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Útdráttur 

 

Stafræn markaðssetning hefur þróast jafnt og þétt í tæpa tvo áratugi og gegnir í dag afar stóru 

hlutverki í nútíma markaðssetningu. Fyrirtæki verða að tileinka sér stafræna markaðssetningu 

til vera samkeppnishæf á markaðnum. Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast þekkingu á 

þeim áhrifum sem stafræn markaðssetning getur haft á ímynd fyrirtækja. Sérstaklega voru 

skoðuð áhrif rafræns umtals á fyrirtæki með áherslu á samfélagsmiðla. Framkvæmdar voru 

tvær rannsóknir, annars vegar eigindleg rannsókn og hins vegar megindleg rannsókn. 

Eigindlega rannsóknin var í formi hálfopinna viðtala við sérfræðinga með ólíkan bakgrunn í 

markaðsfræði og megindlega rannsóknin var í formi spurningakönnunar sem send var út í 

gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Þátttakendur spurningakönnuninnar voru 154 talsins. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að rafrænt umtal hafi áhrif á ímynd 

fyrirtækja. Þær benda einnig til þess að áhrifin séu mismikil eftir því hvort að umtalið sé jákvætt 

eða neikvætt. Niðurstöður sýna enn fremur fram á að jákvætt umtal á samfélagsmiðlum sé 

algengara en neikvætt, að rafrænt umtal hafi áhrif á kauphegðun neytanda og að umsagnir 

neytenda á netinu teljist trúverðugari en upplýsingar fyrirtækja á vefsíðum þeirra.   

 

 

Lykilorð: Stafræn markaðssetning, samfélagsmiðlar, rafrænt umtal, ímynd fyrirtækja, 

kauphegðun. 
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1. Inngangur 
 

Markmiðið með ritgerðinni er að rannsaka hvaða áhrif stafræn markaðssetning getur haft á 

ímynd fyrirtækja. 

 

Ástæðan fyrir því að höfundar ritgerðarinnar völdu ofangreint viðfangsefni er áhugi þeirra á 

markaðssetningu, nánar tilekið stafrænni markaðssetningu og þeim margvíslegu áhrifum sem 

hún getur haft á fyrirtæki sem og neytendur. Tækni hefur þróast hratt undanfarna tvo áratugi 

og við það hefur myndast nýr angi af markaðssetningu, það er markaðssetning á stafrænu formi. 

Óhætt er að segja að stafræn markaðssetning sé stór partur af nútímasamfélagi þar sem nær 

allir eru á einn eða annan hátt tengdir við snjallsíma eða tölvur. Með aukinni notkun stafrænna 

tækja hafa þróast stafrænar boðrásir sem hafa með tímanum orðið stór partur af samskiptum 

fyrirtækja og neytenda en sem dæmi má nefna samfélagsmiðla og vefsíður. Með tilkomu 

stafrænna boðrása hafa möguleikar neytenda á að tjá sína skoðun um fyrirtæki og þjónustu 

aukist. Í dag má til dæmis finna umsagnavefsíður og athugasemdakerfi þar sem neytendur geta 

deilt upplifunum sínum af þjónustu, vörum og öðru viðkomandi. Rannsakendur vilja skoða þau 

áhrif sem aukið umtal í gegnum stafrænar boðrásir getur haft á ímynd fyrirtækja og 

ákvarðanatöku neytanda. Þeir vilja einnig skoða hvort að áhrifin séu mismunandi eftir kyni og 

aldri neytenda.  

 

Rannsóknarskýrslunni er skipt upp í sex kafla. Fyrsti kaflinn inniheldur inngang og bakgrunn. 

Annar kaflinn hefur að geyma upplýsingar um fræðilegan bakgrunn helstu lykilþátta 

ritgerðarinnar sem eru stafræn markaðssetning, umtal, neytendur og ímynd. Þriðji kafli fjallar 

um aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og 

fimmti og síðasti kaflinn hefur að geyma umræður og lokaorð. 

 

1.1 Bakgrunnur 
 

Árið 1991 var veraldarvefurinn kynntur fyrir almenningi og fyrsta vefsíðan leit dagsins ljós. 

Veraldarvefurinn var fyrst um sinn notaður í þeim tilgangi að geyma og finna upplýsingar. Frá 

árinu 1991 hefur veraldarvefurinn þróast úr því að vera framandi og lítið notað upplýsingatæki 

í það að vera eitt helsta upplýsingatæki samfélagsins sem og vettvangur samskipta með notkun 

mismunandi boðrása svo eitthvað sé nefnt (Ryan, 2016). 
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Til að gefa skýrari mynd af hinni miklu notkun og mikilvægi veraldarvefsins í nútímasamfélagi 

þá hafa 99% af Íslendingum aðgang að honum í dag (Internet World Stats, 2018) og eru t.d. 

93% þeirra skráðir á samfélagsmiðilinn Facebook (MMR,2018). Facebook þjónar 

margvíslegum tilgangi og er meðal annars vettvangur samskipta og verslunar. Meðal þeirra 

sem nýta sér miðilinn eru fyrirtæki en þau nota hann til að selja og markaðssetja þjónusta sína 

(Zarrella og Zarrella, 2010). 

 

Rétt fyrir aldamót hófu markaðsfræðingar að taka eftir gríðarlegum breytingum á 

markaðssetningu fyrirtækja en hún færðist í auknum mæli yfir á stafrænt form. Verslanir, 

þjónusta og samskipti fólks færðust jafnt og þétt inn á veraldarvefinn og notkun stafrænnar 

markaðssetningar jókst í takt við það. Síðan þá hefur notkun á stafrænni markaðssetningu 

meðal annars í gegnum boðrásir á borð við veraldarvefinn, samfélagsmiðla og snjallsíma aukist 

til muna og fylgt þeim hröðu tæknibreytingum sem orðið hafa á undanförnum tveimur 

áratugum (Lamberton og Stephen, 2016). Í nútímasamfélagi er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

innleiða stefnumiðaða stafræna markaðssetningu til að missa ekki af viðskiptum og tækifærum 

til að ná til nýrra viðskiptavina (Ryan, 2016). 

  

Í ljósi þess að markaðssetning hefur færst í auknum mæli á stafrænt form hafa fyrirtæki áttað 

sig á að miðlun boðrása við kjarnastarf og starfsemi er mikilvæg til að almenningur öðlist 

jákvæða ímynd af fyrirtækjum. Boðrásir í markaðssetningu eru form af samskiptum, sem miða 

að því að styðja við vörur og þjónustu fyrirtækja (Karaosmanoglu og Melewar, 2006). Ef 

fyrirtæki gerir vel í því að viðhalda jákvæðri ímynd skapast gott orðspor sem getur leitt til 

samkeppnisforskots á markaði. Því meira sem neytendur telja að boðrásir fyrirtækis 

endurspegli gildi þess, því hagstæðari ímynd hafa neytendur á fyrirtækið (Melewar og 

Karaosmanoglu, 2006).  

 

Ef litið er á ofangreindar staðreyndir má sjá mikilvægi þess að fyrirtæki nýti sér stafræna 

markaðssetningu, noti boðrásir í starfsemi sinni og viðhaldi jákvæðri ímynd. Fyrirtæki réttir 

þar með keflið í hendur neytandans sem nýtir sér þessar stafrænar boðrásir og treystir þar með 

á að hann hjálpi til með að viðhalda jákvæðu ímyndinni. Við ætlum að rannsaka hversu stóran 

þátt neytandinn á í því að skapa ímynd fyrirtækja n.t. tengsl umtals á stafrænum boðrásum og 

áhrif þess á fyrirtæki.  
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Rannsóknarspurningin er „Hvaða áhrif hefur umtal á stafrænum boðrásum á fyrirtæki?“.  

 

Spurningunni fylgja eftirfarandi tilgátur:  

1. Rafrænt umtal á samfélagsmiðlum hefur áhrif á ímynd fyrirtækja  

2. Jákvætt rafrænt umtal á samfélagsmiðlum hefur áhrif á kauphegðun  

3. Fólk telur umsagnir neytenda á netinu um vörur og þjónustu trúverðugri en almennar 

upplýsingar á vefsíðum fyrirtækja 

 

Í rannsókninni er notast við bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Í fyrri hluta 

rannsóknarinnar er eigindleg rannsóknaraðferð notuð en tekin verða viðtöl annarsvegar við 

fagfólk úr atvinnulífinu og hinsvegar fagfólk í markaðssetningu. Þekking og reynsla þessa 

fagfólks getur gefið betri sýn á mikilvægi stafrænnar markaðssetningar og áhrif umtals á 

stafrænum boðrásum á ímynd fyrirtækja. Seinni hluti rannsóknarinnar byggir á megindlegum 

rannsóknaraðferðum en út var sendur staðlaður spurningalisti til almennings í gegnum 

samfélagsmiðla í þeim tilgangi að kanna ofangreindar rannsóknartilgátur.  
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2. Fræðikafli 

2.1 Stafræn markaðssetning 

Veraldarvefurinn kom fyrst fram á sjónarsviðið í byrjun tíunda áratugarins og í kjölfarið leit 

hugtakið stafræn markaðssetning dagsins ljós. Samkvæmt Wymbs (2011) er hægt að skilgreina 

stafræna markaðssetningu í einföldu máli sem notkun á stafrænni tækni til að mynda samþætt, 

stefnumiðuð og mælanleg samskipti sem hjálpa til við að ná í nýja viðskiptavini og halda 

gömlum með því að byggja djúp tengsl við þá. Þá skýra Chaffey og Ellis-Chadwick (2012) 

hugtakið stafræna markaðssetningu sem notkun á internetinu og annarri stafrænni tækni í bland 

við hefðbundna markaðssetningu til að ná fram markmiðum fyrirtækja í markaðssetningu. 

Royle og Laing (2014) lýsa stafrænni markaðssetningu sem anga af hefðbundinni 

markaðssetningu sem notast við stafrænar boðrásir til að staðsetja vörur og þjónustu en fyrst 

og fremst til að eiga í samskiptum við hagsmunaðila t.d. viðskiptavini og fjárfesta um 

vörumerki, vörur og viðskiptaþróun. 

 

Til að byrja með voru markaðsfræðingar óvissir um hvernig þeir ættu að bregðast við hugtakinu 

enda var þá óljóst hvernig veraldarvefurinn myndi þróast næstu árin. Árið 1993 hófst þróunin 

fyrir alvöru þegar fyrsta fyrirtækið hóf að nýta sér markaðssetningu á stafrænu formi. 

Fyrirtækið HotWired keypti þá auglýsingaborða á vefsíðum til að auglýsa fyrirtækið sitt. Með 

aukinni notkun fleiri fyrirtækja urðu viðbrögð markaðsfræðinga markvissari og þróunin náði 

flugi (Monnappa, 2018).  

 

Þrátt fyrir að stafræn markaðssetning hafi verið lítt þekkt og framandi hugtak í byrjun tíunda 

áratugarins er hún orðin vel þekkt hjá markaðsfræðingum og fyrirtækjum í dag. Hún er 

framkvæmd með því að stjórna viðveru fyrirtækja á stafrænum miðlum, svo sem á vefsíðum 

og samfélagsmiðlum ásamt því að nota stafræna tækni til að markaðssetja fyrirtæki og þjónustu 

á leitarvélum, samfélagsmiðlum, með auglýsingum á vefsíðum, í formi tölvupósta og í 

samstarfi við aðrar vefsíður (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012).   

 

Markaðssetning hefur ávallt snúist um að tengjast neytendum á réttum stað og á réttum tíma. Í 

dag eyðir fólk miklum tíma á internetinu og þar af leiðandi er notkun stafrænna boðrása kjörinn 

vettvangur fyrir fyrirtæki til að ná til neytenda (Alexander, 2018). Það er óhætt að segja að 

aukinn fjöldi fólks innan hvers markhóps reiðir sig á stafrænar boðrásir til að rannsaka, meta 

og kaupa vörur og þjónustu og því má segja að án markvissrar stefnu fyrirtækja um þátttöku í 
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gegnum stafrænar rásir geta þau átt í hættu á að missa af tækifærum til viðskipta og í versta 

falli dragast aftur úr (Ryan, 2016). Fyrirtæki setja það sem forgang að skapa stafrænt samband 

við viðskiptavini í ljósi þess að umferð neytenda á stafrænum boðrásum hefur aukist (Phillips, 

2015) 

 

Í ljósi þess að um þrjár billjónir manna víðsvegar um heiminn nota internetið í margvíslegum 

tilgangi hefur neytendahegðun breyst ásamt því að fyrirtæki markaðssetja sig á annan hátt en 

áður fyrr. Það er því ljóst að stafræn markaðssetning er mikilvæg fyrir framtíð 

markaðssetningar í heild sinni. Til að skilja umfang og mikilvægi hennar er gott að leiða 

hugann að þeim margvíslegu samskiptaleiðum sem þarft er að öðlast skilning á en stafræn 

markaðssetning snýst um að ná til neytanda í gegnum fleiri stafrænar boðrásir en vefsíður einar 

og sér. Hún felur í sér að nýta mismunandi aðferðir til að stjórna stafrænum 

markaðssamskiptum, aðlagast neytandanum og hafa yfirsýn yfir hvernig fyrirtæki notfæra sér 

stafrænar boðrásir til markaðssetningar. Dæmi um ofangreindar aðferðir eru notkun stafrænna 

tækja, stafrænna boðleiða og stafrænna miðla (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2019). Stafræn tæki 

eru tæki sem fyrirtæki tengjast neytendum í gegnum. Sem dæmi um stafræn tæki má nefna 

snjallsíma, spjaldtölvur, fartölvur, borðtölvur, sjónvörp og leikjatölvur. Meirihluti samskipta 

sem fram fara í gegnum ofangreind tæki fara síðan fram á stafrænum boðleiðum líkt og 

Facebook, Instagram, Google, Youtube, Twitter og Linkedin. Á sama tíma er hægt að nýta 

mismunandi miðla til að ná til neytanda í gegnum stafrænar boðrásir. Sem dæmi um stafræna 

miðla má nefna auglýsingar á vefnum, tölvupósta, rafræn skilaboð, leitarvélar og 

samfélagsmiðla (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2019).  

 

Yasmin, Tasneem og Fatema (2015) telja áhrif samfélagsmiðla og leitarvéla hvað mest þegar 

kemur að stafrænni markaðssetningu. Samkvæmt Ryan (2016) eru vefsíður mikilvægur hluti 

af stafrænni markaðssetningu og ein mesta gersemi sem fyrirtæki getur átt í hinum stafræna 

heimi. 

 

2.1.1 Samfélagsmiðlar 

Áður fyrr notuðu neytendur internetið í afmörkuðum tilgangi, þ.e. til að lesa efni, horfa á 

myndbönd og kaupa vöru og þjónustu. Notkunin hefur þó aukist og í dag nýta neytendur sér 

internetið í margvíslegri tilgangi, til dæmis til að skapa, breyta, deila og ræða efni í gegnum 

meðal annars blogg, samskiptasíður og vefsíður. Neytandinn gerir meira af því að búa til sitt 
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eigið efni, deila því og eiga í samskiptum við aðra neytendur á opinberum vettvangi. Þetta 

myndar fyrirbærið samfélagsmiðla en þeir geta haft áhrif á orðspor og hagnað fyrirtækja 

(Kietzmann, Hermkens, McCarthy og Silvestre, 2011). 

  

Samkvæmt skilgreiningu Kim og Ko (2012) eru samfélagsmiðlar forrit á netinu, boðrásir og 

stafrænir miðlar sem miða að því að auðvelda samskipti, samstarf og miðlun upplýsinga. 

Notkun á samfélagsmiðlum fer vaxandi með hverju árinu og hafa því fyrirtæki og opinberar 

stofnanir notað samfélagsmiðla sem samskiptaleiðir við neytendur sem hluta af þjónustu sinni. 

Þá hafa neytendur notað samfélagsmiðla í auknum mæli til að afla sér upplýsinga um vörur og 

þjónustu (Laroche, Habibi, Richard og Sankaranarayanan, 2012). Ásamt því nota neytendur 

samfélagsmiðla til að gefa umsagnir um vöru og þjónustu sem og upplifun á kaupunum (Yan 

o.fl., 2016). Á samfélagsmiðlum getur neytandinn tjáð sig að vild um hvað sem er, hvenær sem 

er og opinberað jafnt sem jákvæðar og neikvæðar skoðanir sínar (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

 

Notkun samfélagsmiðla hefur í för með sér bæði kosti og galla fyrir fyrirtæki. Gallarnir geta 

komið fram í þeirri takmörkuðu stjórn sem fyrirtækið hefur á tjáningu neytandans. Það er 

vissulega áhætta fyrir fyrirtæki að vera virk og sýnileg á samfélagsmiðlum þar sem þau stjórna 

ekki ein ferðinni (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Samfélagsmiðlar krefjast einnig meiri tíma en hefðbundnar markaðsleiðir þar sem neytandinn 

vill þjónustu allan sólarhringinn (Kaplan og Haenlein, 2010). Notendur á samfélagsmiðlum 

geta tjáð skoðanir og hugmyndir sem hafa slæm áhrif á hagsmuni fyrirtækja. Sem dæmi má 

nefna skoðanir á siðferðismálum, gæðum vörunnar og þjónustu og jafnvel einn óánægður 

viðskiptavinur getur skaðað ímynd fyrirtækis í gegnum samfélagsmiðla. Sem dæmi um það má 

nefna mál flugfélagsins United Airlines. Málið atvikaðist á þann hátt að farþegi uppgötvaði að 

farangur hans hafði orðið fyrir tjóni í farangursrými flugvélarinnar. Farþeginn var 

tónlistarmaður og farangurinn hans gítar sem hann vildi fá bættan. Hann talaði við starfsfólk 

flugfélagsins sem ekki vildi bæta tjónið og farþeginn greip þá til þess ráðs að tjá óánægju sína 

í tónlistarmyndbandi sem hann deildi inn á samfélagsmiðilinn Youtube. Innan fárra vikna 

höfðu níu milljónir manna séð myndbandið og þar með hafði tónlistarmaðurinn skaðað ímynd 

flugfélagsins (Tripp og Grégoire, 2011). Þjónustufyrirtæki eru viðkvæmari fyrir neikvæðum 

áhrifum samfélagsmiðla en önnur fyrirtæki þar sem þjónusta er óáþreifanleg, óstöðluð og 

hennar þarf að neyta áður en hægt er að meta hana að fullu (Murray og Schlacter, 1990). Þetta 

eykur líkurnar á því að upplifun viðskiptavinarins standist ekki væntingar hans. Það getur aukið 
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líkurnar á að viðskiptavinurinn skilji eftir sig neikvæða umfjöllun (Mitra, Reiss og Capella, 

1999).  

 

Fyrirtæki hafa komist að því að notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu getur reynst 

árangursríkari en aðrar markaðsaðferðir ef hún er notuð á skýran og markvissan hátt (Larson 

og Draper, 2015). Í dag eru samfélagsmiðlar ein mikilvægasta boðrásin í stafrænni 

markaðssetningu þar sem fólk eyðir meiri tíma á samfélagsmiðlum en öðrum stafrænum 

boðrásum (Yasmin, Tasneem og Fatema, 2015). Kostir samfélagsmiðla fyrir fyrirtæki eru 

margir og meðal annars má nefna vinsældir þeirra. Einnig má nefna að fyrirtæki eiga möguleika 

á því að ná til neytandans beint í gegnum samfélagsmiðla án þess að að borga fyrir það. Notkun 

á samfélagsmiðlum getur einnig hjálpað fyrirtækjum að byggja dýpri tengsl við viðskiptavini 

sína ásamt því að ná til nýrra viðskiptavina sem ómögulegt var að ná til áður fyrr (Nadaraja og 

Yazdanifard, 2013). Með notkun samfélagsmiðla getur fyrirtæki náð til margra neytenda á 

mjög skömmum tíma ásamt því að geta safnað upplýsingum um neytendur sem gagnast vel í 

markaðsherferðum þeirra (Si, 2016). Til að lýsa nánar þeim miklu og jákvæðu áhrifum sem 

samfélagsmiðlar geta haft á fyrirtæki má nefna hvernig fyrirtækið Barbie nýtti sér þá til þess 

að bæta ímynd sína. Fyrirtækið hafði upplifað mótlæti og greip til þess ráðs að setja inn 

auglýsingu á Facebook síðu sína. Á skömmum tíma hafði auglýsingin fengið gríðarlegt áhorf 

sem skapaði jákvæðar umræður og bætti þar með ímynd Barbie (Upviral, 2018).  

 

Vinsældir samfélagsmiðla eru í stöðugum vexti en í dag nota rúmlega 3 billjónir manna 

víðsvegar um heiminn samfélagsmiðla. Á árinu 2018 voru 288 milljónir sem skráðu sig á 

samfélagsmiðla í fyrsta sinn en það er 9% aukning frá árinu 2017 (Kemp, 2019). Til eru 

mismunandi tegundir af samfélagsmiðlum og þar á meðal má nefna samfélagslegar 

tengslamyndunarsíður, blogg og örblogg (Kaplan og Haenlein, 2010). Samfélagslegar 

tengslamyndunarsíður gera notendum kleift að búa til sinn eigin prófíl þar sem þeir skrá 

persónulegar upplýsingar t.d. kyn og aldur (Subrahmanyam, Reich, Waechter og Espinoza, 

2008) ásamt því að geta byggt upp tengslanet við aðra notendur. Sem dæmi um samfélagslegar 

tengslamyndunarsíðu má nefna Facebook (Laranjo o.fl., 2015). Blogg eru persónulegar síður 

einstaklinga sem gera notendum kleift að skrifa færslur sem flokkaðar eru eftir dagsetningu (Z. 

Chu, Gianvecchio, Koehl, Wang og Jajodia, 2013). Örblogg gera notendum kleift að birta stutta 

færslu í gegnum mismunandi leiðir á netinu. Notendur fylgja hvorum öðrum í gegnum örblogg 

eins og t.d. Twitter (Wu og Wang, 2014).  
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2.1.1.1 Blogg 

Samkvæmt Chaffey er hægt að skilgreina blogg sem dagbók á netinu eða fréttaveitu sem er 

búin til af einstaklingum eða hópum (Chaffey and Ellis-Chadwick, 2019). Hægt er að nota 

blogg á mismunandi hátt. Í fyrsta lagi er hægt að vera lesandi og fylgjast með án þess að taka 

virkan þátt. Í öðru lagi geta lesendur tekið þátt í samræðum inni á bloggum með því að tjá sig 

í gegnum athugasemdakerfi. Í þriðja lagi geta einstaklingar og fyrirtæki haldið úti sinni eigin 

bloggsíðu. Flestir bloggarar nota texta, myndir, myndbönd og tengla fyrir lesendur til að skoða 

og geta þeir skrifað ummæli við hverja færslu. Útfrá því myndast oft á tíðum miklar umræður, 

bæði jákvæðar og neikvæðar. Fyrirtæki geta hagnast á bloggsíðum þegar jákvætt umtal skapast 

en aftur á móti geta fyrirtæki líka lent í aðkasti á bloggsíðum og er því mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að fylgjast vel með því sem gerist inni á þeim (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján 

Már Hauksson, 2009). Fyrirtæki geta greint bæði jákvæðar og neikvæðar athugasemdir sem 

birtast á bloggsíðum til að byggja upp eða laga samband sitt við viðskiptavini (Li og Du, 2011).  

2.1.1.2 Facebook 

Árið 2004 var samfélagslega tengslamyndunarsíðan Facebook stofnuð af Mark Zuckerberg. Á 

Facebook geta einstaklingar stofnað sinn eigin persónulega prófíl sem gerir þeim kleift að 

tengjast vinum og vandamönnum og eiga í samskiptum við þá, deila skoðunum sínum, 

myndum og myndböndum, líka við síður annarra, skipuleggja viðburði og ganga í hópa 

(Lincoln og Robards, 2014). Í dag er Facebook með flesta virka notendur af öllum 

samfélagsmiðlum í heiminum og eru um það bil 2,3 billjónir manna um allan heim sem nota 

miðilinn reglulega (Chaffey, 2019). Um 93% af íslendingum sem eru 18 ára og eldri nota 

Facebook reglulega (MMR, 2018). Það eru ekki einungis einstaklingar sem nota Facebook 

heldur geta fyrirtæki stofnað sinn eigin prófíl og notað hann sem markaðstól til að kynna vörur 

og þjónustu sína og eiga í samskiptum við neytendur (Lincoln og Robards, 2014). 

 

Á Facebook hafa fyrirtæki kost á að setja fram upplýsingar varðandi staðsetningu, opnunartíma 

og verðlag svo eitthvað sé nefnt. Aðrar upplýsingar sem einnig gætu verið opinberar 

neytendum eru umsagnir frá fyrri viðskiptavinum og þannig skapast vettvangur rafræns umtals. 

Facebook gerir fyrirtækjum og neytendum kleift að eiga í áreynsluminni samskiptum en áður 

og gæti því reynst bæði mikilvægur og gagnlegur miðill fyrir fyrirtæki (McCorkindale, DiStaso 

og Sisco, 2013). Jafnframt hefur það sýnt sig að deiling efnis á Facebook veitir fyrirtækjum 

betri möguleika á jákvæðri umfjöllun milli neytenda (Hutter, Hautz, Dennhardt og Füller, 
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2013). Efni fyrirtækja á Facebook getur þó einnig haft neikvæð áhrif og hefur rannsókn Hutter 

o.fl. (2013) sýnt að efni sem fyrirtæki auglýsa á Facebook getur skapað pirring hjá neytendum. 

Það hefur þau áhrif að neytandinn vill síður eiga viðskipti við fyrirtækið og líkurnar á jákvæðu 

umtali minnka (Hutter o.fl., 2013). Fyrirtæki þurfa því að vera meðvituð um þau áhrif sem 

efnið sem deilt er hefur á neytendur fylgjast með því hvort þau séu jákvæð eða neikvæð. 

Fyrirtæki þurfa enn fremur að vera meðvituð um þá staðreynd að neikvæð umfjöllun er hefur 

sterkari áhrif en jákvæð (Bachleda og Berrada-Fathi, 2016). 

2.1.1.3 Twitter 

Örbloggið Twitter var stofnað árið 2006 (MacArthur, 2018.). Örblogg er tegund af 

samfélagsmiðli sem gerir notendum kleift að skiptast á stafrænu efni, svosem stuttum texta, 

tenglum, myndum og myndskeiðum. Vinsældir örblogga hafa aukist mikið síðustu ár og eru 

ástæðurnar fyrir því meðal annars að það er auðvelt í notkun og notendur geta brugðist við 

færslum frá öðrum notendum á augabragði (Farzindar og Khreich 2013). Í dag er Twitter 

vinsælasta örbloggið en um 18% af íslendingum 18 ára og eldri nota Twitter reglulega (MMR, 

2018) og um það bil 236 milljónir manna víðsvegar um heiminn nota Twitter. Um 80% af þeim 

sem nota Twitter skrá sig inn á miðillinn í gegnum snjallsíma (Omnicore, 2019). Á Twitter 

geta notendur stofnað eigin síðu þar sem notendur geta sett inn stöðuuppfærslur með aðeins 

280 stöfum ásamt því að geta sett inn myndir og myndskeið sem skráðir fylgjendur viðkomandi 

aðila sjá. Twitter hefur laðað að sér fyrirtæki sem geta búið til prófíl fyrir vörumerkin sín. 

Fyrirtækin geta síðan safnað að sér fylgjendum sem nýta sér Twitter og haft þá í stöðugu 

sambandi við fyrirtækið og nýjustu virkni þess (Burton og Soboleva, 2011). Á stuttum tíma 

geta notendur Twitter deilt auglýsingu eða upplýsingum fyrirtækis til milljóna notenda (Liu, 

Liu og Li, 2012). Hraði og víðtæki rafræns umtals á Twitter gefur fyrirtækjum kleift að nýta 

sér áhrif hverra samskipta og sambanda sem eiga sér stað milli notenda og vörumerkis (Kwon 

og Sung, 2011). Fyrirtæki nýta sér Twitter til að þróa langtímasambönd við viðskiptavini sína 

og þar spilar rafrænt umtal mikilvægan þátt (Kim og Ko, 2012).  

2.1.1.4 Tripadvisor 

Samfélagslega tengslamyndunarsíðan og umsagnarvefsíðan Tripadvisor var stofnuð árið 2000. 

Samkvæmt heimasíðu Tripadvisor er síðan stærsta ferðavefsvæði heims þar sem hægt er að 

finna 730 milljónir umsagnir um 8,1 milljónir veitingastaða, gististaða, ferðaþjónustu og 

flugfélög sem skráð eru á síðuna (About TripAdvisor“, e.d.). Í mars 2019 var síðan heimsótt 

um 146 milljón sinnum („tripadvisor.com Traffic Statistics“, e.d.). Hægt er að vera með sinn 
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persónulega aðgang á síðunni og þar af leiðandi flokka Kaplan og Haenlein (2010) hana sem 

samfélagsmiðil. Hún er einnig samtengd samfélagsmiðlinum Facebook og hægt að nota 

Facebook aðganginn á TripAdvisor (Kaplan og Haenlein, 2010). Tripadvisor miðar að því að 

stuðla að samskiptum innan ferðamannaiðnaðarins og hvetur notendur til deila þeirra reynslu 

af hinum ýmsu stöðum. Tripadvisor gerir notendum kleift að skrifa umsagnir og gefa einkunn 

á skalanum 1 til 5 útfrá upplifun þeirra af dvöl notenda t.d. á hóteli. Með auknum vinsældum 

og möguleikum Tripadvisor hafa umsagnir orðið mikilvægur þáttur í kaupákvörðun 

neytandans (Filieri, R. og McLeay, 2014). Fólk reiðir sig á rafrænt umtal til að auka líkurnar á 

að bóka hótel sem stenst væntingar þeirra (Ladhari og Michaud, 2015).  

 

2.1.2 Vefsíður 

Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem stunda stafræna markaðssetningu að halda úti vefsíðu. 

Vefsíða hefur þann tilgang að veita neytendum upplýsingar um fyrirtækið (Ryan, 2016) og 

getur innihaldið allskyns upplýsingar svosem texta, liti, grafík, myndir, myndbönd og hljóð 

(Web Hosting Services, VPS Servers and Domain Names by NTC Hosting, e.d.). Vefsíður eru 

grunnstoð allra fyrirtækja í hinum stafræna heimi. Fyrirtæki geta auglýst og nýtt sér hina ýmsu 

króka og kima internetsins til að markaðssetja sig en þegar á botninn er hvolft munu öll 

viðskipti fara með einum eða öðrum hætti í gegnum vefsíðu fyrirtækisins (Ryan, 2016).  

 

Í óútreiknanlegum stafrænum heimi sem er stöðugt í þróun er vefsíða fyrirtækis það eina sem 

það hefur fullkomna stjórn á. Fyrirtækið getur breytt, bætt og þróað vefsíðu sína og það sem 

meira er, mælt og fylgst með allri virkni sem þar fer fram (Ryan, 2016). Ein aðalforsenda þess 

að hægt sé að ná góðum árangri með vefsíðu er að nota vefgreiningartól. Vinsælasta 

vefgreiningartólið í dag er Google Analystic sem fyrirtæki getur notað án þess að borga fyrir. 

Með Google Analytics geta fyrirtæki fylgst með hversu margir heimsækja vefsíðuna, hversu 

mikinn tíma hver og einn eyðir á síðunni, hvað er gert inni á síðunni og hvaðan notendurnir 

koma. Um það bil 30 milljónir vefsíðna um allan heim nýta sér þjónustu Google Analytics 

(Gunter og Önder, 2016). 

 

Viðmót vefsíðna er ekki síður mikilvægur hlutur þegar kemur að notendaupplifun neytenda. 

Þar sem um 86% íslendinga eldri en 18 ára eiga snjallsíma er mikilvægt að vefsíðan sé með sér 

viðmót fyrir þá sem heimsækja vefsíður í gegnum snjallsíma. Ef viðmótið er lélegt er hætta á 

að fyrirtæki missi af viðskiptum (Ryan, 2016). Mikilvægt er að vefsíður séu hannaðar með 
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þarfir neytenda í huga og að upplýsingar á síðunni séu viðeigandi og spili í raun hlutverk 

sölumanns. Einnig er mikilvægt að upplýsingar vefsíðunnar geti hvatt notendur til að kaupa 

vörur og þjónustu í gegnum vefsíðuna (Rahi og Yasin, 2017). Samspil vefsíðna og leitarvéla 

spila einnig stórt hlutverk í stafrænni markaðssetningu en um það bil 3,5 billjónir manna nota 

leitarvél Google á hverjum degi til að leita af upplýsingum (Mangles, 2018).  

 

2.1.3 Leitarvélar 

Leitarvélar eru eitt öflugasta tólið í stafrænni markaðssetningu og í raun grundvöllur fyrir 

markaðssetningu fyrirtækja á stafrænum miðlum. Ef neytendur finna ekki fyrirtæki á fljótlegan 

hátt á stafrænum miðlum verður það nánast ósýnilegt og ekki til í hugum neytenda (Sheehan, 

2010). Í einföldu máli gera leitarvélar notendum veraldarvefsins kleift að finna upplýsingar 

með því að skrifa orð eða setningar í leitarvélina og út frá því koma niðurstöður fram. 

Leitarvélar eru ekki einungis góðar fyrir notendur sem þurfa upplýsingar heldur eru þær kjörinn 

vettvangur fyrir fyrirtæki til að vera sýnileg og ná í viðskiptavini (Ledford, 2015). Leitarvélar 

gefa fyrirtækjum möguleikann á því að staðsetja vörur, þjónustu eða vörumerki á réttum tíma 

og réttum stað fyrir mögulega viðskiptavini. Árið 2013 eyddu bandarísk fyrirtæki 20.6 

billjónum bandaríkjadala í markaðssetningu á leitarvélum (Ryan, 2016).  

 

Þó leitarvélar séu öflugt tól í markaðssetningu geta leitarvélar gert fyrirtækjum erfitt fyrir og 

haft slæm áhrif á fyrirtæki. T.d. getur slæm umsögn um fyrirtæki birst efst í niðurstöðum 

leitarvéla (Couzin og Grappone, 2014). Sem dæmi má nefna ef þú slærð inn orðið 

„símafyrirtæki“ í leitarvél Google þá koma þrjár niðurstöður efst á síðuna. Verslun 

símafyrirtækisins Hringdu í Ármúla kemur efst á síðuna og er með 3,9 stjörnur af 5 

mögulegum. Fyrir neðan kemur hins vegar verslun símafyrirtækisins Nova í Smáralind með 

2,3 stjörnur af 5 mögulegum og undir stjörnugjöfinni segir viðskiptavinur að Nova hafi sóað 

tíma sínum með lélegri þjónustu og mælir alls ekki með því að fara þangað. 

 

Árið 1997 var Google leitarvélin stofnuð og er samkvæmt tölum frá október 2018 stærsta 

leitarvél í heiminum með 90.2% markaðshlutdeild. Næst á eftir kemur leitarvél Bing sem er 

með 3.8% markaðshlutdeild (Statista 2019). Um það bil 60% af allri umferð á veraldarvefnum 

byrjar á leit á Google leitarvélinni (Allra átta, 2019) og 3,5 billjónir manna leita af upplýsingum 

í gegnum leitarvél Google á hverjum degi (Mangles, 2018). 
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Til að ná í viðskiptavini í gegnum leitarvélar geta fyrirtæki notað leitarvélabestun en það er 

aðferð sem snýst um að koma viðkomandi vefsíðu betur á framfæri á leitarvélum eftir 

ákveðnum leitarorðum. Leitarvélarbestun er ekki einföld og geta fyrirtæki einn daginn verið á 

toppnum á lista leitarvéla en daginn eftir geta þau farið neðst á listann. Leitarvélabestun er hægt 

að skipta í tvo flokka, borgaða og náttúrulega (Sheehan, 2010).  

 

Náttúruleg leitarvélabestun snýst um að vefsíða lendi á efstu síðunni í niðurstöðum 

leitarvélarinnar án þess að borgað sé fyrir það. Leitarvélar nota flókið reiknilíkan til að raða 

upplýsingum í sæti eftir leitarorði þannig að hver leit skili viðeigandi niðurstöðum en til þess 

nota þær vefköngulær sem skríða um netið, finna vefsíður og safna þeim í gagnagrunn sem 

leitarvélarnar nota. Markmiðið með náttúrulegum leitarniðurstöðum er að vefsíða komi efst hjá 

leitarvélunum þegar tiltekið orð er slegið í boxið á leitarvélunum (Yalçın og Köse, 2010). Það 

er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera með vefsíðu á efstu síðum leitarvélarinnar því 

að um 75% fara aldrei á blaðsíðu tvö í leitarniðurstöðum og 70-80% af notendum leitarvéla 

horfa framhjá kostuðum leitarniðurstöðum (Ryan, 2016). 

 

Kostuð leitarvélabestun er aðferð fyrir fyrirtæki til að kaupa auglýsingar á leitarvélunum sem 

birtast þá efst af öllum niðurstöðum á síðu leitarvélarinnar. Niðurstöðurnar eru sérmerktar sem 

kostaðar og neytandinn getur því greint á milli kostaðra og náttúrulegra niðurstaðna. Fyrirtækið 

greiðir fyrir hvert skipti sem smellt er á auglýsinguna. Kostnaður hvers skiptis sem smellt er á 

auglýsinguna fer eftir því hvar auglýsingin er staðsett en því betur sem hún er staðsett því dýrari 

verður hver smellur. Kostaðar niðurstöður eru mikilvægar fyrir fyrirtæki vegna þess að þær 

tryggja sýnileika (Ryan, 2016).  

 

Velgengni í náttúrulegri leit er þó mikilvægari. Að birtast efst í náttúrulegri leit hefur þá 

þýðingu fyrir fyrirtækið að vefsíðan sé vel skipulögð og skili árangri. Það skilar einnig meiri 

umferð inn á vefsíðunnar að birtast efst í náttúrulegri leit. Neytendur velja fremur náttúrulegar 

leitarniðurstöður en þær kostuðu (Yalçın og Köse, 2010). 

 

2.2 Umtal 

Fyrsta form auglýsinga var umtal, en þá miðlaði fólk einfaldlega upplýsingum á milli hvers 

annars. Umtal hefur verið notað í mjög langan tíma og líklega lengur en flest hugtök í 

markaðssetningu (Lindholm, 2009).  
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Flestir fræðimenn hafa skilgreint umtal sem samræður á milli einstaklinga um fyrirtæki, vörur, 

þjónustu eða vörumerki. Því má segja að umtal sé markaðssamskiptaleið sem er notuð af 

neytendum. Talið er að umtal gegni mikilvægu hlutverki, annars vegar í að móta ímynd eða 

viðhorf neytenda og hins vegar í að hafa áhrif á hegðun þeirra (Brown og Reingen, 1987).  

Ástæða þeirra áhrifa sem umtal hefur á neytendur er sú að neitendur líta svo á að umtalið sé 

ekki sett fram í viðskiptalegum tilgangi og telja þar með upplýsingarnar trúanlegri en 

auglýsingar frá fyrirtækjum (Mangold og Faulds, 2009). 

 

Umtal er mikilvægur þáttur í neytendahegðun og hefur orðið mjög mikilvægur þáttur þegar 

kemur að boðrásum (Cheng og Zhou, 2010). Það eru ýmsar ástæður fyrir því að umtal hefur 

verið heitt umfangsefni fyrir markaðsfræðinga. Það hefur verið sýnt fram á að það gegni 

mikilvægu hlutverki í vali kaupenda á vöru og auknu viðhorfi á vöru eftir kaup (Gruen, 

Osmonbekov og Czaplewski, 2006). Samkvæmt rannsakendum hafa persónuleg samtöl meðal 

kunningja ekki aðeins áhrif á kauphegðun en einnig mótar það ákveðnar væntingar sem 

neytandi getur haft á vöru eða þjónustu fyrir kaup og jafnvel eftir kaup (Jalilvand, Esfahani og 

Samiei, 2011). 

 

Hafa þarf þó í huga að það skiptir máli hver setur umtalið fram, á hvaða boðrás það er og 

hvernig það er sett fram upp á trúverðugleika þess. Almennt treystir fólk frekar umtali sem er 

byggt á sterkum rökum. Einnig hefur fyrri reynsla neytenda áhrif á hversu marktækt umtalið 

virkar á þá. Ef umtalið stangast á við fyrri reynslu eða skoðanir neytenda er líklegt þeir taki 

ekki mark á því en fólk er almennt líklegra til að trúa umtali sem svipar til þeirra eigin 

skoðunum (Cheung, Luo, Sia og Chen, 2009). 

 

2.2.1 Rafrænt umtal 

Með komu internetsins hefur neytendum verið gert kleift að hafa samskipti við aðra á fljótlegan 

og auðveldan hátt og til hefur orðið fyrirbæri sem kallast rafrænt umtal (Brown, Broderick, og 

Lee, 2007). Rafrænt umtal getur átt sér stað með mörgum mismunandi rafrænum boðleiðum, 

svo sem tölvupósti, umræðuhópum á netinu, heimasíðum, bloggum, umfjöllunarsíðum, 

fréttahópum, spjallrásum og samfélagsmiðlum (Goldsmith og Horowitz, 2013).  
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Nafnlaust og gagnvirkt eðli vefheimsins gerir neytendum kleift að veita og leita skoðana um 

upplifun á vöru frá samneytendum sem þeir þekkja ekki. Það hefur áhrif á kauphegðun 

neytenda og sölu á vörum og þjónustu (S.-C. Chu og Kim, 2011). 

 

Samkvæmt Henning-Thurau o.fl. (2004) er rafrænt umtal jákvæð eða neikvæð yfirlýsing frá 

væntanlegum, raunverulegum eða fyrrverandi viðskiptavinum um vöru eða fyrirtæki sem er 

aðgengilegt fjölda einstaklinga og stofnana í gegnum netið. Samkvæmt nýlegum rannsóknum, 

snúa 86% kvenna til samfélagsmiðla áður en þær kaupa vöru og 71% allra neytenda eru líklegri 

til að kaupa vöru á grundvelli samfélagsmiðla (Ewing, 2012). Þessi nýja stefna rafræns umtals 

hefur mikla möguleika á að breiða út umtal neytenda. Rafrænt umtal er einnig skilvirkara í 

samanburði við hefðbundið umtal vegna þess að það hefur mun víðtækari boðleiðir (Torlak, 

2014). 

 

Í dag reyna neytendur að finna upplýsingar um vörur sem þeir vilja á internetinu áður en þeir 

taka kaupákvarðanir. Rafrænt umtal er einn af vinsælustu upplýsingamiðlinum fyrir þá 

neytendur (Zhu og Zhang, 2010). 

  

Rafrænt umtal hefur ekki eingöngu áhrif á kauphegðun neytenda en samkvæmt rannsókn sem 

Jalilvand og Samiei (2012) gerðu er rafrænt umtal áhrifamikið tól sem hefur jákvæð áhrif á 

vörumerkjaímynd. Rafrænt umtal hjálpar til við að byggja upp vörumerkjaímynd og hefur bein 

áhrif á hana (Jalilvand og Samiei, 2012). Það er ekki eingöngu mikilvægt fyrir 

markaðsfræðinga að vita hver áhrif rafræns umtals eru heldur þurfa þeir einnig að vera 

meðvitaðir um afleiðingarnar sem slæmt utanumhald rafræns umtals getur haft í för með sér. 

Hlutir geta farið úrskeiðis á augabragði hjá fyrirtækjum þegar viðskiptavinir skrifa slæma 

umsögn um þau á netinu og þá sérstaklega ef viðskiptavinurinn hefur sterkan trúverðugleika. 

Þegar rafrænt umtal á sér stað er móttakandinn þó ekki alltaf kunnugur sendandanum (Kremers, 

2012).  

 

Rafrænt umtal á samfélagsmiðlum er talið hafa ákveðna kosti fram yfir rafrænt umtal á öðrum 

rafrænum miðlum. Á miðlum eins og t.d. Facebook hafa notendur ákveðin tengsl við aðra 

notendur síðunnar sem geta verið vinir og vandamenn. Þessi tengsl gera það að verkum að 

umtalið verður trúverðugra og traustara heldur en almennt umtal á vefsíðum eða 

umfjöllunarsíðum þar sem neytandinn þekkir ekki þann sem skrifar (Chu og Kim, 2011). 
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2.3 Neytendur 

Samkvæmt íslenskum lögum er ekki ein rétt skilgreining á því hverjir flokkast sem neytendur. 

Almennt séð er vísað til almennings sem neytenda. Á árum áður voru neytendur skilgreindir 

sem síðasti liðurinn í verslunarkeðjunni (Alþingi.is 146. Löggjafarþing 2016-2017). Þegar 

horft er til fræðimanna þá hefur neytandi verið skilgreindur sem einstaklingur með þarfir eða 

langanir sem kaupir og notar vörur (Solomon og Rabolt, 2009). Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að skilja neytendur og þeirra hegðun (Kotler og fl.,2012).  

 

2.3.1 Neytendahegðun 

Fyrirtæki, smásalar og markaðs- og rannsóknarstofur eyða miklum fjármunum árlega til að 

reyna skilja flókið ferli neytendahegðunar. Því flóknari sem markaðurinn er, því flóknara 

verður að greina hvað hópar og einstaklingar vilja. Markaðsfræðingar vita að ef þeim mistekst 

að sjá fyrir og þekkja hvað það er sem mismunandi markaðir vilja munu þeir missa markaðshlut 

því samkeppnisaðilar þeirra munu öðlast þekkinguna og taka framúr (Wright, 2006). 

 

Neytendahegðun er skilgreind sem hegðun sem neytendur sýna þegar þeir leita, kaupa, nota, 

meta og finna vörur og þjónustu sem þeir búast við að fullnægi þörfum þeirra. Neytendahegðun 

sem slík einblínir á það hvernig einstaklingar og fjölskyldur eyða pening, tíma og viðleitni í 

neysluvörur. Neytendahegðun er ferli sem hefst á kaupum neytenda, ástæðum fyrir kaupunum, 

tímasetningu kaupanna og hversu oft kaupin eiga sér stað. Ferlið fer síðan yfir í hversu oft 

varan er notuð, hvernig varan er metin eftir kaup og hvernig ofangreindir þættir eru nýttir við 

framtíðarkaup og losun eða sölu á vörunni eftir notkun (Schiffman og Kanuk, 2009). 

 

Neytendur eru einstakir og allir hafa sínar þarfir en þó að fólk hafi ólíkar þarfir og ólíkar 

skoðanir eru allir neytendur. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt fyrir markaðsfræðinga að vita 

sem mest um neytendur. Í ljósi þess að að nú hafa fyrirtæki og neytendur aðgengi að gríðarlega 

mörgum boðrásum þurfa markaðsfræðingar að vita hvernig á að bera kennsl á markaðshópinn. 

Einnig þurfa markaðsfræðingar að vita hvernig og hvar hægt er að ná í neytendur (Schiffman 

og Kanuk, 2009).  

 

Dinner o.fl. (2014) gerðu rannsókn á kauphegðun neytenda og áhrifum mismunandi auglýsinga 

á þá. Þeir báru saman hefðbundnar auglýsingar og rafrænar auglýsingar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að neytendur voru mun líklegri til að kaupa vöru ef þeir sáu auglýsingu 
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um vöruna á netinu. Svo virðist sem áhrifin sem rafrænar auglýsingar hafa á neytendur séu 

meiri en auglýsingar frá hefðbundnum miðlum. Önnur rannsókn sem Djaforava og Rushworth 

(2017) gerðu sýndi að konur eru næmari fyrir viðhorfum almennings heldur en karlar og hafa 

því tilhneigingu til að fylgja ákvörðunum annarra til þess að minnka líkur á því að verða fyrir 

aðkasti og fordómum.  

 

2.3.2 Kauphegðun 

Kauphegðun er skilgreind sem ákvörðunarferli og aðgerðir fólks sem taka þátt í að kaupa og 

nota vöru. Kauphegðun sem slík lýsir hegðun lokaneytanda sem kaupir vörur og þjónustu til 

persónulegrar notkunar. Lokaneytendur mynda svo neytendamarkaðinn (Kotler, 2005). 

Neytandinn þarf að taka margar ákvarðanir daglega. Markaðsfræðingar rannsaka 

neytendahegðun til þess að skilja kauphegðun og sjá hvaða hvatar það eru sem valda 

framtíðarákvörðunum neytenda (Negricea og Edu, 2015). Hagfræðingar gera ráð fyrir því að 

neytendur hafi tilhneigingu til að bregðast rökrétt við eigin hagsmunum þegar þeir velja sér 

vörur og þjónustu. Því lægra verð því meira verður keypt og því hærra sem verðið er því minna 

verður keypt (Wright, 2006).  

 

Auglýsingar eru eitt áhrifamesta markaðstólið á kauphegðun. Þær eru mestmegnis hannaðar til 

að ná til ákveðins hóp neytenda með það í huga að hafa áhrif á kauphegðun þeirra og fá þá til 

að kaupa þær vörur sem auglýstar eru frekar en vörur samkeppnisaðila. Auglýsingar geta haft 

mismunandi boðskap, það þarf ekki að auglýsa með því markmiði að hafa bein áhrif á 

kauphegðun heldur er líka hægt að auglýsa með þeim tilgangi að snerta tilfinningar fólks 

(Brierley, 2002). 

 

Rannsóknir hafa sýnt að kaup eru gerð að mestu af táknrænum og tilfinningalegum ástæðum 

en síður af skynsamlegum ástæðum. Sem dæmi má nefna ungan mann sem kaupir tiltekna gerð 

bíls, ekki af hagnýtri ástæðu eins og að keyra heim úr vinnu, heldur af tilfinningalegum 

ástæðum, svo sem að bæta eigin vellíðan eða fá athygli. Þar af leiðandi verða hugtökin 

vörumerki, nafn, lógó o.s.frv. gríðarlega mikilvæg (Bornstein, 2007). 

 

Í tengslum við tilfinningar á neytendamarkaði eru kaupákvarðanir knúnar áfram af 

tilfinningalegum og hagnýtum þörfum svo sem vonum og óskum. Vörur og vörumerki verða 

því að bjóða upp á þær tegundir bóta og vera auglýstar og kynntar á hátt sem örvar 
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ímyndunaraflið. Upplýsingar um mannlega hegðun verður grundvöllur fyrir árangri (Wright, 

2006). 

 

2.4 Ímynd 

Fyrstur manna til að koma fram með hugtakið ímynd var Sidney Levy árið 1955 (Barich og 

Kotler, 1991). Hugtakið ímynd getur átt við pólitískan frambjóðanda, vöru, fyrirtæki eða land. 

Það lýsir ekki einstökum eiginleikum eða gæðum, heldur heildarmyndinni sem fyrirbærið hefur 

á hug fólks. Ímynd er öflugasti áhrifavaldurinn á það hvernig fólk skynjar hluti og ætti að vera 

grundvallaratriði í að móta markaðssetningu, auglýsingar og samskipti gegnum boðrásir. Meiri 

áhersla verður að vera lögð á heildarímyndina í auglýsingum eða markaðsherferðum heldur en 

á vöruna sjálfa. Ímynd er ekki hlekkjuð við hlutlægt mat og smáatriði heldur samanstendur hún 

af öllum einstaka þáttum viðkomandi fyrirtækis, líkt og auglýsingum og það sem mestu máli 

skiptir, viðhorfi og skynjun neytandans. Sem dæmi um mikilvægi viðhorfs og skynjun 

neytandans má nefna að viðhorf kjósanda til stjórnmálamanns getur breyst til muna við það eitt 

að viðkomandi stjórnmálamaður ákveði að byrja að nota gleraugu. Byrji hann að nota skyggð 

gleraugu breytist viðhorf almennings jafnvel meira. Hann hefur þó vissulega sömu áherslur og 

persónuleika að geyma en ára hans eða ímynd hefur breyst og við því bregst almenningur. 

Sama gildir um vöru sem lengi hefur verið á markaði og breytist í útliti. Útlitsbreyting getur 

t.d. gert vöruna ,,unga” á ný en varan sjálf hefur ekki breyst, aðeins ímynd hennar (Dichter, 

1985). 

 

Ímynd hefur margar skilgreiningar þar sem hugtakið er vítt. Riel og Fombrun (2007) 

skilgreindu ímynd sem ákveðna skynjun sem verður til í huga rannsakenda. Samkvæmt Riel 

og Fombrun (2007) er ímynd eitthvað sem fólk tengist og finnst minnistætt, þ.e.a.s. sameiginleg 

niðurstaða fólks um skoðanir, tilfinningar og upplifanir. Barich og Kotler (1991) skilgreina 

hugtakið sem summuna af tilfinningum, hugsunum, viðhorfum og skoðunum sem einstaklingur 

eða hópur hefur á fyrirtæki, einstakling eða hlut. Þegar ímynd á í hlut er ekkert eitt rétt eða 

rangt því mismunandi aðstæður hverju sinni móta hverja ímynd fyrir sig. Ímynd getur verið 

jákvæð eða neikvæð í huga fólks (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). 

 

Til eru margar birtingamyndir af ímynd en þær eru mismunandi eftir því hvaða nálgun er notast 

við. Barich og Kotler (1991) tala um fjórar mismunandi tegundir af ímynd. Sú fyrsta er ímynd 

fyrirtækja sem snýr að almennu viðhorfi til fyrirtækis. Önnur tegund er vöruímynd sem snertir 
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viðhorf til ákveðinnar vöru. Sú þriðja er ímynd vörumerkja í samanburði við vörumerki 

samkeppnisaðila. Síðasta tegundin er markaðsímynd, sem snýr að tilboðum og samvali 

söluráða. Hér að neðan verður farið ítarlegra í hugtökin ímynd fyrirtækja og vörumerkjaímynd.  

 

2.4.1 Ímynd fyrirtækja 

Eitt af vinsælustu verkfærunum í verkfærakassa markaðsfræðings er hugmyndin um ímynd 

fyrirtækja. Hugmyndin byggist á þeirri viðurkenningu að viðskiptavinir kaupa ákveðna vörur 

ekki aðeins vegna eiginleika þeirra heldur vegna eigin hlutdrægni til fyrirtækisins eða 

vöruframleiðandans sem býr til vöruna sjálfa. Fólk þróar viðhorf til fyrirtækja og skynjar svo 

að þetta fyrirtæki hafi ákveðna eiginleika sem þeir dást að. Aðrir geta séð sömu fyrirtæki í öðru 

ljósi og skynjað að það hafi neikvæða eiginleika. Í báðum tilvikum hefur ímynd fyrirtækisins 

áhrif á val fólks við kaup á vöru eða þjónustu (Spector, 1961).  

 

Í þeim samkeppnisheimi sem við búum í er því mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa áhyggjur 

af þeirri ímynd sem fólk hefur á fyrirtæki þeirra. Hugtakið um ímynd fyrirtækja hefur verið 

túlkað á mismunandi hátt eftir höfundum. Það er engin ein sönn skilgreining á hugtakinu vegna 

hversu vítt það er (Villena-Manzanares og Souto-Pérez, 2016). 

 

Bernstein (1984) og aðrir höfundar innan markaðsfræðinnar héldu því fram að ímynd fyrirtækja 

væri samansafn af opinberum birtingum fyrirtækis til að höfða betur til áhorfenda. Þetta felur 

í sér að þessi fyrirtæki eru að notfæra sér ímyndina sér til hagsbóta á kostnað almennings. Hins 

vegar getur það tekið heila eilífð að byggja upp sterka ímynd en aðeins örskamma stund að 

eyðileggja hana og er því mikilvægt að fyrirtæki viti hvernig eigi að notfæra sér hana þeim til 

hags (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

 

Barich og Kotler (1991) halda því fram að fyrirtæki hafa ekki aðeins eina ímynd held margar 

og útkoman byggist á hvaða þætti er verið að skoða innan fyrirtækisins. Það er því mikilvægt 

að fyrirtæki viti hvar ímynd þeirra er sterkust og veikust. Grípa þarf til aðgerða til að bæta 

ímyndina þar sem á við. Fyrirtæki þurfa ýmist að bæta upplýsingaflæði til almennings vegna 

starfa sinna og hvað þau standa fyrir eða að bæta skilvirkni og frammistöðu sína. Þegar að 

kaupandi upplifir ekki mun á hönnun og öðrum eiginleikum vörunnar er það ímynd 

fyrirtækisins út á við sem hefur úrslitaáhrif á kauphegðun neytandans (Christiansen og 

Askegaard, 2001).  
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2.4.2 Ímynd vörumerkja 

Vörumerkjaímynd er talin vera ein af mörgum mikilvægum hugtökum í markaðsfræði (Keller, 

1993). Neytendur nota vörumerkjaímynd sem táknræna merkingu til að endurspegla hver þau 

eru og hvað þau standa fyrir. Mismunandi boðrásir og umtal hafa mikil áhrif á 

vörumerkjaímynd og neytendur sem hafa góða ímynd á vörumerki eru viljugri til að kaupa 

meira af þeirri vöru (Sasmita og Mohd Suki, 2015). 

 

Samkvæmt grein eftir Keller (1993) segir að skilgreiningin á hugtakinu vörumerkjaímynd sé 

sú skynjun sem neytandi hefur á vörumerki útfrá hvernig tengingu hann hefur við það. Að 

öðlast innsýn inn í framtíðarhegðun neytenda getur hjálpað markaðsfræðingum að taka 

stefnumótandi ákvarðanir um vörumerkið, eins og að skilgreina markhópa og staðsetja 

vörumerkið á markaði (Keller, 1993). 

 

Rannsókn sem Romaniuk, Bogomolova og Riley (2012) gerðu um vörumerkjaímynd og 

vörumerkjanotkun bendir til þess að vörumerkjaímynd sé mun tengdari núverandi hegðun sem 

þýðir að viðbrögð neytenda við vörumerki ákvarðast sjálfkrafa út frá fyrri reynslu neytenda á 

vörumerkinu. Markaðssetning hefur hins vegar breyst verulega undanfarin 40 ár og tækni, 

samkeppni og nýjar boðrásir hafa stuðlað að fjölgun valkosta sem neytendur geta notað til að 

fá aðgang að vörumerkjum og myndað sér þannig vörumerkjaímynd. Markaðsfræðingar og 

rannsakendur leita oft nýrra leiða og þekkingu til að takast á við þessar breytingar (Romaniuk, 

Bogomolova og Riley 2012).  

 

Rafrænt umtal hefur áhrif á vörumerkjaímynd í augum neytenda (Jalilvand og Samiei, 2012). 

Rannsókn eftir Lacznick, DeCarlo og Ramawami (2007) bendir hins vegar til þess að þó svo 

að neytendur lesi eða heyri neikvætt umtal á netinu um ákveðið vörumerki er það fyrra viðhorf 

til vörunar sem gefur endanlega niðurstöðu á því hver áhrif hins neikvæða umtals verður. Ef 

fyrra viðhorf til vörumerkis er gott hefur neikvætt umtal á netinu ekki jafn mikil áhrif á 

neytandann (DeCarlo, Laczniak, Motley og Ramaswami, 2007). 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði ritgerðarinnar. Fjallað verður um fjóra eftirfarandi  

undirkafla: Rannsóknaraðferð, þátttakendur, mælitæki, framkvæmd og úrvinnslu. Rannsóknin 

var byggð upp með eigindlegri og megindlegri rannsóknaraðferð. Í fyrri rannsókninni var gerð 

eigindleg rannsókn þar sem tekin voru þrjú viðtöl. Eftir það var gerð megindleg rannsókn sem 

byggðist upp út frá niðurstöðum eigindlegu rannsóknarinnar. Við greiningu og úrvinnslu gagna 

var notast við lýsandi tölfræði. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð  

Fyrri rannsóknin var eigindleg rannsókn þar sem sérfræðingar í markaðsmálum voru valdir af 

gaumgæfni til að koma í hálfopin viðtöl. Markmið eigindlegu rannsóknarinnar var að afla 

upplýsinga um reynslu og skoðun sérfræðinga á stafrænni markaðssetningu og áhrifum hennar 

en einnig var hún gerð í þeim tilgangi að byggja upp spurningalista fyrir megindlegu 

rannsóknina. Í eigindlegum rannsóknum er notast við mismunandi rannsóknaraðferðir þar sem 

rannsakandinn sjálfur er megin verkfærið. Algengar rannsóknaraðferðir eigindlegra rannsókna 

eru rýnihópar, vettvangsrannsóknir, opin viðtöl og hálfopin viðtöl (Brondz, 2012). Eigindlegar 

rannsóknir samanstanda af lýsandi gögnum sem í þessu tilviki voru afrituð, hálfopin viðtöl. 

Með hálfopnum viðtölum er átt við formlegt samtal milli viðmælenda og rannsakanda um 

rannsóknarefnið þar sem viðmælenda er frjálst að svara út fyrir efnið að eigin vild. 

Rannsakandinn þróar og notar leiðarvísi sem er listi yfir spurningar og umræðuefni sem áætlað 

er að ræða á meðan viðtalinu stendur, vanalega í ákveðinni röð (Cohen og Crabtree, 2006). 

Notast var við hálfopin viðtöl þar sem að þau veita bæði skýrar leiðbeiningar fyrir rannsakendur 

og geta veitt áreiðanlegar og samanburðarhæfar niðurstöður (Cohen og Crabtree, 2006). Lögð 

var áhersla á að aðstæður og spurningar líktust sem mest samræðum frekar en viðtölum og 

viðmælendum var þar með veitt ákveðið frelsi til að tjá sig og deila reynslu sinni á náttúrulegan 

hátt.  

 

Seinni rannsóknin var megindleg rannsókn þar sem spurningarkönnun var send út á Facebook. 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvaða áhrif umtal á stafrænum boðrásum hefur 

á fyrirtæki út frá sjónarhorni neytenda. Notast var við megindlegar rannsóknir til að safna 

tölulegum gögnum.  

 



21 

 

3.2 Þátttakendur 

Notast var við markmiðsúrtak við val á viðmælendum í hálfopnu viðtölin. Markmiðsúrtak er 

algeng úrtaksaðferð í eigindlegum rannsóknum en það felur í sér að viðmælendur eru valdir út 

frá þeim gæðum upplýsinga sem þeir búa yfir með það að markmiði að fá sem ítarlegust svör 

(Marshall, 1996). Viðmælendur voru valdir vegna sérþekkingu þeirra í markaðsmálum og hver 

og einn hafði mismunandi sérþekkingu innan markaðsfræðinnar. Rannsakendur nálguðust þá 

annars vegar með því að senda þeim tölvupóst og hins vegar í gegnum Facebook. Leitað var 

til fjögurra einstaklinga sem samþykktu allir að koma í viðtal. Þátttakendurnir í hálfopnu 

viðtölunum voru Hreiðar Smári Marinósson samfélagsmiðlastjóri hjá Svartagaldri sem er 

stafræn auglýsingastofa, Jóhannes Páll Sigurðarson vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni og Guðrún 

Haraldsdóttir og Lára Margrét Möller sem starfa báðar hjá Icelandair. Guðrún starfar við 

stafræna markaðssetningu á Íslandi og Lára Margrét er vörumerkjastjóri. Þær voru teknar 

saman í viðtal. Ástæða fyrir ofangreindu vali á viðmælendum var sú að hver og einn 

viðmælandi gat gefið mismunandi sýn á viðfangsefni rannsóknarinnar. Við gerð á megindlegu 

rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak. Það úrtak felur í sér að rannsakandinn velur 

þátttakendur sem auðvelt er að ná til og þar með var hægt að leggja könnun fyrir stórt úrtak á 

stuttum tíma. Spurningakönnun var send út í gegnum Facebook. Þýðið samanstóð af öllum 

þeim sem eru vinir rannsakenda á Facebook og var þýðið samtals 1370 einstaklingar. 

Svarhlutfallið var 11,2% en 154 manns af 1370 svöruðu og voru öll svörin marktæk. Ástæðan 

fyrir svo lágu svarhlutfalli gæti verið sú að þetta var könnun á netinu en samkvæmt Wengrizsk 

og Bosnjak (2016) hafa kannanir á netinu 11% lægra svarhlutfall en aðrar tegundir kannana. Í 

byrjun spurningakönnunarinnar var gert grein fyrir tilgangi hennar og gert skýrt að ekki væri 

hægt að rekja svör til einstakra svarenda. Kynjahlutfall skiptist þannig upp að konur voru 57% 

af þátttakendum en karlar 43%. Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 31 til 40 ára eða 35,1% 

og næstflestir voru á aldursbilinu 21 til 30 ára eða 32,5%. Flestir þátttakendanna eða um 90% 

nota samfélagsmiðla oft á dag. Frekari bakgrunnsupplýsingar er að finna í viðauka C.   
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3.3 Mælitæki  

Eigindlega rannsóknin samanstóð af 12 opnum spurningum. Reynt var að hafa hálfopnu 

viðtölin eins lík eðlilegum samræðum og mögulegt var og leiddi því oft samtalið að öðrum 

spurningum sem ekki voru fyrirfram ákveðnar (sjá viðauka A). Spurningalistinn skiptist niður 

í þrjá hluta með spurningum um markaðssetningu og umtal fyrr á árum, í nútímanum og 

framtíðinni. Fyrsta spurning fjallaði um hvernig viðmælendum fannst markaðssetning hafa 

þróast undanfarin 10 ár. Næstu átta spurningar voru um stafræna markaðssetningu og áhrif 

hennar og síðustu tvær spurningarnar fjölluðu um þróun stafrænnar markaðssetningar og 

möguleg áhrif rafræns umtals á fyrirtæki á komandi árum. Aðal mælitæki hálfopnu viðtalanna 

voru rannsakendur sjálfir en þeir þurftu að meta viðtölin og báru ábyrgð á því að stýra þeim í 

æskilega átt, þ.e. að sjá til þess að þau snérust um reynslu og þekkingu viðmælenda (Gubrium 

og Holstein, 2002). Mælitækið fyrir megindlegu rannsóknina var spurningalisti sem samanstóð 

af 16 spurningum. Þessi spurningalisti var sendur út í formi spurningakönnunar á Facebook. Í 

upphafi spurningakönnunnar var formáli sem ætlast var til að þátttakendur læsu áður en þeir 

svöruðu spurningunum (sjá viðauka B). Spurningakönnunin hófst á tveimur almennum 

spurningum (sjá viðauka B).  Í framhaldi af þeim fylgdu fullyrðingar sem byggðar voru upp á 

þremur meginatriðum. Þau voru áhrif rafræns umtals á ímynd fyrirtækja og vörumerkja, áhrif 

rafræns umtals á kauphegðun þátttakenda og þátttaka svarenda í rafrænu umtali á 

samfélagsmiðlum. Þetta voru samanlagt ellefu fullyrðingar og voru þær mældar á fimm punkta 

Likert-kvarða þar sem fimm táknaði að þátttakendur væru mjög sammála og einn táknaði að 

Bakgrunnsbreytur Hlutföll 

Kyn   

Kvenkyn 57% 

Karlkyn 43% 

Annað 0% 

Aldur   

15 ára og yngri 0% 

16-20 ára 0,6% 

21-30 ára 32,5% 

31-40 ára 35,1% 

41-50 ára 11,7% 

51-60 ára 17,5% 

61 ára og eldri 2,6% 

Tafla 1: Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 
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þátttakendur væru mjög ósammála. Spurningalistinn var búinn til út frá svörum úr eigindlegu 

rannsókninni ásamt þeim upplýsingum sem rannsakendur öðluðust við gerð fræðilega kaflans. 

Spurningakönnunin hófst á spurningu sem höfð var einföld til að fæla þátttakendur ekki frá. 

Þátttakendur voru spurðir að því hversu oft þeir nota samfélagsmiðla en innan sviga voru gefin 

dæmi um samfélagsmiðla (sjá viðauka B). Spurningin var lokuð. Önnur spurningin fjallaði um 

hvers konar form upplýsinga á netinu um vörur eða þjónustu þátttakendum þykir marktækast 

en hægt var að velja úr nokkrum valmöguleikum (sjá viðauka B). Spurningin var lokuð. Að 

spurningu tvö lokinni kom fram hjálpartexti sem sagði:  „Hversu sammála eða ósammála ertu 

eftirfarandi fullyrðingum?“ og á eftir fylgdu ellefu fullyrðingar sem voru lokaðar og höfðu 

svarmöguleika á fimm punkta Likert kvarða. Í fyrstu Likert kvarða spurningunni var spurt hvort 

þátttakendur teldu sig öðlast gagnlegar upplýsingar um fyrirtæki og þjónustu í gegnum 

samskipti við vini sína á samfélagsmiðlum (sjá viðauka B). Í næstu spurningu voru 

þátttakendur hvort þeir treysti frekar fyrirtæki ef vinir þeirra á samfélagsmiðlum mæla með því 

og aðrir taka undir (sjá viðauka B). Í þriðju spurningu var spurt um þátttöku þátttakenda í umtali 

á samfélagsmiðlum og kannað var hvort þáttakandi segði frá því á samfélagsmiðlum ef hann 

fær slæma þjónustu hjá fyrirtæki (sjá viðauka B). Í fjórðu spurningu voru þátttakendur spurðir 

hvort þeir teldu að umsagnir frá neytendum um vörur á samfélagsmiðlum væru áreiðanlegri 

uppspretta upplýsinga en upplýsingar á vefsíðu fyrirtækis (sjá viðauka B). Fimmta spurning 

var keimlík spurningu tvö en þá var spurt hvort það hafi áhrif á hugsun þátttakenda um fyrirtæki 

ef vinur segir frá slæmri reynslu sinni af fyrirtækinu á samfélagsmiðlum (sjá viðauka B). Í 

sjöttu spurningu var spurt hvort þátttakendur sem fá góða þjónustu hjá fyrirtæki segi frá því á 

samfélagsmiðlum (sjá viðauka B). Sjöunda spurning fjallaði um kauphegðun þátttakenda en 

rannsakendur vildu vita hvort að þátttakendur séu ólíklegri til að stunda viðskipti við fyrirtæki 

sem vinir þeirra hafa átt slæma reynslu af og sagt frá því á samfélagsmiðlum (sjá viðauka B). 

Í áttundu spurningu var spurt hvort þátttakendur taki meira mark á umsögnum neytenda á 

netinu um vörur og þjónustu heldur en almennum upplýsingum á vefsíðu fyrirtækis. Níunda 

spurningin fjallaði um ímynd og traust en þar vildu rannsakendur vita hvort traust þátttakenda 

til fyrirtækis minnki ef þeir sjá neikvætt umtal um það frá vinum á samfélagsmiðlum og aðrir 

taka undir það. Tíunda spurningin fjallaði um hvort þátttakendur safni að sér upplýsingum um 

vörur eða þjónustu með því að spyrja vini sína á samfélagsmiðlum áður en þeir kaupa hana (sjá 

viðhengi B). Ellefta spurningin var um kauphegðun en þar vildu rannsakendur vita hvort 

þátttakendur séu líklegri til að stunda viðskipti við fyrirtæki ef vinir þeirra á samfélagsmiðlum 

mæla með því (sjá viðauka B). Síðustu þrjár spurningarnar í könnuninni voru 

bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um aldur, kyn og menntunarstig. Þriðja síðasta 
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spurningin í könnuninni var lokuð spurning sem fjallaði um aldur þátttakenda þar sem sjö 

mismunandi aldursflokkar voru í boði (sjá viðauka B). Næst síðasta spurningin varðaði kyn 

þátttakenda og var hún lokuð en boðið var upp á þriðja valmöguleikann þar sem hægt er að 

skilgreina sig sem annað en karl eða konu (sjá viðauka B). Síðasta spurningin í könnuninni var 

um menntunarstigi þátttakenda (sjá viðauka B). 

 

3.4 Framkvæmd og úrvinnsla 

Við framkvæmd á hálfopnu viðtölunum mældu rannsakendur sér mót við viðmælendur og var 

komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvenær skildi hittast. Viðtölin voru mislöng þar sem 

viðmælendur töluðu mismikið hverju sinni. Öll viðtölin voru tekin upp á vinnustað þess 

viðmælenda sem rætt var við hverju sinni. Eftir hálfopnu viðtölin var búinn til spurningalisti 

og spurningakönnun framkvæmd á Facebook og notuðust rannsakendur við vefforritið Google 

Forms. Þeir voru kunnugir því forriti úr fyrri áfanga úr náminu. Þegar könnunin var tilbúin var 

hún forprófuð af sex einstaklingum. Ein athugasemd var fundin við prófun og brugðust 

rannsakendur við með því að breyta því sem við átti. Þegar prófun var lokið var 

spurningakönnuninni deilt út á Facebook þar sem báðir rannsakendur deildu tengli á sínum 

persónulega Facebook aðgangi. Vinir rannsakenda á Facebook voru beðnir um að svara könnun 

sem tengdist lokaverkefni rannsakenda við Háskólann í Reykjavík. Þegar könnun var opnuð 

tók við þeim formáli þar sem markmið könnunarinnar var útskýrt og tilgreint að nafnlausa 

könnun væri að ræða sem ekki væri hægt að rekja til einstakra þátttakenda. Netföng 

rannsakenda voru gefin upp ef einhverjar spurningar vöknuðu í sambandi við könnunina (sjá 

viðauka B). Könnunin var opin frá 19. mars til 9. apríl og hófst úrvinnsla gagna samstundis 

eftir lokun.Við úrvinnslu gagna var notast við vefforritið Google Forms til að senda út og safna 

svörum þátttakenda. Að því loknu voru gögnin flutt yfir í Microsoft Excel þar sem þau voru 

hreinsuð og töflur og myndir gerðar.  
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4. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum könnunarinnar. Niðurstöðurnar eru byggðar á 

greiningu á spurningalistanum, með það að markmiði að svara tilgátum rannsóknarinnar.  

Hér að neðan verður fjallað um helstu niðurstöður í tengslum við spurningalistann.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að flestir þátttakendur séu virkir á 

samfélagsmiðlum en spurt var: „Hversu oft notar þú samfélagsmiðla?“ og 90% þátttakenda 

sögðust nota þá oft á dag. Það mátti þó greina mun á milli kynja en fleiri konur nota 

samfélagsmiðla oft á dag. Vert er að muna að samkvæmt Yasmin o.fl. (2015) eyðir fólk meiri 

tíma á samfélagsmiðlum en öðrum stafrænum boðrásum, en um það var fjallað í kafla 2.1.1. 

um samfélagsmiðla. 

 

 

Mynd 1: Svör þátttakenda við spurningunni "Hversu oft notar þú samfélagsmiðla (Facebook, Instagram, Twitter o.s.frv.)?“ 

 

Mynd 1 sýnir muninn á milli samfélagsmiðlanotkun kynja. Fleiri konur (95%) nota 

samfélagsmiðla oft á dag en 83% þeirra karla sem svöruðu nota þá oft á dag. Fleiri karlar nota 

samfélagsmiðla einu sinni á dag eða 15% en einungis 2% kvenna nota þá einu sinni á dag. 

 

Þátttakendur voru spurðir hverju þeir taki mest mark á þegar þeir leita upplýsinga um vörur 

eða þjónustu. Flestir taka mest mark á umsögnum neytenda á netinu eða 42%. Næstflestir taka 

mest mark á reynslusögum frá vinum sínum á samfélagsmiðlum eða 36% og 14% þátttakenda 
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taka mest mark á upplýsingum af vefsíðu fyrirtækja. Fæstir þátttakenda taka mest mark á 

auglýsingum á netinu og upplýsingum á síðum fyrirtækja á samfélagsmiðlum.  

 
Mynd 2:  Svör þátttakenda við spurningunni „Þegar ég leita að upplýsingum um vörur eða þjónustu tek ég mest mark á:“ 

Eingöngu svör virkustu samfélagsmiðlanotendanna. 

 

Mynd 2 sýnir svör virkustu samfélagsmiðlanotendanna eða þeirra sem nota samfélagsmiðla oft 

á dag eða einu sinni á dag. Af þeim taka flestir mark á upplýsingum um vörur eða þjónustu í 

gegnum umsagnir neytenda á netinu eða 41% og 34% af taka mest mark á reynslusögum frá 

vinum sínum á samfélagsmiðlum. 

 

Mynd 3 sýnir muninn á skoðunum þátttakenda á því hversu sammála eða ósammála þeir eru 

fullyrðingunni: „Ég trúi því að umsagnir frá neytendum um vörur á samfélagsmiðlum séu 

áreiðanlegri uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar frá vefsíðu fyrirtækis“. Flestir 

þátttakenda (52%) voru sammála því að umsagnir frá neytendum um vörur á samfélagsmiðlum 

séu áreiðanlegri uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar frá vefsíðu fyrirtækis. 33% 

sögðust hvorki vera sammála né ósammála og aðeins 15% þátttakenda voru ósammála. 
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Mynd 3: Svör þátttakenda við spurningunni „Ég trúi því að umsagnir frá neytendum um vörur á samfélagsmiðlum séu 

áreiðanlegri uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar frá vefsíðu fyrirtækis.“ 

 

Bornar voru saman fullyrðingarnar: „Ég trúi því að umsagnir frá neytendum um vörur á 

samfélagsmiðlum séu áreiðanlegri uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar frá vefsíðu 

fyrirtækis“ og „Ég tek meira mark á umsögnum neytenda á netinu um vöru og þjónustu en 

almennum upplýsingum á vefsíðu fyrirtækis.“  

 

 

Mynd 4: Svör þátttakenda við spurningunum „Ég trúi því að umsagnir frá neytendum um vörur á samfélagsmiðlum séu 

áreiðanlegri uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar frá vefsíðu fyrirtækis.“ (Vinstra megin) og  „Ég tek meira 

mark á umsögnum neytenda á netinu um vörur og þjónustu en almennum upplýsingum á vefsíðu fyrirtækis.“ (Hægra megin) 

borin saman. 
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Mynd 4 sýnir að 52% þátttakenda voru sammála því að þeir trúi að umsagnir frá neytendum 

um vörur á samfélagsmiðlum séu áreiðanlegri uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar 

frá vefsíðu fyrirtækis en fleiri þátttakendur (65%) voru sammála því að þeir taki meira mark á 

umsögnum neytenda á netinu um vörur og þjónustu en almennum upplýsingum á vefsíðu 

fyrirtækis en þær upplýsingar tengjast tilgátu 3 (sjá kafla 1.1 um bakgrunn) en hún segir: „Fólk 

telur umsagnir neytenda á netinu um vörur og þjónustu trúverðugri en almennar upplýsingar 

á vefsíðum fyrirtækja.“ 

 

Samkvæmt skilgreiningu Kim og Ko (2012) sem finna má í kafla 2.1.1. um samfélagsmiðla 

eru þeir forrit á netinu, boðrásir og stafrænir miðlar sem miða að því að auðvelda samskipti, 

samstarf og miðlun upplýsinga. Mynd 5 sýnir skoðun þátttakenda á því hversu sammála eða 

ósammála þeir eru fullyrðingunni: "Í gegnum samskipti mín við vini mína á samfélagsmiðlum 

get ég öðlast gagnlegar upplýsingar um fyrirtæki og þjónustu þeirra.“ Flestir þátttakenda 

(74%) voru sammála því að þeir geti öðlast gagnlegar upplýsingar um fyrirtæki og þjónustu í 

gegnum samskipti við vini sína á samfélagsmiðlum. Næstflestir (21%) voru hvorki sammála 

né ósammála og 5% þátttakenda voru ósammála eða mjög ósammála. 

 

 

Mynd 5: Svör þátttakenda við spurningunni " í gegnum samskipti mín við vini mína á samfélagsmiðlum get ég öðlast 

gagnlegar upplýsingar um fyrirtæki og þjónustu þeirra.“ 

Mynd 6 sýnir svör þátttakenda um hversu sammála eða ósammála þeir voru fullyrðingunni: 

„Ég safna upplýsingum um vöru eða þjónustu áður en ég kaupa hana með því að spyrja vini 

mína á samfélagsmiðlum um álit eða reynslu þeirra af vörunni.“ Flestir þátttakenda (38%)  
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voru mjög sammála eða sammála fullyrðingunni en 33% voru mjög ósammála eða ósammála 

henni. Næstum þriðjungur eða 29% voru hvorki sammála né ósammála. 

 

 

Mynd 6: Svör þátttakenda við spurningunni „Ég safna upplýsinga um vöru eða þjónustu áður en ég kaupi hana með því að 

spyrja vini mína á samfélagsmiðlum um álit þeirra eða reynslu af vörunni.“ 

 

Mynd 7 sýnir hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru fullyrðingunni: „Ef vinur minn 

á samfélagsmiðlum mælir með fyrirtæki og aðrir taka undir með honum eykur það traust mitt 

til fyrirtækisins.“ Flestir þátttakenda (87%) voru sammála þeirri fullyrðingu og 10% töldu voru 

hvorki sammála né ósammála. Aðeins 3% þátttakenda voru ósammála. 
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Mynd 7: Svör þátttakenda við spurningunni "Ef vinur minn á samfélagsmiðlum mælir með fyrirtæki og aðrir taka undir með 

honum þá eykur það traust mitt til fyrirtækisins." 

 

Borinn var saman munurinn á svörum þátttakenda um hversu sammála eða ósammála þeir voru 

fullyrðingunum „Ef ég fæ góða þjónustu hjá fyrirtæki þá segi ég frá því á samfélagsmiðlum“ 

og „Ef ég fæ slæma þjónustu hjá fyrirtæki þá segi ég frá því á samfélagsmiðlum.“  

 

 

Mynd 8: Svör þátttakenda við spurningunum "Ef ég fæ góða þjónustu hjá fyrirtæki þá segi ég frá því á samfélagsmiðlum.“ 

(Vinstra megin) og „Ef ég fæ slæma þjónustu hjá fyrirtæki þá segi ég frá því á samfélagsmiðlum.“ (Hægra megin) borin 

saman. 
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Mynd 8 sýnir að 35% voru ósammála því að þeir segðu frá því á samfélagsmiðlum ef fengju 

góða þjónustu hjá fyrirtæki. Ögn færri eða 33% þátttakenda voru hvorki sammála né ósammála 

því og 32% þátttakenda voru sammála. Yfir helmingur þátttakenda (55%) voru ósammála því 

að þeir segðu frá slæmri þjónustu hjá fyrirtæki á samfélagsmiðlum. Tæpur þriðjungur (29%) 

voru hvorki sammála né ósammála en aðeins 16% þátttakenda voru sammála fullyrðingunni. 

 

Mynd 9 sýnir svör þátttakenda um hversu sammála eða ósammála þeir voru fullyrðingunni „ef 

vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá slæmri reynslu sinni af fyrirtæki þá hefur það áhrif á 

hvernig ég hugsa um fyrirtækið.“ Vert er að hafa í huga að samkvæmt skilgreiningu Barich og 

Kotler (1991) sem finna má í kafla 2.4 um ímynd eru hugsanir fólks hluti af því sem myndar 

ímynd fyrirtækja. 

 

 

Mynd 9: Svör þátttakenda við spurningunni „Ef vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá slæmri reynslu sinni af fyrirtæki þá 

hefur það áhrif á hvernig ég hugsa um fyrirtækið.“ 

 

Niðurstöður á mynd 9 sýna að 84% þátttakenda eru sammála um að ef vinur þeirra á 

samfélagsmiðlum segir frá slæmri reynslu sinni af fyrirtæki þá hefur það áhrif á hvernig þeir 

hugsa um fyrirtækið sem fer inn á tilgátu 1 hjá rannsakendum sem er að rafrænt umtal á 

samfélagsmiðlum hefur áhrif á ímynd fyrirtækja að mati neytenda.  
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Mynd 10 sýnir skoðun þátttakenda á því hversu sammála eða ósammála þeir eru fullyrðingunni  

að ef vinur þeirra á samfélagsmiðlum segir frá neikvæðri reynslu af ákveðnu fyrirtæki, þá eru 

þeir ólíklegri til þess að stunda viðskipti við það fyrirtæki.  

 

 

Mynd 10: Svör þátttakenda við spurningunni "Ef vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá neikvæðri reynslu af ákveðnu 

fyrirtæki, þá er ég ólíklegri til þess að stunda viðskipti við það fyrirtæki. 

 

Niðurstöður á mynd 10 sýna að 77% þátttakenda eru sammála því að þeir verði ólíklegri til að 

stunda viðskipti við fyrirtæki ef vinur þeirra á samfélagsmiðlum segir frá neikvæðri reynslu af 

því. 20% eru hvorki sammála né ósammála þeirri fullyrðingu og aðeins 3% ósammála henni. 

 

Mynd 11 sýnir skoðun þátttakenda á því hversu sammála eða ósammála þeir eru fullyrðingunni: 

„Ef vinur minn á samfélagsmiðlum mælir með ákveðnu fyrirtæki þá er ég líklegri til þess að 

stunda viðskipti við það fyrirtæki.“ Gott er að hafa í huga að rafrænt umtal hefur áhrif á 

kauphegðun fólks (kafli 2.2.1) og samkvæmt Chu og Kim (2011) er rafrænt umtal á 

samfélagsmiðlum talið hafa ákveðna kosti framyfir rafrænt umtal á öðrum rafrænum miðlum. 
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Mynd 11: Svör þátttakenda við spurningunni "Ef vinur minn á samfélagsmiðlum mælir með fyrirtæki þá er ég líklegri til 

þess að stunda viðskipti við það fyrirtæki.“ 

 

Niðurstöður á mynd 11 sýna að 76% þátttakenda eru sammála því að ef vinur þeirra á 

samfélagsmiðlum mælir með ákveðnu fyrirtæki séu þeir líklegri til þess að stunda viðskipti við 

það fyrirtæki en það tengist tilgátu 2 sem segir að jákvætt rafrænt umtal á samfélagsmiðlum 

hafi áhrif á kauphegðun neytenda. 20% þátttakenda voru hvorki sammála né ósammála og 

aðeins 4% voru ósammála. 

 

Mynd 12 sýnir krosskeyrslu milli karla og kvenna á hversu sammála eða ósammála þau eru 

fullyrðingunni „Ég safna upplýsinga um vöru eða þjónustu áður en ég kaupi hana með því að 

spyrja vini mína á samfélagsmiðlum um álit þeirra eða reynslu af vörunni.“   
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Mynd 12: Samanburður á hversu sammála eða ósammála karlar og konur eru fullyrðingunni „Ég safna mér upplýsinga um 

vöru eða þjónustu áður en ég kaupi hana með því að spyrja vini mína á samfélagsmiðlum um álit þeirra eða reynslu af 

vörunni.“ 

Niðurstöður á mynd 12 sýna að 23% kvenna eru mjög sammála eða sammála því að þær safni 

sér upplýsinga um vöru eða þjónustu áður en þær kaupa hana með því að spyrja vini sýna á 

samfélagsmiðlum um álit þeirra eða reynslu á vörunni en til samanburðar eru 15% karla mjög 

sammála eða sammála. 20% kvenna voru mjög ósammála eða sammála því að að þær safni sér 

upplýsinga um vöru eða þjónustu áður en þær kaupa hana með því að spyrja vini sýna á 

samfélagsmiðlum um álit þeirra eða reynslu á vörunni en 13% karla voru mjög ósammála eða 

sammála fullyrðingunni. Algengast var að karlar væru hvorki sammála né  ósammála (15%) 

en 14% kvenna voru hvorki sammála né ósammála. 
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5. Umræður og lokaorð 
 

Í ljósi stöðugra tækniframfara undanfarinna ára hefur markaðsfræði í heild sinni tekið miklum 

breytingum. Heimur markaðsfræðinnar er í stöðugri þróun og færist hún í auknum mæli yfir á 

stafrænt form. Sökum þeirrar hröðu þróunar og stöðugu breytingum sem eiga sér stað innan 

markaðsfræðinnar er mikilvægt að gera reglulegar rannsóknir á henni. Í kjölfar breytinganna 

hefur staða neytenda sem og fyrirtækja breyst. Neytendur hafa sterkari rödd sem fyrirtæki geta 

annars vegar nýtt sér og hins vegar tapað á eftir því hvort um jákvætt eða neikvætt umtal er að 

ræða. Rödd neytenda heyrist hátt á svokölluðum samfélagsmiðlum þar sem myndast hefur 

mikið rúm fyrir umtal þeirra um vörur og þjónustu. Það má því segja að fyrirtæki séu ekki 

lengur leiðandi í upplýsingamiðlun heldur í samstarfi með neytendum sem skila sínu starfi í 

samræmi við álit sitt og upplifun af vörunni og/eða þjónustunni. 

 

Eins og kom fram í upphafi rannsóknar settu rannsakendur fram rannsóknarspurninguna 

„,Hvaða áhrif hefur umtal á stafrænum boðrásum á fyrirtæki?”. Til að svara henni voru 

gerðar þrjár tilgátur: 

1. Rafrænt umtal á samfélagsmiðlum hefur áhrif á ímynd fyrirtækja 

2. Jákvætt rafrænt umtal á samfélagsmiðlum hefur áhrif á kauphegðun  

3. Fólk telur umsagnir neytenda á netinu um vörur og þjónustu trúverðugri en almennar 

upplýsingar á vefsíðum fyrirtækja 

 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif stafræn markaðssetning hefur á 

ímynd fyrirtækja. Með það í huga var kannað hvaða áhrif rafrænt umtal hefur á kauphegðun 

og hvort rafrænt umtal sé trúverðugra en almennar upplýsingar á vefsíðum fyrirtækja. Kannað 

var hversu oft þátttakendur nota samfélagsmiðla með það að markmiði að finna út hvort þeir 

taki annars vegar þátt og hins vegar mark á rafrænu umtali á þeim. Nánast allir þátttakendur 

nota samfélagsmiðla að minnsta kosti einu sinni á dag. Einnig var kannað hvort þátttakendur 

segi frá jákvæðri og/eða neikvæðri reynslu sinni af þjónustu fyrirtækja á samfélagsmiðlum en 

meirihluti þátttakenda sögðust ekki gera það. Fleiri þátttakendur voru sammála um að þeir segi 

frekar frá góðri þjónustu á samfélagsmiðlum en slæmri. Athygli vekur að þessar niðurstöður 

haldast ekki í hendur við rannsókn sem gerð var á vegum Marketing Charts (Marketing Charts, 

2018) sem sýnir að fólk er líklegra til að deila slæmri þjónustu heldur en góðri. Einnig bentu 

niðurstöður rannsóknarinnar á það að meirihluti þátttakenda voru hlynntir þeirri fullyrðingu að 

ef vinur þeirra á samfélagsmiðlum segir frá slæmri reynslu sinni af fyrirtæki þá hefur það áhrif 
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á hvernig þeir hugsa um fyrirtæki. Líkt og kom fram í kafla 2.4 er viðhorf neytandans og 

hvernig hann skynjar vöruna hluti af ímynd sem hann hefur á fyrirtæki. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við svar Hreiðars Smára viðmælenda úr eigindlegu rannsókninni, en hann sagði að 

slæmt umtal á samfélagsmiðlum geti haft gríðarleg áhrif á fyrirtæki þar sem fólk skoðar slæm 

umtöl. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Kremers (2012) sem segir að hlutir geta 

farið úrskeiðis hjá fyrirtæki á augabragði þegar ákveðnir viðskiptavinir skrifa slæma umsögn 

um það á netinu, sérstaklega ef viðskiptavinurinn hefur sterkan trúverðugleika. Út frá þessum 

niðurstöðum og fyrri rannsóknum er tilgáta 1 um að rafrænt umtal á samfélagsmiðlum hafi 

áhrif á ímynd fyrirtækja, samþykkt.   

 

Niðurstöður um að þátttakendur safni upplýsingum um vöru eða þjónustu áður en þeir kaupa 

hana með því að spyrja vini sína á samfélagsmiðlum um álit þeirra eða reynslu af vörunni sýna 

að þátttakendur voru frekar sammála þeirri fullyrðingu en ósammála sem styðst við rannsókn   

Zhu og Zhang (2010) sem segir að neytendur reyna að finna upplýsingar um vöru sem þeir 

vilja á internetinu áður en þeir taka kaupákvörðun. Einnig var áhugavert að sjá að rúmur 

helmingur þátttakenda var sammála því að ef vinir þeirra á samfélagsmiðlum mæla með 

fyrirtæki og aðrir taka undir með honum þá eykur það traust þeirra til fyrirtækisins. Það er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Chu og Kim (2011) sem segir að fólk sem neytendur tala 

við í gegnum samfélagsmiðla eru trúverðugra og traustara heldur en almennt fólk sem 

neytandinn á í samskiptum við á vefsíðum eða umfjöllunarsíðum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndi einnig að meirihluti þátttakenda voru sammála fullyrðingunni að ef vinur þeirra á 

samfélagsmiðlum segir frá neikvæðri reynslu sinni af ákveðnu fyrirtæki, eru þeir ólíklegri til 

að stunda viðskipti við það fyrirtæki og jafn stór fjöldi var einnig sammála að ef vinur þeirra á 

samfélagsmiðlum mælir með fyrirtæki þá eru þeir líklegri til að stunda viðskipti við það 

fyrirtæki. Þessar spurningar haldast í hendur og kom sama svarhlutfall rannsakendum ekki á 

óvart. Líkt og kom fram í kafla 2.2 hefur umtal mikilvægu hlutverki að gegna í vali kaupenda 

á vöru og auknu viðhorfi á vöru eftir kaup. Samkvæmt nýlegum rannsóknum eru 71% allra 

neytenda líklegri til að kaupa vöru á grundvelli samfélagsmiðla (Ewing, 2012). Út frá þessum 

niðurstöðum og fyrri rannsóknum er tilgáta 2 um að jákvætt umtal á samfélagsmiðlum hefur 

áhrif á kauphegðun neytenda, samþykkt. Meirihluti þátttakenda voru sammála fullyrðingunni 

að þeir trúa því að umsagnir frá neytendum um vörur á samfélagsmiðlum séu áreiðanlegri 

uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar frá vefsíðu fyrirtækis. Þar á eftir svöruðu 

þátttakendur hvorki né. Þessar niðurstöður eru í samræmi við svör Guðrúnar Haraldsdóttur og 

Láru Margrétar Möller viðmælenda úr rannsókninni en þær sögðu að fólk taki meira mark á 
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vinum sínum á samfélagsmiðlum og þeim sem þeir kannast við en það passar við niðurstöður 

Chu og Kim (2010). Þær sýndu að rafrænt umtal á samfélagsmiðlum er talið hafa ákveðna kosti 

fram yfir aðra rafræna miðla.  Á slíkum miðlum hafa notendur ákveðin tengsl við aðra notendur 

síðunnar sem geta verið vinir og vandamenn. Það fólk sem neytendur tala við í gengum þessa 

miðla er trúverðugra og traustara heldur en almennt fólk sem neytandinn á í samskiptum við á 

vefsíðum eða umfjöllunarsíðum.Niðurstöður um trúverðugleika umsagna vakti mikinn áhuga 

rannsakenda. Niðurstöður sýndu að þátttakendur taka mest mark á upplýsingum um vörur og 

þjónustur í gegnum umsagnir neytenda á netinu. Þar á eftir koma upplýsingar um vörur og 

þjónustu í gegnum reynslusögur frá vinum á samfélagsmiðlum og í þriðja sæti eru upplýsingar 

í gegnum vefsíðu fyrirtækis. Þessar niðurstöður eru þvert á niðurstöður MMR frá árinu 2010. 

Niðurstöðurnar þar sýndu að þátttakendur báru mikið traust til umsagna og meðmæla vina en 

þar á eftir komu heimasíður fyrirtækja. Í þriðja sæti voru umsagnir neytenda á netinu. Þetta 

endurspeglar hve mikið tækninni hefur fleytt fram á síðastliðnum árum og spila 

samfélagsmiðlar og internetið stærri þátt í lífi fólks í dag heldur en árið 2010 (Ryan, 2016). Út 

frá þessum niðurstöðum og fyrri rannsóknum er tilgáta 3 um að fólk telur umsagnir neytenda 

á netinu um vörur og þjónustu trúverðugri en almennar upplýsingar af vefsíðum fyrirtækja, 

samþykkt. 

 

Út frá niðurstöðum rannsóknar, staðfestingum á tilgátum og fyrri rannsóknum telja 

rannsakendur að hægt sé að svara rannsóknarspurningunni ,Hvaða áhrif hefur umtal á 

stafrænum boðrásum á fyrirtæki?” á eftirfarandi hátt: Umtal á stafrænum boðrásum hefur 

áhrif á ímynd fyrirtækja, kauphegðun neytenda og trúverðugleika upplýsinga. 

 

Þessi rannsókn hefur nokkrar takmarkanir. Fyrir það fyrsta þá var könnunin lögð fyrir á 

Facebook og notast var við hentugleikaúrtak og því ómögulegt að færa niðurstöður yfir á allt 

þýðið. Einnig voru aðeins 154 sem svöruðu könnuninni. Einnig má taka fram að 

valmöguleikinn Hvorki né kom fyrir í 11 af 16 spurningum og ekki er vitað hvernig 

þátttakendur túlkuðu merkingu hans en rannsakendur túlkuðu svarmöguleikann Hvorki né sem 

svo að þátttakendur væru hvorki sammála né ósammála spurningunni. Að lokum hefði verið 

gott að bæta við spurningu í könnunina um hvaða samfélagsmiðil þátttakendur nota mest til að 

sjá hvaða samfélagsmiðla væri hentugast fyrir fyrirtæki að einblína á.  

 

Í frekari rannsóknum væri áhugavert að rannsaka áhrifavaldamarkaðssetningu og hvaða áhrif 

hún hefur á ímynd fyrirtækja þar sem slík markaðssetning hefur færst í aukana á undanförnum 
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árum. Einnig mætti kanna hvort fyrirtæki sem nota áhrifavaldamarkaðssetningu hafi jákvæð 

eða neikvæð áhrif á trúverðugleika auglýsinga þar sem áhrifavaldamarkaðssetning er í raun og 

veru kostuð umfjöllun.   

 

Að lokum vilja rannsakendur taka fram að í þeim samkeppnisheimi sem við búum í er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að huga að þeirri ímynd sem fólk hefur á fyrirtæki þeirra. Með því 

að stjórna umræðunni á stafrænum boðrásum geta fyrirtæki reynt að halda í góða ímynd 

fyrirtækis. Einnig er mikilvægt að vera ávalt vakandi fyrir rafrænu umtali því áhrif og 

afleiðingar þess geta verið miklar. Ef fyrirtæki kynna sér ekki áhrif stafrænnar 

markaðssetningar á ímynd fyrirtækja nægilega vel er hætta á að þau dragist aftur úr þeim 

fyrirtækjum sem gera það.  
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7. Viðaukar 

7.1 Viðauki A: Hálf-opin viðtöl við sérfræðinga 

Viðtal við Hreiðar Smára 

Spyrjandi: Fyrsta spurningin er nafn, staða og upplýsingar um starfið þitt? 

Hreiðar: Hreiðar Smári Marínósson heiti ég og vinn hjá Svartagaldri sem er stafræn 

auglýsingastofa. Ég sé um auglýsingar aðallega á samfélagsmiðlum eins og Instagram, Twitter, 

Facebook og Reddit. 

 

S: Hvernig finnst þér markaðssetning hafa þróast síðastliðin tíu ár? 

Hreiðar: Á netinu þá eða almennt séð ? 

S: Í raun bara almennt séð. 

Hreiðar: Hún hefur svo sem þróast ágætlega, þetta er orðið meira og meira í gegnum netið en 

það vinnur náttúrulega með gömlu miðlunum, þetta vinnur allt saman. Menn eru í dag meira 

að spila inn á tilfinningar fólks heldur en það gerði. Hvernig auglýsingar eru orðaðar og hvernig 

þær eru gerðar og slíkt. Það er það helsta sem mér dettur í hug í sambandi við þróunina. Líka í 

dag eru komin svo mikið af fyrirtækjum sem eru að gera auglýsingar þannig að oft eru þær 

ekki jafn vandaðar og þær voru.  

 

S: Telur þú mikilvægt að fyrirtæki noti stafræna markaðssetningu í dag?  

Hreiðar: Já, varðandi sýnileika. Það er ekki lengur hægt að stóla bara á útvarp, sjónvarp og 

dagblöð af því að yngri kynslóðin horfir ekki jafnmikið á línulega dagskrá. Þannig þá er það 

dálítið farið, það nennir ekki að lesa dagblöð og hlustar frekar á Spotify heldur en á útvarpið. 

En þau eru á netinu eins og samfélagsmiðlum. Það fer samt eftir markhópum. En fyrirtæki 

þurfa pottþétt að vera á þeim til að vera sýnilegir á sem flestum vígstöðum og líka til að ná í 

yngra fólkið. Lokasvarið er að það er mjög mikilvægt. 
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S: Hvaða tegundir af stafrænni markaðssetningu finnst þér virka best hjá ykkar fyrirtæki? 

Hreiðar: Ég mundi segja Google auglýsingar. Þegar þú leitar af bíl þá getur þú borgað fyrir að 

láta þitt fyrirtæki poppa efst á lista hjá Google.com. Ég mundi segja það í bland við Instagram 

og Facebook auglýsingar. Þá á ég kannski meira við að Google leiðir þig inn á vefinn eða 

lendingasíðuna og svo er maður með svona remarketing á það fólk sem hefur lent inn á vefnum, 

þannig þú ert svona að reyna komast inn í undirmeðvitundina hjá fólki. Þú ert sífellt að minna 

á þig, þó svo fólk kaupi ekki bílinn fyrst þegar það smellir á auglýsinguna en það kannski 

skoðar hann. Svo er það á Facebook að leita, eða Youtube. Youtube er náttúrulega önnur 

stærsta leitarvél í heimi, menn mega ekki gleyma Youtube. Þú ert búinn að tagga fólkið með 

kökum og öllu þessu. Ef ég á að taka eitthvað eitt sem virkar mundi ég segja Google í bland 

við Facebook og Instagram. Að leyfa þessu að vinna saman.  

 

S: Hvaða áhrif telur þú að stafræn markaðssetning hafi á ímynd fyrirtækja? 

Hreiðar: Það getur haft rosalega góð áhrif en ef þú ert ekki á tánum, ekki að fylgjast með 

athugasemdum og slíkt getur það komið harkalega í bakið á þér eins og slæmt umtal. Hvernig 

þú tæklar það! Að þú getir aðeins stjórnað umræðunni. Ef þú ert að fá lélegt umtal þá á að vera 

hægt að geta gripið inn í áður en það verður stjórnlaust. Enn svo eru auðvitað sumir sem gera 

þetta ótrúlega vel og eru vakandi og númer eitt, tvö og þrjú er að vera kurteis. Ekki vera með 

einhvern dólg á netinu. Ég veit ekki um eitt dæmi þar sem það hefur gengið. Þú ert að sýna 

þína vöru og þjónustu og þeir sem gera þetta vel eru í topp málum og það er mælt með þeim á 

netinu. Og vera ekki svona út um allt, þannig að ímyndin er sú sama. Gott dæmi er Paken 

kanilsnúðarnir. Þeir eru með Facebook síðu sem þeir gera rosalega vel. Þetta er hundleiðinlegt 

kanilsnúðafyrirtæki en þeir hafa gert Facebook síðuna þeirra rosalega skemmtilega og það er 

gott dæmi um fyrirtæki sem hefur gert það vel.  
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S: Telur þú að fólk afli sér upplýsingar um vörur eða þjónustu í gegnum hefðbundnar 

markaðsleiðir eða að fólk afli sér upplýsinga í gegnum aðra neytendur á stafrænum boðrásum 

? 

Hreiðar: Oft náttúrulega spyrðu vini þína fyrst í gegnum Facebook eða Twitter um hvort þeir 

hafi prófað þetta og þeirra reynsla eða með því að googla. Ég mundi segja það síðara að það sé 

fyrst í gegnum neytendur. Þú sem fyrirtæki ert þarna og eitthver hefur séð þig en neytandinn 

spyr samt alltaf fyrst.  

 

S: Telur þú líklegt að fólk taki meira mark á umsögnum frá vinum sínum á samfélagsmiðlum 

en upplýsingum beint af vefsíðum fyrirtækja?   

Hreiðar: Frá vinum. Umtal er langsterkast í þessu. Þú trúir vini þínum mun meira heldur en 

einhverjum bílasala, sama hvað hann gerir flotta auglýsingu. Þannig alltaf umtal, það er algjör 

snilld. 

 

S: Telur þú að jákvætt umtal á samfélagsmiðlum hafi áhrif á kauphegðun neytenda? 

Hreiðar: Alveg pottþétt, þá erum við komnir dálítið út í umtal líka. Fólk talar oft um hvað 

fyrirtæki er gott. Góð þjónusta er aðal atriðið þannig það hefur klárlega áhrif. Það er mjög 

einfalt svar.  

 

S: Telur þú að rafrænt umtal á samfélagsmiðlum hafi áhrif á ímynd fyrirtækja? 

Hreiðar: Það sem er skrifað á netinu? 

S: Já, svona umtal á netinu.. 

Hreiðar: Já alveg pottþétt, Tripadvisor sem er sérstaklega svona fyrir ferðaþjónustufyrirtæki er 

alveg gríðarlega sterkt. Og ef þú ert ekki í góðum málum þar þá ertu í vondum málum því fólk 

skoðar það. Svo er dæmi um að menn hafi skrifað blogg póst um hvað það fékk ömurlega 

þjónustu. Sá póstur fer svo að ranka mjög hátt á Google, þannig þegar þú ert að googla þetta 

fyrirtæki þá kemur þetta mjög neikvæða umtal mjög hátt í leitarniðurstöðunum. Þannig það 
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hefur alveg svakaleg áhrif á fyrirtæki og þá sérstaklega þau sem eru í harðri samkeppni eins og 

ferðaþjónustufyrirtæki. Þeir kúnnar sem eru hjá okkur, við hömrum alveg á þeim að vera fljótir 

að svara svona umtali. Við segjum þeim bara svara vel og fallega. Og ef það er eitthver shit 

storm þá eiga þeir að grípa inn í. Enn já þetta hefur alveg gríðarleg áhrif. 

 

S: Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?  

Hreiðar: Nei, nema kannski leyfa rafrænum auglýsingum að vinna með þessum gömlu góðu. 

Auðvitað fer það eftir hvern þú ert að reyna ná til, en það er ennþá fólk sem les blöð, hlustar á 

útvarp og horfir á línulega dagskrá. Það má ekki gleyma því heldur. En það er alltaf meira og 

meira á netinu og því þarf að vera sýnilegur á netinu og hafa góða vefsíðu. Þá er ég ekki að tala 

um bara um fallega vefsíðu heldur að bakendinn sé góður þannig Google er að pikka upp svona 

„lykilorð“. Menn spara of mikið í markaðssetningu á netinu, þeir kaupa kannski síðu í 

Morgunblaðinu á 250.000 krónur en tíma svo bara að eyða 50.000 krónum í markaðssetningu 

á netinu eins og Facebook. Það er nefnilega allt mælanlegt á netinu og það er meira segja hægt 

að sýna hvað þú náðir til margra með einni Facebook auglýsingu. Þú getur náð til 70.000 manns 

á Facebook með einni auglýsingu og séð það en þú veist ekkert hvað þú hefur náð til margra 

með auglýsingu í Morgunblaðinu fyrir margfalt meira verð. Þá þarftu að hringja í Gallup. Við 

gerum ekkert á þessum vinnustað án þess að geta mælt það.  

 

S: Svo aðeins inn í framtíðina, hvernig heldur þú að stafræn markaðssetning muni þróast næstu 

árin? 

Hreiðar: Hún verður bara meiri og meiri, það er bara allt sem sýnir það. Ég persónulega held 

að hún verði aðeins dýrari því það er komin meiri samkeppni sem þýðir að hver smellur er 

dýrari. Þannig þú verður bara gera hlutina með metnaði og gera þá vel. Þetta er alltaf að færast 

meira og meira í rafrænt. Ég er ekki að segja að hitt þurrkist út en það verður minna af því. Það 

er svo mikilvægt að hafa fólk á vinnustaðnum sem er á tánum, hvort það sé fyrirtæki eins og 
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við eða hvort það sé eitthver innanhús hjá fyrirtæki. Ég mæli alltaf með því að til að svara 

fyrirspurnum á Facebook eða tölvupóstum að það sé manneskja innanhús sem hjá fyrirtækinu. 

Það eru örugglega líka gögn sem bakka það upp hversu stór stafræn markaðssetning er að 

verða. Við finnum fyrir því hér, fyrirtæki eru að eyða meira af peningunum þeirra í stafræna 

markaðssetningu.  

 

S: Telur þú að rafrænt umtal komi til með að hafa mikil áhrif á fyrirtæki á næstu árum? 

Hreiðar: Já bara eins og það hefur gert. Slæmt umtal á netinu er bara hræðilegt. Það er allskonar 

fólk að skilja eftir athugasemdir sem hefur ekkert með málið að gera. Þeir eru bara mjög virkir 

í athugasemdum og vilja bara tjá sig. Þetta mun bara hafa svakaleg áhrif, eins og við töluðum 

um áðan ef þú googlar fyrirtæki og þú sérð einhverjar lélegar athugasemdir þá ferðu bara 

eitthvert annað. Það er bara þannig.  

 

Viðtal við Jóhannes Pál Sigurðarson 

Spyrjandi: Fyrsta spurningin er nafn, staða og upplýsingar um starfið þitt? 

Jóhannes: Jóhannes Páll heiti ég og er vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni. Ég er með okkar eigin 

framleiðslu í gosi og vatni. Ég sé semsagt um vörumerkin á þessum drykkjum.  

 

S: Hvernig finnst þér markaðssetning hafa þróast síðastliðin tíu ár? 

Jóhannes: Sko, almennt séð. Miðlarnir breytast alltaf, þeir verða stöðugt í þróun. En 

markaðssetningin sjálf verður meira svona einn á einn markaðssetning. Þetta er svona 

kunnuglegt stef að ef áreitið eykst og þá ferðu að vilja fara aftur í upprunan að tala við 

manneskju og við sjáum þetta í áhrifavalda markaðssetningu, samfélagsmiðlum að geta fengið 

viðbrögð frá fyrirtækinu. Það er kannski svona það helsta. Það er líka kannski aukin tækifæri 

fyrir minni aðila að auglýsa og ekki eins áberandi t.d að það var svo mikið að símafyrirtækin 
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og bankarnir voru að koma með svona risa herferðir, og það var í rauninni svona keppnismál 

að hafa þær sem dýrastar. En núna er þetta orðið meira svona agile og þú getur framleitt 

auglýsingu fyrir minna og hún er samt jafn flott og birtingaféð þarf ekkert að vera neitt 

stórkostlegt.  

 

 S: Telur þú mikilvægt að fyrirtæki noti stafræna markaðssetningu í dag?  

Jóhannes: Já og nei. Þetta er orðið svolítið eins og þú vilt ekki vera sá sem er ekki að gera 

hlutina. Þú vilt ekki vera sá sem er ekki með Facebook síðu. En síðan er alveg hægt að deila 

um áhrifamátt þess og ef þú ert í því bara til að vera með það þá er það ekki að fara skila þér 

miklu. En samfélagsmiðlarnir bjóða upp á eitthvað sem hefðbundnu miðlarnir gera ekki og það 

er að fara aðeins dýpra í skilaboðin og oft ertu með toppinn á ísjakanum í sjónvarpinu og síðan 

ertu með það sem er undir yfirborðinu kannski meira á samfélagsmiðlunum. Þú getur farið 

dýpra í að útskýra einhverjar hugmyndir sem eru kannski svolítið abstrakt í 

sjónvarpsauglýsingum. Þannig að því leyti er það mikilvægt. Það er mismikilvægt eftir því 

hvaða fyrirtæki þú ert með. Þannig svarið er dálítið já og nei. 

 

S: Hvaða tegundir af stafrænni markaðssetningu finnst þér virka best hjá þínu fyrirtæki eða 

deild? 

Jóhannes: Ég hef notast svona aðallega við Facebook, Instagram og áhrifavalda. Mér finnst 

áhrifavaldar ekki hafa virkað alveg nógu vel fyrir mig. Ég held að það svona, það er orðið alltof 

algengt. Markmiðin þurfa að vera mun skýrari með það. En þetta er svona helst spurning um 

viðbrögð. Ef þú færð viðbrögð þá ertu að gera eitthvað rétt og það kemur manni stundum á 

óvart hvað virkar best hverju sinni. En þetta tengist oftast að koma út skilaboðum sem fólk 

tengir við, að ná einhverri frekari tengingu.  

 

S: Hvaða áhrif telur þú að stafræn markaðssetning hafi á ímynd fyrirtækja? 
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Jóhannes: Það getur verið mjög mismunandi. En auðvitað ef þetta er gert rétt þá getur það haft 

mjög góð áhrif. En þau fyrirtæki sem eru að gera þetta best eru að nota stafræna miðla í þróun 

á markaðsstarfi fyrirtækis. Alveg eins og Dominos á Íslandi er að selja mikið frekar þægindi 

og einfaldleika frekar en pizzu. Og þeir eru brautryðjendur með snjallsímaforrit en það er miklu 

stærra en að vera bara með Facebook síðu. Þetta hefur fest Dominos í sessi sem leiðtogi í 

þessari markaðssetningu. Það er að koma mikil þróun á snjallsímaforritum t.d hjá bönkum, 

þetta er að auka rosalegt virði þjónustunnar. Þannig ef þú ert að nota stafræna miðla sem hluti 

af markaðsstarfi eða til að styrkja vörumerkjatengingu þá er þetta mjög mikilvægt atriði fyrir 

ímyndina.  

 

S: Telur þú að fólk afli sér upplýsingar um vörur eða þjónustu í gegnum hefðbundnar 

markaðsleiðir eða að fólk afli sér upplýsinga í gegnum aðra neytendur á stafrænum boðrásum 

? 

Jóhannes: Hjá okkar fyrirtæki er ekki notað eins mikið af uppflétti tólum eins og hjá 

veitingarhúsum eða hótelum. Við erum t.d með vefverslun sem er að stækka mjög hratt og það 

er í raun hluti af því að við getum boðið upp á betri þjónustu. Við beinum fólki þangað inn og 

við getum sinnt viðskiptavinum okkar betur með því að bjóða þeim betri þjónustu. 

Vefverslunin er eitthvað sem við höfum lagt mikla áherslu á að þróa og bæta inn upplýsingum 

þar eins og að hafa vörulýsingu og innihaldslýsingar af vörunum okkar þar inni. Vonandi mun 

það verða til þess að fólk leiti sér upplýsinga um vörurnar okkar inn á þessari vefverslun. Til 

þess að þú leitir þér upplýsingar um vöru þarft þú að vera mjög áhugasamur um hana. Það er 

erfitt að fá fólk til þess, allavega með okkar vörur sem eru dagneysluvörur.  

 

S: Telur þú líklegt að fólk taki meira mark á umsögnum frá vinum sínum á samfélagsmiðlum 

en upplýsingum beint af vefsíðum fyrirtækja?   
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Jóhannes: Já, ég tel að það sé alveg ljóst. Það er meira traust sem ríkir á milli þín og vinar þíns. 

Þú tekur því sem góða heimild. Þess vegna í grunninn á áhrifamarkaðssetning að virka, af því 

að þetta er fólk sem þér finnst þú þekkja og treystir því betur en almennum neytenda.  

 

S: Telur þú að jákvætt umtal á samfélagsmiðlum hafi áhrif á kauphegðun neytenda? 

Jóhannes: Já ég held það. Það fer stundum eftir í hvaða samhengi það er. Ef þú ert inn á 

afmörkuðum hóp á netinu eins og t.d ketóhópum sem eru að verða mjög vinsælir. Ef eittver 

mælir með vöru þar inn á þá ertu líklegur til að kaupa þá vöru. Ef þú ert að segja eitthvað meira 

um vöruna, eins og einhvern auka eiginleika þá er það svo dýrmætt. Það getur nefnilega verið 

erfitt að gera með auglýsingum. Þannig já ég held að það sé mikið til í því. 

 

S: Telur þú að rafrænt umtal á samfélagsmiðlum hafi áhrif á ímynd fyrirtækja? 

Jóhannes: Já í rauninni, hvort sem það fer fram rafrænt eða ekki. Það verður strax mun stærri 

vettvangur að tala um fyrirtæki í gegnum rafrænar boðrásir og það getur verið jákvætt og 

neikvætt. Í krísu getur það orðið þeim mun erfiðara að díla við það. En já það hefur áhrif, það 

er á hreinu.  

 

S: Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?  

Jóhannes: Nei ekki að svo stöddu. 

 

S: Svo aðeins í framtíðina, hvernig heldur þú að stafræn markaðssetning muni þróast næstu 

árin? 

Jóhannes: Það er góð spurning og ef ég vissi hana þá væri ég ekki hér. 

S: Fara t.d auglýsingar almennt meira út í starfræna miðla? 

Jóhannes: Ég held að þetta sé frekar að fara dragast saman. Gallup könnunin sem kemur út einu 

sinni á ári þar töluðu menn um að stafrænn miðill er mikilvægasti miðilinn. En núna eru menn 
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að sjá að sjónvarpið er ekki ennþá dautt. Sjónvarpið er áhrifameiri miðill og ég held að hlutfall 

markaðsfés til stafrænnar markaðssetningar hljóti að fara leita til baka. Síðan hefur þetta verið 

að þróast úr því að þú varst á Facebook og þú smelltir á „líka við“ takkann á Facebook og vildir 

að allir sáu það en þetta er farið í það að Facebook hefur verið misnotað og fólk vill ekki gefa 

jafn mikið af persónulegum upplýsingum núna og áður.  

 

S: Telur þú að rafrænt umtal komi til með að hafa mikil áhrif á fyrirtæki á næstu árum? 

Jóhannes: Já, það koma alltaf upp slæmar umræður eða smá krísur. Það er líka fullt af fólki 

með ranghugmyndir af okkar vörum og segja frá því og það hefur áhrif. En það hefur líka 

jákvætt umtal. Við erum að senda út skilaboð um að Kristall sé tannvænn og það er hluti sem 

við þurfum að hamra á og það er fullt af fólki sem vill meina að það sé ekki rétt og gerir 

athugasemd um það og við svörum því en það er mikilvægt að svara því rétt.  

 

Viðtal við Guðrúnu Haraldsdóttir og Láru Margrét Möller 

Spyrjandi: Fyrsta spurningin er nafn, staða og upplýsingar um starfið þitt? 

Guðrún: Ég heiti Guðrún Haraldsdóttir og er í Digital marketing teymi Icelandair og sé um 

markaðssetningu á netinu aðallega á Íslandi og á alþjóðavettvangi í rauninni.  

Lára: Ég heiti Lára Margrét Möller og er vörumerkjastjóri hjá Icelandair. Starfið mitt snýst um 

að plana hvað við erum að gera í markaðssetningu. Við horfum yfir árið í heild sinni og 

skipuleggjum herferðir víðsvegar um heiminn. Við leggjum mesta áherslu á framleiðslu efnis, 

útlits og framsetningu vörumerkisins.  

 

S: Hvernig finnst ykkur markaðssetning hafa þróast síðastliðin tíu ár? 

Guðrún: Hún hefur náttúrulega þróast mjög mikið í að vera á netinu. Það er mjög stutt síðan 

þetta var mest í gegnum hefðbundnar markaðsleiðir en líka hvernig þetta hefur þróast með 
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farsímana. Það er stutt síðan að maður þurfti bara að vera með góða heimasíðu en svo gerðist 

það svo hratt að heimasíðan varð að virka 100% með síma.  

Lára: Neytendur vilja hafa allar tiltækar upplýsingar í lófanum á sér þannig það þarf alltaf að 

hugsa „snjallsíminn fyrst“. Ef við förum af stað með herferð þá þarf hún að virka á snjallsímana 

svo fylgir restin dálítið á eftir. Þannig hún hefur farið frá því að vera ekki á netinu yfir í að vera 

á netinu og allt sem því fylgir. Svo er það með boðleiðirnar, hvernig þær hafa breyst. Svo er 

það líka skilaboðin, hvernig tíðarandinn var fyrir tíu árum er allt öðruvísi en hann er í dag. 

Maður þarf að hugsa miklu meira hvað maður er að segja og hvernig maður er að segja það. 

Fólk er orðið svo rosalega meðvitað um samfélagslega ábyrgð, flæði upplýsinga og stöðu 

kynja. Maður þarf að vera svo miklu meira meðvitaður um hvað maður er að segja í dag en 

áður og vörumerki Icelandair hefur breyst í gegnum þessi tíu ár alveg gríðarlega mikið. 

 

S: Teljið þið mikilvægt að fyrirtæki noti stafræna markaðssetningu í dag? 

Guðrún: Já ég tel það vera mjög mikilvægt annars verður maður bara undir. 

Lára: Það er náttúrulega mismunandi eftir fyrirtækjum og hvernig þjónustu þeir veita. En eins 

og sagt var áðan, viðskiptavinir vilja hafa allar upplýsingar tiltækar í rauninni hvar sem þeir 

eru og vilja t.d netverslanir. Fólk fer oft á netið fyrst og skoðar og svo fer það í búðina og 

verslar. Ef það getur ekki fundið neitt á netinu þá er sú vara eiginlega ekki til. Þú nærð líka til 

svo miklu stærri hóps með stafrænni markaðssetningu heldur en nokkurn tíman ef þú værir 

ekki með hana. Þetta er ákveðin leið til að ná þessari dreifni sem þú gætir annars engan veginn 

náð.   

 

S: Hvaða tegundir af stafrænni markaðssetningu finnst ykkur virka best hjá ykkar fyrirtæki? 

Guðrún: Það fer mjög mikið eftir því hvað maður er að gera og hverju maður er að sækjast 

eftir. Erum við að reyna ná dreifni eða bara í kjarna sölu.  
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Lára: Athygli erum við að reyna fá bókanir eða erum við að reyna ná athygli. 

Guðrún: Við notum líka mjög mikið samfélagsmiðla í bæði. Líka til að styðja hina miðlana. 

Við viljum nota alla miðla á sama tíma, eftir því hvað við erum að gera samt. Þá erum við að 

tala um Google display, Google search og samfélagsmiðla. 

Lára: Við notum þetta í raun í allt, það má segja að ef við ætlum að skipta þessu upp þá er 

Facebook svona athyglisdrifin og styður við hitt. Á meðan að Google auglýsingar og allt hitt 

er í rauninni meira svona ókeypis miðlun og aðgerðar drifið. 

 

S: Hvaða áhrif teljið þið að stafræn markaðssetning hafi á ímynd fyrirtækja? 

Guðrún: Þetta er náttúrulega mjög víðtækt en það náttúrulega sýnir að þú ert mjög mikið á 

tánum að vera yfir höfuð með stafræna markaðssetningu. En það skiptir líka miklu máli hvernig 

þú kemur hlutunum frá þér. Og það fer eftir því hvort þú sért alltaf bara með söludrifin skilaboð 

eða með einhverja samfélagslega ábyrgð í efninu sem þú ert að senda frá þér. 

Lára: Þú getur nýtt stafræna markaðssetningu til að ná til svo ótrúlega marga. Við getum líka 

stjórnað því sem á við í hverju landi fyrir sig. Við erum með Facebook í Bandaríkjunum, 

Þýskalandi eða í Frakklandi og getum valið bara fólk á ákveðnum svæðum. Við getum aðlagast 

okkur inn í þeirra menningu og ákveðna hópa með t.d Facebook eða öðrum samfélagsmiðlum. 

Þannig getum við mótað ímyndina eftir því hvar þörfin er mest. Í rauninni erum við ekki að 

tala jafn mikið um jafnrétti í Frakklandi því það er ekki komið jafn langt í því. Þú getur haft 

rosaleg áhrif á ímynd fyrirtækis með mismunandi hætti. 

Guðrún: Við aðlögumst líka hverju landi fyrir sig. Við tölum frönsku í Frakklandi og verðum 

oft að passa okkur með tungumálið því ef við vöndum okkur ekki til verka með það þá verður 

kúnninn mjög pirraður.  

Lára: Líka með ímyndina. Ef við erum með mjög deilanlegt efni á samfélagsmiðlum þá hefur 

það að sjálfsögðu áhrif á ímyndina því það myndar umtal á netinu og fólk byrjar að deila efninu. 
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Þannig við pössum að ef við setjum mynd eða myndbönd t.d í tengslum við 

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu þá vorum við með myndband af Herði Björgvini leikmanni 

íslenska landsliðsins sem sló verulega í gegn.  

 

S: Teljið þið að fólk afli sér upplýsingar um vörur eða þjónustu ykkur í gegnum hefðbundnar 

markaðsleiðir sem þið notið eða að fólk afli sér upplýsinga í gegnum aðra neytendur á 

stafrænum boðrásum ? 

Guðrún: Fólk fer pottþétt fyrst og skoðar upplýsingar á netinu um okkur ef þeir þekkja okkur 

ekki. En þeir sem þekkja okkur þá held ég að þeir fylgi okkar markaðsleiðum og eru bara 

meðvitaðir af hinu sem er í gangi. 

Lára: Ef þú þekkir ekki Icelandair sem vörumerki þá ferðu kannski og safnar þér meiri 

upplýsingum inn á t.d Tripadvisor til að sjá hvað aðrir hafa að segja um flugfélagið. En 

þekkjandi vörumerkið þá ferðu bara beint inn á vefsíðuna. Það fer eftir því hvar við erum stödd 

í huga neytenda. 

 

S: Teljið þið líklegt að fólk taki meira mark á umsögnum frá vinum sínum á samfélagsmiðlum 

en upplýsingum beint af vefsíðum fyrirtækja? 

Guðrún: Ef þetta er ný vara þá tel ég að neytandinn taki meira mark á vinum sínum. Við vorum 

með punkt og peningar herferð um daginn. Þá fengum við áhrifavalda til að kenna fólki á 

hvernig varan virkar og ég held að fólk taki meira mark á þeim sem þeir þekkja eða kannast 

við. 

Lára: Ég held að þetta falli báðu megin. Þú kannski lest um eitthvað sem kemur beint frá okkur 

og svo er annar sem talar um þetta og þetta helst í hendur. Það er gott ef upplýsingarnar koma 

bæði frá fyrirtæki og vinum. Umfjöllun frá samfélagsmiðlum á að styðja við það hvernig fólk 

talar um það.  

 

S: Telur þú að jákvætt umtal á samfélagsmiðlum hafi áhrif á kauphegðun neytenda? 
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Guðrún: Já ég held að það hafi mjög mikil áhrif. Það fer í raun í báðar áttir. Ef það er neikvætt 

umtal þá er fólk ólíklegra til að kaupa vöruna eða þjónustuna. 

Lára: Já ég held að það sé frekar rökrétt.  

 

S: Teljið þið að rafrænt umtal á samfélagsmiðlum hafi áhrif á ímynd fyrirtækja? 

Guðrún: Já klárlega. 

Lára: Allt hefur áhrif á ímynd fyrirtækis. Það fer eftir því hvernig umtal er verið að tala um. 

Hvort sem það er neikvætt eða jákvætt. Magnið af umtalinu skiptir líka máli. Upp að einhverju 

magni fer það að hafa áhrif á ímynd fyrirtækisins.  

 

S: Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Guðrún: Kannski bara hvað það er mikilvægt að vera á tánum á samfélagsmiðlum. Við erum 

með samfélagsmiðla teymi sem passar að geta svarað öllu sem kemur inn. Og líka grípa 

tækifærið til að geta stjórnað umræðunni. 

Lára: Já, bara passa að svara öllum fyrirspurnum sem kemur inn. Fyrst fyrirtækið býður upp á 

þessa þjónustu þá þarf það að sinna því vel. 

 

S: Svo aðeins í framtíðina, hvernig haldið þið að stafræn markaðssetning muni þróast næstu 

árin? 

Guðrún: Ég held að hún eigi eftir að þróast mjög hratt. Eins og núna eru allir með farsíma og 

ég held að raddleit muni fara á flug. Það er líka komið svo rosalega mikið efni á netið þannig 

það er mikilvægt að hafa gæði fram yfir magn til þess að það sé tekið eftir því. Ég held líka að 

fyrirtæki byrji að fara aðeins aftur í hefðbundnu markaðsleiðirnar.  

Lára: Stafræn markaðssetning mun bara verða hraðari og sjálfvirkari. Það verður meiri krafa á 

að hún verði meira sjálfvirk. Biðtími eftir að síða opnast og annað slíkt þarf að vera hraður. 

Fólk nennir ekki að bíða. Líka held ég að stafræn markaðssetning muni aldrei yfirtaka nema 
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hún geti þá bætt sig þannig að hún muni líkja styðja við það að byggja upp ímynd fyrirtækis 

og vöru á sama hátt og hefðbundnir miðlar hafa gert. 

 

S: Teljið þið að rafrænt umtal komi til með að hafa mikil áhrif á fyrirtæki á næstu árum? 

Guðrún: Já, alveg mjög mikið. 

Lára: Kannski mun eitthvað draga úr áhrifum áhrifavalda. Ég veit ekki alveg hvernig sú þróun 

mun verða. Rafrænt umtal mun alltaf aukast því fólk er alltaf að hafa meiri aðganga að því. 

 

S:Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Guðrún: Nei ég held við séum búin að tala um allt. 

Lára: Sammála Guðrúnu.  
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7.2 Viðauki B: Spurningakönnun 

Áhrif stafrænnar markaðssetningar á ímynd fyrirtækja 

 

Kæri þátttakandi, 

 

Við erum nemendur í viðskiptafræði í Háskólanum í Reykjavík og er eftirfarandi spurningalisti 

liður af rannsókn okkar sem fjallar um áhrif stafrænnar markaðssetningar á ímynd fyrirtækja. 

Okkur þætti vænt um ef þú gætir svarað eftirfarandi spurningalista af bestu getu en könnunin 

ætti ekki að taka lengur en 3-5 mínútur.  

 

Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja einstaka svör til þátttakenda. Ef einhverjar 

spurninga vakna varðandi þessa könnun ekki hika við að hafa samband við okkur.  

 

Bestu kveðjur, 

 

Andrés Már Jóhannesson og Ellert Heiðar Vilhelmsson 

 

andresj14@ru.is 

ellert15@ru.is 

 

1. Hversu oft notar þú samfélagsmiðla? ( Facebook, Instagram, Twitter o.s.frv.)  

o Oft á dag 

o Einu sinni á dag 

o 5 til 6 sinnum í viku 

o 1 til 4 sinnum í viku 

o 3 sinnum í mánuði eða sjaldnar 

 

 

2. Þegar ég leita að upplýsingum um vörur eða þjónustu tek ég mest mark á:  

 

o Reynslusögum frá vinum mínum á samfélagsmiðlum 

o Vefsíðum fyrirtækja 

o Umsögnum neytenda á netinu 

o Síðum fyrirtækja á samfélagsmiðlum 

o Auglýsingum á internetinu 
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Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

 

3. Í gegnum samskipti mín við vini mína á samfélagsmiðlum get ég öðlast gagnlegar        

upplýsingar um fyrirtæki og þjónustu þeirra. 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

 

4. Ef vinur minn á samfélagsmiðlum mælir með fyrirtæki og aðrir taka undir með honum þá 

eykur það traust mitt til fyrirtækisins. 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

5. Ef ég fæ slæma þjónustu hjá fyrirtæki þá segi ég frá því á samfélagsmiðlum. 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

6. Ég trúi því að umsagnir frá neytendum um vörur á samfélagsmiðlum séu áreiðanlegri 

uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar frá vefsíðu fyrirtækis. 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

7. Ef vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá slæmri reynslu sinni af fyrirtæki þá hefur það 

áhrif á hvernig ég hugsa um fyrirtækið. 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

8. Ef ég fæ góða þjónustu hjá fyrirtæki þá segi ég frá því á samfélagmiðlum. 
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o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

 

9. Ef vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá neikvæðri reynslu af ákveðnu fyrirtæki, þá er ég 

ólíklegri til þess að stunda viðskipti við það fyrirtæki. 

 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

 

10. Ég tek meira mark á umsögnum neytenda á netinu um vöru og þjónustu en almennum 

upplýsingum á vefsíðu fyrirtækis. 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

11. Ef vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá neikvæðri reynslu sinni af fyrirtæki og aðrir 

taka undir með honum, þá minnkar traust mitt til fyrirtækisins. 

 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

12. Ég safna upplýsingum um vöru eða þjónustu áður en ég kaupi hana með því að spyrja vini 

mína á samfélagsmiðlum um álit þeirra eða reynslu af vörunni. 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 
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13. Ef vinur minn á samfélagsmiðlum mælir með fyrirtæki þá er ég líklegri til þess að stunda 

viðskipti við það fyrirtæki. 

 

o Mjög sammála  

o Sammála 

o Hvorki né 

o Ósammála 

o Mjög ósammála 

 

Bakgrunnsspurningar 

 

14. Hver er aldur þinn? 

 

o 15 ára og yngri 

o 16 til 20 ára 

o 21 til 30 ára 

o 31 til 40 ára 

o 41 til 50 ára 

o 51 til 60 ára 

o 61 ára og eldri 

 

 

15. Hvert er kyn þitt? 

 

o Karl  

o Kona 

o Annað: 

 

 

16. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

 

o Grunnskólapróf 

o Stúdentspróf 

o Iðnskólapróf 

o Grunnnám á háskólastigi 

o Framhaldsnám á háskólastigi 
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7.3 Viðauki C: Myndrænar niðurstöður spurningakönnunar 
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Mynd 3 

 

90%

7%
1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oft á dag Einu sinni á dag 5-6 sinnum í viku 1-4 sinnum í viku 3 sinnum í mánuði
eða sjaldnar

H
lu

tf
al

ls
le

gu
r 

fj
ö

ld
i
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Hversu oft notar þú samfélagsmiðla? ( Facebook, Instagram, Twitter 
o.s.frv.)  
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Þegar ég leita að upplýsingum um vörur eða þjónustu tek ég mest mark 
á:
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Mynd 5 
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Svör Þáttakenda

Í gegnum samskipti mín við vini mína á samfélagsmiðlum get ég öðlast 
gagnlegar upplýsingar um fyrirtæki og þjónustu þeirra.
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Svör þáttakenda

Ef vinur minn á samfélagsmiðlum mælir með fyrirtæki og aðrir taka undir 
með honum þá eykur það traust mitt til fyrirtækisins.
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Ef ég fæ slæma þjónustu hjá fyrirtæki þá segi ég frá því á 
samfélagsmiðlum.
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Svör þáttakenda

Ég trúi því að umsagnir frá neytendum um vörur á samfélagsmiðlum séu 
áreiðanlegri uppspretta upplýsinga en almennar upplýsingar frá vefsíðu 

fyrirtækis.
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Mynd 9 
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Ef vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá slæmri reynslu sinni af 
fyrirtæki þá hefur það áhrif á hvernig ég hugsa um fyrirtækið.
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Ef ég fæ góða þjónustu hjá fyrirtæki þá segi ég frá því á samfélagmiðlum.
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Svör Þáttakenda

Ef vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá neikvæðri reynslu af ákveðnu 
fyrirtæki, þá er ég ólíklegri til þess að stunda viðskipti við það fyrirtæki.
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Ég tek meira mark á umsögnum neytenda á netinu um vöru og þjónustu 
en almennum upplýsingum á vefsíðu fyrirtækis.
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Mynd 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13 
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Ef vinur minn á samfélagsmiðlum segir frá neikvæðri reynslu sinni af 
fyrirtæki og aðrir taka undir með honum, þá minnkar traust mitt til 

fyrirtækisins.
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Ég safna upplýsingum um vöru eða þjónustu áður en ég kaupi hana með 
því að spyrja vini mína á samfélagsmiðlum um álit þeirra eða reynslu af 

vörunni.
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Mynd 15 
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