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Abstract 

The objective of this essay is to find out how companies can maximize the 

achievement of advertising in Iceland. It has been the author‘s opinion that a 

large portion of Icelandic advertisers lacks the professionalism in their 

procedures when it comes to advertising and consequently not reaching 

maximum results. In this essay companies will be given the necessary 

instructions on how to reach maximum results in advertising with the help of 

professionals possessing extensive experience within the advertising market in 

Iceland. 

The question to research is: 

„How can companies achieve maximum results in the Icelandic advertising 

market?“ 

The method used in this research is interviews with free response. The 

respondents were chosen based on their experience in the field. The results of 

the research indicate that only half of the companies advertising in Iceland are 

using professional services for advertising projects. Furthermore, the results 

suggest that such professional service is crucial to reach maximum results. The 

main reason why companies are unable to reach maximum results is that the 

companies lack the necessary knowledge, experience and equipment.  

The essay establishes guidance on how companies should evaluate the need for 

and how to select the right professionals to work with, and which steps should 

first be taken in such procedure. In addition, a point is given out to the 

professionals that they should consider hiring qualified sales people to promote 

their competencies for new client acquisition – an opportunity appearing 

unexploited.  

Key words: 

Advertising • Iceland • Companies • Maximum Achievement • Professional 

Service 
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Sérstakar þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka eiginkonu minni, Rut Friðriksdóttur, fyrir 

ómetanlegan stuðning á meðan á vinnu verkefnisins stóð. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum, henni Hafdísi Björg Hjálmarsdóttur fyrir leiðsögnina og 

hvatninguna við gerð verkefnisins. Eins vil ég þakka viðmælendum mínum, 

þeim Þórmundi Bergssyni framkvæmdastjóra MediaCom á Íslandi, Trausta 

Haraldssyni markaðsstjóra BYR Sparisjóðs, Ásmundi Þórðarsyni 

rannsóknastjóra Auglýsingamiðlunar og Hálfdani Steinþórssyni sölustjóra á 

RÚV, fyrir tímann og aðstoðina sem þeir veittu mér við gerð verkefnisins. Að 

lokum vil ég þakka vinnuveitendum mínum hjá Ríkisútvarpinu fyrir það 

svigrúm sem þeir veittu mér á síðustu vikum verkefnavinnunnar. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um það hvernig fyrirtæki geti náð hámarks árangri á 

auglýsingamarkaðinum á Íslandi. Höfundur hefur starfað lengi á þessum 

vettvangi og er þeirrar skoðunar að hjá mörgum fyrirtækjum skorti fagmennsku 

við vinnu tengdri auglýsingamálum og séu þau því ekki að ná þeim árangri sem 

þau gætu verið að ná ef faglega væri staðið að auglýsingamálunum. Það er von 

höfundar að ritgerð þessi geti leiðbeint fyrirtækjum sem vilja ná hámarks 

árangri á auglýsingamarkaði á Íslandi. Leitað er í smiðju vel menntaðra 

sérfræðinga með mikla reynslu úr öllum hornum auglýsingamarkaðarins á 

Íslandi.  

Rannsóknarspurningin sem unnið er útfrá er: 

„Hvernig á fyrirtæki að bera sig að til að ná hámarks árangri á 

auglýsingamarkaðinum á Íslandi?“ 

Í rannsókn þessari er notast við hálf opin viðtöl og voru viðmælendur valdir 

útfrá mikilli þekkingu þeirra og reynslu af Íslenskum auglýsingamarkaði. 

Viðmælendur voru alls fjórir og var markmið rannsóknarinnar að kanna það 

hve stór hluti fyrirtækja á Íslandi sé í samstarfi við fagaðila þegar kemur að 

auglýsingamálum, hversu mikilvæg þessi þjónusta fagaðila sé fyrir fyrirtækin 

og hvernig þau eigi að bera sig að við leit að samstarfi við fagaðila. 

Samkvæmt rannsókninni virðist vera sem aðeins um helmingur fyrirtækjanna 

sé að nýta sér þessa þjónustu. Einnig voru viðmælendur sammála um það að 

þessi þjónusta sé fyrirtækjum algerlega nauðsynleg þar sem útilokað sé að ná 

hámarks árangri nema hafa þá þekkingu, reynslu og tæki sem fagaðilarnir búa 

yfir. Að lokum er því svo beint að fyrirtækjum hvernig þau beri sig að í leit að 

fagaðilum til að starfa með, ásamt því að benda fagaðilum á auglýsingamarkaði 

á að höfundur telji vöntun á hæfu sölufólki til að kynna þjónustuna sem þeir 

bjóða uppá og þann ávinning sem hún hefur í för með sér. 

Lykilorð: Auglýsingar · Ísland · Fyrirtæki · Hámarks árangur · Fagaðilar    
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Inngangur 

Í verkefni þessu mun höfundur leitast við að svara því hvernig auglýsandi eigi 

að bera sig að ef hann vill ná hámarks árangri á auglýsingamarkaði á Íslandi. 

Sjálfur hefur höfundur starfað lengi á auglýsingamarkaði eða í rúm níu ár,  

lengst tengt sölu auglýsinga sem sölumaður og sölustjóri en einnig við 

greiningar, sem markaðsstjóri og fleira. Höfundur starfar nú sem aðstoðar 

auglýsingastjóri á Ríkisútvarpinu (RÚV). Þessi reynsla hefur gefið honum 

haldbæra þekkingu á íslenskum auglýsingamarkaði,  bæði sem kaupandi og 

seljandi auglýsinga ásamt því að vinna við fjölmiðlarannsóknir, aðallega fyrir 

365 ehf.  

Höfundur hefur lengi verið þeirrar skoðunar að ekki sé nægjanleg fagmennska 

fyrirhöfð á auglýsingamarkaði á Íslandi. Í starfi sínu hefur hann margsinnis 

orðið vitni af því þegar stórir auglýsendur á íslenskum auglýsingamarkaði hafa 

verið að taka ákvarðanir um birtingar í hinum og þessum miðlum, jafnvel á 

gömlum auglýsingum, án mikillar hugsunar, þar sem í boði hafa verið tilboð á 

auglýsingaplássum. Oft á tíðum hafa þessi tilboð verið tengd því að vantað 

hefur auglýsingar í óseld auglýsingapláss til að fylla upp í rétt fyrir lokun 

miðilsins eða svokölluð „síðustu mínútu tilboð“. Höfundur telur að 

auglýsendur stjórnist að stórum hluta til af gylliboðum og öðrum 

skyndiákvörðunum sem hann telur að ógni yfirsýn viðkomandi aðila á sýnum 

markaðsaðgerðum sem skilar sér yfirleitt í meiri kostnaði, minni árangri og 

erfiðleikum í að mæla árangur markaðsaðgerða viðkomandi aðila. Þannig 

bitnar það á faglegri vinnu sem á að tryggja fyrirtækinu hámarks árangur með 

lágmarks tilkostnaði og góðri heildarsýn yfir árangur af þeim aðgerðum sem 

fyrirtækið tekur sér fyrir hendur. Einnig hefur höfundur margsinnis í sínu starfi 

tekið út fyrir stóra auglýsendur á íslenskum auglýsingamarkaði, yfirlit úr 

birtingaforritum þeirra miðla sem hann hefur starfað á, yfirlit yfir keyptar 

auglýsingar, þar sem markaðsstjóri viðkomandi fyrirtækis hefur verið búinn að 

missa yfirsýn yfir það hve mikið af auglýsingum hann hafi verið búinn að 

kaupa í þessum eða hinum mánuðinum. Höfundur átti marga fundi með stórum 
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aðilum á íslenskum auglýsingamarkaði og hefur þá tilfinningu að hjá mörgum 

þeirra sé aðeins um lágmarksþekkingu að ræða á því hvað hafa þarf í huga við 

val á auglýsingamiðlum. Höfundi hefur margsinnis orðið ljóst í sínu starfi að 

ákvarðanir markaðsstjóra stjórnast einnig oft af tilfinningunni einni saman 

frekar en staðreyndum um miðlana sjálfa hvað varðar hlustun, lestur eða áhorf. 

Höfundur er þeirrar skoðunar að hámarka megi árangur auglýsenda með góðri 

skipulagningu og réttu samvali á auglýsingamiðlum með aðstoð frá fagaðilum 

sem starfa á auglýsingamarkaði og hafa nauðsynleg tæki og tól til að 

skipuleggja auglýsingamálin af nákvæmni. Vegna skorts á rituðum heimildum 

um íslenskan auglýsingamarkað mun höfundur byggja á reynslu og eigin 

vitneskju í skrifum sínum um það sem tengist íslenskum auglýsingamarkaði, 

auk þess eru munnlegar heimildir notaðar úr þeim viðtölum sem voru tekin við 

gerð þessa verkefnis. 

Rannsóknarspurningin sem unnið er út frá er: 

„Hvernig á fyrirtæki að bera sig að til að ná hámarks árangri á 

auglýsingamarkaði á Íslandi?“ 

Verkefnið er hugsað sem leiðbeiningar fyrir fyrirtæki á Íslandi þar sem fræðin, 

ásamt þekkingu og reynslu höfundar og viðmælenda eru lögð til grundvallar. Í 

fyrsta hluta verkefnisins verður litið yfir ýmis atriði sem lúta að auglýsingum, 

auglýsingamiðlum og fagaðilum sem starfa á auglýsingamarkaði. Skoðuð 

verða helstu hugtök við gerð birtingaáætlana, hvernig auglýsingar hafa áhrif á 

hegðun neytenda og hvernig mæla megi árangurinn af auglýsingastarfinu. Í 

öðrum kafla verður farið yfir auglýsingamarkaðinn á Íslandi þar sem skoðaðir 

verða helstu auglýsingamiðlar, þeir fagaðilar sem starfa á markaðinum ásamt 

því að stærstu auglýsendunum verða gerð skil. Í framhaldi af því er gerð grein 

fyrir rannsóknaraðferð og viðtölin greind. Að lokum eru svo settar fram tillögur 

til úrbóta sem beint er bæði til auglýsenda annars vegar og fagaðila á 

auglýsingamarkaðinum á Íslandi hins vegar. Í viðauka verkefnisins má finna 

ýmis gögn sem tengjast verkefninu og má þar nefna yfirlit yfir 100 stærstu 

auglýsendur á Íslandi í prent- og ljósvakamiðlum, birtingaráætlun frá 
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MediaCom úr herferðinni „Umferðar Einar“ fyrir Skeljung, ásamt niðurstöðum 

úr fjölmiðlamælingum Capacent.  

Auglýsingamiðlarnir á Íslandi samanstanda af prentmiðlum sem skiptast í 

dagblöð og tímarit, ljósvakamiðlum sem skiptast í sjónvarps- og útvarpsmiðla, 

umhverfismiðlum sem samanstanda meðal annars af auglýsingum á 

strætisvagnaskýlum, auglýsingum á útiskiltum og á bifreiðum ásamt 

netmiðlum. Megin áherslan í þessu verkefni verður á prentmiðla og 

ljósvakamiðla. Auglýsendur á Íslandi eru fyrirtæki og stofnanir af ýmsum toga 

sem hafa gagn af því að koma skilaboðum sínum til fólksins í landinu og 

neytendur eru þeir sem hafa þörf fyrir þá vöru og/eða þjónustu sem 

auglýsendurnir hafa upp á að bjóða. Ýmsir fagaðilar eru starfandi á 

auglýsingamarkaði á Íslandi og má þá fyrst og fremst nefna auglýsingastofur 

og birtingahús sem hafa það hlutverk að aðstoða auglýsendur við val á 

skilaboðum og auglýsingamiðlum svo hámarka megi árangur þeirra með 

lágmarks tilkostnaði. Einnig má nefna fyrirtækið Capacent sem sérhæfir sig 

meðal annars í fjölmiðlamælingum á þeim auglýsingamiðlum sem starfa á 

Íslandi og mæla þar helst lestur dagblaða og tímarita ásamt áhorfi á 

sjónvarpsstöðvar og hlustun á útvarpsstöðvar. 
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1 Auglýsingar, miðlun og fagaðilar 

1.1 Auglýsingar 

Kynningarráðarnir (e. the promotional mix) hafa það hlutverk að samþætta alla 

þætti sem flokkast á einn eða annan hátt undir það að selja eða hvetja 

neytendur til að festa kaup á vörum eða þjónustu fyrirtækja. Hægt er að flokka 

þættina niður í sex megin flokka sem eru auglýsingar (e. advertising), bein 

markaðssetning (e. direct marketing), markaðssetning á netinu (e. internet 

marketing), söluhvatar (e. sales promotion), almannatengsl og fréttaumfjöllun 

(e. public relations) og persónuleg sölumennska (e. personal selling), (Belch og 

Belch, 2007, bls. 17). Auglýsingar eru aðeins einn þáttur í þessu samskiptum 

og munu þær verða sérstaklega skoðaðar í þessari ritgerð en vissulega styðja 

kynningarráðarnir hvern annan þar sem til dæmis getur auglýsing vísað í slóð á 

heimasíðu fyrirtækis. 

Auglýsingar 

Bein 

markaðs 

setning 

Markaðssetning 

á netinu 
Söluhvatar 

Almannatengsl 

og 

fréttaumfjöllun 

Persónuleg 

sölumennska 

 Mynd 1. Kynningarstarfið (Belch og Belch, 2007, bls. 17). 

Samþætt markaðsleg boðmiðlun (e. integrated marketing communication) er 

samþætting allra þeirra þátta innan fyrirtækja sem miðla að því að koma 

skilaboðum til viðskiptavina, hagsmunaaðila, starfsmanna fyrirtækis og 

fjölmiðla. Þetta sjónarhorn leggur áherslu á að öll skilaboð eigi að vera 

samhljóma, ýta undir sömu ímynd fyrirtækisins og gefa til kynna stefnu þess 

og sérstöðu. Ef fyrirtæki til dæmis leggur áherslu á gæði og góða þjónustu, þá 

þarf að miðla því í öllum boðmiðlunarþáttunum sem eru hér á mynd 2 fyrir 

neðan. Samþætt markaðsleg boðmiðlun tekur á öllum þáttum í fyrirtækinu og á 

við um allt auglýsinga- og kynningarefni, útlit vöru, verð, þjónustu, og 

framkomu starfsmanna svo eitthvað sé nefnt. Fyrirtæki hafa áttað sig á nauðsyn 

þess að innleiða hinar ýmsu leiðir í samskiptaferli þess við neytendur og hafa 

þau áttað sig betur og betur á hve nauðsynlegt það sé að fylgjast með, samþætta 
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og stjórna þeim þáttum sem hafa að gera með þessi samskipti þar á milli (Belch 

og Belch, 2007, bls. 24).  

Hér að neðan má sjá mynd af þeim þáttum sem koma við sögu í samþættri 

markaðslegri boðmiðlun. Ljósvakamiðlar og prentmiðlar eru litaðir þar sem 

lagt er áherslu á þá í þessu verkefni.  

 

 

Mynd 2. IMC samskiptakerfi (Belch og Belch, 2007, bls. 24). 

Ætlunin er að skoða þátt auglýsinganna í kynningarstarfinu en auglýsingar eru 

ópersónuleg leið samskipta milli fyrirtækis og neytenda og þjónar þeim tilgangi 

að ná til mikils fjölda. Það sem einkennir helst auglýsingar er það að yfirleitt er 

greitt fyrir þær og yfirleitt snúast þær um að sannfæra neytandann um ágæti 

vöru, þjónustu eða hugmyndar svo hann bregðist við með ákveðnum hætti 

(Chris Fill, 2005, bls. 21). 

Neytendur verða á hverjum degi fyrir tugum ef ekki hundruðum mismunandi 

skilaboða í formi auglýsinga en þessi skilaboð eru ætluð til þess að kveikja 

áhuga þeirra á ákveðinni vöru eða þjónustu. Til þess að gera hlutina einfalda þá 

skiptir máli hvernig skilaboðum er komið til fjöldans því það er ekki bara 

innihaldið sem skiptir okkur máli heldur líka hvernig tjáning þeirra fer fram. 

Vörukynningar í 
sjónvarpi og 
bíómyndum

Kostun
Umtal

(e. word of mouth)

Vöruumbúðir og
staðsetning vöru í

verlunum

Persónuleg 
sölumennska

Miðlar utan 
heimilisins

Markhópur

Ljósvakamiðlar
(Sjónvarp /

Útvarp) 

Prentmiðlar 
(Dagblöð / 
Tímarit)

Almannatengsl 
og fréttaumfjöllun  Internetið 

Bein 
markaðssetning

Söluhvatar 
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Mikilvægt er að skilaboðunum sé komið fyrir í réttan búning fyrir þann hóp 

neytenda sem þau eiga að höfða til. Til þess að þessi skilaboð geti borist 

neytendum þurfa þeir sem standa að baki þeirra að notast við hinar ýmsu leiðir 

og þar eru möguleikarnir margir og þarf því að vanda valið til hins ýtrasta til að 

hámarka árangurinn með sem minnstum tilkostnaði, því kostnaður við birtingar 

á auglýsingunum oft langstærsti kostnaðarliðurinn af heildar fjármagninu við 

markaðssetninguna.  

1.2 Auglýsingamiðlar 

Auglýsingamiðill (e. advertising media) er samskiptaleið sem helst er notuð til 

að koma skilaboðum frá fyrirtækjum til annarra fyrirtækja (e. business to 

business) eða til neytenda (e. business to consumer).  Auglýsingamiðlum er 

skipt niður í prentmiðla (e. print media), ljósvakamiðla (e. brodcasting media) 

og óhefðbundna miðla (e. support media), (William F. Arens, 2006, bls. 476 ). 

Prentmiðlum er skipt í tvo megin flokka en þeir eru dagblöð (e. newspapers) 

annars vegar og tímarit (e. magazines) hinsvegar. Ljósvakamiðlum er skipt 

niður í sjónvarp (e. television) og útvarp (e. radio) og óhefðbundnir miðlar eru 

oft flokkaðir sem miðlar utan heimilis (e. outdoor advertising) og eru það ýmsir 

miðlar einsog auglýsingar á samgöngutækjum (e. transit), auglýsingar í 

flugvélum og bíóhúsum (e. alternative media), auglýsingar í búðum og 

strætóskýlum (e. street furniture) og auglýsingar á útiskiltum (e. billboards). 

(Belch og Belch, 2007, bls. 372, 410 og 415). 

Keypt er auglýsingapláss í dagblöðum eða tímaritum, í útvarpi eða sjónvarpi, á 

netinu, á strætóskýlum, á strætisvögnum, áútiskiltum og svo mætti lengi telja. 

Auglýsingamiðillinn er gríðarlega mikilvægur hlekkur í samskiptum 

auglýsandans við hugsanlega neytendur þar sem hann flytur  skilaboð 

auglýsandans um vöru hans eða þjónustu til neytandans sem hugsanlega tekur 

þá ákvörðun að kaupa þessa tiltekju vöru eða þjónustu. 

Fyrirtæki nota ýmist eina eða fleiri birtingar til þess að koma skilaboðum á 

framfæri til ákveðins markhóps og er það mjög breytilegt eftir annars vegar 
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eðli skilaboðanna og hins vegar eðli hópsins sem verið er að tala til, stundum er 

notaður einn miðill, stundum fleiri, stundum ein birting og stundum fleiri. 

(Chris Fill, 2005, bls. 555-572) 

Til þess að skilaboðunum geti verið komið til neytenda þarf að skoða vel þá 

auglýsingamiðla sem í boði eru, hverjir þeirra styrkleikar og veikleikar eru með 

tilliti til þeirra skilaboða sem verið er að koma til neytenda. Þetta þarf að hafa í 

huga þegar áætlanir eru gerðar um val á auglýsingamiðlum.  

(Trausti Haraldsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009). 

Hér á eftir verður farið yfir prentmiðla og ljósvakamiða og verða helstu 

styrkleikar þeirra og veikleikar skoðaðir. 

1.3 Prentmiðlar 

Eins og áður hefur komið fram er prentmiðlum yfirleitt skipt í tvo aðalflokka, 

dagblöð og tímarit en þeir draga að sér lesendur af mörgum ástæðum. 

Sérstaklega ber að nefna þá ástæðu að prentmiðlar eru afar áhrifaríkir í því að 

koma skilaboðum til markhópa. Flestir neytendur hafa aðgang að dagblöðum 

eða tímaritum sem þeir lesa til að upplýsa sjálfa sig um hvað sé að gerast í 

samfélaginu í gegnum fréttir ásamt sér til skemmtunar og dægradvalar (Chris 

Fill, 2005, bls. 558). 

Á flestum auglýsingamörkuðum er mestu fjármagni varið í auglýsingar í 

prentmiðlum. (Þórmundur Bergsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009). 

Neytendur eiga tilhneigingu til að hafa ákveðnar lestrarvenjur sem gerir það að 

verkum að þeir lesa sömu miðlana aftur og aftur. Sem dæmi þá lesa flestir 

sama dagblaðið á hverjum útgáfudegi ásamt því að lesa einhver ákveðin tímarit 

allt eftir áhugasviði þeirra sem gæti verið viðskipti, íþróttir eða mótorsport. 

Þetta hegðunarmynstur er afar stöðugt sem þýðir það að auglýsendur hafa 

möguleika á því að byggja upp gagnagrunn með aðstoð markaðsrannsókna, 

sem skilgreinir einkenni og áhugasvið lesenda þessa miðla. Þetta gerir það svo 

að verkum að auglýsendurnir geta keypt auglýsingar í þeim miðlum sem lesnir 

eru af þeim neytendum sem þeir telja að þurfi og muni njóta góðs af þeim 
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vörum eða þjónustum sem þeir bjóða uppá (Belch og Belch, 2007, bls. 376-

378). 

Dagblöð eru skilgreind sem miðill sem nær til fjöldans (e. mass media) en 

tímarit sem markhópamiðill (e. target media). Ástæðan fyrir því er sú að 

dagblöðin hafa yfirleitt mjög mikla dekkun en tímaritin mjög mikla 

sérhæfingu. Þannig er auðvelt að ná til fjöldans með auglýsingum í dagblöðum 

annars vegar og til einstakra markhópa í gegnum tímaritin hins vegar.  

1.3.1 Dálksentímetrar 

Stærðir á auglýsingum í prentmiðlum eru mældar í dálksentímetrum (e. 

Column Centimeters). Dálkar eru sá mælikvarði sem notaður er lárétt og 

sentímetrar sá mælikvarði sem notaður er lóðrétt. Hvað hver dálkur er langur 

veltur á því hvernig viðkomandi prentmiðill er uppsettur. 

Dálkar í Fréttablaðið og Morgunblaðið að megninu til fimm sentímetrar á 

breidd með einstaka frávikum einsog í smáauglýsingum og raðauglýsingum þar 

sem dálksentímetrabreidd er önnur. Dálkarnir eru fimm talsins í meginparti 

blaðsins eða þar sem meginmálið er eða 25 sentímetrar samtals (fimm 

sentímetrar X fimm dálkar). Bæði Fréttablaðið og Morgunblaðið eru 40 

sentímetrar á hæð. Heilsíðuauglýsingar eru þær auglýsingar sem þekja heila 

blaðsíðu og í tilfelli Fréttablaðsins og Morgunblaðsins er hún fimm dálkar, 

margfaldað með 40 sentímetrum á hæð eða samtals 200 dálksentímetrar. Þær 

auglýsingar sem skilgreindar eru sem hálfsíður hafa sömu breidd og 

heilsíðurnar eða fimm dálka, margfaldað með 20 sentímetrum á hæð eða 

samtals 100 dálksentímetrar. Opnur eru svo tvær heilsíður sem eru á móti 

hverri annarri þegar blaðið er opnað. Auglýsingahönnuður hannar þá 

auglýsingu í stærðinni  10 dálksentímetrar á breidd og 40 sentímetrar á hæð eða 

samtals 400 dálksentímetrar. Svo er auglýsingin klippt í tvennt og úr verða 

tvær heilsíður. Auglýsingastærðir í prentmiðlum eru mjög breytilegar eða allt 

frá einum dálksentímetri (einn dálkur x 1 sentímetri) upp í opnur. Algengar 

stærðir í fréttablaðinu og Morgunblaðinu eru 2dx10sm, 5dx10sm, 4dx30sm 
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(A4), 5dx 20sm, 5dx40sm og 10dx40sm (Þórmundur Bergsson, munnleg 

heimild, 21. apríl 2009). 

1.3.2 Dagblöð 

Dagblöð eru gríðarlega góður kostur ef ná á til margra í einu eins og áður hefur 

komið fram eru dagblöð skilgreind sem miðill sem nær til fjöldans og nær að 

jafnaði til mjög margra í einu. Tiltölulega ódýrt getur verið að auglýsa í 

dagblöðum þar sem hægt er að kaupa auglýsingar allt frá smáauglýsingum og 

upp í heilsíður eða opnur og fer verðið eftir staðsetningunni, stærðinni og lestri 

viðkomandi dagblaðs. 

Algengt er að fyrirtæki á Íslandi vaxi með dagblöðum sem hefst þá með því að 

byrjað er að birta tiltölulega smáa auglýsingu sem svo stækkar með tímanum 

eftir því sem viðskiptin blómstra hjá viðkomandi aðila og hann fær meiri trú á 

miðlinum (Þórmundur Bergsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009). 

Á Íslandi eru tvö stór dagblöð, Fréttablaðið og Morgunblaðið. Fréttablaðið 

hefur þó mun meiri lestur en Morgunblaðið eða samkvæmt nýjustu könnun 

Capacent sem kom úr í nóvember 2008 eru tæp 64% landsmanna sem lesa 

Fréttablaðið að jafnaði á hverjum útgáfudegi  á móti tæpum 43% sem lesa 

Morgunblaðið að jafnaði á hverjum útgáfudegi. 

1.3.3 Styrkleikar og veikleikar dagblaða 

Tafla 1. Styrkleikar og veikleikar dagblaða (Chris fill, 2005, bls. 558-559). 

Styrkleikar Veikleikar 
Jákvæð ímynd Hátt auglýsingahlutfall 
Neytendur stjórna áreiti auglýsinga 
sjálfir 

Hver síða fær litla lítinn tíma 

Miklir möguleikar á stærðum og 
staðsetningu auglýsinga 

Stuttur líftími 

Margir lesendur Lítil gæði í prentun 
 

Dagblöð hafa almennt jákvæða ímynd þar sem neytendur geta stjórnað því 

hvenær, hvar og hve lengi þeir lesa þau. Neytendur stjórna því einnig hvaða 
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auglýsingar þeir lesa og staldra við. Auglýsendur geta valið úr miklum 

möguleikum á því hvernig þeir vilja koma vörum sínum eða þjónustu á 

framfæri í dagblöðum þar sem hægt er að velja nær endalaust af staðsetningum 

og stærðum, allt eftir eðli skilaboðanna sem þeir vilja koma á framfæri. 

Dagblöð hafa að jafnaði marga lesendur og því er tiltölulega auðvelt að ná 

mikilli dekkun með auglýsingum í dagblöðum. 

Sú samsetning að auglýsingahlutfall í dagblöðum er yfirleitt mjög hátt og að 

hver blaðsíða fær tiltölulega lítinn tíma fyrir framan augu neytandans gerir það 

að verkum að auglýsendur þurfa að vanda verulega til verks þegar hanna á 

skilaboð til að koma á framfæri í dagblöðum eigi þau að ná í gegnum það 

auglýsingakraðak sem er til staðar.  

Sem dæmi má nefna er hlutfall auglýsinga í Fréttablaðinu á flestum dögum um 

eða yfir 60% og á álagstímum einsog rétt fyrir jólin hefur þetta hlutfall farið 

yfir 70% (Þórmundur Bergsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009).  

Þannig getur verið erfitt að koma einföldum skilaboðum á framfæri og sífellt 

verður erfiðara fyrir minni auglýsingarnar að fá athygli við hliðina á þeim 

stærri. Að lokum ber að nefna það að gæði prentunar á dagblöðum og á 

dagblaðapappír eru afar takmörkuð ásamt því að dagblöð hafa mjög stuttan 

líftíma því dagblaðið síðasta útgáfudag er alltaf orðið úrelt næsta útgáfudag 

(Chris fill, 2005, bls. 558-559). 

1.3.4 Tímarit 

Tímarit (e. magazines) einkennast af því að auglýsendur geta komið 

skilaboðum sínum til þröngs markhóps og oft er um að ræða prentun í miklum 

gæðum svo hægt er að koma skilaboðum til ákveðins markhóps sem slík gæði 

höfða vel til. Tímarit hafa að jafnaði lengri líftíma en aðrir prentmiðlar þar sem 

útgáfa þeirra er oft á tíðum einu sinni í mánuði eða einu sinni í viku. Yfirleitt 

eru tímarit keypt í áskrift og má því búast við háum líkum á því að eigandi 

þeirra lesi þau þegar þau berast honum. Tímarit hafa að jafnaði hærri tíðni en 

aðrir prentmiðlar þar sem líftími þeirra er lengri og oft eru þau lesin oftar en 

einu sinni af sama aðilanum og oftar af fleiri en einum aðila hjá áskrifenda 

(Chris Fill, 2005, bls. 559-560). 
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Það hentar einkum vel að auglýsa í tímaritum þegar verið er að auglýsa hluti 

sem eiga að gleðja augað á myndrænan hátt eins og nýja bíla, utanlandsferðir, 

húsgögn og fleira (Þórmundur Bergsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009). 

1.3.5 Styrkleikar og veikleikar tímarita 

Tafla 2. Styrkleikar og veikleikar tímarita (Chris Fill, 2005, bls. 558-559). 

Styrkleikar Veikleikar 
Mikil gæði í prentun Erfitt að bregðast skjótt við samkeppni
Mikil gæði í pappír Langur framleiðslutími auglýsinga 
Myndrænt efni kemur vel út Erfitt að ná mikilli dekkun í markhóp 
Hægt að nálgast sérhæfða markhópa Ekki hægt að nota fyrir auglýsingar 

sem hafa tímaramma 
Mikil gæði hafa jákvæð áhrif á ímynd 
vörumerkja 

 

Langur líftími  
 

Gæði tímaritaprentunar er yfirleitt mjög mikil ásamt því að pappírinn sem 

notaður er í tímaritin er yfirleitt af miklum gæðum, allt upp í háglansandi 

pappír. Myndrænar auglýsingar koma mjög vel út í tímaritum ásamt því að 

auðvelt er að nálgast sérhæfða markhópa í gegnum tímaritin hvort sem um er 

að ræða markhópa með áhuga á stangveiði, útiveru, bílum eða viðskiptum svo 

eitthvað sé nefnt. Einnig er hægt að leika sér með stærðir á auglýsingum og 

staðsetningar og jafnvel koma fyrir innskotum en það eru til dæmis bæklingar 

sem komið er fyrir inni í tímaritinu . Fjallað verður nánar um innskot í næsta 

kafla. Þar sem tímarit eru oft af háum gæðum geta þau lyft þeim vörum sem 

þar eru auglýstar uppá ákveðinn gæðastuðul og aukið við áreiðanleika þeirra í 

augum lesenda. Eins og nefnt hefur verið hafa tímarit yfirleitt langan líftíma og 

í mörgum tilfellum ferðast þau manna á milli eftir að neytendur eru búnir að 

lesa þau og eru því lesin af fleiri aðilum en eiginlegum áskrifendum þeirra, til 

dæmis inná heimilum fólks þar sem áskrifandi er einn en vinir og ættingjar lesa 

það einnig og eins inná biðstofum lækna, á vinnustöðum og á fleiri stöðum.  

Þar sem útgáfudagar tímarita eru oft á tíðum vikulegir eða mánaðarlegir er lítill 

sveigjanleiki í bókunum á auglýsingum og ekki hægt að bregðast við 

auglýsingum samkeppnisaðila með skjótum hætti líkt og í þeim miðlum sem 



    Jóhannes Már Sigurðarson 

 

12 

 

koma út daglega. Eins tekur oft á tíðum lengri tíma að framleiða auglýsingu í 

tímarit sem er þá kostnaðarmeira, þar sem meiri vinna er oft lögð í hana vegna 

gæða prentunarinnar, sérstaklega ef mikið er um myndræna þætti í henni. Þó 

svo að tímarit séu oft á tíðum mjög sérhæfð þá getur verið erfitt að ná öllum 

markhópnum sem ætlunin er að ná í, með einu tímariti. Því þarf oft að velja 

fleiri en eitt tímarit og aðra miðla með til að ná tilætlaðri dekkun á viðkomandi 

markhóp. Erfitt er að auglýsa eitthvað sem hefur tímamörk þar sem líftími 

tímarita er breytilegur og það er slæmt að hafa úrelda auglýsingu í gangi því 

það getur virkað öfugt á markhópinn (Chris Fill, 2005, bls. 559-560). 

1.3.6 Innskot 

Innskot (e. preprinted inserts) er fyrirframprentað efni sem auglýsandinn sendir 

í prentsmiðju dagblaðs eða tímarits og lætur koma fyrir í útgáfunni einhvern 

tiltekinn dag. Þetta geta verið bæklingar, póstkort og hvað annað sem passar 

inn í þessa miðla (William F. Arens, 2006, bls. 498). 

Þegar auglýsandi prentar sjálfur út bækling eða eitt A4 blað sem oft er nefnt 

„einblöðungur“  og kemur því fyrir inni í dagblaði er talað um innskot. Þá 

hefur auglýsandi látið prenta fyrir sig viðkomandi bækling eða einblöðung 

sérstaklega, annað hvort í upplagi dagblaðsins eða í smærra upplagi og sent það 

í prentsmiðju dagblaðsins þar sem sérhannaðar vélar sjá um að koma því fyrir 

inni í viðkomandi dagblaði. Með þessum hætti getur auglýsandi tryggt það að 

lesendur viðkomandi dagblaðs fái bæklinginn þeirra inná eldsúsborð og 

útilokað því að honum sé hafnað við póstkassann í því auglýsingakraðaki 

fjöldapóstsins sem stundum hefur verið kallaður „ruslpóstur“. Þannig nær 

auglýsandi að koma bæklingnum sínum fyrir fjarri öðrum fjöldapósti og á þeim 

stað sem lesandi dagblaðsins hefur komið sér fyrir til að lesa viðkomandi 

dagblað. Þannig getur auglýsandi verið öruggur með að þeir sem segjast lesa 

þetta viðkomandi dagblað verið fyrir skilaboðunum hans (Belch og Belch, 

2007, bls. 399).  

Hægt er að kaupa pláss fyrir innskot hjá bæði Fréttablaðinu og Morgunblaðinu 

hér á Íslandi, annað hvort í allt upplagið eða að hluta til allt eftir því hvort 
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áhugi sé á því að ná til fólks um allt land á höfuðborgarsvæðinu svo dæmi sé 

tekið. Ýmsir möguleikar fyrir innskot eru einnig í boði hjá helstu tímaritum á 

Íslandi (Þórmundur Bergsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009). 

1.4 Ljósvakamiðlar 

Ljósvakamiðlum er vanalega skipt niður í annars vegar sjónvarpsmiðla og 

hinsvegar útvarpsmiðla. Auglýsendur nota þessa miðla mikið þar sem þeir geta 

í flestum tilfellum náð til mjög margra fyrir tiltölulega lítinn kostnað á hvern 

einstakling. Sjónvarp er sá miðill sem fólk notar mest sér til skemmtunar á 

meðan útvarpið er sá miðill sem á hve auðveldast með að ná til fólks utan 

heimilis. Ljósvakamiðlar gera auglýsendum kleift að nota bæði sjónræna og 

hljóðræna þætti í skilaboðum sínum. Það að geta sýnt fram á og útskýrt þá 

kosti sem tiltekin vara færir neytendum bætir lífi og krafti við skilaboð 

auglýsandans. Sjónvarp notar sjónræna og hljóðræna hætti ásamt hreyfingu en 

útvarp notar hljóðræna þætti til að koma skilaboðum til neytenda. Báðir þessir 

miðlar hafa þann möguleika að höfða til tilfinninga í skilaboðum sínum (Belch 

og Belch, 2007, bls. 338-343, 362-367). 

Auglýsingar í ljósvakamiðlum eru yfirleitt stuttar eða að jafnaði um 60, 30 eða 

20 sekúndur og á þetta einnig við um sjónvarpsauglýsingar á Íslandi 

(Ásmundur Þórðarson, munnleg heimils, 20. apríl 2009).  

Auglýsandi kaupir sekúndur þegar hann auglýsir í ljósvakamiðlum. Kostnaður 

á hverja sekúndu fer eftir áhorfi og hlustun viðkomandi dagskrárlið, eftir því 

sem um er að ræða sjónvarp eða útvarp. Því hærri sem hlustunin eða áhorfið er 

á tilteknum tíma því dýrara verður fyrir auglýsandann að kaupa 

auglýsingapláss á viðkomandi stað. Sem dæmi má nefna getur verið afar 

kostnaðarsamt að kaupa 30 sekúndna auglýsingapláss á tilteknum tíma í 

sjónvarpi. Hins vegar þarf að taka til greina hversu margir einstaklingar horfa á 

viðkomandi dagskrárlið í sjónvarpinu og þegar kostnaðinum hefur verið deilt 

niður á þann fjölda þá kemur í ljós að verðið er yfirleitt mjög lágt, eins og áður 

kom fram. Þegar litið er á kostnað í útvarpi er hann tiltölulega lágur 

samanborinn við í sjónvarpi. Þetta er tilkomið vegna þess að það tekur fleiri 
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birtingar fyrir útvarpið að koma skilaboðunum til neytenda en fyrir sjónvarpið 

þar sem útvarpið hefur ekki þá sjónrænu þætti sem sjónvarpið hefur. Þegar 

neytandinn er á ferðinni er erfiðara fyrir hann að melta skilaboð sem koma úr 

30 sekúndna langri auglýsingu í útvarp en þegar hann situr fyrir framan 

sjónvarpið. Þannig komast auglýsingar sem hafa flóknari skilaboð betur til 

skila í gegnum sjónvarpsauglýsingar en útvarpsauglýsingar. Af þessari ástæðu 

hentar útvarpið betur fyrir auglýsingar sem innihalda skilaboð sem krefjast 

lítillar þátttöku eða einbeitningu neytenda. Auglýsingar sem settar eru í 

ljósvakamiðla ættu að miða að því að ná athygli og aukinni vitund neytenda 

ásamt því að auka áhuga neytandans að nota og þar af leiðandi kaupa 

viðkomandi vöru eða þjónustu  (Chris Fill, 2005, bls. 560-563). 

1.4.1 Sjónvarp 

Sjónvarp er sá miðill sem hefur mest áhrif á neytendur þar sem það býr yfir 

þeim möguleikum að nýta samspil sjónar, hljóðs og hreyfingar. Sjónvarp hefur 

líka þá kosti að vera miðill sem nær til mikils fjölda (e. mass media) og þetta 

samspil gerir sjónvarp að áhrifaríkasta og jafnframt að dýrasta 

auglýsingamiðlinum (William F. Arens, 2006, bls. 512).  

Hér á eftir verður fjallað um helstu styrkleika og veikleika sjónvarpsmiðla. 

1.4.2 Styrkleikar og veikleikar sjónvarpsmiðla 

Tafla 3. Styrkleikar og veikleikar sjónvarpsmiðla (Chris Fill, 2005, bls. 562). 

Styrkleikar Veikleikar 
Hár gæðastuðull hefur áhrif á ímynd vöru Stuttar auglýsingar 
Fáir auglýsendur miðað við í útvarpi og 
prentmiðlum 

Hár kostnaður við framleiðslu 

Hefur bæði sjónræna og hljóðræna þætti 
ásamt hreyfingu 

 

Auðvelt að ná mikilli dekkun  
 

Sjónvarpið hefur verulega háan gæðastuðul og það eitt að auglýsa í sjónvarpi 

getur aukið virðingu neytenda gagnvart þeim vörum sem þar eru auglýstar. 
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Það eru tiltölulega fáir auglýsendur í sjónvarpi á Íslandi borið saman við útvarp 

og prentmiðla þar sem kostnaður við framleiðslu auglýsinga er svo miklu hærri 

en í bæði prenti og útvarpi (Ásmundur Þórðarson, munnleg heimild, 20. apríl 

2009). 

Það er auðvelt að koma skilaboðum til skila á stuttum tíma í sjónvarpi þar sem 

það hefur bæði hljóðræna og sjónræna þætti til að spila úr ásamt því að það 

getur notað myndræna hreyfingu. Sjónvarpsmiðlar eru skilgreindir sem miðill 

með mikla dekkun og ná því skilaboðin yfirleitt til mjög stórs hóps sem aftur 

skilar sér í tiltölulega lágum kostnaði á hvern einstakling sem sér auglýsinguna. 

Þar af leiðandi er hægt að koma skilaboðum auðveldlega á framfæri og auka 

virðingu vöru í gegnum sjónvarp en sjónvarp er yfirleitt mikilvægasti miðillinn 

í uppbyggingu vörumerkjavitundar. Þar sem auglýsingar í sjónvarpi eru stuttar 

getur oft þurft margar birtingar til að koma skilaboðunum almennilega til 

neytenda til að kalla fram aukna vitund, skilning og áhuga  gagnvart vörunni 

eða þjónustunni sem verið er að auglýsa. Þetta þýðir að kostnaður við heildar 

birtingar getur orðið mikill ásamt því að framleiðsla á sjónvarpauglýsingum er 

mjög dýr. Þetta gerir það að verkum að sjónvarp sem auglýsingamiðill verður 

fyrir vikið dýrasti auglýsingamiðillinn þegar á heildina er litið (Chris Fill, 

2005, bls. 562). 

1.4.3 Útvarp 

Útvarp sem auglýsingamiðill hefur lengi verið vanmetið. Það sést vel á því hve 

ódýrt það er að auglýsa í útvarpi borið saman við það að auglýsa í sjónvarpi 

eða dagblöðum. Útvarp á Íslandi er þar ekki undanskilið þar sem stærstu aðilar 

á auglýsingamarkaðnum eiga það til að skipta stærstum hluta af sínu 

auglýsingafjármagni á milli sjónvarps- og prentmiðla. Útvarp á Íslandi hefur 

mjög mikla dekkun borið saman við útvarp í til dæmis Bandaríkjunum en 

daglega hlusta um 50% þjóðarinnar á annað hvort Bylgjuna eða Rás 2 en 

þessar tvær útvarpsstöðvar eru þær sem hafa mestu hlustunina á íslenskum 

markaði. Vikuleg dekkun hjá Bylgjunni og Rás 2 nær yfir 80% af þjóðinni að 

jafnaði sem þýðir að yfir 80% þjóðarinnar hlustar á aðra hvora þessa stöð í 
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vikunni. Þetta telst vera mjög mikið ef borið er saman við útvarp úti í heimi og 

er ástæðan talin vera að mestu leyti sú að á Íslandi ríkir fákeppni á 

útvarpsmarkaði á meðan valið hlustenda stendur á milli tuga, hundruða og 

þúsunda útvarpsstöðva úti í heimi (Ásmundur Þórðarson, munnleg heimild, 20. 

apríl 2009). 

Í viðauka 6 gefur að líta niðurstöður úr fjölmiðlamælingum Capacent, á 

útvarpshlustun á Íslandi í viku 16, 2009. 

1.4.4 Styrkleikar og veikleikar útvarpsmiðla 

Tafla 4. Styrkleikar og veikleikar útvarpsmiðla (Chris Fill, 2005, bls. 562). 

Styrkleikar Veikleikar 
Miðill sem er neytt „á ferðinni“ gefur 
möguleika á sérhæfðum skilaboðum 

Hefur eingöngu hljóðræna þætti 

Ódýrt að framleiða auglýsingar Fáir að hluta á hverjum tíma 
Fljótlegt að koma auglýsingu í loftið Þarf að jafnaði háa tíðni auglýsinga 
Höfðar til ímyndunarafls neytenda  

 

Útvarp hefur yfir að ráða sérhæfðum útvarpsþáttum sem laða að sér sérstakan 

hóp af hlustendum. Útvarp er „mobile“ miðill eða miðill sem hægt er að ferðast 

með. Þannig er hægt að koma skilaboðum til þeirra sem eru að ferðast og 

jafnvel þegar neytendur eru að leggja bílum sínum á bílastæðum 

verslunarmiðstöðva eða á öðrum verslunarsvæðum. Framleiðsla á 

útvarpsauglýsingum er kostnaðarlítil ásamt því að hægt er að koma skilaboðum 

til neytenda tiltölulega stutt eftir að hugmynd kemur upp. Sem dæmi ef það er 

snjókoma um morguninn þá er hægt að koma auglýsingu í loftið eftir hádegið 

sem auglýsir snjóskóflur eða kuldaúlpur. Útvarp virkar vel á ímyndunarafl 

neytenda og þar af leiðandi skilja skilaboð sem ná athygli neytanda í gegnum 

útvarpsmiðilinn meira eftir sig en ef neytandinn verður fyrir þeim í gegnum 

aðra miðla. Allt þetta gerir útvarpið að verulega góðum kosti fyrir auglýsendur 

til að koma skilaboðum sínum til neytenda. Þar sem útvarpinu vantar sjónræna 

þætti er erfiðara að ná sterkum áhrifum neytenda en í öðrum miðlum ásamt því 

að erfiðara er að halda hlustandanum við efnið. Á hverjum tilteknum tíma dags 

eru tiltölulega fáir að hlusta í einu og þar sem hlustun á útvarp er tiltölulega 
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dreifð yfir daginn missa neytendur af stórum hluta auglýsinga í útvarpi. Þetta 

gerir það að verkum að það þarf mikla tíðni til að ná almennilega til fjöldans í 

gegnum útvarpsmiðilinn (Chris Fill. 2005. Bls. 555-563). 

1.5 Samspil auglýsingamiðla 

Birtingaáætlun (e. media plan) er sú aðferð sem notuð er til að finna bestu 

leiðina til að koma skilaboðum auglýsenda til markhópsins. Markmið með 

birtingaráætluninni er að finna þá samsetningu miðla sem skilar sem mestum 

árangri með sem minnstum tilkostnaði (Belch og Belch, 2007, bls 303). 

 

Markaðsrannsókn Hlutverk 

miðla 

Hönnun og 

innleiðing stefnu í 

birtingarmálum 

Mat og 

eftirfylgni 

Mynd 3. Hönnun Birtingaráætlunar (Belch og Belch, 2007, bls. 303). 

Sá sem setur saman birtingaáætlun hefur það hlutverk að finna út 

árangursríkustu og um leið hagkvæmustu leiðina til að koma skilaboðum um 

vöruna til neytanda (Ásmundur Þórðarson, munnleg heimild, 20. apríl). 

Það getur þurft að blanda saman auglýsingum í sjónvarpi, útvarpi og 

prentmiðlum til að ná settum markmiðum um dekkun og tíðni. Eins eru sumar 

auglýsingaherferðir þannig að viðkomandi fyrirtæki vill ná skilaboðunum á 

mismunandi hátt til markhópsins en þá er oft byrjað á að setja langar 

auglýsingar í sjónvarp og því svo fylgt eftir með auglýsingum í útvarpi eða 

prentmiðlum. (Þórmundur Bergsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009).  

Fagaðili sem hefur það hlutverk að bóka auglýsingar í hina ýmsu miðla útbýr 

samsetta birtingaáætlun þar sem koma fram allir þeir miðlar og þær birtingar 

sem ákveðnar hafa verið. Í viðauka 3 má sjá samsetta birtingaáætlun sem gerð 

var af MediaCom fyrir herferðina „Umferðar Einar“ fyrir Skeljung. Skeljungur 

er stór auglýsandi á íslenska markaðinum og MediaCom fagaðili sem hefur það 



    Jóhannes Már Sigurðarson 

 

18 

 

hlutverk að hámarka árangur af þessari tilteknu herferð og því taldi höfundur 

við hæfi að láta birtingaáætlun fyrir herferðina fylgja með í viðauka. 

Einnig er mikilvægt að taka tillit til annarra þátta en eingöngu að hámarka 

dekkun og tíðni. Hlutir eins og magn auglýsinga í auglýsingahólfum miðilsins 

geta skipt miklu máli uppá eftirtekt eftir viðkomandi auglýsingu. Einnig er 

mikilvægt að skoða hver kostnaðinn við framleiðslu auglýsinga fyrir 

viðkomandi miðil en það er breytilegt á milli sjónvarps, útvarps eða dagblaða 

ásamt því hvernig miðillinn stendur sig í uppbyggingu vörumerkjavitundar (e. 

Image-building Capability). (Pelsmacker, Geuens og Vand den Bergh, 2007, 

bls. 238). Þetta eru allt þættir sem gott er að skoða og nauðsynlegt að taka inní 

myndina við val á auglýsingamiðlum. 

1.6 Helstu hugtök við gerð birtingaáætlana 

Hér lítum við á helstu hugtök sem notuð eru þegar kemur að gerð 

birtingaáætlana. Þessi hugtök eru lykilatriði í því að hámarka þann árangur sem 

birtingaáætluninni er ætlað að skila. 

1.6.1 Þekja, dekkun og tíðni 

Þegar talað er um þekju (e. coverage) er um að ræða þann heildarfjölda fólks 

sem möguleika hefur á því að heyra eða sjá þau skilaboð sem auglýsing eða 

auglýsingaherferð á að skila. Dekkun (e. reach) er svo sá hluti hópsins sem sér 

auglýsinguna eða auglýsingaherferðina að lágmarki einu sinni yfir ákveðið 

tímabil. Þegar verið er að velja á milli auglýsingamiðla eru skoðaðar tölur yfir 

dekkun þess miðla sem í boði eru. Í sjónvarpinu eru að jafnaði skoðaðar 

dekkunartölur yfir einstaka dagskrárliði og hvernig dekkun er á milli þeirra 

dagskrárliða sem í boði eru til að ákvarða hvort birta eigi auglýsinguna inn í 

dagskrárlið eða á milli dagskrárliða. Í dagblöðum er skoðaður lestur á hvert 

dagblað til að sjá hvaða dekkun hvert dagblað er að ná að jafnaði og hvort 

eitthvað dagblað vikunnar sé að jafnaði meira lesið en annað, eða hvort lestur 

þeirra sé tiltölulega jafn yfir vikuna. Einnig eru vikulegar dekkunartölur 

skoðaðar í dagblöðum til að sjá hversu margir einstaklingar lesa að minnsta 
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kosti eitt dagblað á viku. Í útvarpi eru að jafnaði skoðaðar daglegar 

dekkunartölur eða vikulegar dekkunartölur sem sýna þá hversu margir hlusta í 

ákveðinn lágmarkstíma á viðkomandi útvarpsstöð á dag eða á viku. Tíðni (e. 

frequency) sýnir hversu oft viðkomandi verður fyrir skilaboðunum yfir ákveðið 

tímabil (Belch og Belch, 2007, bls. 301-303). 

Sem dæmi má nefna ef verið er að mæla vikulega dekkun hjá dagblaði eru 

sumir einstaklingar sem lesa eitt dagblað á viku, aðrir lesa tvö og sumir öll. 

Þannig verður til ákveðin vikuleg dekkun hjá viðkomandi dagblaði og ákveðin 

tíðni. Ef allir lesendur myndu lesa öll dagblöð vikunnar væri um að ræða X% 

dekkun með tíðnina sjö ef um væri að ræða útgáfu alla sjö daga vikunnar. Þar 

sem nánast útilokað er að allir lesendur lesi öll dagblöð vikunnar er hver 

lesandi skoðaður og hve mörg blöð hann les á viku og meðaltalið reiknað út. 

Þannig verður til X dekkun á viku hjá viðkomandi dagblaði með tíðnina X eða, 

það lesa X margir þetta viðkomandi dagblað á viku, að jafnvaði X mörg blöð 

hver (Ásmundur Þórðarson, munnleg heimild, 20. apríl 2009). 

1.6.2 GRP/TRP 

Birtingastjórinn notast oft við ákveðinn mælikvarða til að komast að því hversu 

marga hann mögulega getur náð í með ákveðinni samsetningu birtinga. 

Mælikvarði sem margfaldar saman áhorf á dagskrárliðina og þá meðaltíðni sem 

þeir hafa eða, dekkun margfaldað með tíðni. Útkoman verður svokallaðir GRP 

punktar (e. gross rating points) eða TRP punktar (e. target rating points), allt 

eftir því hvort um er að ræða heildarhópinn sem mældur er eða ákveðinn 

markhóp innan heildarhópsins, sem er skilgreindur þrengri en heildarhópurinn 

en GRP stendur fyrir heildarhópinn og TRP fyrir markhópinn (Belch og Belch, 

2007, bls. 320).  

Það gefur auga leið að ef markmiðið er að ná 100 GRP þá er hægt að ná því 

með einni birtingu í sjónvarpsþætti sem hefur 100% áhorf, 2 birtingum í 

sjónvarpsþætti sem hefur 50% áhorf, 4 birtingum í sjónvarpsþætti sem hefur 

25% og svo framvegis. Allt þetta gefur GRP sem er 100 eða, dekkun 

margfölduð með tíðni verður 100 í öllum þessum tilfellum. Mikilvægt er að 



    Jóhannes Már Sigurðarson 

 

20 

 

skilgreina markmið um þessa GRP eða TRP punkta og hvernig æskileg 

samsetning dekkunar og tíðni ætti að vera (Hálfdan Steinþórsson, munnleg 

heimild, 20. apríl 2009).  

Hægt væri að setja sér markmið um að hafa dekkun ekki undir 40% og tíðni 

ekki undir fjórum og finna svo GRP markmiðið útfrá þessum skilyrðum. 

Hvernig þessum markmiðum er háttað fer svo eftir þeim skilaboðum sem verið 

er að koma til fólksins. 

1.7 Auglýsingastofur og birtingahús 

Á öllum auglýsingamörkuðum eru starfandi auglýsingastofur og birtingahús. 

Þessi fyrirtæki sérhæfa sig í þjónustu með það að markmiði að hámarka 

arðsemi á hverja krónu sem auglýsandi ver í kostnað við markaðssetningu á 

þeim vörum sem hann hefur uppá að bjóða. Hlutverk auglýsingastofunnar er 

allt frá hugmyndavinnu og að framleiðslu auglýsinga á meðan hlutverk 

birtingahússins er að hafa samskipti við fjölmiðla og hámarka þann fjölda sem 

verður fyrir skilaboðunum með sem minnstum tilkostnaði. Á auglýsingastofum 

og birtingahúsum starfa sérfræðingar á öllum sviðum sem hafa að jafnaði meiri 

þekkingu og reynslu en starfsmenn innan fyrirtækja auglýsenda á þeim sviðum 

sem nauðsynlegt er að skoða þegar kemur að auglýsingamálum. Innan veggja 

þessa fagaðila getur reynst mikil þekking á þeim markaði sem auglýsandi 

starfar á, auk þess sem möguleiki er á því að auglýsingastofan hafi áður unnið 

náið með fyrirtæki sem er í samkeppni við auglýsandann, sem getur veitt 

auglýsandanum ákveðna sýn inní samkeppnina (Belch og Belch, 2007, bls. 81-

82).  

Það mætti segja að auglýsingastofur á Íslandi sérhæfi sig í allt frá því að taka 

þátt í sköpun hugmynda og annarri hugmyndavinnu að framleiðslu á 

auglýsingunni. Góð auglýsing hefur mikla hugmyndavinnu á bakvið sig þar 

sem hugsað hefur verið um markhópinn og hvaða skilaboð höfði best til hans 

og því ætti ekki að vanmeta þennan þátt. Allar auglýsingar ættu að hafa það að 

markmiði að hámarka svörun markhóps síns (Ásmundur Þórðarson, munnleg 

heimild, 20. apríl 2009). 
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1.8 Áhrif auglýsinga á hegðun neytenda 

Neytendur verða fyrir gríðarlegu magni skilaboða á hverjum degi. Sum þessara 

skilaboða er beint að þeim en ef svo er þá er viðkomandi einstaklingur í 

ákveðnum skilgreindum markhóp fyrir ákveðna skilgreinda vöru.  

Eitt að meginhlutverkum markaðsstjóra er að reyna að skilja hvað gerist í huga 

neytenda þegar þeir verða fyrir þessum skilaboðum, sem fær þá svo á endanum 

til að hegða sér með ákveðnum hætti. Það er margt sem hefur áhrifa á 

kauphegðun neytenda, svo sem samfélagslegir, félagslegir, persónulegir og 

sálfræðilegir þættir (Kotler, 2003, bls. 183). Það myndi sprengja ramma 

ritgerðarinnar ef farið yrði nánar í þessa þætti, en mikilvægt er að hafa þá í 

huga þegar verið er að hanna birtingaáætlun. 

Kaupferli neytenda (e. consumer desision making process) er venjulega 

flokkað sem ferli sem neytandinn fer í gegnum við kaup á vöru eða þjónustu. 

Þar koma ákveðnir sálfræðilegir þættir við sögu einsog hvati, skynjun, hegðun, 

innleiðing og lærð hegðun og er því þetta ferli mikilvægt fyrir þann sem sér um 

auglýsinga- og birtingamálin þar sem þeir hafa það hlutverk að hafa áhrif á 

þessa þætti hjá neytendum (Belch og Belch, 2008, bls. 107). 

 Á mynd 1 má sjá líkan af ákvörðunarferli neytenda og hvaða þættir koma þar 

við sögu. 

A. Áfangar í ákvörðunarferli kaupenda 

Skilgreining 
vandamáls 

Leit að 
upplýsingum 

Val 
möguleika 

Ákvörðun um 
kaup 

Mat eftir 
kaup 

 

B. Sálfræðilegir þættir 

Hvati Skynjun 
Mótun 
hegðunar 

Innleiðing Lærð hegðun 

Mynd 4. Ákvörðunarferli neytenda (Belch og Belch, 2007, bls. 107). 

Aðal markmið auglýsandans er að ná til líklegra neytenda og hafa áhrif á þeirra 

kauphegðun. Um leið og miðillinn færir neytendum skilaboðin í formi 
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auglýsinga fer „tölva hugans“ í gang og vinnur úr þeim upplýsingum sem 

honum bárust með auglýsingunni, í gegnum miðilinn (Belch og Belch, 2007, 

bls. 107). 

Sem dæmi má nefna ef neytandi sér auglýsingu um nýjan bíl gæti komið upp 

það „vandamál“ í huga hans að bílinn hans væri ekki nógu góður. Hann færi að 

leita á bílasölum að nýjum bíl og færi þannig inní ferlið „leit að upplýsingum“. 

Hann velur sér þann bíl sem honum líst best á og kaupir hann og fer þannig í 

gegnum „val möguleika“ og „ákvörðun um kaup“. Svo kemst hann að því að 

bíllinn stenst annaðhvort væntingar hans eða ekki og þar með hefur hann lokið 

síðasta stiginu sem er „mat eftir kaup“. Það er hlutverk auglýsandans að hvetja 

neytandann til að a) fá áhuga á að kaupa nýjan bíl og b) að kaupa einhvern 

tiltekinn bíl. Til þess að „ná árangri í huga neytenda“ þá þarf auglýsandi að ná 

árangri með áhrifum á þá sálfræðilegu þætti sem þar koma við sögu, til að 

„stýra“ honum í rétta átt (William F. Arens, 2006, bls. 146-164). 

Allt auglýsingastarf miðast að því reyna að hafa áhrif á hegðun neytenda og 

reyna að fá þá til að sannfærast um að ákveðin vara eða þjónusta sé það sem 

þeir þarfnist. Þetta krefst mikillar vinnu, færni og reynslu þeirra sem að því 

koma ef ná á hámarks árangri (Trausti Haraldsson, munnleg heimild, 21. apríl 

2009). 

1.9 Mælingar á árangri 

Til þess að vita það hvort verið sé að ná árangri er nauðsynlegt að fyrirtæki 

setji sér markmið og stundi mælingar á því sem það tekur sér fyrir hendur í 

auglýsingamálum. Það eru ferns konar markmið sem fyrirtæki ættu að setja sér 

til að ná hámars árangri í auglýsingamálum en það eru: 

 

1. Markaðsmarkmið (e. market goals) 

Með markaðslegu markmiði er átt við að fyrirtæki skoði vel stöðu sína á 

markaði og setji sér markmið um hvar það vilji vera statt að 

auglýsingaherferðum loknum (Belch og Belch, 2007, bls 597-599). 
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Þetta gæti verið í formi markaðshlutdeildar en fyrirtæki sem væri með 12% 

markaðshlutdeild gæti sett sér markmið með að vera komið í 20% 

markaðshlutdeild innan ákveðins tíma (Ásmundur Þórðarson, munnleg 

heimild, 20. apríl 2009). 

 

2. Sölumarkmið (e. sales goals) 

Tekjustreymi fyrirtækisins skiptir að sjálfsögðu höfuð máli í rekstri þess. Til 

þess að átta sig á því hvort auglýsingamálin séu að skila tilætluðum árangri þá 

þarf að setja markmið um sölu. Fyrirtæki sem selur fyrir 20 m.kr. á mánuði í 

dag gæti sett sér markmið að vera komið með þá tölu uppí 25 eða 30 m.kr. á 

mánuði eftir ákveðinn tíma. Það þarf að fylgjast náið með sölunni fyrir, á 

meðan og eftir auglýsingaherferð til að sjá og meta árangur hennar á sölu 

fyrirtækisins. Eins er gott að fylgjast með beinum áhrifum á milli 

auglýsingakeyrslu (Belch og Belch, 2007, bls 597-599). 

Dæmi um þessi beinu áhrif gæti verið það að fyrirtæki væri í auglýsingaherferð 

sem væri sett upp þannig að yfir herferðina kæmi nokkurra daga pása á 

birtingum auglýsinga. Þá gæti salan hugsanlega sveiflast niður á við og ef það 

gerðist þá væri um bein áhrif á milli auglýsingakeyrslunnar og sölunnar að 

ræða en oft er það þannig að um óbein áhrif er að ræða og þá hefur sjálf 

auglýsingakeyrslan ekki svona mikil áhrif yfir styttri tíma (Ásmundur 

Þórðarson, munnleg heimild, 20. apríl 2009). 

 

3. Auglýsingamarkmið (e. advertising objectives) 

Ekki er alltaf hægt að gefa sér það að auglýsing „selji“ vöruna að sjálfsdáðum. 

Oft þjóna sjálfar auglýsingarnar bara einu af mörgum hlutverkum í öllu 

söluferlinu, þær gætu haft það hlutverk að fá viðskiptavini til að koma í 

fyrirtækið og í fangið á sölumönnum, sem myndu svo sjá um afganginn af 

söluferlinu (Belch og Belch, 2007, bls 597-599). 

Tökum sem dæmi bílaumboð, þá væri hægt að koma teljara fyrir í anddyri 

umboðsins sem teldi fjölda þeirra sem löbbuðu inn í viðkomandi umboð og 

mæla það og greina hvernig auglýsingakeyrslan hefur haft áhrif á heimsóknir 
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viðskiptavina í fyrirtækið, óháð sölutölum. Eins væri gott að mæla og fylgjast 

náið með innhringingum í fyrirtækið eða heimsóknum á heimasíðu þess fyrir, á 

meðan, og eftir auglýsingaherferð og eins beinum áhrifum líkt og í sölulegu 

markmiðunum (Ásmundur Þórðarson, munnleg heimild, 20. apríl 2009). 

4. Birtingamarkmið (e. Media Goals) 

Fjórða markmiðið er svo birtingarmarkmið þar sem sett er markmið um að ná 

einhverri vissri dekkun en dekkun er hversu stórt hlutfall af markhópnum sér 

viðkomandi auglýsingu (Belch og Belch, 2007, bls 597-599). 

Hægt er að setja TRP eða GRP markmið og það er það sem fagaðilar í 

birtingamálum gera (Ásmundur Þórðarson, munnleg heimild, 20. apríl 2009). 

 

Það að skoða árangur auglýsinga fyrir og eftir herferðir eða auglýsingakeyrslu 

hefur í för með sér marga kosti. Ef markaðsstjóri veit hvort ákveðin 

auglýsingaleið er að skila honum árangri eða ekki getur hann komist hjá því að 

eyða peningum í eitthvað sem skilar engu til baka, það gæti verið að hann væri 

búinn að kaupa mikið af auglýsingum í einhverjum ákveðnum miðli sem hann 

teldi að væri að skila ásættanlegum árangri þegar svo væri ekki. Ástæðan fyrir 

því að hann myndi ekki koma auga á það gæti til dæmis verið sú að hann væri 

á sama tíma að auglýsa í öðrum miðlum og sæi þannig ekki þá viðbót við 

heildareftirspurn sem þessi ákveðni auglýsingamiðill væri að skila honum. Það 

er útilokað fyrir hann að vita það nema gera sérstaka mælingu á árangri þessa 

tiltekna miðils og þar af leiðandi að komast að því hvort hann sé að eyða 

peningum í óþarfa eða ekki. Þetta er útilokað að vita nema fylgjast með því 

hvað hver auglýsingamiðill eða auglýsingaleið er að gera fyrir vöruna. Önnur 

ástæða fyrir því að nauðsynlegt sé að halda úti mælingum á árangri er sú að 

það gæti komið í ljós að það að færa hluta af því auglýsingafjármagni sem 

fyrirtækið er að nota í hefðbundnum auglýsingum yfir í óhefðbundnar 

auglýsingar. Það gæti komið í ljós að kostun á ákveðnum dagskrárlið eða önnur 

óhefðbundin leið myndi auka söluna á viðkomandi vöru til muna. Þetta er 

óhjákvæmilegt að koma auga á nema fyrirtækið sé virkt í því að prufa sig 
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áfram og mæla árangur þess sem það tekur sér fyrir hendur (Belch og Belch, 

2007, bls. 598).  

Hlutir eins og þeir að skilaboð virðast oft einföld í eyrum þeirra sem þekkja 

vöruna vel en mjög flókin í eyrum þeirra sem ekki þekkja vöruna geta komið 

upp. Flestir þekkja það að hafa einhvern tímann hugsað með sér hvaða vöru sé 

verið að auglýsa þegar þeir sjá auglýsingu. Það er ekki ólíklegt að þetta hafi 

verið ástæðan fyrir því. Til að koma í veg fyrir þetta þarf að vita hvernig 

neytendur skynja vöruna og það þarf að gera með mælingum. Eins og kynnt 

var í kafla 1.8 þá skipta sálfræðilegir þættir miklu máli ef auglýsandi á að ná 

árangri í því að breyta hegðun neytenda. Með mælingum er hægt að komast að 

því hvað er að gerast í sálfræðilega ferlinu sem kynnt var í kaflanum, hvaða 

hvatar liggja að baki, hvernig skynjunin er, hvernig menn leita eftir 

upplýsingum og fleira. Því leiðir það óneitanlega til meiri virkni í samskiptum 

við neytendur að stunda mælingar.  

Síðast en ekki síst er mikilvægt að setja ákveðin markmið eða búa til ákveðnar 

væntingar til þeirrar auglýsingaherferðar sem er að fara í gang til að komast að 

því, að henni lokinni, hvort hún hafi skilað tilætluðum árangi. Hvort sem hún 

hefur svo skilað tilætluðum árangri er mikilvægt að koma auga á þá þætti, bæði 

jákvæða og neikvæða, sem höfðu áhrif þar á (Trausti Haraldsson, munnleg 

heimild, 21. apríl 2009). 
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2 Auglýsingamarkaðurinn á Íslandi 

Markmiðið með þessum kafla er að veita fyrirtækjum yfirsýn yfir 

auglýsingamarkaðinn á Íslandi, hverjir helstu auglýsingamiðlarnir eru, hvaða 

fagaðilar starfa á markaðinum og hverjir stærstu auglýsendurnir í prent- og 

ljósvakamiðlum á Íslandi eru. 

Auglýsingamarkaðurinn á Íslandi samanstendur af prentmiðlum, 

ljósvakamiðlum, netmiðlum og óhefðbundnum miðlum einsog aðrir 

auglýsingamarkaðir úti í hinum stóra heimi. Þeir miðlar sem mest eru notaðir 

af auglýsendum eru Fréttablaðið, Morgunblaðið, Ríkissjónvarpið, 

Ríkisútvarpið, Stöð 2, Bylgjan, Fm957, www.mbl.is og www.visir.is . Þessir 

miðlar spanna um 80% Af auglýsingamarkaði á Íslandi (Ásmundur Þórðarson, 

munnleg heimild, 20. apríl 2009). Þess vegna ákvað höfundur að skoða þá 

sérstaklega í þessari ritgerð. 

2.1 Ráðgjafa- og rannsóknafyrirtæki 

Á Íslandi starfa nokkur ráðgjafa- og rannsóknafyrirtæki sem bjóða upp á hinar 

ýmsu leiðir sem nýtast auglýsendum vel við að ná hámarks árangri í sínum 

auglýsingamálum. Fyrirtækið Capacent sér að framkvæma fjölmiðlarannsóknir  

á Íslandi. Misjafnt er milli landa hvaða aldurshópur er mældur en á Íslandi er 

það hópurinn 12 til 80 ára, bæði kyn og er því dreift um landið (Ásmundur 

Þórðarson, munnleg heimild, 20. apríl 2009).  

Dagblöð eru mæld með símakönnunum þar sem hringt er í fólk sem lent hefur í 

úrtakinu og það spurt hvernig það hafi hagað lestri sínum daginn áður og er 

þannig lestur hvers tölublaðs dagblaðanna mældur og útúr því er reiknaður 

ýmsar stærðir svo sem meðal lestur yfir vikuna, meðal lestur á tölublað og 

fleira sem birtingastjórar nota til að taka ákvörðun um birtingu auglýsinga. 

Hægt er að taka út þá aldurshópa sem hver auglýsandi óskar eftir og sjá þannig 

lestur tiltekins markhóps innan hópsins 12 til 80 ára. Niðurstöður úr mælingum 

á dagblaðalestri er dreift á fagaðila á tveggja mánaða fresti (Þórmundur 

Bergsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009).  
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Mælingar á áhorfi og hlustun á ljósvakamiðla eru hinsvegar með öðru sniði en 

árið 2007 hófust svokallaðar PPM mælingar (e. portable people meter) þar sem 

mælingar eru frá morgni til kvölds og niðurstöður teknar saman vikulega og 

sendar á fagaðila. PPM mælingarnar eru framkvæmdar með þeim hætti að 

einstaklingar í úrtakinu eru úthlutað litlu PPM tæki sem þeir ganga með frá 

morgna til kvölds. Hér að neðan má sjá mynd af þessum útbúnaði.  

Mynd 6. Tækin á bakvið PPM fjölmiðlamælingarnar (Rúv, 2008, PPM mælingar). 

Þetta litla tæki nemur hljóðmerki sem mannseyrað greinir ekki en er komið 

fyrir í útsendingum sjónvarps- og útvarpsstöðva. Þegar viðkomandi 

einstaklingur fer svo í háttinn þá tekur hann tækið af sér og stingur því í 

hleðslutæki heima hjá sér sem tengt er með nettengingu við Capacent og hleður 

tækið þannig upplýsingum um áhorf og hlustun viðkomandi aðila yfir daginn, 

beint í gagnagrunn Capacent. Svo eru þessar upplýsingar greindar og flokkaðar 

og sendar út til þeirra er þær kaupa (Guðni Rafn Gunnarsson, munnleg heimild, 

18. mars 2009). 

Tækin sem notuð eru við PPM mælingarnar

Kóðunartæi sem flokkar upplýsingar, 

sem berast úr hleðslutækinu í mótaldið

Mælitækið sem fólk 
gengur með á sér

Hleðslutæki sem fólk 
hleður tækið í

Mótald sem tekur á 
móti upplýsingum, úr 

hleðslutækinu,  
staðsett hjá Capacent
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Í viðauka 5 gefur að líta greiningu úr PPM tölum sem tekin var út af Valgeiri 

Vilhjálmssyni, markaðsrannsóknastjóra RÚV, fyrir viku 16, 2009. Tölurnar eru 

annarsvegar fyrir sjónvarp og hinsvegar fyrir útvarp. Þessar upplýsingar eru 

teknar út vikulega af markaðsrannsóknastjóra RÚVog sendar fyrirtækjum. 

Unnin eru sölugögn uppúr þessum tölum sem höfundur ritgerðarinnar sér um 

að gera í sínu starfi hjá Rúv. Einnig eru þessar tölur notaðar innan Rúv til að 

fylgjast vel með þróun hlustunar og áhorfs, til dæmis á þætti sem eru nýir á 

dagskrá hjá Rúv. Það sem fram kemur í viðaukanum er aðeins partur af stærri 

greiningu sem framkvæmd er af Rúv í hverri viku. 

 Capacent stendur einnig fyrir neyslu- og lífsstílskönnun Gallup en í þeirri 

könnun eru Íslendingar á aldrinum 12-75 ára spurðir um ríflega 2000 atriði sem 

snúa að neyslu þeirra, áhugamálu, tómstundum, viðhorfum og eignum. Neyslu- 

og lífstílskönnun Gallup er framkvæmd einu sinni á ári og eru niðurstöður 

greindar eftir kyni, aldri, búsetu, starfi og fjölskyldutekjum. Fagaðilar fá svo 

gögnin og vinna úr þeim í forriti sem er sérhannað í slíka vinnslu og kallast 

Memphis (Capacent, 2009a, sótt 22. apríl 2009). Auk ofangreindra þátta þá 

býður Capacent fyrirtækjum uppá mjög víðtæka þjónustu og má hér nefna svo 

sem auglýsingamælingar, auglýsingarýni, ánægjuvogina, ímyndarýni, 

markaðsrýni, markhópagreiningu, rýnihópa, viðhorfarýni, vörumerkjamælingu 

og fleira (Capacent, 2009b, sótt 22. apríl 2009). 

Þessir fagaðilar bjóða uppá mjög víðtæka þjónustu fyrir viðskiptavini eins og 

markaðsrannsóknir sem er gríðarlega nauðsynlegr til þess að læra að þekkja og 

skilja sinn markhóp nægjanlega vel til að vera í stakk búinn til að hanna 

skilaboð sem höfða með sterkum hætti til hans. Ef þetta er ekki gert er nær 

útilokað fyrir fyrirtæki að geta tjáð sig með góðu móti við sinn markhóp og þar 

af leiðandi erfitt að ná hámarks árangri (Trausti Haraldsson, munnleg heimild, 

20. Apríl 2009). 

Tilgangur markaðsrannsókna er margþættur, fyrst og fremst kallar aukin 

samkeppni á vandaðri vinnubrögð og fyrirtæki þurfa að þekkja viðskiptavini 

sína nægjanlega vel til að taka réttar ákvarðanir sem byggjast á staðreyndum en 
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ekki tilfinningu. Nokkur dæmi um ástæður þess að ráðast í markaðsrannsókn 

gætu verið eftirfarandi: Til að kanna ánægju viðskiptavina með vörur 

fyrirtækisins eða þjónustu, til að læra að þekkja þarfir viðskiptavina til að geta 

búið til vörur eða þjónustu til að uppfylla þær, greina neyslumynstur ólíkra 

markhópa, til að kanna ímynd fyrirtækisins og til að kanna og meta árangur af 

auglýsingaherferðum og fleira (ParX, 2009, sótt 23. apríl 2009). 

2.2 Auglýsingastofur og birtingahús á Íslandi 

Á Íslandi eru margar auglýsingastofur og mörg birtingahús. Þessi fyrirtæki hafa 

það hlutverk að aðstoða viðskiptavini sína við að koma skilaboðum til 

neytenda með það að markmiði að ná hámarks árangri.  

Upphaf auglýsingastofa og birtingarhúsa á Íslandi má að megninu rekja til 

lítilla auglýsingastofa sem buðu ekki uppá mikla þjónustu en flestar 

auglýsingastofurnar voru stofnaðar af auglýsingateiknurum og með þann 

tilgang að framleiða auglýsingar fyrir dagblöð. Þetta skýrir að hluta til af 

hverju dagblöð eru tekjuhæstu auglýsingamiðlarnir á íslenskum 

auglýsingamarkaði enn þann dag í dag. Birtingarhúsin komu seinna og spruttu 

þau að mestu útfrá auglýsingastofunum. Samband auglýsingastofa og 

birtingarhúsa hefur rokkað fram og til baka ef svo mætti að orði komast, þetta 

hófst með miklu samstarfi, svo færðust þessir aðilar í sér einingar en nú eru 

stærstu auglýsingastofurnar og birtingarhúsin flest komin í eitthvað samstarf og 

í nokkrum tilfellum undir sömu eigendur (Þórmundur Bergsson, munnleg 

heimild, 21. apríl 2009). 

Markaðsstarfið snýst um mun meira en auglýsingamálin en auglýsingastofur og 

birtingahús einbeita sér eingöngu að því hvernig hámarka megi áhrif 

auglýsinga á meðan markaðsstjórinn þarf að sinna mörgum öðrum þáttum 

markaðsstarfsins líka. Fagaðilar hafa aðila innandyra sem hafa mjög mikla 

reynslu af auglýsingamálum þar sem starfið þeirra snýst eingöngu um þann 

hluta markaðsmálanna og þessi sérstaða gerir það að verkum að árangurinn 

verður betri en ef markaðsstjórinn sæi um þetta sjálfur. Þar að auki er 

gríðarlegu fargi um leið létt af markaðsstjóranum þegar hann er öruggur um að 
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auglýsingamálin hans séu í öruggum höndum (Trausti Haraldsson, munnleg 

heimild, 21. apríl 2009). 

Umsvipamestu auglýsingastofurnar og birtingahúsin á Íslenskum markaði eru, 

þó ekki raðað eftir stærð, Nonni og Manni (auglýsingastofa og birtingahús), 

Auglýsingamiðlun (birtingahús), MediaCom (birtingahús), ABS fjölmiðlahús 

(birtingahús), Birtingahúsið (birtingahús), Gott Fólk (auglýsingastofa), Ratsjá 

(birtingahús), Fíton (auglýsingastofa), Johnson og Lemacks (auglýsingastofa), 

Pipar (auglýsingastofa), Vatíkanið (auglýsingastofa), Hvíta húsið 

(auglýsingastofa). Auglýsingastofurnar sjá um og taka þátt í hugmyndavinnu 

og framleiðslu auglýsinga fyrir auglýsendur á meðan birtingahúsin eru í 

samskiptum við fjölmiðla og aðra seljendur auglýsinga á íslenskum markaði og 

sjá um að reikna út og finna hagkvæmustu leiðina fyrir auglýsendur að koma 

sínum skilaboðum á framfæri í þeim auglýsingamiðlum sem eru á 

markaðinum. 

2.3 Stærstu auglýsingamiðlar á Íslandi 

Á Íslandi eru fjölmargir auglýsingamiðlar en þeir stærstu, hvort sem mældir eru 

eftir veltu eða keyptu auglýsingaplássi, eru að finna í sjónvarpi og dagblöðum 

(Þórmundur Bergsson, munnleg heimild, 21. apríl 2009). 

Stærstu prent- og ljósvakamiðlarnir á Íslandi eru eftirtaldir: 

 Sjónvarp 

o Ríkissjónvarpið – sjónvarp, Stöð 2 og Skjár Einn 

 Útvarp 

o Bylgjan, Ríkissjónvarpið – Rás 1 og Rás 2 og FM957 

 Dagblöð 

o Fréttablaðið og Morgunblaðið 

 Tímarit 

o Nýtt Líf, Mannlíf, Hús og Híbýli, Vikan, Séð og heyrt, Lifandi 
vísindi, ýmis héraðsblöð fyrir smærri landsvæði og fleiri. 
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2.4 100 stærstu auglýsendurnir 

Í viðauka 2 og 3 er að finna lista yfir 100 stærstu auglýsendurna í sjónvarpi og 

dagblöðum á íslenskum auglýsingamarkaði. Þessi listi er tekin úr 

„Auglýsingamarkaði Capacent“ sem er ein þjónustuleiðin sem fyrirtækið 

Capacent býður uppá þar sem fylgst er með því hvar auglýsendur birta sínar 

auglýsingar. Auglýsingar eru skráðar niður samkvæmt ákveðnu kerfi og eru 

aðgengilegar að hádegi næsta dag eftir birtingu svo auglýsandi getur fylgst 

daglega með því hvernig samkeppnisaðilar sínir birta og dreifa sínum 

auglýsingum í sjónvarpi og dagblöðum. Ef tekið er dæmi með listann yfir 

prentmiðlana þá er hann mældur í dálksentímetrum. Þar má glögglega sjá að 

Remax og Samfélagið eru stærstu auglýsendur í prentmiðlum. Þetta er tilkomið 

vegna annars vegar fasteignaauglýsinga Remax og hins vegar daglegra 

bíóauglýsinga samfélagsins sem rekur Sambíóin. Þar sem um daglegar 

auglýsingar er að ræða kaupa þessi tvö fyrirtæki flesta dálksentímetra í 

dagblöðum að jafnaði. Þetta er hins vegar aðeins einn mælikvarði því það þarf 

ekki að vera að þessir aðilar séu að eyða mesta fjármagninu á markaðinum. Þau 

kaupa svo mikið magn að þau fá mjög háa afslætti en yfirleitt er farið töluvert 

útfyrir hefðbundin afsláttarmörk ef um slíkt magn er að ræða. Listinn gæti því 

hæglega litið öðruvísi út ef teknir væru saman 100 stærstu auglýsendurnir eftir 

veltu. Hægt er að kaupa aðgang að „Auglýsingamarkaði Capacent“ af Capacent 

og hafa flestir fagaðilar aðgang að þessum upplýsingum. Eins eru allir 

miðlarnir sem mældir eru með áskrift að þessum upplýsingum til að fylgjast 

með hlutdeild sinni á markaði og í hvaða auglýsingamiðlum auglýsendur eru 

að birta (Ásmundur Þórðarson, munnleg heimild, 20. apríl 2009).  
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3 Rannsókn 

3.1 Viðtöl 

Höfundur ákvað að velja viðtöl sem rannsóknaraðferð við gerð verkefnisins. 

Hann taldi bestu leiðina að taka viðtöl við aðila með mikla reynslu af íslenska 

auglýsingamarkaðinum þar sem það myndi varpa skýrara ljósi, en aðrar 

rannsóknaraðferðir, á það hvernig auglýsendur gætu náð hámarksárangi. 

Sameiginleg reynsla viðmælenda er gríðarleg og kemur úr hinum ýmsu 

mikilvægu hornum auglýsingageirans.  

Sú viðtalsaðferð sem valin var voru hálf opin viðtöl en þar fær viðmælandi 

mjög mikið frelsi í svörum sínum. Höfundur var búinn að útbúa ákveðin 

efnisatriði út frá fræðunum sem hann langaði að fá svör við. Opnar spurningar 

eru meira almenns eðlis en lokaðar og hefur sá sem viðtalið tekur það verkefni 

að hvetja viðmælandann áfram í að taka virkan þátt í viðtalinu á sama tíma og 

óviðkomandi spjalli er haldið í lágmarki (Peter Chisnall, 2005, bls. 191). 

Viðtölin voru öll tekin upp og stóðu þrjú þeirra í um klukkustund og eitt þeirra 

í hálfa klukkustund. 

Viðmælendur voru allir valdir út frá mikilli reynslu þeirra af íslenska 

auglýsingamarkaðinum og eru þeir birtingastjórar, markaðsstjórar, 

markaðsrannsóknastjórar og sölustjórar sem allir hafa starfað lengi á íslenskum 

auglýsingamarkaði, hafa góða menntun í markaðsfræðum og njóta allir 

virðingar sem fagaðilar á auglýsingamarkaði á Íslandi.  

Viðmælendurnir voru: 

Þórmundur Bergsson, framkvæmdastjóri MediaCom á Íslandi 

(www.mediacom.is) en MediaCom er ein stærsta keðja markaðs- og 

birtingahúsa í heiminum, starfrækt í 89 löndum víðsvegar um heiminn. 

Þórmundur er menntaður frá Háskóla Íslands og hefur rúmlega 25 ára reynslu 

af íslenskum auglýsingamarkaði en hann hefur starfað í öllum hornum hans, 
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sem markaðsstjóri, kynningastjóri, birtingastjóri, framkvæmdastjóri, 

auglýsingastjóri, framleiðslustjóri og fleira. 

Trausti Haraldsson sem er markaðsstjóri BYR Sparisjóðs (www.byr.is) og 

viðskiptafræðingur að mennt. Hann er með meistarapróf í markaðsfræði, 

stjórnun og stefnumótun og hefur 10 ára reynslu af íslenskum 

auglýsingamarkaði sem markaðsstjóri stórfyrirtækja. 

Ásmundur Þórðarson er rannsóknarstjóri Auglýsingamiðlunar (www.am.is) 

sem er eitt stærsta birtingahús á Íslandi en þar starfa um 10 manns við að útbúa 

birtingaáætlanir. Ásmundur hefur meistarapróf í almannatengslum og 

markaðsmiðlun ásamt 10 ára reynslu af íslenskum auglýsingamarkaði sem 

Birtingastjóri, Markaðsstjóri, Háskólakennari á Bifröst og fleira 

Hálfdan Steinþórsson sölustjóri á Ríkisútvarpinu (www.ruv.is). Hálfdan er að 

útskrifast sem viðskiptafræðingur frá Bifröst vor 2009 og hefur um 7 ára 

reynslu af íslenskum auglýsingamarkaði og þau 7 ár hefur hann starfað sem 

sölumaður og sölustjóri. 

3.2 Greining viðtala 

Tekin voru viðtöl við aðila sem starfað hafa lengi á auglýsingamarkaðinum á 

Íslandi og hafa þeir samanlagt um 55 ára starfsreynslu af Íslenskum 

auglýsingamarkaði og úr öllum hornum hans. Við greiningu þeirra viðtala sem 

voru tekin kemur skýrt fram hjá öllum viðmælendum að ekki séu nægjanlega 

margir auglýsendur á Íslandi sem séu að nota sér þjónustu fagaðila eða 

einungis um 40-50% sem séu að nýta þjónustu birtingaraðila sem hafa það 

hlutverk að hámarka árangur með sem minnstum tilkostnaði þegar kemur að 

vali á auglýsingamiðlum og hlutfall þeirra sem séu að notfæra sér þjónustu 

auglýsingastofa sé litlu hærra eða um 60%. Ástæðurnar fyrir þessu virðast vera 

nokkrar. Það virðist vera að stór hópur fyrirtækja líti ekki á auglýsingamálin 

sem fjárfestingu heldur sem eyðslu á peningum og hjá þeim fyrirtækjum leiðast 

markaðsstjórar eða þeir sem sjá um auglýsingamálin af sölumönnum 

auglýsingamiðlanna og þeim tilboðum sem þeir fái hjá þeim. Það virðist líka 
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vera að auglýsingageirinn sem slíkur sé vanmetinn í augum margra 

markaðsstjóra sem eiga það til að kalla auglýsingageirann, „auglýsingabransa“ 

þar sem orðið „bransi“ lækkar virðingu hans til muna enda sé verið að bera 

hann saman við annan „bransa“ eins og „bílabransann“ þar sem „dílar og vílar“ 

séu við hvert fótmál og allt snúist um að kaupa sem mest á sem minnst, óháð 

því hvaða árangri það sé að skila. Það virðist vera að auglýsendur séu almennt 

ekki nægjanlega upplýstir um þá kosti sem fylgja því að vera í samstarfi við 

fagaðila og er hægt að styðja það með því að það séu fáir sem hætti samstarfi 

við fagaðila og fari að gera hlutina sjálfir eftir að hafa unnið náið með 

fagaðilum í þessum málum.  

Það kom fram í þeim viðtölum sem tekin voru við Þórmund Bergsson hjá 

MediaCom og Ásmund Þórðarson hjá Auglýsingamiðlun að svo virðist vera 

sem það sé lítil áhersla lögð á að kynna þjónustuna sem þessir fagaðilar eru að 

veita og hvaða ávinning hún veitir fyrirtækjum. Þetta virðist vera veikur 

hlekkur hjá mörgum birtingaraðilum og auglýsingastofum þar sem höfundur 

gat ekki betur séð en að þarna lægi mikið tækifæri fyrir fagaðila til stækkunar.  

Það kom í ljós að birtingaraðilar vinna eftir öllum þeim fræðilegu þáttum sem 

komið hafa fram fyrr í þessari ritgerð. Unnið er samkvæmt birtingaráætlun þar 

sem tekið er inní samspil auglýsingamiðla, hverjir styrkleikar og veikleikar 

hvers miðils er með tilliti til þeirrar vöru eða þjónustu sem verið er að auglýsa. 

Lögð er áhersla á að þekkja markhópinn vel áður en ráðist er í að hanna fyrir 

hann skilaboð, hvaða hvatar liggja að baki hjá honum, hvar hann leitar 

upplýsinga og hvernig hann hegðar sér á annan hátt. Niðurstöður sýna það að 

það er ljóst að þjónusta fagaðila við auglýsendur á auglýsingamarkaði er eina 

leiðin fyrir auglýsandann til að ná hámarks árangri. Það er útilokað fyrir 

auglýsendur að halda sjálfir utanum og hafa yfirsýn yfir birtingamálin vegna 

gífurlegs áreitis sölufólks á fjölmiðlum, og verulegs skorts á nauðsynlegum 

gögnum og upplýsingum sem nýta þarf allt frá skilgreiningu skilaboða til 

birtingar auglýsinga í fjölmiðlum. Samkvæmt fræðunum er gífurlega 

nauðsynlegt að mæla árangurinn af auglýsingastarfinu til að meta árangurinn 

og fá til þess aðstoð rannsóknarfyrirtækja á borð við Capacent eða ParX. Það 
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fer þó eftir umfangi herferðar hversu ítarlega rannsókn þurfi að framkvæma til 

að meta árangurinn en það breytir því ekki að fyrirtæki þurfa alltaf að vita 

hverju auglýsingamálin eru að skila, hvort sem mælingarnar eru umfangsmiklar 

eða ekki. 
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4 Tillögur 

Sem markaðsstjóri fyrirtækis á auglýsingamarkaði er það hlutverk hans að 

hámarka árangur af markaðsstarfinu með sem minnstum tilkostnaði. Það er 

mikilvægt að fyrirtækin geri sér grein fyrir því hvaða vörur þau er með í 

höndunum og leita til þeirra fagaðila sem starfa á íslenskum auglýsingamarkaði 

til að fá álit sérfræðinga á því hvernig best sé að sannfæra hugsanlega 

neytendur um ágæti þeirra. 

Þeim tillögum sem hér eru settar fram er bent til allra fyrirtækja sem eru að 

kaupa auglýsingapláss í prentmiðlum og ljósvakamiðlum á Íslandi þar sem 

lögð er sterk áhersla á það að ekki sé annað hægt en að auka árangur, taki 

fyrirtæki neðangreindar tillögur til greina. Það gæti þó verið að fyrirtæki muni 

ekki endilega ráðast í allt sem hér kemur fyrir að neðan en mat á því ætti að 

vera í höndum fagaðilanna en ekki fyrirtækisins eins síns liðs. Fundur með 

fagaðilum kostar ekkert og ætti ekkert fyrirtæki á markaðinum að ákveða að 

sniðganga þjónustu þeirra án þess að vita hvað sé í boði. 

Höfundur mælir með því að fyrsta skref í þessu ferli sé að leita til fagaðila á 

borð við Capacent, bóka fund með ráðgjafa og fara yfir þá vöruflóru sem 

fyrirtækið býður uppá og skoða þann markhóp sem fyrirtækið er að einbeita sér 

að í dag. Þetta væri góð leið fyrir fyrirtækið að meta stöðuna ásamt hlutlausum 

fagaðila, meta samkeppnina, vöruna, ímynd fyrirtækisins og varanna útfrá 

ímynd samkeppnisaðila og samkeppnisvara , gera jafnvel nýja 

markhópagreiningu og læra þannig að þekkja markhópinn eða markhópa 

fyrirtækisins betur því markhóparnir geta breyst. 

Í framhaldi af þessu er lagt til að fyrirtækið færi á fund með virtri 

auglýsingastofu, án efa væri skynsamlegt að velja auglýsingastofu sem hefur 

verið að vinna fyrir stóra aðilum á markaðinum þar sem því fylgi ákveðið 

traust. Slík auglýsingastofa bera ákveðinn gæðastuðul og eru þar án efa færir 

sérfræðingar í markaðsfræðum sem búa að langri reynslu á þessu sviði. Fara 

þarf með vinnuna sem áður hefur verið unnin með fagaðila á borð við Capacent 
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inná borð auglýsingastofunnar, ákveða þarf hvaða markhóp á að tala við, 

hvernig skilaboðin skuli vera, hvort umbúðirnar á vörunni eða þjónustunni séu 

réttar og ýmislegt í þeim dúr og fer sú hugmyndavinna fram hjá fulltrúum 

fyrirtækisins ásamt fulltrúum auglýsingastofunnar. Á Íslandi eru stærstu 

auglýsingastofurnar í nánu sambandi við stærstu birtingahúsin og því væri 

skynsamlegt að skoða það að velja sér auglýsingastofu og birtingahús á sama 

tíma. Höfundur leggur til að fyrirtæki skoði þann möguleika vel að velja 

auglýsingastofu sem er í góðum tengslum við eitthvað ákveðið birtingahús þar 

sem birtingaaðilinn yrði að koma inní hugmyndavinnuna frá byrjun, 

sérstaklega þegar um nýjan aðila er að ræða sem ekki hefur áður nýtt sér 

þjónustu slíkra fagaðila. Þegar vinnan á auglýsingastofunni hefur farið fram, 

skilaboðin tilbúin og markhópurinn hefur verið skilgreindur þarf að funda með 

birtingastjórum birtingahússins og ákveða hvernig best sé að koma 

skilaboðunum til neytenda, með sem minnstum tilkostnaði og á sem 

áhrifaríkastan hátt. Hugsanlega hefur þá þegar verið tekin ákvörðun um í hvaða 

miðlum skuli birta skilaboðin, hafi birtingaraðilar komið inní ferlið snemma.  

Höfundur mælir með því að fyrirtækið Capacent verði fengið til að meta 

árangurinn á þeim vörum og eða þjónustum sem auglýsa á bæði fyrir og eftir 

auglýsingaherferð til að mæla árangur markaðsstarfsins. Lagt er til að 

markmiðin verði ferns konar eða 1. Markaðsmarkmið, 2. Sölumarkmið, 3. 

Auglýsingamarkmið og 4. Birtingamarkmið.  

Áður en herferðinni er skotið af stað verður að hafa átt sér stað vandleg 

umræða um hvernig bregðast eigi við áreiti frá hinum ýmsu auglýsingamiðlum 

sem munu, um leið og auglýsingar fara að birtast, byrja að hafa samband við 

fyrirtækið og bjóða því hin ýmsu gylliboð á auglýsingaplássum. Þessu áreiti 

skal beint öllu til birtingaaðilans sem vinnur þá eftir ákveðnum línum sem 

settar eru niður af fyrirtæki og fagaðila. Best væri að ákveða ákveðna upphæð 

af auglýsingafjármagi, sem nota ætti í kaup á slíkri þjónustu þar sem að 

sjálfsögðu geti dottið inná borðið áhugaverð tilboð og leiðir sem klárlega 

myndu nýtast fyrirtækinu í markaðssetningu á viðkomandi vöru eða þjónustu. 
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5 Umræða 

Það kom höfundi á óvart að það virðist vera sem það séu enn færri sem nýta sér 

þjónustu fagaðila en hann hélt. Það kom honum á óvart að það virðist vera lítil 

áhersla lögð á auglýsingamál hjá mörgum fyrirtækjum þar sem þau geri sér 

ekki grein fyrir því að um fjárfestingu sé að ræða og meti ekki þann mátt sem 

auglýsingamálin koma með inn í reksturinn. Það virðist vera sem fyrirtæki líti á 

auglýsingamálin sem lítinn þátt af starfi markaðsstjóra og því sé það sjálfur 

markaðsstjórinn sem þurfi að hafa frumkvæðið af því að leita að 

samstarfsaðilum í auglýsingamálum og selja þær hugmyndir til 

framkvæmdastjóra síns fyrirtækis. Höfundi sýnist sem svo að það vanti hæft 

sölufólk inn til fagaðilanna, sölufólk sem færi út á markaðinn til að kynna 

þjónustuna og þann ávinning sem hún hefur fyrir fyrirtæki. Höfundur er 

sannfærður um að þar séu miklir möguleikar fyrir fagaðilana þar sem svo fá 

fyrirtæki séu að nýta sér þessa þjónustu í dag. Fyrir höfundi er þetta óplægður 

akur. Það virðist almennt vera lítil vitneskja hjá fyrirtækjum um ávinning þess 

að starfa með fagaðilum, hvert sé þeirra hlutverk og hvernig það skili 

óneytanlega miklum árangri fyrir fyrirtækið að starfa með þeim, hvort sem um 

er að ræða auglýsingastofu, birtingaraðila eða fagaðila í markaðsrannsóknum. 

Höfundur hefur starfað mjög lengi við sölustörf, bæði sem sölumaður og 

sölustjóri og felst sölumennska að megninu til  í því að koma auga á það hvort 

það sé vöntun á ákveðinni vöru eða þjónustu hjá fyrirtækjum og einstaklingum. 

Á meðan á vinnslu verkefnisins stóð fékk hann mikla sannfæringu fyrir því að 

þarna gæti opnast gríðarlegt tækifæri fyrir fagaðila, sér til stækkunar. Álit 

höfundar er það að vörur, hvort sem þær eru góðar eða slæmar, selja sig ekki 

alltaf sjálfar, allra síst þegar um flóknar vörur er að ræða sem tekur tíma fyrir 

væntanlegan viðskiptavin að sannfærast um að sé þess virði að kaupa, líkt og 

ávinningurinn af því að starfa með fagaðilunum. Þá þurfi alltaf söluafl í að 

koma henni til skila. Þetta söluafl vantar hjá fagaðilum að hans mati. Höfundur 

telur að þjónusta fagaðila sé mjög áhugaverð söluvara og að hana sé tiltölulega 

auðvelt að selja þar sem ávinningur fyrirtækja á að kaupa hana er svo 

gríðarlegur og útilokað er annað en að græða á því að kaupa hana. Þar með yrði 
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starf sölufólksins orðið eftirsótt líka þar sem um mikla tekjumöguleika væri að 

ræða fyrir góða sölumenn. 
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Niðurstaða 

Í upphafi verkefnisins var höfundur þeirrar skoðunar, ekki síst vegna mikillar 

persónulegrar reynslu af auglýsingamarkaðinum á Íslandi, að hann gæti sýnt 

framá að það væri almennt ekki fyrirhöfð nægjanleg fagmennska hjá íslenskum 

fyrirtækjum þegar kemur að auglýsingamálum. Eftir að hafa rannsakað þetta 

betur og tekið viðtöl við sérfræðinga á auglýsingamarkaðinum á Íslandi styrkti 

það verulega skoðun hans á þessu sviði. Öll fyrirtæki á íslenska 

auglýsingamarkaðinum sem eru að kaupa auglýsingar í prent- og 

ljósvakamiðlum ættu að leita sér aðstoðar sérfræðinga þegar kemur að 

auglýsingamálum eða í það minnsta að kanna þá möguleika sem í boði eru áður 

en ákveðið er að sniðganga þessa þjónustu. Með öðru móti er mjög líklegt að 

ábótavant verði á árangri þeirra í auglýsingamálunum. Komið hefur fram í 

verkefni þessu að ekki sé möguleiki á því að ná hámarks árangri nema hafa til 

þess næga þekkingu, tíma og verkfæri sem fagaðilar á auglýsingamarkaði búa 

yfir. Skýrt kom fram við úrvinnslu viðtalanna að þeir fagaðilar sem starfa á 

íslenska auglýsingamarkaðinum vinna samkvæmt fræðunum þegar kemur að 

samskiptum auglýsenda við neytendur. 

Fyrirtæki ættu að byrja á því að leita til fagaðila á borð við Capacent til að 

skoða þá þjónustu sem þar er í boði og fá leiðbeiningar og ábendingar. 

Hugsanlega leiðir það til frekara samstarfs en það er allavega útilokað fyrir 

fyrirtæki að tapa á slíkri heimsókn. Í framhaldi af því ættu fyrirtæki að leita 

aðstoðar hjá virtum auglýsingastofum og birtingahúsum einsog kom fram í 

tillögukaflanum og er bent á það að fyrirtæki ættu að skoða það að velja 

auglýsingastofu sem er í nánu samstarfi við birtingahús. Það einfaldar allt 

töluvert mikið að mati höfundar, og er einnig mjög sterkt þar sem birtingaaðilar 

koma oft inní hugmyndavinnuna mjög snemma, sem getur verið mikill styrkur. 

Öll samskipti við sölufólk auglýsinga ættu að vera í höndum birtingaaðila af 

tveim ástæðum, svo markaðsstjórinn losni við þetta mikla áreiti annars vegar 

og þar sem birtingaaðilinn er betur í stakk búinn til að meta þau tilboð sem 

fyrirtækinu berast hins vegar. Mælt er með því að rannsóknafyrirtæki á borð 
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við Capacent verið fengið til að mæla árangurinn af markaðsstarfinu og not til 

þess markaðslegu, sölulegu, auglýsingalegu og birtingalegu markmiðin sem 

fram komu í kafla 1.9.  

Höfundur vill að lokum benda fagaðilum á það að hann telur mikið tækifæri 

felast í því að ráða hæft sölufólk til að kynna kosti þeirrar þjónustu sem þeir 

búa yfir og þann ávinning sem þjónustunni fylgir. Þarna sér höfundur fyrir sér 

gríðarleg tækifæri, bæði fyrir fagaðilana og sölufólkið. Það er ljóst að 

sölufólkið væru með hágæða vöru í höndunum, sem gagnast öllum sem hana 

kaupa. Þar af leiðandi gæti orðið um mjög spennandi of eftirsótt sölustarf að 

ræða, með miklum tekjumöguleikum, sem ætti að tryggja það að auðvelt væri 

að ráða hæft sölufólk, og ekki má gleyma því að um helmingur fyrirtækjanna á 

markaði sár vantar þessa þjónustu til að ná hámarks árangri á 

auglýsingamarkaði á Íslandi. 
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Viðauki 1 

Dagbók vegna lokaverkefnis 

Mánuður Verkefni 

Desember 2008 Viðfangsefni ákveðið 

Janúar 2009 Fyrsta uppkast af grind fyrir verkefnið sett upp 

Febrúar 2009 Heimildaleit og uppsetning verkefnis hefst 

Mars 2009 Heimildum safnað saman 
Haft samband við viðmælendur vegna rannsóknar 
Unnið í fræðilegum hluta verkefnis 
Heimsókn til leiðbeinanda til Akureyrar 

Apríl 2009 Viðtöl tekin og úrvinnsla þeirra kláruð 
Verkefni klárað og sent leiðbeinanda til yfirlestrar 

Maí 2009 Lokayfirlestur og skil verkefnis 

 

Á meðan á verkefninu stóð héldu nemandi og leiðbeinandi símafundi eftir 
þörfum. 



    Jóhannes Már Sigurðarson 

 

45 

 

Viðauki 2 

100 stærstu auglýsendur í sjónvarpi á Íslandi árið 2008 

  Sekúndur 2008 

  Sjónvarp 

1 SÍMINN 160.206

2 SENA 98.196

3 VÍFILFELL 79.777

4 SAMFÉLAGIÐ 70.085

5 ICELAND EXPRESS 48.639

6 ÖLGERÐIN (adv 227) 45.914

7 BYR 44.062

8 EGGERT KRISTJÁNSSON 43.155

9 MYNDFORM 41.838

10 VODAFONE 41.182

11 N1 39.615

12 MJÓLKURSAMSALAN 39.136

13 DOMINOS 38.499

14 GLITNIR 35.013

15 JPV 32.715

16 P. SAMÚELSSON 30.337

17 ÍSLENSK GETSPÁ 28.795

18 LANDSBANKINN 28.087

19 LYST 26.933

20 TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN 26.088

21 DHL 25.278

22 HAGKAUP 25.208

23 VODAFONE 25.186

24 10-11 24.042

25 UMFERÐARSTOFA 24.014

26 KFC 22.199

27 BRIMBORG 20.389

28 LÝSING 20.039

29 NÓI SÍRÍUS 19.267

30 INGVAR HELGASON 18.910

31 HEKLA 17.723

32 VÖRÐUR ÍSLANDSTRYGGING 17.565

33 KAUPÞING 17.310

34 OSTA OG SMJÖRSALAN 17.018

35 BT 16.835

36 NOVA 16.775

37 SAMFILM 16.690

38 B&L 16.051

39 DANÓL 15.732

40 PIZZERIA RIZZO 15.476

41 ORKUSALAN 15.385

42 MASTERCARD 14.379
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43 EJS 14.363

44 TAL 14.005

45 SPARISJÓÐIRNIR 13.816

46 EGILL ÁRNASON 13.694

47 INNNES 13.630

48 HÚSASMIÐJAN OG BLÓMAVAL 13.385

49 SKÍFAN 13.159

50 LÝÐHEILSUSTÖÐ 12.984

51 SLÁTURFÉLAG SUÐURLANDS 12.895

52 HÚSASMIÐJAN 12.760

53 SKELJUNGUR 12.703

54 MÁL OG MENNING 12.513

55 BYGG 12.051

56 GLÓBUS 11.946

57 JÁ 11.706

58 FREYJA 11.666

59 BERNHARD 11.605

60 Ó. JOHNSON & KAABER 11.504

61 NATHAN & OLSEN 11.203

62 BETSSON 11.189

63 VÍS 11.131

64 MERRILD 11.098

65 FITNESS SPORT 11.060

66 TENGI 10.994

67 PÓSTURINN 10.811

68 RUBY TUESDAY 10.611

69 BEIERSDORF EHF 10.563

70 HAGKAUP 10.398

71 ICELANDAIR 10.352

72 BÓNUS 10.231

73 BYKO 10.151

74 SMÁRALIND 10.148

75 HAPPADRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS 9.427

76 SNÓKER OG POOLSTOFAN 9.300

77 ROLF JOHANSEN OG CO 9.216

78 WILSON´S PIZZA 9.001

79 IKEA 8.984

80 VAKA HELGAFELL 8.877

81 ELKO 8.647

82 KREDITKORT HF 8.322

83 MOSFELL 7.985

84 SPRON 7.872

85 RÚMFATALAGERINN 7.845

86 SECURITAS 7.714

87 PRENTMET 7.593

88 SUZUKI BÍLAR HF 7.366

89 ÁSBJÖRN ÓLAFSSON 7.318

90 KJARNAFÆÐI 7.285

91 KRINGLAN 7.119
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92 FJARÐARKAUP 7.096

93 PENNINN EYMUNDSSON 7.076

94 GOLDFINGER 7.068

95 ÍSLENSK AMERÍSKA 6.910

96 BORGARLEIKHÚSIÐ 6.799

97 FLUGGER LITIR 6.735

98 SAMBAND ÍSLENSKRA GRÆNMETISBÆNDA 6.622

99 VISA 6.618

100 LYSTADÚN MARCO 6.556
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Viðauki 3 

100 stærstu auglýsendur í dagblöðum á Íslandi árið 2008 

  Dálksentimetrar 2008 

  Dagblöð 

1 REMAX 103.539

2 SAMFÉLAGIÐ 85.452

3 HAGKAUP 82.282

4 BÓNUS 71.100

5 BRIMBORG 69.107

6 B&L 68.885

7 REYKJAVÍKURBORG 68.748

8 NÓATÚN 60.601

9 HEKLA 57.312

10 KRÓNAN 51.793

11 INGVAR HELGASON 49.461

12 CAPACENT 45.953

13 EPAL 45.713

14 P. SAMÚELSSON 44.343

15 REKKJAN 43.876

16 NETTÓ 43.066

17 EIGNAMIÐLUN 37.699

18 LAUGARÁSBÍÓ 36.963

19 SPRON 35.944

20 MAX 34.815

21 HEIMSFERÐIR 34.473

22 SÍMINN 33.961

23 BYKO 33.555

24 BORGARLEIKHÚSIÐ 29.507

25 LANDSBANKINN 28.963

26 BETRA BAK 28.580

27 HÚSASMIÐJAN 28.176

28 ORMSSON 25.690

29 BÍLABÚÐ BENNA 25.624

30 BERNHARD 25.043

31 BT 24.261

32 SVEFN OG HEILSA 22.977

33 HRAUNHAMAR 22.703

34 GLITNIR 22.507

35 ICELANDAIR 22.486

36 ELLINGSEN 22.096

37 IKEA 21.359

38 TÖLVUTEK 20.444

39 OFFICE 1 19.966

40 VODAFONE 19.753

41 ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ 18.929
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42 HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK 18.869

43 JPV 18.361

44 DEBENHAMS 18.072

45 ÚTILÍF 18.032

46 BYR 17.999

47 N1 17.992

48 SJÓNVARPSMIÐSTÖÐIN HF 17.470

49 HÚSGAGANHÖLLIN 17.114

50 HEIMA HÚSIÐ 16.921

51 NOVA 16.724

52 HEIMILISTÆKI 16.612

53 DV 16.401

54 SECURITAS 15.649

55 STAKFELL 15.581

56 HÁSKÓLI ÍSLANDS 15.264

57 PENNINN EYMUNDSSON 15.009

58 SMÁRALIND 15.006

59 SKÍFAN SENA 14.938

60 ÍSLENSK GETSPÁ 14.642

61 ÁS 14.250

62 INNRÉTTINGAR OG TÆKI 14.044

63 HAGKAUP 13.925

64 SUZUKI BÍLAR HF 13.780

65 BLÓMAVAL 13.648

66 STÓREIGN 13.105

67 KAUPÞING 12.915

68 HÚSASMIÐJAN OG BLÓMAVAL 12.800

69 TEKK COMPANY 12.596

70 THE PIER 12.589

71 SPORTÍS 12.495

72 VIÐSKIPTAHÁSKÓLINN BIFRÖST 12.324

73 OLÍS 12.255

74 HREYSTI 12.024

75 PERLAN 12.024

76 NINGS 11.810

77 DONG FANG SALON 11.800

78 HAGVANGUR 11.769

79 GIMLI 11.625

80 SJÓVÁ 11.249

81 TÖLVULISTINN 11.237

82 ORKAN 11.210

83 ICELAND EXPRESS 11.118

84 INTERSPORT 10.951

85 STÖÐ 2 SPORT 10.948

86 HAPPADRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS 10.869

87 SPARISJÓÐIRNIR 10.806

88 NÝHERJI 10.689

89 ADAM & EVA 10.593

90 EJS 10.561
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91 EIRVÍK 10.528

92 PLAYERS SPORT CAFÉ 10.510

93 REKSTRARVÖRUR 10.420

94 ÍSLENSKIR GRÆNMETISBÆNDUR 10.278

95 SAMTÖK IÐNAÐARINS 10.259

96 GLERBORG 10.245

97 EIK FASTEIGNAFÉLAG 10.000

98 LYFJA 9.952

99 KRINGLAN 9.866

100 VALHÖLL 9.685
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Viðauki 4 

Birtingaáætlun (e. MediaPlan) 
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Fyrirtæki: Birtingahús:

Herferð: Pantað af:

Dags: Tími: Nr: Lengd: Flokkur: Nettó: Dags: Tími: Nr: Lengd: Flokkur: Nettó:
28.feb.09 10:00 1 25 9 8.733 28.feb.09 10:00 1 25 3 9.730

28.feb.09 12:20 2 32 15 17.898 28.feb.09 12:00 2 31 4 13.780

28.feb.09 16:10 1 25 9 8.733 28.feb.09 16:00 1 25 2 6.825

1.mar.09 11:00 3 39 9 13.623 1.mar.09 12:00 3 39 4 17.336

1.mar.09 12:20 1 25 15 13.983 1.mar.09 15:00 1 25 2 6.825

1.mar.09 16:00 4 30 9 10.479 1.mar.09 17:00 4 30 2 8.190

2.mar.09 08:00 1 25 12 11.358 3.mar.09 08:00 1 25 3 9.730

2.mar.09 12:20 2 32 15 17.898 3.mar.09 16:15 2 31 3 12.065

4.mar.09 08:00 1 25 12 11.358 5.mar.09 08:15 1 25 3 9.730

4.mar.09 16:10 3 39 9 13.623 5.mar.09 16:40 3 39 3 15.179

6.mar.09 07:50 1 25 12 11.358 7.mar.09 13:00 1 25 2 6.825

6.mar.09 12:20 4 30 15 16.779 7.mar.09 16:00 4 30 2 8.190

7.mar.09 10:00 1 25 9 8.733 8.mar.09 12:00 1 25 4 11.113

7.mar.09 12:00 2 32 12 14.538 8.mar.09 15:00 2 31 2 8.463

8.mar.09 13:10 1 25 9 8.733 9.mar.09 08:00 1 25 3 9.730

8.mar.09 16:00 3 39 9 13.623 9.mar.09 16:15 3 39 3 15.179

10.mar.09 08:50 1 25 12 11.358 11.mar.09 08:15 1 25 3 9.730

10.mar.09 16:10 4 30 9 10.479 11.mar.09 16:40 4 30 3 11.676

12.mar.09 08:00 1 25 12 11.358 13.mar.09 08:00 1 25 3 9.730

12.mar.09 12:00 2 32 12 14.538 13.mar.09 16:40 5 33 3 12.844

14.mar.09 12:00 5 33 12 14.992 15.mar.09 13:00 5 33 2 9.009

14.mar.09 16:00 5 33 9 11.527 15.mar.09 16:00 5 33 2 9.009

16.mar.09 08:00 5 33 12 14.992 17.mar.09 08:00 5 33 3 12.844

16.mar.09 17:00 5 33 9 11.527 17.mar.09 17:15 5 33 3 12.844

18.mar.09 12:00 5 33 12 14.992 0.jan.00 00:00 0 0 0 0

18.mar.09 16:10 5 33 9 11.527 0.jan.00 00:00 0 0 0 0

328.732 256.573

Þjónustulaun: 46.022 Þjónustulaun: 35.920

Heildarkostnaður: Þjónustulaun: NettóNettó:

MediaCom Iceland

585.305 503.36281.943

Skeljungur

Nýtt kort leikið útv.

RÚV BLT

Þórmundi Bergssyni - 8985157

Auglýsingapöntun   - ÚTVARP - Samantekt

Auglýsandi: Birtingastofa:
Herferð: Tengill:

Dags: Tími: Dagskrá: Nettó: Tími: Dagskrá: Nettó: Tími: Dagskrá: Nettó: No Auglýsingar Sek

27.feb.09 00:00 0 0 20:40 Idol - inní 0 22:30 Ungfrú Reykjavík 189.035 1 Shell2009PIN final 55 56

27.jan.09 20:15 Útsvar 230.580 00:00 0 0 00:00 0 0 2 SkeljungurNýttkort #2 26

28.feb.09 19:35 Spaugstofan 335.580 00:00 0 0 00:00 0 0 3 Shell2009 PIN stutt 34 34

28.feb.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0 4 0 0

1.mar.09 00:00 0 0 20:00 Sjálfstætt fólk - inní 0 21:20 TopGear - inní 0 5 0 0

1.mar.09 00:00 0 0 22:10 Mad man - inní 0 22:30 Californication 142.230 6 0 0

2.mar.09 19:35 Kastljós 209.580 00:00 0 0 22:30 CSI - inní 214.830 7 0 0

2.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0 8 0 0

3.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0

3.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0

4.mar.09 21:15 Kiljan 58.305 20:10 Gossip Girls - inní 0 00:00 0 0

4.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0

5.mar.09 19:00 Fréttir/Veður 68.055 20:55 The Mentalist - inní 80.675 22:30 Law&Order - inní 64.650

5.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0

6.mar.09 19:00 Fréttir/Veður 68.055 19:45 Logi i beinni - inní 0 00:00 0 0

6.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0

7.mar.09 21:15 Bíó (eftir Gettu betur) 77.805 00:00 0 0 00:00 0 0

8.mar.09 00:00 0 0 20:40 Cold Case - inní 0 22:30 Californication 64.650

9.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 22:40 JayLenó - inní 40.650

10.mar.09 22:20 Dalziel... 0 00:00 0 0 00:00 0 0

11.mar.09 00:00 0 0 20:55 Greys - inní 103.425 20:30 90210 - inní 40.650

12.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 22:30 Law&Order - inní 64.650

13.mar.09 00:00 0 0 20:40 Idol - inní 0 00:00 0 0

14.mar.09 21:15 Bíó (eftir Gettu betur) 77.805 00:00 0 0 19:40 Fyndnar Fjölsk... 57.150

15.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0

16.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 22:30 CSI - inní 97.650

17.mar.09 19:35 Kastljós 97.305 00:00 0 0 00:00 0 0

18.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 20:30 90210 - inní 40.650

19.mar.09 22:00 TíuFréttir 0 00:00 0 0 00:00 0 0

20.mar.09 00:00 0 0 00:00 0 0 00:00 0 0

Samtals: 1.223.070 Samtals: 184.100 Samtals: 1.016.795

Heildarkostnaður: 2.423.965

Skeljungur 

Ný kort

MediaCom

Þórmundur - 8985157

RÚV STÖÐ 2 SKJÁR 1

Auglýsingapöntun   - SAMANTEKT

Viðauki 4 - Birtingaáætlun
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Channel Title Rtg(000) Rtg% Rch(000) Rch%

1 Sjónvarpið Áramótaskaup 2006 89 38,3 117 50,2

2 Stöð 2 Söngkeppni framhaldsskólanna 58 24,8 111 47,7

3 Sjónvarpið Borgarafundur ‐ Rvk norður 62 26,6 105 45,1

4 Sjónvarpið Alla leið 69 29,5 100 43,1

5 Sjónvarpið Borgarafundur ‐ Akureyri 55 23,7 99 42,6

6 Sjónvarpið Mónu Lísu brosið (Mona Lisa Smile) 38 16,4 91 39,2

7 Sjónvarpið Kastljós (meðaltal) 60 25,6 90 38,6

8 Sjónvarpið Fréttir (meðaltal) 64 27,6 90 38,6

9 Sjónvarpið Villta Kína (Wild China) 55 23,5 87 37,1

10 Sjónvarpið Fréttaaukinn 68 29,1 85 36,3

11 Sjónvarpið Tímavélin (Minutemen) 41 17,6 84 36,0

12 Sjónvarpið Kongó (Congo) 32 13,9 79 33,9

13 Stöð 2 Idol stjörnuleit 47 20,0 77 33,1

14 Sjónvarpið Sommer 55 23,7 77 33,0

15 Sjónvarpið Sunnudagsbíó ‐ Hallam Foe 33 14,3 72 30,9

16 Sjónvarpið Taggart ‐ Þrettánda sporið 48 20,4 70 29,9

17 Stöð 2 Fréttir Stöðvar 2 (meðaltal) 55 23,6 69 29,7

18 Sjónvarpið Aðþrengdar eiginkonur 50 21,6 68 29,1

19 Sjónvarpið Tíufréttir 56 24,0 62 26,4

20 Sjónvarpið Tvíeykið (Dalziel & Pascoe) 39 16,9 57 24,6

21 Sjónvarpið Silfur Egils 35 14,9 57 24,3

22 Stöð 2 Idol stjörnuleit (úrslit) 50 21,5 56 23,9

23 Sjónvarpið Mæðgurnar (Gilmore Girls) 36 15,4 55 23,6

24 Sjónvarpið Falsararnir (Die Fälscher) 26 11,0 55 23,5

25 Sjónvarpið Lífsháski (Lost) 33 14,1 54 23,2

26 Sjónvarpið Wallander ‐ Fyrir frostið 24 10,4 53 22,6

27 Stöð 2 American Idol 36 15,3 52 22,2

28 Stöð 2 Enemy of the State 27 11,5 50 21,3

29 Stöð 2 Ísland í dag (meðaltal) 38 16,2 50 21,3

30 Stöð 2 Stelpurnar 46 19,9 48 20,8

Ind. 12+

Viðauki 5 

PPM tölur,  sjónvarpsáhorf í viku 16, 2009 

 

Skýringar: Reiturinn „Rtg(000)“ sýnir meðaláhorf í þúsundum á viðkomandi 

dagskrárlið og reiturinn „Rtg%“ sýnir okkur sama fjölda, í prósentum. 
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Viðauki 5 - framhald 

TOPP 10 TOPP 10

MEÐALÁHORF UPPSAFNAÐ ÁHORF

SJÓNVARPIÐ 12‐80 ára SJÓNVARPIÐ 12‐80 ára

Rtg(000) Rtg% Rch(000) Rch%

1 Áramótaskaup 2006 89 38,3 1 Áramótaskaup 2006 117 50,2

2 Veður kl. 19.30 (meðaltal) 72 31,0 2 Borgarafundur ‐ Rvk norður 105 45,1

3 Alla leið 69 29,5 3 Alla leið 100 43,1

4 Fréttaaukinn 68 29,1 4 Borgarafundur ‐ Akureyri 99 42,6

5 Fréttir (meðaltal) 64 27,6 5 Mónu Lísu brosið (Mona Lisa Smile) 91 39,2

6 Borgarafundur ‐ Rvk norður 62 26,6 6 Kastljós (meðaltal) 90 38,6

7 Kastljós (meðaltal) 60 25,6 7 Fréttir (meðaltal) 90 38,6

8 Tíufréttir 56 24,0 8 Villta Kína (Wild China) 87 37,1

9 Borgarafundur ‐ Akureyri 55 23,7 9 Fréttaaukinn 85 36,3

10 Sommer 55 23,7 10 Tímavélin (Minutemen) 84 36,0

SKJÁR EINN 12‐80 ára SKJÁR EINN 12‐80 ára

Rtg(000) Rtg% Rch(000) Rch%

1 Psych 38 16,2 1 Nýtt Útlit 48 20,4

2 Leverage 34 14,4 2 Leverage 44 18,7

3 C.S.I. 33 14,1 3 C.S.I. 44 18,7

4 Nýtt Útlit 29 12,5 4 America's Next Top Model 43 18,4

5 America's Next Top Model 29 12,4 5 Psych 41 17,8

6 The Biggest Loser 29 12,4 6 Law & Order: Criminal Intent 41 17,6

7 Law & Order: Criminal Intent 29 12,3 7 90210 38 16,5

8 Top Chef 22 9,5 8 Jay Leno kl. 23 (meðaltal) 36 15,3

9 90210 22 9,2 9 The Biggest Loser 35 15,1

10 Fyndnar fjölskyldumyndir (e) 20 8,7 10 The Cleaner 33 14,0

STÖÐ 2 12‐80 ára STÖÐ 2 12‐80 ára

Rtg(000) Rtg% Rch(000) Rch%

1 Söngkeppni framhaldsskólanna 58 24,8 1 Söngkeppni framhaldsskólanna 111 47,7

2 Fréttir Stöðvar 2 (meðaltal) 55 23,6 2 Idol stjörnuleit 77 33,1

3 Idol stjörnuleit (úrslit) 50 21,5 3 Fréttir Stöðvar 2 (meðaltal) 69 29,7

4 Idol stjörnuleit 47 20,0 4 Idol stjörnuleit (úrslit) 56 23,9

5 Stelpurnar 46 19,9 5 American Idol 52 22,2

6 Ísland í dag (meðaltal) 38 16,2 6 Enemy of the State 50 21,3

7 American Idol 36 15,3 7 Ísland í dag (meðaltal) 50 21,3

8 Little Britain USA 33 14,2 8 Stelpurnar 48 20,8

9 Veður kl. 18.50 (meðaltal) 32 13,5 9 Í takt við tímann 47 20,4

10 Cold Case 30 12,8 10 Friends ‐ mánudag 45 19,3
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MARKAÐSHLUTDEILD (vika 16)

ÚTVARPSHLUSTUN (ppm) 
LANDIÐ ALLT - Heildarhlustun í mínútum

Rás 2
35%

Bylgjan
34%Rás 1

18%

FM 957
5%

X-ið
3%

Gull Bylgjan
2%

Létt Bylgjan
3%

12-80 ára 

Virkir dagar - vika 16

ÚTVARPSHLUSTUN (ppm) 
LANDIÐ ALLT

12-80 ára 

Viðauki 6 

PPM tölur, útvarpshlustun í viku 16, 2009 

 


