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Formáli 

Þessi ritgerð er 6 (ECTS) eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands, með áherslu á markaðsfræði og alþjóðaviðskipti. Leiðbeinandi var Þórarinn 

Hjálmarsson og vil ég þakka honum kærlega fyrir leiðsögn og alla þá aðstoð sem hann 

færði mér. Að sama skapi vil ég þakka öllum þeim sem standa mér næst fyrir alla þá 

þolinmæði sem þau sýndu mér á meðan verkefni stóð og móður minni henni Mörtu 

Sigurðardóttur fyrir að lesa yfir. Að lokum þakka ég viðmælendum fyrir að hafa gefið sér 

tíma til að ræða við mig og þær upplýsingar sem þeir gáfu mér. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig fyrirtæki sem framleiða bjór á Íslandi markaðssetja 

vörurnar sínar miðað við núverandi lagaumgjörð. Markmið ritgerðarinnar er að komast 

að því hvort 20. grein áfengislaganna sé hamlandi fyrir markaðsstarf þessara fyrirtækja og 

hvernig þau myndu hátta markaðssetningu á bjór ef bann við áfengisauglýsingum væri 

afnumið. 20. grein áfengislaganna bannar auglýsingar á áfengum vörum.  

Í fræðilega hlutanum er fjallað um markaðsfræðileg verkfæri sem þessi fyrirtæki geta 

notfært sér, kynningarráðarnir sex voru skilgreindir og er aðeins fjallað um hvern og einn 

þeirra. Samfélagsmiðlar eru stór hluti af nútíma samfélagi og markaðsstarfi flestra 

fyrirtækja í dag og er fjallað um þrjá helstu samfélagsmiðlana. 

Framkvæmd voru eigindleg viðtöl við fulltrúa frá fjórum brugghúsum. Annars vegar tvö 

stór brugghús og tvö lítil brugghús. Höfundur túlkaði viðtölin og flokkaði niðurstöður úr 

viðtölunum eftir þremur þemum. 

Niðurstöður gefa til kynna að litlu brugghúsin líta ekki á bannið við áfengisauglýsingum 

sem nokkurs konar hömlun og myndu þau hátta markaðsstarfi sínu eins ef þetta bann 

væri afnumið. Stóru brugghúsin líta á bannið við áfengisauglýsingum sem mikla hömlun 

og sögðu fulltrúar þeirra að þau myndu líklegast hátta markaðsstarfi sínu öðruvísi ef bann 

við áfengisauglýsingum yrði afnumið. 
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1 Inngangur  

Síðastliðin ár hefur áfengisfrumvarpið verið mikið í umræðunni, þar sem meðal annars er 

fjallað um breytingar á lögum um áfengisauglýsingar. Það virðist sem svo að það sé ekki 

spurning um hvort heldur hvenær þessar breytingar fara í gegn. Í gildandi lögum eru allar 

áfengisauglýsingar bannaðar. Fyrirtæki á Íslandi sem framleiða og selja áfengi hafa því 

nokkuð bundnar hendur varðandi markaðssetningu á áfengi. Takmarkanir þessara 

fyrirtækja eru þó ekki eins miklar og hér áður fyrr. Með tilkomu samfélagsmiðlana hefur 

opnast stór auglýsingavettvangur fyrir fyrirtæki í áfengisframleiðslu sem geta sérstaklega 

nýtt sér þennan vettvang til auglýsinga. Skiptar skoðanir eru um hvort löglegt eða ólöglegt 

sé að auglýsa áfengi á samfélagsmiðlum. Ef bann við áfengisauglýsingum yrði afnumið 

væri mjög áhugavert að sjá hvernig fyrirtæki sem framleiða bjór myndu bregðast við. 

Þessar áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum fá mann einnig til að velta því fyrir sér hvort 

bann við áfengisauglýsingum sé að koma í veg fyrir slíkar auglýsingar að einhverju viti. 

Ákveðið var að afmarka viðfangsefnið við markaðssetningu á bjór. Hægt er að sjá ýmsar 

auglýsingar þar sem verið er að auglýsa léttbjór sem tilheyrir sama móðurvörumerki og 

annar áfengur bjór. Slíkar auglýsingar er hægt að sjá á þessum hefðbundnu 

auglýsingamiðlum eins og sjónvarpi, útvarpi og svo framvegis. 

 Miðað við allar þær leiðir sem brugghús geta farið í markaðssetningu í dag þá er 

áhugavert að velta því fyrir sér hvort lögin sem banna áfengisauglýsingar séu hamlandi í 

augum þessara fyrirtækja. Því er markmið ritgerðarinnar að skoða hvort lögin sem banna 

áfengisauglýsingar séu hamlandi fyrir brugghús og hvort brugghúsin myndu hátta 

markaðssetningu öðruvísi ef það mætti auglýsa áfengi. Rannsóknarspurningin hljóðar 

þess vegna svona: Hvernig myndu fyrirtæki hátta markaðssetningu á bjór ef bann við 

áfengisauglýsingum yrði afnumið? 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að byrjað er á að fjalla örlítið um sögu 

bjórsins á Íslandi. Skoðuð eru öll lög sem varða áfengisauglýsingar á einhvern hátt og 

einnig er fjallað um áfengisfrumvarpið og tillögur að rekstrarumhverfi fjölmiðla. Farið er 

fræðilega yfir þær leiðir sem fyrirtæki geta farið í markaðssetningu ásamt umfjöllun um 

samfélagsmiðla og þrjá helstu samfélagsmiðlana. Höfundur notaðist við eigindlega 

rannsóknaraðferð og er því fjallað örlítið um hana og hvernig rannsókninni var háttað. 

Höfundur tók viðtöl við fjóra aðila frá mismunandi bruggfyrirtækjum, tvö þeirra eru lítil 
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brugghús og tvö þeirra teljast vera stórfyrirtæki á Íslandi í dag. Vert er að taka fram að 

höfundur tileinkar sér algjört hlutleysi í þessu málefni, hann var að ígrunda þetta 

viðfangsefni. Niðurstöður úr viðtölum eru kynntar rétt á eftir rannsóknarkaflanum. 

Umræðukaflinn inniheldur ígrundanir og ályktanir höfundar. Kaflinn á eftir 

umræðukaflanum nefnist lokaorð. Heimildaskrá má sjá á eftir umræðum ásamt viðauka 

sem inniheldur spurningarlista sem var notaður í eigindlegu viðtölunum.  
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2 Bjórinn á Íslandi 

Þann 1. mars 1989 var bjórbanni aflétt eftir langa bið og mikinn þrýsting frá Íslendingum. 

Bjór hafði verið bannaður síðan 1915 en þá tók allsherjar áfengisbann gildi á Íslandi. 

Framleiðsla, neysla og sala á bjór var þá fyrst bönnuð. Þann 1. mars árið 1935 tók Alþingi 

þá ákvörðun að leyfa innfluting og sölu á öllu áfengi nema bjór (Helgi Gunnlaugsson, 

2017). Íslendingar sem voru þyrstir í bjór á þessum árum, áður en bjórbanninu var aflétt 

gátu fengið sér svokallað bjórlíki. Bjórlíkið steig fram á sjónarsvið árið 1983 og varð 

gríðarlega vinsælt. Þessi drykkur var blanda af pilsner og sterku áfengu víni. Sala á bjórlíki 

var bannað árið 1985 en fólk gat þó pantað hráefnin og blandað sjálfir. Bannið á bjórlíki 

átti bara eftir að hjálpa til við að þrýsta á að bjórinn yrði leyfður (Kristinn H. Guðnason, 

2018). Eftir að tugir tillagna höfðu verið lagðar fram á Alþingi var tekin sú ákvörðun að 

afnema bjórbannið sem þýddi að sala, framleiðsla, neysla og innflutningur á bjór var allt 

orðið löglegt (Helgi Gunnlaugsson, 2017). 

Frá því að bjór var leyfður hefur salan aukist með hverju ári. Hið örlagaríka ár 1989 

seldust tæplega sjö milljónir lítra af bjór, en nítján árum síðar árið 2018 seldi ÁTVR 

rúmlega 17 milljónir lítra en það samsvarar tæplega 47 þúsund lítrum á dag. Þessar 17 

milljónir lítra er 150% aukning frá árinu 1989. 17 milljón lítrarnir skiptast í tugi tegunda af 

bjór og því úrvalið ekki af skornum skammti (Ágúst Ingi Jónsson, 2019). Þessar 17 milljónir 

eru þó ekki nema um 0,48% aukning frá árinu 2017, en sala á öðrum bjór en lagerbjór 

jókst hins vegar um 6% (Vínbúðin, 2019). Það eru fjölmörg fyrirtæki á Íslandi sem brugga 

bjór og voru samtök íslenskra handverksbrugghúsa stofnuð árið 2018. Það eru minni 

áfengisframleiðendur sem eru í þessum samtökum en þeir töldu 21 talsins í apríl 2018 

(Samtök Iðnaðarins, 2018). Vert er að taka fram að minni fyrirtækin tvö sem eru hluti af 

rannsókninni eru aðilar að þessum samtökum.  

 

  



 

10 

3 Lagaumhverfið 

Áfengisauglýsingar hafa verið bannaðar síðan 1928 (þingskjal nr. 63/2007-2008. 

Frumvarp til laga). Auglýsingar á bjór falla undir áfengisauglýsingar og þar af leiðandi er 

bannað að auglýsa allan bjór sem inniheldur meira en 2,25% af hreinum vínanda 

(áfengislög nr. 75/1998). Í þessum kafla verður fjallað um öll lög sem hamla markaðsstarf 

brugghúsa, bjórframleiðenda og aðila sem flytja inn bjór. Einnig verður fjallað um tillögur 

og frumvörp sem koma inn á breytingar á lögum sem varða áfengisauglýsingar. Annars 

vegar eru það tillögur að breytingum í rekstrarumhverfi fjölmiðla og hins vegar er það 

áfengisfrumvarpið sem mikið hefur verið í umræðu hér á landi undanfarin ár. 

3.1 Lög sem varða áfengisauglýsingar 

Áfengislögin eru mjög skýr varðandi auglýsingar á áfengi sem og öll lög sem varða 

auglýsingar yfir höfuð. Íslenska lagaumhverfið hamlar markaðsstarfsemi brugghúsa og 

áfengisframleiðenda töluvert. Áfengislögin banna hvers konar auglýsingar á áfengi og 

einstökum áfengistegundum og óheimilt er að sýna neyslu eða meðferð áfengis í 

auglýsingum. Fyrirtæki sem framleiða áfengi mega ekki birta firmamerki í auglýsingum en 

ef fyrirtæki framleiðir óáfengar drykkjarvörur er þeim heimilt að birta firmamerki og nafn 

í tengslum við auglýsingu á óáfengum drykkjum. Þó þarf að vera augljóst að um óáfenga 

drykki sé að ræða í auglýsingum (áfengislög nr. 75/1998).  

Það eru þrjár undanþágur við banni á áfengisauglýsingum í áfengislögunum, en þær 

hljóða svo; 

1. Auglýsingar á erlendum tungumálum í erlendum prentritum sem flutt eru til 
landsins, nema megintilgangur ritsins eða innflutningsins sé að auglýsa áfengi.  

2. Auðkenni með firmanafni og/eða firmamerki á venjulegum búnaði til 
áfengisveitinga á veitingastað þar sem áfengisveitingar eru heimilaðar. 

3. Auðkenni með firmanafni og/eða firmamerki á flutningatækjum 
áfengisframleiðanda, vöruumbúðum, bréfsefni eða öðru sem beinlínis tengist 
starfsemi hans 

Þriðja málsgrein, sjötta grein í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu segir að auglýsingar sem eiga að ná til íslenskra neytenda eigi að vera á 

íslensku (lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005).  
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Önnur grein áfengislaganna segir að vara telst vera áfengi ef hún er neysluhæfur vökvi 

sem í er að rúmmáli meira en 2,25% af hreinum vínanda. Það er að segja drykkir sem eru 

með meira en 2,25% í styrkleika teljast áfengi (áfengislög nr. 75/1998).  

Fjórða málsgrein 37 greinar laga um fjölmiðla segir að viðskiptaboð og fjarkaup fyrir 

áfengi sé óheimilt. Þar að auki þarf að vera hægt að færa sönnur fyrir þeim fullyrðingum 

sem koma fram í viðskiptaboðum og fjarkaupainnskotum fyrir óáfenga drykki (lög um 

fjölmiðla nr. 38/2011).  

Vissulega koma þessi lög í veg fyrir áfengisauglýsingar að mestu leyti. Á sama tíma geta 

neytendur mögulega séð áfengisauglýsingar nánast daglega. Engin grein í áfengislögunum 

segja að ekki megi auglýsa áfengi á samfélagsmiðlum. Aðilar á bjórmarkaðnum geta 

einfaldlega skellt auglýsingu á Facebook, Instagram eða Twitter án nokkurra afleiðinga. 

Þó svo að það sé vissulega á gráu svæði þar sem auglýsingar á íslensku eiga að vera 

ætlaðar íslenskum neytendum eins og segir í lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu. Þeir fjölmiðlar sem birta ólöglegar auglýsingar er refsað fyrir athæfið, 

en ekki þeir aðilar sem framleiða vöruna sem auglýst er. Ríkisútvarpið var til dæmis sektað 

fyrir að birta auglýsingu fyrir Egils Gull, en ekki Ölgerðinni þar sem það var Ríkisútvarpið 

sem braut gegn fjórðu málsgrein laga um fjölmiðla (Fjölmiðlanefnd, 2017). 

Stærsta hjáleiðin í þessum lögum er sú staðreynd að löglegt er að auglýsa léttbjór eða 

drykki sem innihalda minna en 2,25% styrkleika. Þarna liggur tækifæri fyrir aðila sem 

framleiða annars vegar léttbjór og hins vegar bjór sem inniheldur meira en 2,25% 

styrkleika. Þau fyrirtæki sem framleiða bæði léttbjór og áfengan bjór undir sama 

vörumerki geta því auglýst móðurvörumerkið á þeim miðlum sem bannað er að auglýsa 

áfengi. Þau þurfa þó að sanna það að auglýsingin sé einungis að kynna léttbjórinn. 

Það eru ýmsar leiðir og brögð sem fyrirtæki geta beitt til þess að koma áfenga bjórnum 

sínum á framfæri þó svo að það sé ólöglegt að auglýsa hann.  
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3.2 Tillögur að breytingum laga og áfengisfrumvarp 

Í skýrslu sem menntamálaráðuneytið gaf út í janúar 2018 kemur fram tillaga um að 

áfengis- og tóbaksauglýsingar verði heimilaðar. Skýrslan fjallar um tillögur um bætt 

rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Tillagan bendir á að bann við 

áfengisauglýsingum þjóni varla tilgangi sínum lengur því áfengisauglýsingar berast 

Íslendingum í erlendum miðlum til dæmis á erlendum vefum, samfélagsmiðlum, 

erlendum tímaritum og blöðum, og erlendum hljóð- og myndmiðlum. Fram kemur í 

skýrslunni að ályktað sé að einkareknir fjölmiðlar geti aukið tekjur sínar talsvert með því 

selja auglýsingar til aðila sem eru að auglýsa áfengi. Nefndin vill meina að það séu miklir 

tekjumöguleikar í áfengisauglýsingum fyrir fjölmiðla og eru því miklir hagsmunir sem 

felast í því að afnema bann við áfengis- og tóbaksauglýsingum (Menntamálaráðuneyti, 

2018).  

Er áfengisfrumvarp var lagt fram í fimmta sinn haustið 2018 kom fram í frétt frá 

Ríkisútvarpinu að í frumvarpinu verði kveðið á um að auglýsingar á áfengi verði heimilar 

en þó með takmörkunum. Þær takmarkanir eru að viðvörunarorð um skaðsemi áfengis 

skuli fylgja auglýsingu og að það megi ekki beina auglýsingum á áfengi að börnum og 

ungmennum (Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, 2018).  

 Í frumvarpinu sjálfu er skýrt frá að áfengisauglýsingar verði heimilaðar með 

takmörkum eins og segir í fréttinni frá RÚV hér rétt að ofan. Ekki á að kynna áfengi sem 

almenna sjálfsagða neysluvöru heldur er lögð áhersla á að auglýsingar á áfengi eigi helst 

að kynna vöruna í tengslum við framleiðslu hennar og sölu. Tilgangur þessara 

lagabreytinga er fyrst og fremst að herða og hafa betra eftirlit með áfengisauglýsingum 

en er í dag og að jafna út mismun aðstöðu innlendra og erlendra aðila á þessum markaði. 

Miðað við núverandi lög eru allar auglýsingar á áfengi bannaðar. Þessi lög eru hamlandi 

fyrir íslenska framleiðendur því lögin skapa mismun vegna þess að erlendir framleiðendur 

hafa greiða leið í auglýsingar sem eru í birtingu hér á landi hvort sem við séum að tala um 

internetið eða auglýsingar í erlendu sjónvarpi eða íþróttum. Aukin netvæðing hefur valdið 

því að aðgengi íslenskra neytenda að slíkum auglýsingum hefur aukist töluvert (þingskjal 

nr. 389/2017-2018. Frumvarp til laga). 

Líkt og áður hefur komið fram var áfengisfrumvarpið lagt fyrir í fimmta sinn haustið 

2018 og með áframhaldandi þrýstingi er hugsanlegt að á komandi árum muni 
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lagaumhverfið gjörbreytast hvað varðar áfengisauglýsingar og rekstrarumhverfi 

einkarekinna fjölmiðla. Þess vegna er vert að skoða hvort og hvernig þeir aðilar sem 

framleiða eða flytja inn bjór myndu breyta markaðsstarfi sínu á einhvern hátt eða annan.  
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4 Markaðssamskipti og samfélagsmiðlar 

Í þessum kafla verður farið fræðilega yfir þær leiðir sem hægt er að fara í markaðssetningu 

á bjór. Það verður fjallað um kynningarráðana sex og helstu samfélagsmiðlana. Það er 

mikilvægt að vita hvaða verkfæri hægt er að nota til þess markaðssetja bjór og þess vegna 

er gerð grein fyrir helstu leiðunum hér að neðan. 

4.1 Kynningarráðarnir 

Kynningarherferð er samhæfing allra þeirra aðgerða sem söluaðili eða fyrirtæki 

framkvæmir þar sem markmiðið er að kynna og selja ákveðna vöru eða þjónustu. Flest 

samskipti milli fyrirtækis og neytenda á markaði er yfirleitt hluti af markaðsáætluninni. 

Helstu verkfærin sem notuð eru til að ná fram markmiði í kynningarherferð eru oftast 

kallaðir kynningarráðarnir (e. promotional mix). Kynningarráðarnir sem fjallað verður um 

eru sex talsins en það eru auglýsingar (e. advertising), bein markaðssetning (e. direct 

marketing), söluhvatar (e. sales promotion), almannatengsl (e. public relations), 

persónuleg sölumennska (e. personal selling) og stafræn markaðsfærsla (e. digital 

marketing). Hver og einn af þessum þáttum á sitt hlutverk í að stuðla að árangursíkri 

kynningarherferð. Í dag eru stafræn markaðsfærsla og bein markaðsfærsla þeir þættir 

sem fyrirtæki nota helst í dag til þess að ná til markhópsins (Belch og Belch, 2015). Hér að 

í myndinni að neðan má sjá kynningarráðana sex. 

 

Mynd 1. Kynningarráðarnir sex (Belch og Belch, 2015). 

Auglýsingar eru ópersónuleg skilboð sem berast miklum fjölda fólks. Auglýsingar 

eru samt sem áður takmarkaðar þegar kemur að því að sannfæra markhópinn til að 
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bregðast við á ákveðinn hátt. Með auglýsingum geta fyrirtæki náð til áheyrenda á 

landsvísu og fleiri minni markhópa. Kostnaðurinn sem fylgir þessum þætti getur verið 

gífurlega mikill en fjöldinn af fólki sem auglýsingin nær til er svo mikill að kostnaðurinn á 

manninn er töluvert lágur (Fill, 2009). Auglýsingar koma fram í sjónvarpi, dagblöðum, 

tímaritum og útvarpi til dæmis eða þar sem þær ná til mikils fjölda fólks. Það er mjög 

mikilvægt að fyrirtækið sem er að auglýsa ígrundi skilaboðin vel, hafi í huga hvernig 

áheyrendur munu túlka skilaboðin og hvernig þeir munu bregðast við. Þeir sem móttaka 

skilaboð auglýsinganna geta yfirleitt ekki brugðist tafarlaust við. Auglýsingar eru mjög stór 

þáttur í að efla vörumerkjavirði þar sem auglýsingar geta upplýst neytendur og haft áhrif 

á viðhorf þeirra gagnvart vörumerkinu. Auglýsingar geta búið til ákveðna ímynd fyrir 

vörumerki sem getur skipt sköpum ef fyrirtæki er með vöru eða þjónustu sem er mjög 

svipuð og vara eða þjónusta frá öðru vörumerki. Ímynd vörumerkis skiptir þess vegna 

gríðarlegu máli þegar kemur að vali neytanda á vöru eða þjónustu og eru auglýsingar ein 

besta leiðin til þess að byggja upp vörumerki (Belch og Belch, 2015).  

Bein markaðssetning felur í sér öll bein samskipti milli fyrirtækis og einstaklings 

eða núverandi viðskiptavinar þar sem tilgangurinn er að framkalla viðbrögð hjá 

einstaklingnum, hvort sem það sé pöntun vöru, fyrirspurn eða heimsókn í verslun. 

Leiðirnar sem farnar eru í beinni markaðssetningu eru til dæmis markpóstur, 

markaðssetning í gegnum síma, sjónvarp, útvarp og auglýsingar á fréttamiðlum (Dogan, 

2012). Með beinni markaðssetningu er leitast við að miða sérsniðnum skilaboðum að 

einstökum viðskiptavinum. Markmiðið með beinni markaðssetningu er einnig að byggja 

upp sambönd byggð á viðbrögðum neytenda við skilaboðunum. Með notkun beinnar 

markaðssetningar er fyrirtæki að reyna að byggja upp samband milli eins viðskiptavinar 

og fyrirtækisins með því að eiga bein og persónubundin samskipti (Fill, 2009).  

Söluhvatar skilgreinast sem markaðsaðferð sem býr til aukið virði eða hvatningu 

fyrir söluaðila, dreifingaraðila og neytenda og getur þar af leiðandi hvatt til tafarlausrar 

sölu (Belch og Belch, 2015). Helstu tegundir af söluhvötum eru til dæmis afslættir og 

tilboð, sýnishorn, leikir, framstilling, uppstilling, styrktarsamningar og kaupaukar. 

Verðlækkanir er algengasti söluhvatinn og er notaður bæði af framleiðendum og 

verslunum sem endurselja vöruna. Þessar verðlækkanir koma í formi tímabundins tilboðs, 

magnafslætti eða pakka af vörum sem eiga vel saman. Sýnishorn felur í sér smakk eða 
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prufu til dæmis. Þá leikur enginn vafi á því hvort varan standi undir væntingum eða ekki. 

Fyrirtækið getur þá sannfært neytandann um að varan sé verðug fjárfesting. Fyrirtækið 

getur haldið viðburð þar sem er keppni og sigurvegari fær vöru frá fyrirtækinu í verðlaun. 

Framstilling vöru felur í sér að vöru er stillt upp í verslun á ákveðinn hátt til þess að 

framkalla sölu á staðnum. Þetta hefur einungis áhrif á þá sem eru á staðnum þar sem 

salan fer fram. Uppstilling felur í sér allar þær aðferðir og hugleiðingar sem fara í það að 

selja vöruna í réttu magni, á réttum stað og á réttu verði. Einnig allar aðferðir sem 

fyrirtæki nota til þess að tryggja að varan fái eins góða framsetningu og völ er á. 

Styrktarsamningar eru oft gerðir af fyrirtækjum tengt viðburðum til þess að selja eða fá 

auglýsingu fyrir vörumerkið. Bílar og skilti á slíkum viðburðum bera til dæmis merki 

fyrirtækisins. Einnig er seldur varningur frá fyrirtækinu á viðburðinum. Kaupaukar eru 

„gjafir“ sem fylgja oft kaupum á ákveðnum vörum (Gherasim, 2012). 

Almannatengsl felur í sér öll ópersónuleg samskipti varðandi fyrirtækið sjálft, 

þjónustu eða vöru þar sem fyrirtækið borgar ekki fyrir birtinguna eða þau eru birt af 

samstarfsaðila. Þessi samskipti eiga sér yfirleitt stað í gegnum fréttamiðla hvort sem það 

er frétt eða tilkynning um vöru, þjónustu eða fyrirtækið sjálft. Þetta eru ópersónuleg 

samskipti sem birtast gríðarlegum fjölda áheyrenda. Um leið og fyrirtækið borgar 

fréttamiðli fyrir að birta tilkynningu eða frétt þá flokkast það ekki lengur undir 

almannatengsl heldur skilgreinist það sem auglýsing (Belch og Belch, 2015). Þessi þáttur 

snýr einnig að stofnun og viðhaldi sambanda og tengsla við hinna ýmsu hagsmunaaðila 

ásamt því að bæta og viðhalda orðspori fyrirtækisins (Fill, 2009).  

Persónuleg sölumennska felur í sér bein samskipti milli manneskja. Söluaðilar og 

kaupendur geta talist einn eða fleiri í þessu ferli. Yfirleitt samtal í persónu eða í gegnum 

síma milli seljanda og kaupenda þar sem tilgangur samtalsins er að framkalla sölu. 

Lykillinn í þessu ferli er sölukynning sölufulltrúans (Olariu, 2016). Sölufulltrúinn og 

viðskiptavinurinn eiga þá í samskiptum þar sem tafarlaus viðbrögð eða svörun eru 

möguleg. Kostnaðurinn sem fylgir þessum samskiptum er þó yfirleitt mjög hár fyrir 

fyrirtæki (Fill, 2009).  

Stafræn markaðsfærsla felur í sér notkun netsins, snjallsíma, leitarvéla og 

samfélagsmiðla sem leið til þess að ná til neytenda. Stafræn markaðsfærsla felur einnig í 

sér leitarvélarbestun, SMS og stafræna auglýsingaborða til þess að koma sinni vöru eða 
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þjónustu á framfæri (Barone, 2019). Stafræn markaðsfærsla aðlagar samtímis stefnur á 

netinu í gegnum sérstakt ferli og aðferðafræði. Með skýr markmið að leiðarljósi eru notuð 

mismunandi verkfæri, vefsíður og samfélagsmiðla. Mikilvægi stafrænnar markaðsfærslu 

fyrir fyrirtæki felst í breytingum á því hvernig núverandi neytendur safna og meta 

upplýsingar til þess að taka kaupákvörðun, auk þeirra nýrra söluleiða sem þeir nota í 

kaupferlinu (Saura, Palos-Sánchez og Suárez, 2017). Samfélagsmiðlar eru stór hluti af 

stafrænni markaðsfærslu í dag og þess vegna verður í næsta kafla fjallað um helstu 

samfélagsmiðlana. 

4.2 Samfélagsmiðlar  

Internetið er orðinn stór þáttur af daglegu lífi Íslendinga og árið 2014 töldu um 97% 

landsmanna á aldrinum 16-74 ára sig vera reglulega netnotendur (Hagstofa Íslands, 

2015). Samfélagsmiðlar hafa hertekið internetið undanfarin áratug og má segja að þeir 

séu gríðarlega öflugur vettvangur til auglýsinga. Það er áhugavert að flestir íslendingar 

nota einn eða fleiri samfélagsmiðla reglulega. Samkvæmt könnun sem MMR framkvæmdi 

vorið 2018 kom í ljós að 93% þátttakenda nota Facebook reglulega, 67% Snapchat, 45% 

Instagram og 17% Twitter (Market and media research, 2018). Samfélagsmiðlar gera 

notendum kleift að búa til prófíl, setja inn myndir, myndbönd og bloggfærslur. Notendur 

á samfélagsmiðlum geta átt í stöðugum samskiptum við vini í gegnum skilaboð og pósta. 

Á samfélagsmiðlum geta fyrirtæki átt í beinum og reglulegum samskiptum við 

viðskiptavini á tiltölulega ódýran máta. Með notkun samfélagsmiðla geta fyrirtæki náð til 

viðskiptavina á skilvirkari máta heldur en fyrirtæki gætu með öðrum auglýsingaleiðum. 

Samfélagsmiðlar hafa skapað öflugan auglýsingavettvangur fyrir fyrirtæki af öllum 

stærðargráðum hvort sem það sé lítið fyrirtæki, risastórt alþjóðlegt fyrirtæki eða jafnvel 

ríkisstofnun (Kaplan og Haenlein, 2010).  

4.2.1 Facebook 

Facebook er vinsælasti samfélagsmiðillinn og samkvæmt gögnum frá síðasta ársfjórðungi 

2018 töldu notendur 2,32 milljarða á heimsvísu. Þá skilgreinast notendur þeir sem nota 

Facebook að minnsta kosti mánaðarlega (Statista, 2019 a). Á Facebook býðst notendum 

og fyrirtækjum ýmsar auglýsingaleiðir og geta fyrirtæki með hjálp Facebook einblínt 

sérstaklega á mismunandi hópa sem getur reynst gríðarlega hjálplegt ef þú ert með vöru 
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þar sem þú þarft að aðgreina markhópa (Castronovo og Huang, 2012). Fyrirtæki geta náð 

markaðsfræðilegum árangri með hjálp Facebook á ýmsa vegu. Til dæmis með því að 

stofna Facebook prófíl eða svokallaða aðdáenda síðu. Á aðdáenda síðunni geta notendur 

reglulega fengið fréttir og upplýsingar beint frá fyrirtækinu. Aðdáenda síðan uppfærir síða 

reglulega fréttir um viðburði, greinar, myndbönd og allt mögulegt sem tengist annað 

hvort vörunni eða einfaldlega fyrirtækinu. Fyrirtæki geta einnig borgað fyrir 

auglýsingapláss á Facebook. Auglýsingarnar birtast á fréttaveitunni hjá þeim sem 

fyrirtækið er að miða auglýsingum að en það getur farið eftir aldri, kyni, staðsetningu og 

menntun svo dæmi sé nefnt. Á Facebook geta fyrirtæki átt í beinum samskiptum við 

notendur og skilaboðin sérsniðin að notendum (Ramsaran-Fowdar og Fowdar, 2013). 

4.2.2 Instagram 

Vinsældir Instagram hafa farið ört vaxandi frá því að það var stofnað árið 2010 og er 

Instagram í dag næstvinsælasti samfélagsmiðillinn á eftir Facebook (DeMers, 2017). Á 

Instagram deila notendur myndum og myndskeiðum sem þeir til dæmis tóku á símann 

sinn (Virtanen, Björk og Sjöström, 2017). Notendur geta deilt þessum myndum, breytt 

þeim og deilt myndunum á öðrum miðlum eins og Facebook og Twitter svo dæmi megi 

nefna. Instagram höfðar mikið til kvenna og fólks á aldrinum 18-29 ára. Instagram er 

frábær vettvangur til að setja inn fréttir um viðburði, nýjar vörur eða einfaldlega koma 

vörumerki á framfæri (Belch og Belch, 2015).  

Á Instagram snýst allt um myndir. Fyrirtæki eru að notfæra sér þennan myndræna 

samfélagsmiðil til þess að byggja upp vörumerki sitt. Með skýrum og flottum myndum 

getur fyrirtækið eflt tengslanet sitt við neytendur á netinu talsvert. Til þess að fyrirtæki 

nái einhverjum árangri með Instagram síðu sinni er mikilvægt að setja inn myndir 

reglulega, nota viðeigandi kassamerki og svara fylgjendum. Með meiri virkni koma fleiri 

fylgjendur. Kassamerki er lykilatriði á Instagram. Kassamerkið fylgir yfirleitt myndinni og 

getur myndin þá birst þeim sem ekki eru fylgjendur. Kassamerkið þarf að vera viðeigandi 

og í samhengi við fylgjandi mynd. Fylgjendur geta kvartað, hrósað eða varpað fram 

spurningum í gegnum Instagram og þá er mikilvægt að fyrirtækið svari því með viðeigandi 

hætti (Ogunfowoke, 2016). Fyrirtæki ættu að reyna hið ítrasta að fjölga fylgjendum á 

Instagram þar til að fylgjendur eru orðnir það margir að Instagram síðan sé trúverðug. Lítil 

fyrirtæki t.d. ættu í það minnsta að hafa þúsund fylgjendur til þess að vera trúverðug þó 
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þau teljist vera lítil fyrirtæki. Fólk mun frekar vilja fylgjast með vinsælum vörumerkjum og 

fyrirtækjum heldur en þeim sem teljast ekki svo vinsæl (Miles, 2014). 

 

4.2.3 Twitter 

Twitter er nokkurs konar örblogg og samfélagsmiðill þar sem notendur deila stuttum 

texta sem má vera að hámarki 140 stafir að lengd (Belch og Belch, 2015). Mánaðarlegir 

notendur á Twitter töldu um 321 milljón á fjórða ársfjórðungi 2018 (Statista, 2019 b). 

Twitter hefur mikið breyst á síðastliðnum árum og er í dag orðinn stór vettvangur fyrir 

auglýsingar. Fjölmiðlar eru byrjaðir að innleiða twitter í starfsemi sína og má sjá twitter 

notað í sjónvarpsútsendingum, fréttaútsendingum og víðsvegar um internetið (Bullas, J., 

2014). Twitter er gagnlegur miðill til þess að eiga í samskiptum við núverandi viðskiptavini 

sem og hugsanlega viðskiptavini. Ein besta leiðin í dag til þess að stofna nýtt 

viðskiptasamband er að nota Twitter (Belch og Belch, 2015). Fyrirtæki geta notað Twitter 

til þess að bregðast við kvörtunum viðskiptavina, svara fyrirspurnum og „tweeta“ 

mikilvægum upplýsingum. Þá er Twitter líka hentugt til þess að hafa augastað með 

markaðnum og fylgjast með ógnunum og tækifærum í umhverfinu sem gætu birst á 

Twitter (Belch og Belch, 2015). 
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5 Aðferðafræði rannsóknar og viðtöl 

Eigindlegar rannsóknir miða að því að afla gagna um hvernig fólk túlkar aðstæður sínar og 

umhverfi. Þetta er gert annars vegar með því að fylgjast með fólki í daglegu lífi og hins 

vegar með eigindlegu viðtali þar sem spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur 

eru viðmælandur fengnir til að lýsa upplifun sinni og reynslu. Niðurstöður úr slíkum 

rannsóknum eru ekki tölulegur samanburður heldur ákveðin þemu eða hugtök sem lýsa 

hvað er sameiginlegt með upplifun eða reynslu mismunandi einstaklinga eða hópa (Jón 

Gunnar Bernburg, 2005). Í eigindlegum rannsóknum getur rannsakandi handvalið 

viðmælendur þar sem hann getur varpað fram viðeigandi spurningum sem viðmælandi 

svarar. Spurningar í eigindlegum rannsóknum eru fáar, opnar og gefa tækifæri á að 

viðmælendur svari spurningum á hvatvísan hátt og með eigin orðum (Flick, 2011). 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð í þessu tilfelli til þess að efla skilning höfundar á 

viðfangsefninu. Til þess að svara rannsóknarspurningunni þurfti höfundur að fá innsýn inn 

í markaðsstarf brugghúsa. Viðfangsefnið snýst um að skoða hvernig brugghús 

markaðssetja bjór í núverandi lagaumhverfi, hvernig lögin hamla markaðsstarf brugghúsa 

og hvernig brugghús myndu hátta markaðssetningu á bjór ef bann við áfengisauglýsingum 

yrði afnumið. Til þess að svara þessum spurningum þarf höfundur að fá djúp svör frá 

aðilum sem starfa við markaðssetningu á bjór og er eigindleg rannsóknaraðferð besti 

kosturinn. Framkvæmd voru eigindleg viðtöl. 

5.1 Framkvæmd viðtala 

Tekin voru viðtöl við fulltrúa fjögurra fyrirtækja sem framleiða og selja bjór. Viðtölin voru 

tekin til þess að afla þekkingar og svara spurningum og þar á meðal rannsóknarspurningu. 

Höfundur handvaldi fjögur fyrirtæki til að hafa samband við. Víking Brugghús, Ölgerðin 

Egill Skallagrímsson, Ölvisholt Brugghús og Malbygg Brugghús. Ákveðið var að taka viðtal 

við tvö stærstu brugghúsin hér á landi og tvö minni brugghús til þess að rannsaka fyrirtæki í 

mismunandi markaðsstöðu. Höfundur sendi tölvupóst á hvert og eitt fyrirtæki og óskaði 

eftir viðtali við fulltrúa sem hafði tök á að svara þeim spurningum sem lagðar yrðu fram. 

Höfundur notaðist við spurningar sem hann hafði sjálfur samið með það að markmiði að 

fá betri innsýn inn í markaðsstarf þessarra fyrirtækja og að svara rannsóknarspurningu. 

Viðtölin voru tekin bæði í mars og apríl 2019 og þrjú af viðtölunum voru tekin í persónu. 
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Þá tók höfundur viðtölin upp á hljóðupptöku í síma sínum með leyfi frá viðmælendum. 

Viðtalið við fulltrúa Ölvisholts Brugghúss var símaviðtal og skrifaði höfundur allt það 

helsta úr því viðtali niður, einnig með leyfi að sjálfsögðu. Eftir að viðtölin voru tekin voru 

þau skrifuð upp og svörin greind. Höfundur ákvað að best væri að flokka niðurstöður í 

þrjú þemu. Fyrsta þemað felur sér niðurstöður úr fyrstu og annari spurningu úr 

viðtölunum. Þar er greint frá því hvernig staðið er að markaðssetningu á bjór í dag hjá 

viðmælendum og hvernig þeir fara að því að auka sölu. Annað þemað felur í sér 

niðurstöður úr þriðju spurningu úr viðtölunum. Þar er greint frá því hvort viðmælendur 

telji lögin sem banna áfengisauglýsingar vera hamlandi fyrir markaðsstarf fyrirtækjanna. 

Þriðja þemað felur í sér niðurstöður úr fjórðu spurningu úr viðtölunum. Þar er greint frá 

því hvernig fyrirtækin myndu hátta markaðssetningu á bjór ef bann við 

áfengisauglýsingum yrði afnumið. Spurningarnar sem notaðar voru í viðtölunum er hægt 

að sjá í viðauka eitt. 
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða dregnar fram helstu niðurstöður úr viðtölum. Í kaflanum að ofan 

kom fram að viðtöl voru tekin við aðila frá fjórum fyrirtækjum sem framleiða og selja bjór. 

Niðurstöðurnar skipast í þrjú þemu og þær flokkaðar eftir þeim og er 

rannsóknarspurningunni svarað í síðasta hlutanum.  

6.1 Hvernig er markaðssetningu háttað hjá brugghúsum? 

Ölvisholt leggur mikla áherslu á samstarf við bari og veitingastaði og reyna að koma 

bjórnum sínum á sem flesta bari og hótel. Þar eru þau með bjórinn sinn til sölu og geta 

merkt dælur svo dæmi sé nefnt til þess að koma vörumerkjum bjórsins á framfæri. 

Ölvisholt heldur ýmsa viðburði í brugghúsi sínu þar sem hægt er að smakka ýmsar 

tegundir og þess háttar. Þau héldu nýlega viðburð í samstarfi með Omnom sem er 

fyrirtæki sem sérhæfir sig í súkkulaðiframleiðslu. Þar voru þau að para saman mismunandi 

bjór og súkkulaði og á sama tíma kynna bjórinn sinn. Þau hafa farið þá leið að skipta um 

umbúðir á bjórnum og það skilaði aukinni sölu. Ölvisholt notast einnig við samfélagsmiðla 

og þá helst Facebook og Instagram. 

 Malbygg Brugghús er mjög lítið brugghús og þeir eyða mjög litlu púðri í 

markaðssetningu. Þeir taka þátt í ýmsum hátíðum þar sem hægt er að kynna bjórinn sinn. 

Þeir nota Facebook og Instagram en eyða ekki krónu þar í auglýsingar. Þar halda þeir úti 

síðum þar sem þeir setja inn myndir og myndbönd tengd bjórnum þeirra eða starfsemi. 

Markaðsstarf þeirra felst í raun og veru mikið í því að senda út verðlista á bari og hringja 

símtöl til þess að koma sér á bari eða veitingahús, það er að segja þeir leggja áherslu á 

mikil samskipti við barina. Malbygg framleiðir það lítið af bjór að það hefur ekkert reynst 

erfitt að selja þann bjór sem framleiddur er svo það er ekki of mikil þörf á 

markaðssetningu. 

 Ölgerðin fer ótal margar leiðir í markaðssetningu. Þar er reynt að koma vörunum 

í umferð og umfjöllun. Það gera þau með því að gefa sýnishorn af vörunni á ýmsum 

viðburðum eins og til dæmis miðnæturopnun Smáralindar. Þau reyna að koma vörunni í 

partý, eins og háskólapartý til dæmis. Ölgerðin er með sölumenn innan sinna raða sem 

eru í beinu sambandi við bari og veitingastaði þar sem þeir selja þeim vörur. Með því geta 

þeir unnið náið og þétt með veitingamönnum til þess að keyra upp sölu. Eins og til dæmis 
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tilboð á barnum eða eitthvað í þá áttina. Ölgerðin hefur einnig góða reynslu af því að 

byggja upp vörumerki inn á hótelum og veitingastöðum og þau passa að merkingar séu 

góðar inn á stöðum þar sem vörunnar er neytt. Ölgerðin er með 2,25% útgáfur af helstu 

vörumerkjunum og geta þar með farið í hefðbundnar ímyndarauglýsingar fyrir 

móðurvörumerkið. Þar má sem dæmi nefna sjónvarp, útvarp, skilti, auglýsingaborðar á 

fréttamiðlum og svo framvegis. Þar er hægt að keyra upp auglýsingar á móðurvörumerki 

Gull til dæmis ef það á að reyna að auka sölu. Fulltrúi Ölgerðarinnar segir þá nota 

samfélagsmiðlana til auglýsinga þar sem þeir eru tæknilega séð vistaðir erlendis og þar 

með löglegt að auglýsa hjá þeim. Þar geta þeir keyrt upp birtingu ef þeir vilja reyna að 

auka sölu með myndum, umfjöllunum og svo framvegis. Ölgerðin leggur upp með að hafa 

vöruna eftirsóknarverða og töff. 

 Víking Brugghús auglýsa léttbjórinn sinn í útvarpi, sjónvarpi, plakötum og 

viðburðum þar sem léttbjórinn er 2,25% að styrkleika eða minna. Á samfélagsmiðlunum 

auglýsir Víking Brugghús aðrar vörur, það er að segja áfengan bjór. Þar geta þeir keyrt upp 

auglýsingar til að auka sölu. Þessi áfengi bjór eru auglýstir á samfélagsmiðlum og þá helst 

á Facebook og Instagram en Twitter virkaði ekki fyrir þá. Samfélagsmiðlar eru stór hluti af 

markaðsstarfi Víking Brugghúsi því þar geta þeir auglýst sérstakar vörur sem er ekki hægt 

að auglýsa á hinum miðlunum, eins og sjónvarpi og útvarpi til dæmis. Víking hafa svo 

stuðst við útlitsbreytingar til þess að auka sölu á bjórnum sínum og einnig farið í að breyta 

stærðinni á pakkningunum til þess að auka sölu, eins og að fjölga stykkjatalinu í hverjum 

kassa.  

 Öll fyrirtækin eiga það sameiginlegt að nýta sér samfélagsmiðlana til að koma 

vörunum sínum á framfæri. Þá nefndu fyrirtækin aðallega Facebook og Instagram. 

Malbygg tók hins vegar fram að þeir hafi ekki eytt krónu í auglýsingar á Facebook eða 

Instagram en ekki kom fram hvort hin fyrirtækin gerðu það. Stærri fyrirtækin sem tóku 

þátt í rannsókninni, Víking og Ölgerðin framleiða léttbjór sem er 2,25% eða minna að 

styrk. Léttbjórinn sem framleiddur er af þessum fyrirtækjum ber sama móðurvörumerki 

og áfengi bjórinn sem er sterkari en 2,25%. Léttbjórinn gefur þessum fyrirtækjum tækifæri 

á að auglýsa móðurvörumerki bjórsins á þeim miðlum sem ólöglegt er að auglýsa áfengi 

á. 
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6.2 Eru lögin sem banna áfengisauglýsingar hamlandi fyrir markaðsstarf 
brugghúsa? 

Ölvisholt Brugghús lítur á áfengislögin sem hömlun á starfsemi þeirra en hvað auglýsingar 

varðar þá skiptir það engu máli þó það sé bannað að auglýsa áfengi. Þetta er ekki mikið 

mál fyrir þeim því samkeppnisaðilar þeirra mega heldur ekki auglýsa, lögin gilda yfir alla. 

Malbygg Brugghús lítur ekki á bann við áfengisauglýsingum sem hömlun þar sem þeir 

myndu líklegast ekkert auglýsa þó áfengisauglýsingar væru löglegar. Þeir eru ekki með 

mikinn pening til að eyða í markaðsmál svo þeir myndu þar af leiðandi ekki gera neitt 

öðruvísi í markaðsmálum.  

Talsmaður Ölgerðarinnar segir að bann við áfengisauglýsingum sé mjög hamlandi fyrir 

markaðsstarfið. Þau hjá Ölgerðinni eyða gríðarlega miklum tíma í að ígrunda hvað sé 

löglegt og hvað ekki í stað þess að spá meira í ímyndinni til dæmis. 

Viðmælandinn frá Víking segir þá klárlega líta á þessi lög sem hömlun. Það er mjög 

erfitt til dæmis að kynna nýjan bjór nema í gegnum samfélagsmiðla, sem og auglýsa 

verðlækkanir, nýjungar eða ímyndarauglýsingar. Þessi lög eru mjög heftandi í augum 

þeirra.  

Lögin sem banna áfengisauglýsingar eru greinilega ekki hamlandi í augum minni 

brugghúsanna en þessi lög eru mjög hamlandi í augum stærri brugghúsanna. Það er 

greinilegur munur á sjónarhorni þessara mismunandi fyrirtækja sem byggist á stærð 

fyrirtækis. 

6.3 Hvernig væri markaðssetningu á bjór háttað ef áfengisauglýsingar 
yrðu lögleiddar? 

Ölvisholt myndu í raun og vera gera hlutina eins og þau eru að gera núna. Þau eru lítið 

brugghús og myndu nýta sér samfélagsmiðlana. Þau myndu halda áfram að leggja áherslu 

á samstarf við bari og veitingastaði og sömuleiðis reyna hið ítrasta til að halda góðu 

orðspori (e. word of mouth) og að fólk láti orðið berast um bjórinn frá þeim. 

Malbygg Brugghús myndu hátta markaðssetningu alveg eins og þeir eru að gera núna. 

Þeir myndu halda áfram að nota Facebook og Instagram en myndu ekki borga fyrir 

auglýsingar þar. Ef þessar aðstæður breytast að áfengisauglýsingar yrðu leyfðar þá búast 

þeir ekki við því að þeir myndu eyða nokkrum fjármunum í auglýsingar. 
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Talsmaður Ölgerðarinnar segir að Ölgerðin myndi fara í fleiri auglýsingarherferðir 

tengdar ímynd vörunnar. Í dag er Ölgerðin að auglýsa vörumerkin í búning 2,25% 

útgáfunar. Ef þetta tiltekna bann yrði afnumið þá myndi Ölgerðin framleiða heiðarlegar 

áfengisauglýsingar þar sem frekar væri fókusað á vöruna sjálfa og gæði hennar frekar en 

bara á vörumerkið sjálft eins og er gert í dag. Ölgerðin myndi horfa á fyrirmyndir erlendis 

þar og fá innblástur af auglýsingaherferðum þar. Einblínt væri á að ná tengingu milli 

neytandans og vörumerkisins sem væri verið að auglýsa. Ná tilfinningu í huga neytandans 

gagnvart vörunni.  

Víking færu í hefðbundnar auglýsingarherferðir með bjórinn sem þeir mega ekki 

auglýsa í dag. Þeir myndu aldrei auglýsa bjór á þessum hefðbundnu miðlum í dag því það 

er ekki löglegt en ef það yrði leyft að auglýsa áfengi þá myndu þeir ekki hika við það. 

Hvernig markaðssetningu er háttað hjá Víking myndi gjörbreytast ef þetta bann við 

áfengisauglýsingum yrði afnumið. 

Minni Brugghúsin, Ölvisholt og Malbygg myndu bæði hátta markaðssetningu svipað og 

þau gera núna. Þá myndu stærri aðilarnir líklegast gjörbreyta hvernig markaðssetningu er 

háttað hjá þeim. Báðir aðilar myndu einblína á vöruna sjálfa frekar en móðurvörumerkið 

eins og er gert núna. Bæði fyrirtæki auglýsa léttbjór á þessum hefðbundnu 

auglýsingamiðlum í dag þar sem móðurvörumerkið kemur fram en sérhver áfengur bjór 

fær bara birtast á samfélagsmiðlum. Litlu Brugghúsin myndu ekki breyta neinu en stóru 

aðilarnir myndu líklegast að þeirra sögn gjörbreyta hvernig markaðssetningu yrði háttað. 

Þessi fjögur brugghús hafa mismikið fjármagn milli handanna, sérstaklega þegar kemur 

að markaðsstarfi. Stóru fyrirtækin hafa töluvert meira fjármagn en þau minni. Litlu 

fyrirtækin hafa ekki fjármagn í að auglýsa á hefðbundnu miðlunum sem ólöglegt er að 

auglýsa áfengi á í dag. Þess vegna skiptir litlu fyrirtækin ekki máli hvort það sé löglegt eða 

ólöglegt að auglýsa áfengi. Stóru fyrirtækin hafa starfsmenn innan sinna raða sem sjá 

alfarið um markaðssetningu bjórsins og eru sérhæfðir á því sviði. Litlu fyrirtækin virðast 

leggja meiri áherslu á vöruna sjálfa og gæði hennar heldur en kynningu hennar á meðan 

stóru fyrirtækin geta lagt mikla áherslu á alla þætti tengda vörunni og kynningu hennar. 
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7 Umræður 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að komast að því hvernig fyrirtæki sem framleiða og 

selja bjór á Íslandi myndu hátta markaðssetningu á bjór ef bann við áfengisauglýsingum 

yrði afnumið. Það er að segja hvernig myndi starfsemi þessarra fyrirtækja breytast frá því 

markaðsstarfi sem unnið er í dag. Markmið ritgerðarinnar var að komast að því hvort lögin 

sem banna áfengisauglýsingar séu hamlandi í augum brugghúsa að einhverju leyti. Þá er 

fengið álit viðmælenda á þessum lögum og skoðað hvernig viðmælendur hátta 

markaðssetningu á bjór í núverandi lagaumhverfi. 

Þessi fjögur fyrirtæki skiptast í raun og veru í tvennt, það er hins vegar lítil brugghús 

sem er Malbygg og Ölvisholt og annars vegar Ölgerðin og Víking. Stærðarmunurinn 

endurspeglaðist nokkurn veginn í niðurstöðunum þar sem þær voru ólíkar eftir 

stærðargráðu fyrirtækis. Öll fyrirtækin eiga hins vegar það sameiginlegt að notfæra sér 

samfélagsmiðla til markaðssetningar, þar sem það er ekki ólöglegt að þeirra sögn. 

Fyrirtækin geta náð til gríðarlegs fjölda af fólki með því að nota samfélagsmiðla og því 

fullkomnlega eðlilegt að nota þessa leið til markaðssetningar.  

Í fræðilega hlutanum var talað um sex kynningarráða og öll fyrirtækin notfæra sér þau 

verkfæri í markaðssetningu. Auglýsingar er eitt af þeim verkfærum og eru 

áfengisauglýsingar bannaðar hér á landi. Ölgerðin og Víking hafa hins vegar ákveðið 

samkeppnisforskot á hina aðilana með því að geta auglýst léttbjórinn sinn undir 

móðurvörumerkinu. Það gera þau á hefðbundnum auglýsingamiðlum eins og sjónvarpi, 

útvarpi og skiltum til dæmis. Auglýsingar eru hins vegar mjög kostnaðarsamar og því ekki 

fyrir öll fyrirtæki. Þrátt fyrir að vera kostnaðarsamar ná þær yfirleitt til gífurlega margra 

neytenda og er kostnaður á manninn töluvert lágur (Fill, 2009). Sú staðreynd að 

auglýsingar séu kostnaðarsamar útskýrir hvers vegna litlu brugghúsin telja bannið við 

áfengisauglýsingum ekki vera hömlun. Stóru fyrirtækin vilja ná til sem flestra og getur 

reynst árangursríkt fyrir þau að nota auglýsingar til þess. Litlu brugghúsin geta einungis 

auglýst á samfélagsmiðlum þar sem þau framleiða ekki 2,25% útgáfur af bjórnum sínum. 

Fyrirtækin öll notfæra sér sérstaklega persónulega sölumennsku með samstarfi við bari 

og veitingastaði. Einnig eru söluhvatar mjög mikið notaðir af þessum fyrirtækjum. 

Ölgerðin og Ölvisholt nefndu viðburði þar sem varan er í fyrirrúmi. Víking nefndi að þau 

stækka pakkningar utan um vörurnar, sem er skýrt dæmi um söluhvata þar sem er verið 
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að reyna að selja meira magn í einu. Talsmaður Malbyggs nefndi að þeir senda oft 

verðlista á bari, það er dæmi um beina markaðssetningu. Helsta leiðin til 

markaðssetningar í dag fyrir þessi fyrirtæki er samt sem áður notkun samfélagsmiðlana 

til að koma vörum á framfæri. Það getur reynst árangursríkt fyrir fyrirtæki á Íslandi að 

nýta sér samfélagsmiðla þar sem árið 2014 töldu um 97% íslendinga á aldrinum 16-74 ára 

sig nota netið reglulega (Hagstofa Íslands, 2015). Öll fyrirtækin nefndu sérstaklega að þau 

auglýstu á Facebook og Instagram og er það frekar eðlilegt miðað við notkun Íslendinga á 

þessum samfélagsmiðlum. Facebook og Instagram eru með stærri samfélagsmiðlunum 

hér á landi í dag (Market and media research, 2018). Instagram er frábær vettvangur til 

þess að setja inn myndir og veggspjöld í formi mynda. Það er auðvelt að setja inn einfalda 

myndræna auglýsingu sem inniheldur til dæmis bjór til þess að fanga athygli neytenda. Til 

dæmis ef Malbygg setur inn mynd og setur gott kassamerki við myndina getur hún náð 

athygli á Íslandi og erlendis. Eins og talað er um í fræðilega hlutanum þurfa kassamerkin 

að vera viðeigandi. Með viðeigandi kassamerki getur fyrirtækið fengið fleiri fylgjendur 

sem gæti þýtt meiri sölu (Miles, 2014). Þessi leið er góð ef fyrirtækið hefur lítið fjármagn 

til þess að eyða í markaðssetningu. Til dæmis má nefna að Malbygg eyðir ekki krónu í 

auglýsingar. Facebook er góð leið til að aðgreina markhópa og miða auglýsingum að 

réttum markhóp. Þessi fyrirtæki geta til dæmis beint auglýsingum sem innihalda bjór að 

þeim markhóp sem þeir vilja einblína á (Ramsaran-Fowdar og Fowdar, 2013). Dæmi um 

þetta eru auglýsingar sem miðaðar eru að fólki eldra en 20 ára sem býr á 

höfuðborgarsvæðinu ef þetta er bjór sem er einungis seldur á höfuðborgarsvæðinu. 

Höfundi fannst einkennilegt að enginn viðmælandi talaði um notkun Twitter í 

markaðssetningu. Fulltrúi Víking Brugghús nefndi að þeim fannst Twitter ekki virka fyrir 

þá.  

Tilgangur rannsókarinnar var að kanna hvort bann við áfengisauglýsingum væri 

hamlandi fyrir þessi fyrirtæki og hvort þau myndu hátta markaðssetningunni öðruvísi ef 

þetta bann yrði afnumið. Niðurstöðurnar eru nokkurn veginn tvískiptar. Annars vegar eru 

þær þannig að lögin varðandi áfengisauglýsingar skipta litlu brugghúsin engu máli og 

myndu þessi fyrirtæki ekki breyta neinu varðandi markaðssetningu ef áfengisauglýsingar 

yrðu leyfðar. Hins vegar er það þannig að stærri aðilarnir líta á þessi lög sem mikla hömlun 

á markaðsstarfi þeirra, þrátt fyrir að geta auglýst 2,25% útgáfurnar sínar. Stærri aðilarnir 

sögðu að þeir myndu líklegast breyta hvernig markaðssetningu á bjórnum væri háttað. 
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Það er að segja, Ölgerðin og Víking myndu fara í ímyndarauglýsingar á bjór í staðinn fyrir 

að auglýsa móðurvörumerkið eins og gert er núna með 2,25% bjór. Það má álykta að 

þessar niðurstöður líta svona út vegna þess að litlu brugghúsin hafa ekki tök á eða vilja til 

þess að eyða fjármunum í áfengisauglýsingar. Stærri aðilarnir hafa meiri pening til að eyða 

í markaðsmál heldur en þeir litlu. Það gæti útskýrt hvers vegna litlu brugghúsin líta ekki á 

þessi lög sem hömlun að einhverju leyti. 

Helsta takmörkun þessarar rannsóknar var að það hefði verið hægt að taka eigindleg 

viðtöl við fleiri brugghús til að fá betri heildarmynd á stöðu minni aðila á markaðnum. 

Tillaga að frekari rannsókn væri að taka viðtöl við aðila frá brugghúsum og komast að 

því hvort og hvernig einkaleyfi ÁTVR á smásölu áfengis sé að hamla starfsemi þeirra.  
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8 Lokaorð 

Í dag eru ótal leiðir sem fyrirtæki fara til þess að markaðssetja bjór þó það sé vissulega 

bannað að auglýsa áfengan bjór. Fyrirtæki á þessum markaði fara sínar eigin leiðir til þess 

að koma vörum sínum á framfæri og reyna að auka sölu. Þar má helst nefna 

samfélagsmiðlana en þeir eru stór hluti af markaðsstarfi allra viðmælenda, enda eru 

samfélagsmiðlar stór þáttur af samfélaginu í dag. Þá er vitaskuld ekki nokkur spurning um 

að nota þá, því það er ekki beinlínis ólöglegt að auglýsa áfengi á samfélagsmiðlum. Að 

minnsta kosti eru engin lög sem varða áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum. Höfundi 

þótti áhugavert að skoða hvort að lagabálkurinn sem felur í sér bann á 

áfengisauglýsingum, hamli markaðsstarf þessarra fyrirtækja. Það var virkilega áhugavert 

að sjá að þessi lög eru hamlandi í augum stærri brugghúsanna, en þau skipta litlu 

brugghúsin mjög litlu máli. Áfengisfrumvarpið hefur verið mikið í umræðunni, sem og 

frjálsræði fjölmiðla. Bæði áfengisfrumvarpið og tillagan um frjálsræði fjölmiðla snerta 

áfengisauglýsingar. Ef lögin sem banna áfengisauglýsingar yrðu afnumin, gæti 

auglýsingabransinn og bjórmarkaðurinn breyst til muna. Auglýsingum þar sem áfengur 

bjór er auglýstur gætu fjölgað talsvert í þjóðfélaginu, en þessar auglýsingar væru líklega 

flest allar frá stóru framleiðendunum. Það er vissulega mjög erfitt að spá í svona ímyndað 

umhverfi þar sem útkoman við þessum breytingum gæti allt eins verið gjörólíkar þessum 

ágiskunum. Það hafa orðið töluverðar tæknibreytingar og umhverfisbreytingar 

undanfarin ár. Það hefur leitt til þess að lögin sem varða áfengisauglýsingar eru engan 

veginn í takt við tímann, því fyrirtæki geta auðveldlega auglýst bjórinn sinn á 

samfélagsmiðlum. Það er hægt að sjá áfengisauglýsingar allt í kring í umhverfinu og því 

ekki ólíklegt að á næstkomandi árum verði þessi lög afnumin. 
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Viðauki 1 

 

Spurningarlisti sem var notaður í rannsókn: 

 

• Hvernig háttiði markaðssetningu á vörunum/bjórnum ykkar? 

- Ítarspurning við ofangreindri spurningu: Notið þið samfélagsmiðla til að 

koma vörunni ykkar á framfæri? 

• Hvað gerið þið til þess að auka sölu á tiltekinni bjórtegund? 

• Mynduð þið líta á áfengislögin sem hömlun á markaðsstarfi ykkar? 

• Hvernig mynduð þið hátta markaðssetningu á ykkar vörum ef bann við 

áfengisauglýsingum yrði afnumið? 
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