (Contestabile, 

2018). Það sem er verðmætt fyrir fyrirtæki og vörumerki við áhrifavalda er áheyrendahópur 

áhrifavaldsins. Áhrifavaldar hafa eytt ómældum tíma í að byggja upp áhugasama og virka 

fylgjendur sem hafa sömu áhugamál og jafnvel ástríðu fyrir þeim og það efni sem 

áhrifavaldurinn fjallar um. Sú staðreynd að þessi fylgjendahópur hefur verið myndaður án þess 

að markaðssérfræðingar hafi komið til gerir hópinn enn verðmætari. Með slíkum áhrifavaldi 

getur fyrirtæki eða vörumerki ekki bara náð sambandi við væntanlega viðskiptavini sem þeir 

náðu ekki til áður heldur væntanlega viðskiptavini sem hafa mun meiri áhuga á vörunni en þeir 

viðskiptavinir sem hægt er að ná til án áhrifavalda (smartinsights.com, 2017).  

Á heimasíðu fyrirtækisins Sprout Social er sagt frá því að á árinu 2017 hafi orðið sprenging í 

notkun á áhrifavöldum í auglýsingaherferðum fyrirtækja. Fyrirtæki hafi flykkst að 

áhrifavöldum og fengið þá til að auglýsa vöru sína og sú þróun komi til með að halda áfram á 

árinu 2018. Aðalbreytingin verði sú að að fyrirtæki komi til með að vera opnari með samvinnu 

við áhrifavalda og að áhrifavaldar komi til með að merkja færslur sínar betur svo neytendum 

eigi að vera það augljóst að um kostaða færslu sé að ræða (Jackson, 2018).  Þar er einnig sagt 

frá því að flestir áhrifavaldar setja efni sitt fram á instagram, eða um 92,9% á árinu 2017. Það 

er reiknað með að fjöldi þeirra sem nota Instagram verði um 82,2% á árinu 2018.  

 

Mynd 5. Vinsældir einstakra miðla frá 2016 til 2018 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Vine/Periscope

Pinterest

Snapchat

Twitter

Youtube

Facebook

Instagram

Vinsældir einstakra miðla 2016-2018

2018 2017 2016



 

25 

 

Það er ekki hægt að hunsa mikilvægi stafrænna miðla í markaðsfræði nútímans. Hversu vel 

fyrirtæki gengur að fóta sig og nota stafræna miðla sér til framdráttar getur skipt sköpum 

varðandi framtíð og líftíma þess (Monsur, 2018). Mörgum virðist sem að notkun áhrifavalda í 

markaðsherferðum sínum sé dýr og óörugg leið til að ná árangri en þó virðist þetta vera góð 

leið til að ná til yngri markhópa sem nota hefðbundna miðla sífellt í minna mæli. Chaffey setti 

fram kenningu um stafræna miðla og í þeim er hægt að tengja áhrifavalda og aðferðir þeirra til 

að ná til fylgjenda sinna í nokkrar miðla eða leiðir. Sem dæmi má nefna netalmenningstengsl, 

netsamstarf, samfélagsmiðlamarkaðsfræði og jafnvel í gagnvirkar auglýsingar. 

4. Aðferðafræði 

Tilgangur ritgerðar þessar er að finna út hvers vegna neytendur velja sér áhrifavalda til að fylgja 

eftir og hver áhrif áhrifavalda eru á þá. Höfundur valdi að gera tvíþætta rannsókn. Annarsvegar 

nota eigindlega aðferð þar sem sérfræðingar á sviði samfélagsmiðla voru spurðir spurninga er 

snertu neytendur og áhrifamiðla. Sérfræðingar voru teknir í viðtal eða fengu spurningarnar 

sendar til sín í tölvupósti. Svör sérfræðinganna voru síðan notuð í megindlegri aðferð, til að 

útbúa spurningar fyrir notendur samfélagsmiðla. Þessi spurningakönnun var síðan lögð fyrir 

neytendur á öllum aldri. Þá voru svör neytenda sett upp í tölfræðilegar upplýsingar sem eiga 

að gefa höfundi upplýsingar og svör er tengjast tilgangi ritgerðarinnar. 

4.1. Framkvæmd eigindlegra rannsókna 

Áætlun höfundar var að hitta sérfræðinga á sviði samfélagsmiðla og fá að spyrja þá spurninga 

um áhrifavalda. Niðurstaðan var sú að einn sérfræðingur hitti höfund og svaraði spurningum 

hennar en aðrir sérfræðingar kusu að fá spurningar sendar og svara þeim í tölvupósti. Höfundur 

hafði gert ráð fyrir að taka tvö viðtöl, en vegna þess að aðeins einn sérfræðingur var tilbúin til 

þess að koma í viðtal bætti hún við einum sérfræðingi til að fá betri sýn á áliti sérfræðinga. 

4.1.1. Þátttakendur viðtala 

 Ingvar Orri Björgvinsson, sérfræðingur hjá Jónsson og Lemacks auglýsingastofu gaf sér tíma 

til að hitta höfund og svara spurningum hennar. Sunna Benediktsdóttir grafískur hönnuður hjá 

Tvist auglýsingastofu og Júlía Skagfjörð Sigurðardóttir, starfsmaður og “online” ráðgjafi hjá 

Íslensku auglýsingastofunni fengu spurningarnar sendar og sendu svör sín rafrænt til baka. 

4.1.2. Réttmæti og áreiðanleiki viðtala 

Mágkonur höfundar sem vinna á auglýsingastofum voru beðnar um að finna sérfræðinga á sviði 

samfélagsmiðla sem þær könnuðust við og væru tilbúnir að svara spurningum höfundar. Úr 
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varð að þrír sérfræðingar voru tilbúnir til þess og koma þeir hver af sinni auglýsingastofu og 

þó þeir kannist við hvern annan er ekki hægt að segja að þeir séu hlutdrægir á neinn hátt. Þá 

getur fengist betri dýpt í svör sérfræðinga þegar tekin eru viðtöl í stað þess að fá svörum svarað 

á netpósti auk þess sem túlkun getur orðið betri í viðtölum. Réttmæti og áreiðanleiki viðtala er 

ágætur, þó er hægt að segja að það hefði verið best að fá alla sérfræðinga í viðtal og fá 

sérfræðinga sem að tengdust höfundi ekki óbeint, minnkar því réttmæti og áreiðanleiki 

eitthvað.  

4.2. Framkvæmd spurningakönnunar 

Spurningakönnunin var lögð fram á Facebook en slík aðferð telst sem vefval (e. online 

recruting sample) en vegna þess að rannsóknarspurning er um áhrifavalda á internetinu taldi 

höfundur að líklegast væri að raunhæf svör fengjust með þessari aðferð. Höfundur gerði 

forprófun á könnuninni þar sem 5 einstaklingar voru fengnir til að prufa hana og benda á það 

sem mætti laga. Allar augljósar villur voru síðan lagfærðar áður en spurningar voru settar á 

netið. Höfundur notaðist við Surveymonkey.com til að útbúa könnunina. Könnunin samanstóð 

af ellefu spurningum, tveimur lýðfræðilegum spurningum, einni almennri spurningu, einni 

spurningu sem lýtur að flokkun á úrtaki og sjö spurningum er vörðuðu viðhorf til áhrifavalda. 

Spurning fjögur stjórnaði því hvort svarendur fengu fleiri spurningar eða lykju könnun. Var 

þýði rannsóknar allir Íslendingar en úrtakið Facebook vinir höfundar og þeir er rannsóknin náði 

til.  

Höfundur deildi rafrænum hlekk til vina á Facebook síðu sinni og bað vini um að taka þátt 

ásamt því að hvetja þá til að deila hlekknum. Höfundur ítrekaði þátttöku í könnuninni tvisvar 

og þegar þátttakendur voru að nálgast 500 var könnuninni hætt. Hún stóð yfir í 10 daga eða frá 

14. til 24. mars 2018.  

4.2.1. Réttmæti og áreiðanleiki könnunar 

Ytra rannsóknarmæti ætti að teljast gott þar sem öllum þeim sem aðgang hafa að Facebook 

samfélagsmiðlinum voru beðnir um þátttöku að því gefnu að höfundur hafi náð til þeirra í 

gegnum fyrrnefndan miðil. Þó er slíkt hentugleikaúrtak ekki að öllu leiti ákjósanlegt til að 

alhæfa frá úrtaki yfir á þýði en ber að líta til þess að áhrifavaldar á internetinu setja fram efni 

sitt að miklu leyti á samfélagsmiðlum og má því reikna með að úrtak það er höfundur er með 

endurspegli skoðanir þeirra er teljast fylgjendur áhrifavalda. Slíkt úrtak er þó einungis til að 

draga ályktanir um þýði. Það telst sem ókostur og rýrir áreiðanleika könnunar að aðeins þeir 

sem höfðu áhuga á að svara þessari könnun gerðu það og getur það skekkt niðurstöðurnar. 
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Reynt var að gera spurningar skýrar og vonaðist höfundur til að svarendur könnunar myndu 

ekki láta ytri þætti hafa áhrif á svör sín og vera heiðarlegir í svörum sínum. 

Höfundur er einn höfundur að spurningum þessum og voru hlutlægir aðilar ásamt leiðbeinanda 

höfundar fengnir til að fara yfir spurningar. Því ætti innri áreiðanleiki að vera ágætur. 

Þegar niðurstöður voru greindar eftir aldurshópum voru yngstu og elstu hóparnir frekar 

fámennir og teljast niðurstöður í þeim hópum varla marktækar. Því er áreiðanleiki þeirra lítill 

ef einhver og yrði að gera frekari rannsóknir á þeim hópum til að sannreyna niðurstöður. 

5. Viðtöl við sérfræðinga 

5.1. Virkar markaðssetning með áhrifavöldum á neytendur? 

Sérfræðingar voru fyrst spurðir hvort þeir teldu að markaðssetning með áhrifavöldum væri að 

virka á fylgjendur. Sunna taldi að svo væri og aðalástæðan væri sú að markaðssetning með 

áhrifavöldum væri ekki jafn aðgangshörð (e. aggressive) og hefðbundnar auglýsingar væru oft. 

Efni frá áhrifavöldum væri oftast efni sem að fylgjendur hefðu gaman af. Þessu efni væri 

jafnframt beint að þeim sem hefðu áhuga á þessum áhrifavaldi og því sem hann hefði að segja. 

Sunna vildi lýsa markaðssetningu með áhrifavöldum á þann hátt að hér væru fylgjendur að taka 

við ráðum frá einhverjum (hér áhrifavaldinum) sem þau hefðu áhuga á að taka við ráðum frá. 

Ingvar taldi að slík markaðsetning væri að virka að einhverju leyti vegna þess að áhrifavaldar 

stæðu manni nær, fylgjendur væru að fylgjast með þeim dagsdaglega.  Það kæmi fram í 

„feedernum” hjá fylgjendum ef áhrifavaldar póstuðu einhverju. Einnig taldi Ingvar að þegar 

áhrifavaldar settu eitthvað efni fram þá væri sú framsetning oftast ekki í neinum búningi og því 

hefði slík markaðsetning oft góð áhrif. Júlía taldi að ástæðan fyrir því að markaðsetning með 

áhrifavöldum virkaði á neytendur væri einfaldlega sú að neytendur treysti fólki frekar en þeir 

treysti fyrirtækjum. Áhrifavaldar byggðu upp sinn fylgjendahóp með trausti og að fylgjendur 

treystu þeirra skoðun. Þá taldi Júlía að það væri gríðarlega hættulegt þegar að áhrifavaldar væru 

að mæla með einhverri vöru sem þeir myndu vanalega ekki gera en sagði jafnframt að hún 

hefði ekki orðið mikið vör við að það væri að gerast á Íslandi. 
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5.2. Hvaða kostum þarf áhrifavaldur helst að búa yfir?  

Þegar sérfræðingar voru spurðir að því hvaða kostum áhrifavaldur þyrfti helst að búa yfir vildi 

Sunna meina að það sem að hver áhrifavaldur ætti sinn markhóp þá væri ekki einhver einn 

kostur sem ætti við alla. Það væri helst trúverðugleikinn sem skipti máli þannig að 

áhrifavaldarnir væru ekki að kynna hvað sem er og fylgdu ekki þeirri hugsjón sem hann gæfi 

sig út fyrir. Ingvar var sammála Sunnu að áhrifavaldarnir þyrftu að vera sannir sjálfum sér en 

á eftir trúverðugleikanum skipti mestu máli fyrir áhrifavald að vera skemmtilegur og fræðandi 

svo fylgjendur nenntu að eyða tímanum í þá og fylgjast með því sem þeir gerðu. Júlía var 

sammála þeim Sunnu og Ingvari með að áhrifavaldar þyrftu fyrst og fremst að vera 

persónulegir og trúir sjálfum sér. Þá fannst Júlíu einnig mikilvægt að hafa eitt atriði sem að 

einkenndu þá og tók sem dæmi Sólrúnu Diego og þrif, Þórunni Ívarsdóttur með húðvörur og 

heimilið og Hrönn Bjarna með bakstur. Hún sagði að þegar áhrifavaldar hefðu eitt einkennandi 

atriði þá auðveldaði það neytendum að hafa þau efst í huga sér. Júlía taldi líka upp atriði eins 

og skemmtilegt og fjölbreytt efni sem væri hæfilega langt sem kosti en þeir væru minna 

mikilvægir en trúverðugleikinn. 

5.3. Hvaða neikvæðu þættir eru helst fylgjandi markaðssetningu með 

áhrifavöldum? 

Sérfræðingarnir voru þá spurðir að því hvað neikvæðu þætti þeir teldu helst vera fylgjandi 

markaðssetningu með áhrifavöldum og voru Sunna og Ingvar sammála um að neikvæðir þættir 

væru þegar áhrifavaldur væri að kynna vöru/þjónustu án þess að kynningin væri kynnt sem 

markaðsstarfsemi. Þá væri hætt við að fylgjendur þætti það vera svikið ef það kæmist að því 

að þarna hafi verið á ferð auglýsing. Eins væri neikvætt þegar áhrifavaldar kynni 

vörur/þjónustu einungis vegna fjárhagslegs gróða og það sæist langar leiðir að kynningin væri 

á ákveðinni vöru/þjónustu sem að áhrifavaldurinn myndi aldrei nota og hefði jafnvel ekki einu 

sinni trú á. Júlía taldi að það væri neikvætt þegar áhrifavaldar væru með margar auglýsingar 

og væru í raun að selja sig og taldi að fylgjendur tækju strax eftir slíku og fylgdu viðkomandi 

áhrifavald þá síður. 

5.4. Áhrif umtals áhrifavalds samanborið við umtal við vin eða fjölskyldumeðlim 

Fjórða spurningin sem sérfræðingar fengu sneri að hvort þeir teldu að umtal áhrifavalds um 

vöru/þjónustu hefði samskonar áhrif á fylgjendur og umtal frá vini eða fjölskyldmeðlimi hefði 

á þá? Sunna og Ingvar voru sammála um að það væri mjög líklegt að þessi áhrif væru svipuð. 

Sunna taldi að fylgjendur teldu áhrifavalda einskonar fyrirmyndir og að álit þeirra, skoðanir og 
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ráð þeirra gætu skipt fylgjendur miklu máli. Júlía var þess fullviss að umtal áhrifavalds hefði 

samskonar áhrif á fylgjendur og umtal frá vini eða fjölskyldumeðlimi hefði á þá. Hún taldi að 

áhrif áhrifavalds gætu jafnvel verið meiri en frá vini/fjölskyldumeðlim ef að áhrifavaldurinn 

væri „sérfræðingur” í þeim flokki sem væri verið að fjalla um. Hún tók Þórunni Ívarsdóttur 

sem dæmi og sagðist treysta því þegar hún segði frá einhverri vöru því hún væri búin að fylgjast 

með henni prufa mörg mismunandi krem. Hún treysti því að Þórunn myndi ekki mæla með 

vöru sem að hún myndi ekki treysta í raun og veru. 

5.5. Hefur umfjöllun áhrifavalds afgerandi áhrif á kaupákvörðun fylgjenda? 

Þá voru sérfræðingar spurðir að því hvort þeir teldu að umfjöllun frá áhrifavaldi gæti haft 

afgerandi áhrif á kaupákvörðun fylgjenda? Sunna sagði að hún væri viss um að umfjöllun 

áhrifavalds gæti haft slík áhrif. Sjálf hefði hún upplifað að kaupa vöru eftir að hafa séð 

áhrifavald fjalla um hana. Ingvar sagðist vera viss um að umfjöllun áhrifavalds um 

vöru/þjónustu gæti haft slík áhrif og vildi hann meina að þetta gæti sérstaklega átt við í 

snyrtivörugeiranum þar sem áhrifavaldar gera svokölluð vídeoblogg um vörur. Hann segir frá 

ráðstefnu sem hann var viðstaddur þar sem fjallað var um L´oreal og þau smærri fyrirtæki sem 

væru í eigu þess. Nokkur þessarra smærri fyrirtækja notuðust eingöngu við notandagreint efni 

(e. user generated content). Júlía var þess fullviss að umfjöllun gæti haft afgerandi áhrif á 

kauphegðun fylgjenda og án þess að taka dæmi sagði hún að að það færi algjörlega eftir því 

hvernig áhrifavaldur stæði að hlutunum. 

5.6. Áhrif áhrifavalda samanborið við hefðbundnar auglýsingar? 

Að lokum voru sérfræðingarnir spurðir að því hversu mikil áhrif þeir teldu að áhrifavaldar á 

samfélagsmiðlum hefðu á fylgjendur í samanburði við til dæmis hefðbundnar auglýsingar?  

Sunna taldi að áhrifin væru mjög mikil á yngri neytendur því ungt fólk væri í dag ekki að neyta 

miðla þar sem það yrði mikið vart við hefðbundnar auglýsingar. Það horfði á sjónvarpið á 

netinu auglýsingalaust, ef það læsi blöð þá væri það á netinu og líklega þá með forriti sem 

hindraði auglýsingar (e. ad blocker). Sunna taldi að markaðssetning með áhrifavöldum væri 

langbesta aðferðin til að ná til yngri markhópa. Ingvar var sammála Sunnu að því leiti að hann 

taldi að markaðssetning með áhrifavöldum virkaði best á yngri markhópa en sagði jafnframt 

að hann teldi að umfjöllun áhrifavalds hefði einungis áhrif í sumum vöruflokkum, umfjöllun 

um tryggingar, bankaþjónustu og þvíumlíkt hefði líklega engin áhrif. Júlía var sammála Ingvari 

að það færi alveg eftir vörumerkinu sem fjallað væri um hversu mikil áhrif það hefði á 

fylgendur. Hún sagði að það skipti máli hvort fjallað væri um buxur eða fasteignasölu og tók 
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sem dæmi að þegar Sólrún Diego mælti með buxum að þær hafi selst strax upp og að áhrifin 

hefðu verið slík að heimasíða fyrirtækisins hrundi. Hún sagði jafnframt að ef þessi aðferð væri 

vitlaust notuð væru áhrifin lítil sem engin og líkti því við að fyrirtækið gæti eins sett peningana 

í klósettið.   

5. Spurningakönnun til neytenda 

5.1 Fjöldi og kyn þátttakenda 

Þátttakendur í könnunni voru 485 en aðeins 365 kláruðu könnunina til enda og eru svör þeirra 

tekin til greiningar. Þátttakendur skiptast á milli kynja þannig að kvenkyns svarendur voru 75% 

eða 273 talsins og karlkyns svarendur voru 25% eða 92 talsins. 

 

Mynd 6. Kyn svarenda 

5.2. Aldur þátttakenda 

Aldur þátttakenda skiptist þannig að tæp 2% þeirra eru undir 18 ára eða 7 einstaklingar. 27% 

þeirra eru 18 til 30 ára eða 99 einstaklingar. Stærsti hópurinn eru þeir sem eru 31 til 40 ára eða 

29%, 107 einstaklingar, en þátttakendur á aldrinum 41 til 50 ára eru 19% eða 69 einstaklingar. 

Þátttakendur á aldrinum 51 til 60 ára voru 14% svarenda eða 52 einstaklingar, 61 til 70 ára 

voru 7% eða 27 einstaklingar og síðasti hópurinn 70 ára og eldri voru 1% svarenda eða 4 

einstaklingar. 
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Mynd 7. Aldur svarenda 

Ef gögnin eru skoðuð betur sjáum við að 58% kvenmanna fylgist með áhrifavöldum. Ef 

skoðaður er aldur þátttakenda þá er yngsti hópurinn 18 ára og yngri 2% af þátttakendum og af 

þeim fylgjast 83% með áhrifavöldum. Stærsti hópur þátttakenda var frá 18 til 40 ára. Þar eru 

58% svarenda konur og um 76% þess aldurhóps fylgist með áhrifavöldum. Hjá aldurshópnum 

41 til 60 ára er 32% af kvenkyns þátttakendum og af þeim aldurshóp fylgist um 45% með 

áhrifavöldum. Konur 61 ára og eldri eru um 9% af þátttakendum og af þeim aldurshóp fylgdist 

48% með áhrifavöldum.  

Ef horft er til karlkynsins þá fylgist um helmingur karlmanna eða 52% með áhrifavöldum. Í 

yngsta hópnum, 18 ára og yngri, var aðeins einn karlmaður en hann fylgdist með áhrifavöldum. 

Eins og hjá kvenmönnum þá var hópurinn 18 til 40 ára langstærsti hópurinn eða um 55%. Af 

þeim hóp var einnig talsverður meirihluti sem fylgist með áhrifavöldum eða um 61%. Hópurinn 

41-60 ára voru 31% af þátttakendum og af þeim hóp fylgdust 38% með áhrifavöldum. 

Karlmenn 61 árs og eldri voru 5% af þátttakendum og af þeim fylgdust 60% með áhrifavöldum. 

5.3. Á hvaða miðli taka þátttakendur helst eftir auglýsingum 

Þátttakendur könnunar voru þá spurðir að því hvar þeir tækju helst eftir að sjá auglýsingar í 

umhverfi sínu og þá kom í ljós að flestir eða yfir 50% taka helst eftir auglýsingum á 

samfélagsmiðlum og rétt um 30% þeirra verða helst varir við auglýsingar í sjónvarpi. 
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Mynd 8. Hvar verða svarendur varir við auglýsingar 

5.4. Fylgjast þátttakendur með áhrifavöldum 

Að þessum þremur spurningum loknum kom spurning þar sem tilgangurinn var að flokka 

þátttakendur, þeir sem svöruðu að þeir fylgust ekki með áhrifavöldum færðust sjálfkrafa að 

lokum könnunnar og var þökkuð þátttakan. Þeir sem svöruðu játandi, tæplega 60% svarenda 

eða 216 einstaklingar, fóru áfram í næstu spurningar er fjölluðu ítarlegar um áhrifavalda. 

5.5. Hvernig áhrif hefur ómerkt en styrkt umfjöllun á þátttakendur 

Fimmta spurningin sneri að því hvernig líðan fylgi því að fylgjast með áhrifavaldi fjalla um 

vöru sem greinilega er styrkt, án þess þó að merkja umfjöllunina sem slíka. 7% svarenda sögðu 

að þeim þættu þeir vera sviknir, 23% svarenda sögðust ekkert mark taka á slíkri umfjöllun og 

40% svarenda sögðust taka minna mark á henni. 30% svarenda sögðu að slík umfjöllun hefði 

engin áhrif á sig. 

 

Mynd 9. Hvernig áhrif hefur ómerkt, styrkt umfjöllun 
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Það eru 9% kvenna sem finnst þær vera sviknar ef þær horfa á umfjöllun sem er greinilega 

styrkt án þess að umfjöllunin sé merkt sem slík. 21% þeirra taka ekkert mark á umfjölluninni, 

41% þeirra taka minna marka á henni og 29% segja að hún hafi engin áhrif á þær.  

Það eru 6% karlmanna sem finnst þeir vera sviknir ef að þeir horfa á umfjöllun sem er 

greinilega styrkt án þess að vera merkt sem slík. 27% þeirra taka ekkert mark á umfjölluninni, 

38% taka minna mark á henni og 29% segja að hún hafi engin áhrif á þá.  

Skoðum hóp þátttakenda á aldrinum 18 til 30 ára. Sá hópur er 35% þeirra þátttakenda 

spurningakönnunar sem að fylgist með áhrifavöldum. 5% alls hópsins finnur fyrir svikum 

þegar umfjöllun áhrifavalds er greinilega styrkt án þess að vera merkt sem slík. 27% hópsins 

18 til 30 ára tekur ekkert mark á umfjölluninni, 37% hópsins tekur minna mark á umfjölluninni 

en umfjöllunin hefur engin áhrif á 29% hópsins. 

Hópur þátttakenda á aldrinum 18 ára og yngri voru 3% eða 6 af þátttakendunum 216 sem 

sögðust fylgjast með áhrifavöldum. Einn þátttakandi sagðist ekkert mark taka á umfjölluninni, 

einn þátttakandi sagðist taka minna mark á henni en fjórir sögðu að hún hefði ekki áhrif. Í 

aldurshóp 18 til 30 ára er 34% þeirra þátttakenda sem fylgdust með áhrifavöldum. Þar sjáum 

við að 5% finnst þeir vera sviknir, fylgist þeir með umjöllun sem er greinilega styrkt án þess 

að vera merkt sem slík, 27% taka ekkert mark á umfjölluninni, 34% taka minna mark á henni 

en hún hefur ekki nein áhrif á 29% þeirra. Hópurinn 31 til 40 ára er 32% þeirra þátttakenda 

sem sögðust fylgjast með áhrifavöldum. Þar sjáum við að aðeins 4% þeirra aldurshóps finnst 

þau vera svikin þegar umfjöllun er greinilega styrkt án þess að vera merkt sem slík. 24% þeirra 

tekur ekkert mark á umfjölluninni,  43% tekur minna mark á umfjölluninni en það hefur ekki 

áhrif á 26% þeirra. Hópur þátttakenda á aldrinum 41-50 ára eru 15% af þeim þátttakendum sem 

sögðust fylgjast með áhrifavöldum. 9% þeirra töldu sig svikna þegar þeir fylgjast með 

umfjöllun sem greinilega var styrkt án þess þó að vera merkt sem slík. 12% þeirra tóku ekkert 

mark á umfjölluninni, 58% þeirra tóku minna mark á umfjölluninni en hún hafði ekki áhrif á 

21% þátttakenda. Hópur þátttakenda á aldrinum 51 til 60 ára eru 9% þeirra þátttakenda sem 

segjast fylgjast með áhrifavöldum. Þar eru 25% þátttakenda sem finnst þau svikin fylgist þau 

með umfjöllun sem er greinilega styrkt án þess að vera merkt sem slík, 30% taka ekkert mark 

á umfjölluninni, 20% taka minna mark á henni en hún hefur ekki áhrif á 25% þátttakenda í 

hópnum. Hópur þátttakenda 61 árs og eldri sem sögðu að þeir fylgdust með áhrifavöldum voru 

7% af heildarhópnum. 6% þeirra töldu sig svikna fylgdust þeir með umfjöllun áhrifavalds sem 

greinilega væri styrkt án þess þó að vera merk sem slík. 6% þeirra tóku ekkert mark á 
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umfjölluninni, 40% þeirra tóku minna mark á umfjölluninni en umfjöllunin hafði ekki áhrif á  

47% þeirra. 

5.6. Ef áhrifavaldar merkja styrktar umfjallanir, hvernig treysta þátttakendur 

þeim 

Næsta spurning skoðaði hvort svarendur treystu þeim áhrifavöldum sem að merktu umfjallanir 

sínar ef þær væru styrktar eða kostaðar. Tæp 13% þeirra treystu áhrifavöldum mjög vel ef 

umfjallanirnar voru merktar, 36 % svarenda treystu þeim nokkuð vel, 36% voru hlutlaus í mati 

sínu á meðan að 10% svarenda treystu þeim nokkuð illa og 5% mjög illa. 

 

Mynd 10. Hversu vel treysta svarendur áhrifavöldum sem merkja umfjallanir sínar séu þær styrktar/kostaðar. 

Ef horft er til hversu vel traust á áhrifavaldi sem að merkir umfjöllun sína ef hún er styrkt 

skiptist á milli kynja þá er aðeins 15% kvenna sem að segist treysta þeim áhrifavald mjög illa 

eða nokkuð illa. 35% sögðu að það hefði ekki áhrif á traust þeirra en 50% þeirra sögðu að slík 

merking yki traust þeirra. 23% karlmanna sögðust treysta áhrifavaldnum mjög eða nokkuð illa, 

36% sögðu að það hefði ekki áhrif á traust þeirra en 42% sögðu að merking yki traust þeirra. 

Í hópi 18 ára og yngri voru 67% þeirra hlutlaus þegar kom að trausti til þeirra áhrifavalda sem 

merktu umfjallanir sínar, væru þær styrktar. 33% þeirra treystu þeim mjög vel. Í hópi 18 til 30 

ára voru 11% sem treystu þeim áhrifavöldum sem að merktu umfjallanir sínar, væru þær 

styrktar mjög illa eða nokkuð illa, 28% hópsins voru hlutlaus á meðan 59% hópsins treystu 

þeim áhrifavöldum nokkuð eða mjög vel. Í hópi 31 til 40 ára sögðust 16% treysta þeim 

áhrifavöldum sem að merktu umfjöllun sína ef hún væri styrkt mjög eða nokkuð illa, 33% voru 

hlutlaus en tæp 50% sögðust treysta þeim nokkuð eða mjög vel. Í hópi 41 til 50 ára sögðust 

12% treysta áhrifavöldum mjög eða nokkuð illa þó þeir merktu auglýsingu sína sem styrkta 
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væri hún það. 42% voru hlutlaus á meðan 45% treystu þeim nokkuð eða mjög vel. Í hópi 51 til 

60 ára treystu 30% þátttakenda áhrifavöldum sem merktu umfjöllun sína væri hún styrkt mjög 

eða nokkuð illa, 40% voru hlutlaus í trausti sínu og 30% treystu þessum áhrifavöldum nokkuð 

eða mjög vel. Í hópi 61 árs og eldri voru 33% þátttakenda sem treystu þeim áhrifavöldum sem 

merktu þær umfjallanir sem væru styrktar mjög eða nokkuð illa, 40% voru hlutlaus í trausti 

sínu en 27% þeirra treystu þessum áhrifavöldum nokkuð eða mjög vel. 

5.7. Mikilvægustu þættir áhrifavalda 

Í sjöundu spurningu var hægt að velja fleiri en einn valkost. Þegar spurt var að því hvaða þætti 

þátttakendur létu helst ráða því hvaða áhrifavaldi þeir fylgdust með þá voru svörin eftirfarandi; 

mikilvægustu þættirnir voru að viðkomandi áhrifavaldur fjallaði um efni sem þátttakendur 

hefðu áhuga á og að áhrifavaldur væri skemmtilegur og trúverðugur. Það var minna mikilvægt 

að umfjöllunin nýttist þátttakenda á einhvern hátt eða þá að áhrifavaldur gæfi góð ráð. Þá skipti 

það litlu ef að hægt væri að ná í afslætti í gegnum áhrifavaldinn. 

 

Mynd 11. Hvaða þættir eru mikilvægastir í vali á áhrifavaldi 

76% kvenna fannst mikilvægast að áhrifavaldurinn fjallaði um það efni sem þær hefðu áhuga 

á, 62% fannst mikilvægt að áhrifavaldurinn væri skemmtilegur, 38% fannst mikilvægt að hann 

væri trúverðugur, 32% fannst mikilvægt að hann gæfi góð ráð og 19% fannst mikilvægt að 

umfjöllunin nýttist henni á einhvern hátt. Þegar horft er til karlmanna fannst 65% þeirra 

mikilvægast að áhrifavaldurinn fjallaði um áhugavert efni, 58% fannst mikilvægt að hann væri 

skemmtilegur, karlmönnum fannst jafnmikilvægt að trúverðugleiki væri til staðar og að hann 

gæfi góð ráð, hlutfallið var 29% og 23% fannst mikilvægt að umfjöllunin nýttist þeim eitthvað. 
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Þegar horft er til aldurshópanna þá fannst 83% af þátttakendum 18 ára og yngri mikilvægast 

að viðkomandi áhrifavaldur fjallaði um áhugavert efni, 83% fannst einnig mikilvægt að hann 

væri skemmtilegur, 50% þeirra fannst trúverðugleiki mikilvægur, 67% þeirra fannst mikilvægt 

að áhrifavaldurinn gæfi góð ráð en 17% þeirra fannst mikilvægt umfjöllunin nýttist þeim. Í 

hópi 18-30 ára þátttakenda fannst 68% mikilvægasti þáttur í vali á áhrifavald að hann fjallaði 

um efni sem viðkomandi þátttakanda fannst áhugavert, 75% fannst mikilvægustu þættirnir vera 

að hann væri skemmtilegur, 44% fannst mikilvægur þáttur vera trúverðugleiki, 25% þeirra 

fannst mikilvægt að umfjöllunin nýttist á einhvern hátt og 38% fannst mikilvægt að hann gæfi 

góð ráð. Þegar horft er til þeirra þátttakenda sem eru á aldrinum 31 til 40 ára þá fannst þeim  

mikilvægasti þáttur í fari áhrifavalds að hann fjallaði um efni sem væri áhugavert. 72% fannst 

mikilvægur þáttur að áhrifavaldur væri skemmtilegur og 36% fannst mikilvægur þáttur 

trúverðugleiki áhrifavalds. 25% hópsins fannst mikilvægt að umfjöllunin nýttist vel og 40% 

fannst mikilvægt að áhrifavaldur gæfi góð ráð. Í hópi þátttakenda sem eru á aldrinum 41 til 50 

þá fannst 82% af þeim mikilvægur þáttur að áhrifavaldur fjallaði áhugavert efni, 48% fannst 

mikilvægur þáttur að hann væri skemmtilegur, 35% finnst mikilvægt að áhrifavaldurinn sé 

trúverðugur, 12% fannst mikilvægur þáttur að umfjöllunin nýttist vel og 18% fannst mikilvægt 

að hann gæfi góð ráð. Í hópi 51 til 60 ára fannst 87% þátttakenda að mikilvægasti þátturinn til 

að bera væri að áhrifavaldurinn fjallaði um efni sem væri áhugavert, 20% fannst mikilvægt að 

hann væri skemmtilegur, 47% þátttakenda í hópi 51 til 60 ára fannst trúverðugleiki mikilvægur 

þáttur, 20% fannst mikilvægt að umfjöllun áhrifavaldsins nýttist vel og 13% fannst mikilvægt 

að hann gæfi góð ráð. Að lokum skulum við líta á hvaða þættir í vali á áhrifavöldum væru 

mikilvægastir hjá aldurshópnum 61 árs og eldri. 73% fannst mikilvægur þáttur að 

áhrifavaldurinn fjallaði um efni sem væri áhugavert, 13% fannst mikilvægur þáttur að hann 

væri skemmtilegur, 27% að hann hefði trúverðugleika, 7% fannst mikilvægt að umfjöllunin 

nýttist vel og jafnmörgum fannst mikilvægt að hann gæfi góð ráð. 

5.8. Jákvæðara álit þátttakenda 

Þá var spurt hvort álit svarenda á tiltekinni vöru hefði orðið jákvæðara eftir að hafa horft á 

umfjöllun áhrifavalds. Flestir svarendur eða 57% þeirra vildu meina að álit þeirra hefði ekki 

breyst, 35% þeirra voru annað hvort frekar sammála eða mjög sammála og rúmlega 7% 

svarenda voru annaðhvort frekar ósammála eða mjög ósammála. 
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Mynd 12. Er álit svarenda jákvæðara gagnvart vöru eftir að hafa horft á umfjöllun áhrifavalds 

Aðeins 7% kvenna var mjög eða frekar sammála að viðhorf þeirri væri jákvæðara eftir að hafa 

horft á umfjöllun áhrifavalds, 57% sögðu að umfjöllunin hefði ekki áhrif á þær og 36% kvenna 

voru frekar eða mjög sammála því að viðhorf þeirra væri jákvæðara. 13% karlmanna voru 

frekar ósammála því að viðhorf þeirra væri jákvæðara eftir að hafa horft á umfjöllun 

áhrifavalds, 56% sögðu að umfjöllun áhrifavalds hefði ekki áhrif á þá og 31% karla voru því 

frekar eða mjög sammála að viðhorf þeirra væri jákvæðara. 

Ef horft er á hvernig skoðanir skiptast eftir aldri þá voru 83% þátttakenda í hópnum 18 ára og 

yngri hlutlausir varðandi jákvæðara álit á vöru eftir umfjöllun en 17% voru frekar sammála. Í 

hópnum 18-30 ára voru 14% þeirra mjög eða frekar ósammála því að viðhorf þeirra yrði 

jákvæðara eftir að hafa fylgst með umfjöllun áhrifavalds á vöru. 48% þeirra segir að skoðun 

þeirra hafi ekki breyst en 38% þeirra eru frekar eða mjög sammála því að álit þeirra á tiltekinni 

vöru væri jákvæðara. Í hópi þátttakenda á aldrinum 31 til 40 ára voru 9% þeirra frekar 

ósammála því að álit þeirra gagnvart vöru væri jákvæðara eftir að hafa fylgst með umfjöllun 

áhrifavalds. 52% þeirra sögðu að álit hefði ekki breyst á meðan að 38% þeirra voru frekar eða 

mjög sammála. Af þátttakendum í aldurshóp 41-50 ára þá voru 3% þeirra frekar ósammála því 

að álit gagnvart vöru þeirra yrði jákvæðara eftir að hafa fylgst með umfjöllun hjá áhrifavaldi, 

67% þeirra sögðu að álit þeirra hefði ekki breyst en 30% voru því frekar sammála að álit þeirra 

á vöru hefði orðið jákvæðara eftir að hafa horft á umfjöllun áhrifavalds. Í hópi 51 til 60 ára 

sögðu 65% þátttakenda að umfjöllun áhrifavalds hefði ekki gert álit þeirra á vöru jákvæðara en 

35% voru því frekar sammála. Í hópi 61 árs og eldri sögðu 67% þátttakenda að þeir væru 

hlutlausir þegar þeir voru spurðir að því hvort álit þeirra á vöru hefði orðið jákvæðara eftir að 

hafa fylgst með umfjöllun áhrifavalds en 33% voru því frekar sammála. 
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5.9. Hvaða áhrif hefur ómerkt en styrkt umfjöllun áhrifavalds 

Þegar spurt var hvort það hefði áhrif á kauphegðun svarenda ef að umfjöllun hjá áhrifavaldi 

væri styrkt án þess að vera merkt sem slík svaraði rétt rúmur helmingur að slík umfjöllun hefði 

engin áhrif á meðan að 46% svaraði að slík umfjöllun yrði til þess að varan væri síður keypt.  

 

Mynd 13. Hvernig áhrif hefur ómerkt, styrkt umfjöllun á svarendur 

46% kvenna sögðust síður kaupa vöruna ef umfjöllunin væri greinilega styrkt án þess að það 

kæmi fram á meðan að 52% sögðu það ekki hafa áhrif. 2% sögðust frekar kaupa vöruna. 46% 

karla sögðust síður kaupa vöruna en 54% sögðu það ekki hafa áhrif. 

Ef við greinum þessa spurningu eftir aldurshópum þá segja 33% þátttakenda 18 ára og yngri 

ómerkta en styrkta umfjöllun hafa neikvæð áhrif á kauphegðun þeirra á meðan að 67% þeirra 

segja að það hafi engin áhrif. Í hópnum 18 til 30 ára segjast 42% síður kaupa vöruna á meðan 

að 55% segja að það hafi engin áhrif. 3% segjast frekar kaupa vöruna. 50% þeirra sem eru í 

aldurshópi 31 til 40 ára segjast síður kaupa vöruna og 50% segja að það hafi engin áhrif. Í hópi 

þeirra sem eru 41 til 50 ára segja 48% að þeir kaupi vöruna síður á meðan að 52% segja að það 

hafi engin áhrif. Í hópi 51 til 60 ára segir 50% þeirra að ómerkt en styrkt umfjöllun valdi því 

að þau kaupi vöruna síður og 50% segir að slík umfjöllun hafi engin áhrif. Í hópi 61 árs og eldri 

segja 27% að slík umfjöllun hafi þau áhrif að þau kaupi vöruna síður á meðan að 73% segja að 

slík umfjöllun hafi engin áhrif. 

5.10. Áhrif á kauphegðun þátttakenda eftir umfjöllun áhrifavalda um vöru 

Þá var spurt að því hveru líklegt væri að svarendur myndu kaupa vöru eftir að hafa séð 

umfjöllun um hana hjá áhrifavaldi og þó meirihluti svarenda teldi umfjöllunin ekki hafa nein 



 

39 

 

áhrif á sig töldu um 22% svarenda það frekar líklegt eða mjög líklegt og 19% sögðu að það 

væri frekar ólíkegt eða mjög ólíklegt. 

 

Mynd 14. Hversu líklegt telja svarendur að þeir kaupi vöru eftir að hafa séð umfjöllun um hana hjá áhrifavaldi 

16% kvenna töldu mjög eða frekar ólíklegt að þær myndu kaupa vöru eftir að hafa séð 

umfjöllun hjá áhrifavaldi, 58% þeirra töldu umfjöllunina ekki hafa áhrif á kauphegðun þeirra 

og 24% töldu frekar eða mjög líklegt að þær myndu kaupa vöru eftir að hafa séð umfjöllun um 

hana hjá áhrifavald. 25% karlmanna töldu það mjög eða frekar ólíklegt að þeir myndu kaupa 

vöru eftir að hafa séð um hana umfjöllun, 62% þeirra taldi umfjöllunina ekki hafa nein áhrif og 

13% þeirra töldu frekar líklegt að þeir myndu kaupa vöruna. 

Í aldurshópnum 18 ára og yngri töldu 67% að umfjöllun hjá áhrifavaldi myndi ekki hafa áhrif 

á hvort vara væri keypt eða ekki en 33% töldu frekar líklegt að þeir myndu kaupa vöruna. Í 

hópnum 18-30 ára töldu 26% mjög eða frekar ólíklegt að þau myndu kaupa vöru eftir að hafa 

séð umfjöllun um hana hjá áhrifavaldi, 55% töldu að umfjöllun hjá áhrifavaldi myndi ekki hafa 

áhrif á hvort vara væri keypt eða ekki en 19% töldu frekar eða mjög líklegt að þeir myndu 

kaupa vöruna. Í hópnum 31 til 40 ára þótti 8% þeirra mjög eða frekar ólíklegt að þau myndu 

kaupa vöru eftir að hafa séð umfjöllun um hana hjá áhrifavaldi, 70% töldu að umfjöllun hjá 

áhrifavaldi myndi ekki hafa áhrif á hvort vara væri keypt eða ekki en 22% töldu frekar eða 

mjög líklegt að þeir myndu kaupa vöruna. Hjá hópnum á aldrinum 41 til 50 ára taldi 15% mjög 

eða frekar ólíklegt að þeir myndu kaupa vöru eftir að hafa séð umfjöllun um hana hjá 

áhrifavaldi, 61% taldi að umfjöllunin myndi ekki hafa áhrif á kaup á vöru en 24% töldu líklegt 

að umfjöllunin myndi hafa áhrif á kaup. Hjá aldurshópnum 51 til 60 ára voru 20% sem töldu 

frekar ólíklegt að þeir myndu kaupa vöru eftir að hafa séð umfjöllun um hana hjá áhrifavaldi, 
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55% töldu að umfjöllunin myndi ekki hafa áhrif á kauphegðun þeirra en 25% töldu það frekar 

líklegt. Af 61 árs og eldri eru það 7% sem telja að það væri frekar ólíklegt að umfjöllun 

áhrifavalds myndi hafa áhrif á kauphegðun þeirra, 67% töldu að umfjöllun hjá áhrifavaldi 

myndi ekki hafa áhrif á hvort vara væri keypt eða ekki en 27% töldu að það væri frekar líklegt 

að umfjöllun hefði slík áhrif. 

5.11. Hvaða áhrifavöldum fylgjast þátttakendur helst með 

Í síðustu spurningunni voru svarendur beðnir um að segja hvaða áhrifavöldum þeir fylgdust 

helst með. Mörg nöfn voru nefnd til sögunnar en helst voru nefnd Sólrún Diego, Guðrún Veiga, 

Eva Ruzo og Binni Löve. 

5.12 Annað sem þátttakendur vildu koma á framfæri 

Áður en könnuninni var lokið var þátttakendum boðið að koma einhverju á framfæri í tengslum 

við könnunina og voru það helst neikvæðar athugasemdir um áhrifavalda sem að þátttakendur 

settu fram. Athugasemdir eins og ,,vil nú bara helst ekki vera kaupa eitthvað sem þau fá frítt 

hægri vinstri og ætlast til þess að við kaupum þetta fullu verði!,” ,,fylgist almennt ekki með 

áhrifavöldum”. ,,Finnst eins og fólk sé gangandi auglýsingar án trúverðugleika” og ,,finnst 

áhrifavaldar glatað orð yfir fólk sem auglýsir í leyni”. Þá var einn þátttakandi sem taldi könnuna 

vonlausa því það vantaði valmöguleika fyrir þá sem fyrirlíta áhrifavalda. 

6. Niðurstöður 

Orð sérfræðinga eru að mestu leyti í samræmi við fræðikafla og þær heimildir sem höfundur 

aflaði sér í tengslum við þessa ritgerð.  Heimildir segja að það efni sem kemur frá áhrifavöldum 

jafnist á við orð frá munni, eða meðmæli frá nánum vin eða ættingja. Sérfræðingar eru sammála 

um að markaðssetning með áhrifavöldum sé að virka á neytendur og telur Sunna að það sé 

vegna þess að hún sé ekki aðgangshörð, umfjöllun þeirra sé venjulega eitthvað sem að 

neytendur kjósi að horfa á. Ingvar taldi það vera vegna þess að áhrifavaldar standi neytendum 

nærri, þeir séu jafnvel látnir vita ef áhrifavaldur sem þeir fylgist með láti nýja umfjöllun á netið 

en Júlía taldi að ástæðan fyrir því að neytendur treystu áhrifavöldum væri sú að þeir væru fólk 

eins og við hin en að neytendur bæru aftur á móti minna traust til fyrirtækja.  

Sérfræðingarnir segja að mikilvægustu eiginleikar áhrifavalda séu að vera sannur sjálfum sér 

og að hafa eitt eða fá einkennandi umfjöllunarefni. Það væri einnig mikilvægt að 

áhrifavaldurinn fjallaði um efni sem að fylgjandinn hefði áhuga á og væri skemmtilegur en að 

trúverðugleikinn skipti mestu máli. Sunna benti á að ekki allir áhrifavaldar þyrftu endilega að 
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hafa sömu kosti því þeir höfðuðu til mismunandi markhópa. Þeir töldu allir að neikvæðir 

eiginleikar áhrifavalda væru þegar áhrifavaldur væri að fjalla um eða kynna vöru sem þeim 

hefði verið gefin, það er að umfjöllunin væri styrkt, án þess að áhrifavaldurinn merkti 

umfjöllunina sérstaklega. Það væri einnig neikvætt þegar að áhrifavaldur væri að kynna vöru 

eða þjónustu einungis vegna fjárhagslegs gróða eða væri með allt of margar auglýsingar. Slíku 

tækju neytendur um leið eftir og hættu þá jafnvel að fylgja þeim áhrifavald eftir. 

Sérfræðingar töldu að það væri mjög líklegt að umtal áhrifavalds hefði samskonar áhrif á 

neytendur og umtal frá vini eða fjölskyldumeðlimi, neytendur teldu áhrifavalda jafnvel 

einskonar fyrirmyndir og að álit þeirra gæti skipt miklu máli. Þá taldi Júlía að áhrif áhrifavalda 

gæti jafnvel skipt meira máli ef viðkomandi væri sérfræðingur á sínu sviði. Sérfræðingarnir 

töldu að áhrif umfjöllunar áhrifavalds gæti vissulega haft afgerandi áhrif á kauphegðun, sjálf 

hafði ein upplifað það að hafa keypt vöru eftir umfjöllun. Þau voru sammála því að áhrif 

áhrifavalda væru helst á yngri neytendur og vegna þess að ungir neytendur horfðu minna á 

sjónvarp og læsu frekar vefmiðla en blöð þá væri markaðssetning með áhrifavöldum besta 

leiðin til að ná til yngri markhópa.  

Í könnuninni kom í ljós að neytendur eru ekki á allan hátt sammála sérfræðingum. Það var 

áhugavert að sjá að munur á skoðunum karla og kvenna var ekki mikill og stundum enginn. 

Eins og oft gerist í slíkum könnunum voru karlkyns þátttakendur þó aðeins um 25% af 

þátttakendum. 

Af þeim 367 sem skiluðu marktækum svörum voru aðeins 60% þeirra sem fylgdust með 

áhrifavöldum. Yngsti svarhópurinn, 18 ára og yngri fylgdist mest með áhrifavöldum eða 83%. 

Hópurinn 18 til 40 ára var 58% af kvenkyns þátttakendum og 55% af karlkyns þátttakendum. 

Af konum í þeim aldurshóp fylgdist 76% með áhrifavöldum og 61% af körlum. Af eldri 

þátttakendum fylgdist tæplega helmingur að jafnaði með áhrifavöldum. Þá urðu helmingur 

þátttakenda helst varir við auglýsingar á samfélagsmiðlum. 

Þegar skoðað er hvernig áhrif ómerktrar en samt greinilega styrktrar umfjöllunnar hafði á 

þátttakendur  fannst 7% þátttakenda þeir vera sviknir, 21% kvenna og 27% karla sögðust ekkert 

taka mark á henni og 41% kvenna og 38% karla taka minna mark á henni. 29% beggja kynja 

sögðu að slík auglýsing hefði engin áhrif á þau. Þegar við flokkum niðurstöður eftir 

aldurshópum sést að minnstur hluti allra hópa fær tilfinningu um svik. 12 til 27% taka ekkert 
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mark á umfjölluninni, 34 til 58 tóku minna mark á henni en hún hafði ekki áhrif á 21 til 47% 

þeirra.  

Næsta spurning sneri þá að hvernig neytendur treystu þeim áhrifavöldum sem að merktu 

umfjallanir sínar ef þær væru styrktar. 15% svarenda svöruðu því til að þeir treystu þeim mjög 

eða nokkuð illa. Í þeim flokki mátti sjá einhvern mun á milli kvenna og karla því á meðan að 

15% kvenna treystu þeim áhrifavaldi mjög eða nokkuð illa voru 23% karla sem svöruðu eins, 

eða 8% munur. 35% þátttakenda voru hlutlaus í svari sínu og voru kynin sammála í þessu svari. 

48% þátttakenda treystu áhrifavöldum mjög eða nokkuð vel sem að merktu umfjallanir sínar 

ef þær væru styrktar, hér bar kvenþjóðin meira traust til áhrifavalda en karlar eða sem munaði 

8%. Rúmlega helmingur þátttakenda sagði að það hefði engin áhrif á kauphegðun þeirra ef þau 

fylgdust með umfjöllun sem væri greinilega styrkt án þess þá að vera merkt sem slík en 46% 

þeirra svöruðu að slík umfjöllun yrði til þess að varan yrði síður keypt. Hér voru kynin að mestu 

leyti sammála. Ef greint var á milli aldushópa voru hlutföll á milli svara að mestu leyti svipuð. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvaða þættir væru mikilvægir þegar valin væri 

áhrifavaldur til að fylgjast með þá fannst þeim mikilvægast að áhrifavaldur fjallaði um efni 

sem að viðkomandi neytandi hefði áhuga á, í  öðru sæti hjá báðum kynjum kom að mikilvægt 

væri að áhrifavaldur væri skemmtilegur. Konur settu svo trúverðugleika áhrifavalds í þriðja 

sæti. Þá fannst konum mikilvægt að áhrifavaldur gæfi góð ráð og 19% fannst mikilvægt að 

umfjöllunin nýttist henni á einhvern hátt. Körlum fannst jafnmikilvægt að áhrifavaldur hefði 

trúverðugleika og að hann gæfi góð ráð og 23% fannst mikilvægt að áhrifavaldurinn gæfi góð 

ráð. Þessi sama röðun á mikilvægi eiginleika áhrifavalds kom einnig skýrt fram hjá öllum 

aldurshópum.   

7% þátttakenda voru því mjög eða frekar ósammála að álit þeirra á vöru sem að áhrifavaldur 

fjallaði um  hefði orðið jákvæðara eftir umfjöllunina, 57% þeirra sögðu að álit þeirra hefði ekki 

breyst en 35% þátttakenda voru því frekar eða mjög sammála. Hlutföllin skiptust nokkuð jafn 

á milli kvenna og karla. Greining á aldurshópum leiddi það helst í ljós að 30 til 38% allra hópa 

finna fyrir jákvæðara áliti á vöru eftir umfjöllun áhrifavalds. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort umfjöllun áhrifavalda á vöru hefði áhrif á kauphegðun 

þeirra sögðu 19% þeirra að þeir teldu það mjög eða frekar ólíklegt, 22% töldu það frekar eða 

mjög líklegt en meira en helmingur taldi umfjöllunina ekki hafa áhrif á sig. Færri konur töldu 

það mjög eða frekar ólíklegt að umfjöllunin hefði áhrif á sig eða 16% en 25% karla taldi það 
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mjög eða frekar ólíklegt. Það var álíka stór hópur hjá báðum kynjum sem taldi umfjöllunina 

ekki hafa áhrif á kauphegðun sína en þá taldi 24% kvenna mjög eða frekar líklegt að slík 

umfjöllun hefði áhrif á kauphegðun á móts við 13% karla. Í greiningu á aldurshópum kom það 

fram að það hefur neikvæð áhrif á kauphegðun um það bil helming allra hópa þegar umfjöllun 

er greinilega styrkt án þess að vera merkt sem slík  

Þegar þátttakendur voru beðnir um að nefna áhrifavalda sem þeir fylgdust helst með þá komu 

upp þónokkur nöfn en helst ber að nefna Sólrúnu Diego, Guðrúnu Veigu, Evo Ruzo og Binna 

Löve.  

Opin spurning í lokin leiddi í ljós að margir þátttakenda í könnun báru neikvæða ímynd af 

áhrifavöldum sem þeir sýndu með athugasemdum á borð við „finnst eins og fólk sé gangandi 

auglýsingar án trúverðugleika“ og ,,finnst áhrifavaldar glatað orð yfir fólk sem auglýsir í leyni”. 

7. Umræður og ályktanir 

Markaðsherferðir með áhrifavöldum er markaðsaðferð sem er meira notuð í dag en fyrir 

nokkrum árum. Áhrifavaldar eru oftast fólk sem hefur byrjað að fjalla um áhugaefni sitt, það 

undið upp á sig og á einhverjum tíma er það komið með hóp fylgjenda sem hefur áhuga á því 

sem hann hefur fram að setja. Því er ekki að neita að fyrirtæki geta hér sótt í afmarkaðan 

markhóp sem það hefur jafnvel ekki aðgang að annars og er því mjög dýrmætur. Hvernig 

áhrifavaldur setur fram efni er hins vegar vandmeðfarið eigi umfjöllunin að hafa tilætluð áhrif.  

Það kom í ljós að sérfræðingar telja að trúverðugleiki skipti mestu máli þegar eiginleikar 

áhrifavalds eru skoðaðir. Áður en könnunin var sett fram átti höfundur von á því að það væri 

einnig tilfinning neytenda. Þátttakendur könnunnar segja hins vegar að þó svo að trúverðugleiki 

sé neytendum vissulega mikilvægur þáttur sé enn mikilvægara að hann setji fram áhugavert 

efni og sé skemmtilegur. Það er þó sýnilegt af svörum þeirra um traust til áhrifavalda að þau 

taka ekkert mark á því sem áhrifavaldurinn hefur fram að færa sé hann til dæmis að auglýsa 

vöru gegn greiðslu einhverskonar án þess að taka það fram. Höfundur telur því að hægt sé að 

halda því fram að þrátt fyrir að neytendur segi að trúverðugleiki skipti þá ekki mestu máli við 

val á áhrifavaldi sé hann mikilvægur á þann hátt að neytandi hættir að taka mark á áhrifavaldi 

sé trúverðugleikinn ekki til staðar. Þarna getur skipt einhverju máli að löggjöf á Íslandi er í 

besta falli óljós og langt í frá að hún sé nógu ítarleg til að hafa áhrif á það hvernig áhrifavaldar 

setja fram efni sitt. Væri löggjöf betur til þess fallin að ná yfir hið mikla svið sem að 
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markaðsaðgerðir áhrifavalda er væri mun líklegra að mati höfunds að neytandi treysti 

áhrifavaldi alveg.  

  

Mynd 15. Mikilvægustu einkenni áhrifavalda að mati kvenmanna 

 

Mynd 16. Mikilvægustu einkenni áhrifavalds að mati karlmanna 

Sérfræðingar telja að áhrif sem að áhrifavaldur geti haft á neytendur geti verið gríðarleg, ef 

áhrifavaldur setur efni sitt fram á réttan máta, án mikilla auglýsinga og á trúverðugan hátt geti 

það jafnvel verið áhrifameira á neytendur heldur en umtal um vöru á milli vina og/eða ættingja. 

Þeir telja einnig að áhrifin sem þeir hafa séu mest á yngri aldurshópa en höfundur telur að 

könnun meðal neytenda hafi gefið vísbendingar um að það sé ekki að öllu leyti rétt. Það eru að 
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meðaltali 70% í öllum aldurshópum sem að finnst þau svikin eða sem að taka ekkert eða minna 

mark á umfjöllun sé hún augljóslega styrkt án þess að vera merkt sem slík. Að meðaltali 34% 

í öllum aldurshópum sögðust upplifa jákvæðara álit á vöru eftir að hafa fylgst með umfjöllun 

áhrifavalds og var engin hópur fjær meðaltali en 4%. Þá voru að meðaltali helmingur sammála 

áhrifum ómerktrar en greinilega styrktrar umfjöllunar á kauphegðun þeirra í öllum 

aldurshópum nema 61 árs og eldri, þar var greinilegur munur, 27% sem að upplifði neikvæð 

áhrif á meðan að 73% þeirra sögðu að slík umfjöllun hefði engin áhrif. Í þeim aldurshóp, eins 

og höfundur tók fram í réttmæti og áreiðanleika spurningarkönnunar, voru heldur fáir 

þátttakendur og þyrfti því að spyrja fleiri til að fá markverða niðurstöðu. 

Höfundur telur að ímynd áhrifavalda sé að mörgu leyti lituð af fréttum um að þeir séu að setja 

fram duldar auglýsingar. Fyrirtæki finna að markaðssetning með áhrifavöldum gefur þeim 

tækifæri á að ná til markhóps sem er móttækilegur fyrir vörunni sem þeir vilja koma á framfæri, 

án þess að þurfa að leggja mikla fjármuni í markhópagreiningar og hönnun á auglýsingum. Þau 

gefa því áhrifavaldi vöruna til að prófa og ef honum líkar vel við hana fjallar hann jafnvel um 

hana. Áhrifavaldurinn fær jafnvel borgað fyrir það. Þetta veit neytandi og þegar fréttir um 

duldar auglýsingar bætast við verður ímyndin neikvæð. 60% þátttakenda sagðist fylgjast með 

áhrifavöldum, margir töldu upp þá áhrifavalda sem þeir fylgdust með en þegar kom að því að 

fá að tjá sig frjálst um áhrifavalda voru margir sem tjáðu neikvæðar skoðanir sínar á þeim, 

áberandi fáir sögðu frá jákvæðari skoðun sinni.  

Ef að löggjöf um auglýsingar á netinu yrði hert og áhrifavöldum settar skorður um hvernig má 

setja fram umfjallanir um vöru ásamt því að auka eftirlit með þeim telur höfundur að gera mætti 

áhrif áhrifavalda á neytendur enn meiri.  

Þessi rannsókn hefur sýnt fram á að það er mikilvægast fyrir áhrifavalda að vera trúverðugir ef 

þeir vilja að fylgjendur þeirra taki mark á þeim, það að fjalla um vöru sem var fengin gefins 

eða jafnvel borgað fyrir að fjalla um án þess að merkja umfjöllunina sem kostaða gengur illa. 

Fylgjendur eru fljótir að átta sig á kringumstæðum. Það eru mun fleiri sem að taka mark á 

færslu sem er merkt sem kostuð en færslu sem er augljóslega kostuð en ekki merkt sem slík og 

þá er engin hætta er á að tapa fylgjendum eða missa trúverðugleika. Samkvæmt rannsókninni 

skiptir máli að vera skemmtilegur en það var kostur sem að mikill meirihluti svarenda sagðist 

horfa til í vali á áhrifavaldi. Þá sakar ekki að gefa góð ráð í tengslum við umfjöllun en það var 

kostur sem að um fimmtungur svarenda horfði til. 
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Við gerð þessarar ritgerðar var ýmsum spurningum höfundar svarað en ljóst er að höfundur 

hefur rétt aðeins skoðað yfirborðið og hér er mikið efni eftir enn órannsakað. Hér hefði þurft 

að gera mun ítarlegri og nákvæmari spurningarlista til að hægt væri að rýna með betri 

áreiðanleika í svör. Það væri hægt að skoða mun betur áhrif áhrifavalda á mismunandi 

aldurshópa og hvort hægt sé að nýta sér þessi áhrif til að kalla fram ákveðna hegðun til að 

mynda í endurvinnslu- og umhverfismálum. Þá finnst höfundi að skoða megi betur hvort hér 

sé komin leið fyrir markaðsstjórar til að beita umtalsmarkaðsaðferðinni (e. word of mouth) sem 

margir markaðsstjórar segja að sé áhrifaríkust markaðsaðferða. 
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9. Viðaukar 

7.2. Endursögn viðtals við Ingvar Orra Björgvinsson 

Elísabet: Lýstu fyrir mér af hverju þú telur að markaðssetning með áhrifavöldum virki á 

neytendur. 

Ingvar: Kannski bara að því að þetta stendur manni nær, þetta er eitthvað sem maður er að 

fylgjast með dagsdaglega, er kannski í feederinum manns og kemur þar upp 

Elísabet: já 

Ingvar: já og kannski ekki neitt klætt í neinn búning, það er kannski það helsta. 

Elísabet: ok 

Elísabet: Segðu mér af hvaða kostum þú telur að áhrifavaldar verði að búa yfir til að neytendur 

missi ekki áhugann og haldi áfram að fylgja þeim. 

Ingvar: Skemmtilegir, á einhverri línu sannir sjálfum sér, ef þetta er eitthvað svona ákveðið, 

snyrtivörur eða þannig, gera það vel og vera með góðar vörur og eitthvað þannig. Fræðandi! 

Elísabet: já 

Ingvar: Fyrst og fremst skemmtilegir svo fólk nenni að eyða tímanum í þá og fylgjast með 

þessu. 

Elísabet: Já. 

Elísabet: Hvaða neikvæðu þættir telur þú vera fylgjandi markaðsetningu með áhrifavöldum? 

Ingvar: Ég held að ef fólk sér að þetta er ekki gott fit, varan og sjálf týpan 

Elísabet: 

Ingvar: að fólk sé klárlega að gera þetta fyrir peninginn og áhrifavaldurinn sé að auglýsa vöru 

sem að hann myndi aldrei nota sjálfur og hefur ekki trú á.. finnst það ekki passa. 
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Elísabet: þannig að það er trúverðugleikinn sem er neikvæður, semsagt ef hann er ekki til 

staðar. 

Ingvar: já, ef hann er ekki til staðar. 

Elísabet: Áhrifavaldar fjalla oft um vöru/þjónustu með því að segja frá henni og ágæti hennar, 

telur þú að sú umfjöllun hafi samskonar áhrif og “orð frá munni” eða umtal um vöru/þjónustu 

frá vini eða fjölskyldumeðlim hefur á neytendur? 

Ingvar: Já, ef þetta er vel gert og gott fitt og gott mats og áhrifavaldurinn er góður í því sem 

hann gerir og gerir gott efni.  

Elísabet: Já 

Ingvar: eins og ég hef einhverntíma sé ég um Laugarásbíó eitthvað um sæti, ný sæti, kannski 

ekki gott í viðtalið, ég veit það ekki, en þarna ég frétti bara af gaur sem að ég þekki, eða frá 

bróður mínum, að einhver sem hann þekkir og getur flokkast sem áhrifavaldur, fékk frá 

einhverju fyrirtæki sem heitir Gostlamp (eða eitthvað þannig) að fjalla um nýju sætin í 

Laugarásbíói. Þetta er bara eitthvað sem er svo lélegt og bara ekkert heima sem 

áhrifavaldamarkaðsetning að mínu valdi. Svo allt í einu birtist þetta í feedernum hjá enhverjum 

fjórum eða fimm sem eru að fylgjast með og maður sér að fólk er bara að gera þetta fyrir 

peninginn. Sumt bara hentar og sumt hentar ekki. 

Elísabet: Já, nákvæmlega 

Elísabet: Telur þú að umfjöllun frá áhrifavald geti haft afgerandi áhrif á kaupákvörðun 

neytenda/fylgjanda? 

Ingvar:  Algjörlega. Sérstaklega ef við tölum til dæmis um snyrtivörugeirinn. Þegar fjallað er 

um vöru þar held ég að það hafi mikil áhrif. Ég var til dæmis úti á ráðstefnu í London og þarna, 

eitthvað þarna um Loreal, svona stórt fyrirtæki sem á fullt af litlum fyrirtækjum, veistu kannski 

alveg?, 

Elísabet: Já, já já 

Ingvar: Allavegana þeir eru með fyrirtæki, veit ekki alveg hvað þessi fyrirtæki heita, sem heitir 

þarna Niks eða eitthvað. Fullt af minni fyrirtækjum sem að þeir hafa keypt á síðustu árum og 
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fjögur eða fimm að þeim fyrirtækjum nota bara svona user generatet content, kaupa engar 

auglýsingar bara svona áhrifavalda og vídeobloggar. Þannig að þetta er alveg að virka. 

Elísabet: Já 

Elísabet: Hversu mikil áhrif telur þú að áhrifavaldar á samfélagsmiðlum hafi á neytendur 

samanborið við hefðbundnar auglýsingar til dæmis? 

Ingvar: Eins og ég segi, það fer allt eftir efni og mats. 

Elísabet: Já 

Ingvar: Eins og maður talar um snyrtivörur, drykki, fatnað getur virkað mjög vel 

Elísabet: yngri neytendur? 

Ingvar: Yngri neytendur já. En ef við erum að tala um eldri, tryggingar, bankaþjónustu og 

þannig. Ég held að að það sé ekki að gera neitt neitt. 

Elísabet: nei, nei. Þannig að þetta kannski að hafa áhrif á yngri fylgjendur og neytendur? 

Ingvar: Algjörlega. Svo er líka bara að markhópurinn á Íslandi er svo lítill. Ég veit ekki alveg 

hvernig þetta er að ganga hér. Ég er allavegana ekki að fylgjast með neinum áhrifavald, þannig 

séð. Þannig að ég er kannski ekki rétta manneskjan til að spyrja að þessu. Mér finnst íslenskur 

markaður svo lítill að ég skil ekki hvernig þetta er að ganga. Þetta er samt að ganga. Þú veist, 

að fjalla um nýju sætin í Laugarásbíó. Þetta er eitthvað sem er bara svo eitthvað lélegt og á bara 

ekkert heima sem áhrifavaldamarkaðssetning að mínu mati. 

Elísabet: Já. Þetta var síðasta spurningin. Takk fyrir viðtalið. 

Ingvar: Ok. 

7.2. Svör frá Sunnu Ben 

Lýstu fyrir mér af hverju þú telur að markaðssetning með áhrifavöldum virki á neytendur. 

Hún er ekki jafn agressíf og venjulegar auglýsingar. Líkist frekar efni sem maður býst 

við að sjá og hefur gaman af á samfélagsmiðlum. Pirrar ekki fagurkera og er beint að 

fólki sem hefur áhuga á manneskjunni sem er að segja þeim frá vörunni. Fólk er að taka 

við ráðum af einhverjum frá einhverjum sem þau hafa áhuga á að taka við ráðum frá. 
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Segðu mér af hvaða kostum þú telur að áhrifavaldar verði að búa yfir til að neytendur missi 

ekki áhugann og haldi áfram að fylgja þeim? 

Hvaða kosti telur þú mikilvægasta? 

Í raun á hver áhrifavaldur sinn markhóp. Ég held það sé ekki neitt eitt sem á við um 

alla. En mér finnst skipta mjög miklu máli að fólk sé ekki að kynna hvað sem er og sé 

ekki að auglýsa hluti sem eru hallærislegir eða sem samræmast annaðhvort ekki 

aesthetíkinni sem manneskjan er vön að notast við eða hugsjón sem manneskjan gefur 

sig út fyrir að fylgja.  

Allt þarf að vera on-brand. 

Hvaða neikvæðu þættir telur þú vera fylgjandi markaðsetningu með áhrifavöldum? 

Oft er hún ekki kynnt sem markaðsstarfssemi og fólki finnst það svikið þegar það kemst 

að því að þar hafi verið á ferð auglýsing. 

Og lítur út fyrir að fólk tapi sér í gjöfum og góssi og byrji að kynna hvaða drasl sem er. 

Áhrifavaldar fjalla oft um vöru/þjónustu með því að segja frá henni og ágæti hennar, telur 

þú að sú umfjöllun hafi samskonar áhrif og “orð frá munni” eða umtal um vöru/þjónustu 

frá vini eða fjölskyldumeðlim hefur á neytendur? 

Absolút! Það er allt annað ef einhver sem þú velur að fylgjast með af einhverjum 

ástæðum, væntanlega vegna þess að þér finnst aðilinn flottur eða forvitnilegur. Oft eru 

þessari aðilar einhverskonar fyrirmyndir og álit þeirra og ráð geta skipt fólk miklu máli. 

Fólk lítur sennilega ekki upp til fólks í nærumhverfi sínu á sama hátt. 

Telur þú að umfjöllun frá áhrifavald geti haft afgerandi áhrif á kaupákvörðun 

neytenda/fylgjanda? 

Pottþétt. Ég hef oft keypt vöru eftir að hafa orðið mjög vör við hana á samfélagsmiðlum, 

jafnvel í einhverskonar „djóki“ til þess að vita hversvegna hún er svona mikið á milli 

tannana á fólki.  

Ef varan er þess eðlis að ég gæti hugsað mér að kaupa hana hvort eð er angrar það mig 

ekkert að áhrifavaldar kynni hana, ekki nema mér finnst áhrifavaldur og vara eiga illa 

saman. Sbr. fólk sem er ekki vegan að auglýsa vegan vörur, í stað fólks sem er vant 

vegan vöruúrvali og þekkir betur inn á markaðinn og hvað vegan fólk þarf og vill. 

Hversu mikil áhrif telur þú að áhrifavaldar á samfélagsmiðlum hafi á neytendur 

samanborið við hefðbundnar auglýsingar til dæmis? 

Mjög mikil. Sérstaklega á ungt fólk. Ungt fólk í dag er ekki að neyta miðla þar sem það 

verður vart við hefðbundnar auglýsingar í miklu mæli. Það horfir á sjónvarpið á netinu 

auglýsingalaust, það les ekki blöðin og ef það er á netinu er það sennilega með ad-
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blocker. Þetta er lang-lang-LANG besta leiðin til að ná í yngri markhópa, og í raun 

markhóp sem stækkar ört á meðan kynslóð sem er vön því að þurfa ekki að reiða sig á 

línulega dagskrá og dagblöð er að taka við af hinni. 

 

7.3. Svör frá Júlíu Skagfjörð 

Hæ, búið að vera brjálað að gera en hér koma svörin. Smá í fljótu bragði en vonandi geta nýst 

þér vel.   

1. Ástæðan fyrir að markaðssetning með áhrifavöldum virki á neytendur er einfaldlega sú að 

fólk treystir fólki frekar en það treystir fyrirtækjum. Áhrifavaldar byggja upp sinn fylgjendahóp 

með trausti og fylgjendur þeirra treysta þeirra skoðun. Þess vegna er einnig gríðalega hættulegt 

að áhrifavaldar mæla með einhverju sem þeir myndu venjulega ekki gera. En ég hef ekki mikla 

reynslu af því á Íslandi.  

2. Kostir sem áhrifavaldar þurfa að búa að er fyrst og fremst að vera persónulegir og trúir 

sjálfum sér. Einnig er mikilvægt að hafa niche eða eitt atriði sem einkennir þá eins og t.d. 

Sólrún með þrif, Þórunn Ívars með húðvörur og heimilið, Hrönn bjarna með bakstur osfrv. 

Þetta auðveldar líka fólki að hafa þau top of mind. En svo eru auðvitað minni kostir sem skipta 

máli svo sem að vera með skemmtilegt efni og fjölbreytt. Ekki of langt en ekki of stutt.  

3. Það sem ég tel neikvætt eða mögulega neikvætt þegar það kemur að áhrifavöldum er áhættan 

sem fyrirtæki taka með því að setja vörumerkið sitt í hendur annarra. Gott dæmi um þetta er 

t.d. þegar Gillz var á forsíðu símaskrárinnar og allt sprakk í loft upp og símaskráin, eða Já hf. 

hlaut hnekki fyrir að hafa valið hann. Svo mikilvægasta er að velja vel og vita hvern þú ert að 

velja og hvað viðkomandi stendur fyrir. Minnka áhættuna á að óséðir hlutir gætu komið upp. 

Aðrir hlutir sem eru neikvæðir eru þegar áhrifavaldar eru með margar auglýsingar og eru í raun 

að “selja sig”. Fylgjendur spotta slíkt strax og fylgja viðkomandi síður fyrir vikið.  

4. Já heldur betur. Jafnvel meiri áhrif ef viðkomandi áhrifavaldur er “sérfræðingur” í þeim 

flokki. T.d. eins og Þórunn ívars að mæla með kremi, þú treystir því, því þú hefur fylgst með 

henni prófa 100 mismunandi og treystir að hún viti um hvað hún er að tala. Treystir líka að hún 

myndi ekki mæla með neinu sem hún myndi ekki fíla í raun og veru. 

5. Já, svo sannarlega. En aftur, það fer eftir hvernig það er staðið að þessu.  
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6. Góð spurning. En það fer algjörlega eftir vörumerkinu hversu mikil eða lítil áhrif 

áhrifavaldar geta haft. Það er misjafnt hvort þú sért að tala um buxur eða fasteignasölu :) En 

geta haft gríðalega mikil áhrif - eins og þegar Sólrún Diego mældi með buxum, þær seldust 

upp strax og síða fyrirtækisins hrundi. Ef þetta er notað vitlaust getur það haft mjög lítil áhrif 

og verður í raun bara peningar í klósettið fyrir fyrirtæki. 

Kveðja / regards, 

 

 

Júlía Skagfjörð Sigurðardóttir 

Online media marketing consultant 

 

Íslenska // Laufásvegur 49-51 // 101 Reykjavík // Iceland  

julia@islenska.is 

+354 591 4300 // +354 865 8353  

www.islenska.is  

7.3. Spurningar til sérfræðinga 

1. Lýstu fyrir mér af hverju þú telur að markaðssetning með áhrifavöldum virki á 

neytendur. 

2. Segðu mér af hvaða kostum þú telur að áhrifavaldar verði að búa yfir til að neytendur 

missi ekki áhugann og haldi áfram að fylgja þeim?  

a. Hvaða kosti telur þú mikilvægasta? 

3. Hvaða neikvæðu þættir telur þú vera fylgjandi markaðsetningu með áhrifavöldum? 

4. Áhrifavaldar fjalla oft um vöru/þjónustu með því að segja frá henni og ágæti hennar, 

telur þú að sú umfjöllun hafi samskonar áhrif og “orð frá munni” eða umtal um 

vöru/þjónustu frá vini eða fjölskyldumeðlim hefur á neytendur? 

5. Telur þú að umfjöllun frá áhrifavald geti haft afgerandi áhrif á kaupákvörðun 

neytenda/fylgjanda? 

6. Hversu mikil áhrif telur þú að áhrifavaldar á samfélagsmiðlum hafi á neytendur 

samanborið við hefðbundnar auglýsingar til dæmis? 

mailto:julia@islenska.is
tel:5914300
tel:8658353
http://islenska.is/
http://islenska.is/
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7.4. Spurningar til neytenda 

Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum teljast allir þeir sem setja fram efni á Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter, Youtube og álíka miðlum fyrir neytendur sem fylgjast með þeim og eru 

jafnvel í áskrift að efni þeirra. 

 

Könnun á hvernig neytendur velja sér áhrifavalda og hversu mikil áhrif þeir hafa fylgjendur 

sína. 

* 1. Kyn 

Kvk 

Kk 

* 2. Aldur 

18 ára eða yngri 

18-30 ára 

31-40 ára 

41-50 ára 

51-60 ára 

61-70 ára 

70 ára eða eldri 

* 3. Á hvaða miðlum tekur þú helst eftir auglýsingum? 

Sjónvarpi 

Útvarpi 

Auglýsingarskiltum 

Á samfélagsmiðlum 

Vefauglýsingar á fréttamiðlum 

Á leitarsíðum 

Annað 

* 4. Fylgist þú með áhrifavöldum á samfélagsmiðlum? 

Já 

Nei 

5. Ef umfjöllun hjá áhrifavaldi er greinilega styrkt án þess að vera merkt sem slík, hvert af 

eftirtöldu lýsir 

þínu viðhorfi best? 

* 



 

58 

 

Mér finnst ég svikin/nn 

Ég tek ekkert mark á umfjölluninni 

Ég tek minna mark á umfjölluninni 

Það hefur engin áhrif á mig 

6. Treystir þú þeim áhrifavöldum sem taka fram á skýran hátt að umfjöllun sé styrkt eða 

kostuð á 

einhvern hátt? 

* 

Mjög vel 

Nokkuð vel 

Hvorki né 

Nokkuð illa 

Mjög illa 

* 7. Þegar þú velur þér áhrifavald til að fylgjast með, hvaða þættir eru mikilvægastir? 

Trúverðugleiki 

Skemmtileg/skemmtilegur 

Fjallar um efni sem ég hef áhuga á 

Hægt að næla sér í afslætti 

Umfjöllunin nýtist mér vel 

Gefur góð ráð 

Annað 

* 8. Eftir að hafa fylgst með umfjöllun áhrifavalds, er álit þitt á tiltekinni vöru jákvæðara? 

Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki né 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

9. Ef umfjöllun hjá áhrifavaldi er greinilega styrkt án þess að vera merkt sem slík, hvaða áhrif 

hefur það 

á kauphegðun þína? 

* 

Það hefur engin áhrif 

Ég kaupi vöruna síður 

Ég kaupi vöruna frekar 
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* 10. Hversu líklegt er að þú kaupir vöru eftir að hafa séð umfjöllun um hana hjá áhrifavaldi? 

Mjög líklegt 

Frekar líklegt 

Hvorki né 

Frekar ólíklegt 

Mjög ólíklegt 

* 11. Hvaða áhrifavaldi fylgist þú helst með? 

 

 

 

 

 

 

 


