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Úrdráttur 
Markaðssamskipti hafa tekið miklu stökki með stafrænni þróun á síðustu árum og við það 

opnast nýjar leiðir til þess að eiga samskipti við neytendur. Ritgerðin hefur það markmið að 

skoða hver sé æskileg notkun á samfélagsmiðlinum Instagram í markaðssamskiptum og þá hvað 

miðillinn getur gert fyrir vörumerki. Rannsóknarspurningin er: 

„Hver er ákjósanleg notkun Instagram í markaðssamskiptum?“ 
 
Rannsóknin er tvíþætt. Fyrst eru tekin stýrð viðtöl við fjóra viðmælendur sem sinna 

markaðsmálum hjá íslenskum fyrirtækjum og nýta sér Instagram í markaðssamskiptum. Síðan 

er send út spurningarkönnun og henni dreift rafrænt á samfélagsmiðlinum Facebook og voru 

401 svarendur. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna hversu öflugt markaðstól Instagram er 

þegar horft er á vörumerkjaímynd og vörumerkjavitund. Vilji markaðsfólk fá sem mestan 

ávinning með notkun Instagram þurfa þau að greina markhópinn vel og aðsníða 

markaðsskilaboðin sín á þann hátt að þau tali til þess markhóps sem vörumerkið vill ná til. 

Instagram hefur stórann og fjölbreyttann notendahóp sem vörumerki geta nýtt sér til að koma 

markaðsskilaboðum sínum á framfæri og stofna til samskipta við neytendur. Instagram er 

stafrænn miðill sem safnar gögnum sem nýtist markaðsfólki í markhópagreingu ásamt 

endurmarkaðssetningu. Instagram er kominn til að vera og eitthvað sem markaðsfólk ætti ekki 

að láta framhjá sér fara. 
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Formáli 
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Þorsteinsson lektor við Háskólann á Bifröst og þakka ég honum innilega fyrir frábæra leiðsögn 

og alla aðstoðina.  

Ég vil þakka þeim sem stóðu mér að baki við gerð á þessari ritgerð innilega fyrir stuðninginn 

og alla þá hjálp sem ég hef hlotið. Ég vil þá sérstaklega þakka fjölskyldunni minni fyrir 

stuðninginn á meðan skrifum á ritgerðinni stóð og alla þá þolinmæli sem ég fékk. Einnig vill 
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Vinnuveitanda mínum, Sahara vil ég þakka fyrir skilning á meðan ritgerðinni stóð og fyrir að 

gefa mér aðstöðu til þess að vinna að þessari ritgerð. Ég er einnig þakklátur fyrir þá 

viðmælendur sem gáfu sér tíma til þess að setjast niður með mér og leyfa mér að spyrja 

spjörunum úr. Allir þátttakendur sem tóku þátt í spurningarkönnuninni fá einnig þakkir frá mér 
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Inngangur 
Markaðssamskipti hafa tekið miklu stökki með stafrænni þróun á síðustu árum og við það 

opnast nýjar leiðir til þess að eiga samskipti við neytendur. 

Áhugi rannsakanda á efninu kviknaði árið 2012 þegar samfélagsmiðillinn Instagram opnaði 

fyrir auglýsingar á miðlinum. Samfélagsmiðillinn Instagram fer vaxandi í vinsældum og er 

orðinn stór hluti af daglegu lífi margra. Instagram var keypt af samfélagsmiðlarisanum 

Facebook og við kaupin var ákveðið að opna á auglýsingamarkað þar sem vörumerki hafa þann 

möguleika á að komast í snertingu við neytendur. Rannsakandi hefur lengi haft áhuga á 

markaðssamskiptum og starfar meðal annars við að aðstoða fyrirtæki í markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum. Rannsakanda langaði að skoða hver raunveruleg áhrif Instagram séu á 

kauphegðun og vörumerkjavitund neytenda.  

Í þessari ritgerð verður leitast eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

„Hver er ákjósanleg notkun Instagram í markaðssamskiptum?“ 
 
Einnig er lögð fram ein undirspurning: 

 „Hverjir eru helstu kostir Instagram í markaðssamskiptum?“ 
 

Til þess að svara þessum spurningum ákvað rannsakandi að notast við blandaða 

rannsóknaraðferð, þar að segja taka eigindlega og megindlega rannsókn. Fyrst var byrjað á 

eigindlegri rannsóknaraðferð og voru tekin hálfopin viðtöl við fjóra viðmælendur. Þegar kom 

að vali á viðmælendum var haft samband við þá einstaklinga sem sinna markaðsmálum hjá 

íslenskum fyrirtækjum og nýta sér Instagram í markaðssamskiptum. Markmiðið var að 

skyggnast inn í hug viðmælenda og skoða hver þeirra nálgun á miðlinum í markaðssamskiptum 

sé. Því næst var notast við megindlega rannsóknaraðferð og var lögð fyrir spurningarkönnun, 

til að rannsaka skoðun neytenda á miðlinum sem markaðstól. Spurningarkönnunin skoðaði 

þætti eins og áhrif Instagram á vörumerkjaímynd, vörumerkjavitund og kauphegðun. Í 

uppbyggingu rannsóknarinnar verður fyrst farið yfir fræðilegan bakgrunn hennar. Byrjað verður 

á því að fara yfir markaðsfærslu og miðaða markaðssetningu. Úr þeim köflum verður farið yfir 

í markaðssamskipti ásamt því að skoða bakgrunn samfélagsmiðla eins og við þekkjum þá í dag. 

Því næst verður farið yfir hvað vörumerki er og mikilvægi þess. Þegar búið er að fara yfir 

fræðilega hluta ritgerðarinnar verður farið yfir aðferðafræði rannsókna og helstu niðurstöður 

rannsóknar 1. Þar verður farið yfir helstu niðurstöður úr viðtölum ásamt aðferðafræði og 
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umræðum. Því næst verður haldið áfram í rannsókn 2 og farið yfir helstu niðurstöður sem komu 

úr spurningarkönninni. Endað verður á umræðum og ályktunum þar sem niðurstöður beggja 

rannsókna verða lagðar saman ásamt því að svara rannsóknarspurningum. Ritgerðin endar á 

tillögum rannsakanda til stjórenda og komið með tillögur að frekari rannsóknum varðandi 

rannsóknarefnið. 
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1. Markaðsfærsla 
Hugtakið markaðsfærsla er notað yfir þá leið samskipta sem á sér stað á milli fyrirtækis og 

neytenda. Markaðsfærslu má einnig nota yfir hugtök eins og leit að einhverju, sköpun og 

dreifingu í því samhengi þegar færa á viðskiptavinum einhverskonar vöru eða þjónustu. Þegar 

unnið er að markaðsfærslu er mikilvægt að leggja áherslu á að koma á framfæri þeim gæðum 

sem varan eða þjónustan hefur að geyma (Kotler og Armstrong, 2014).  

1.1. Miðuð markaðssetning (STP) 

 
Mynd 1 - Miðuð markaðssetning 

Miðuð markaðssetning er talinn grundvöllur í nútíma markaðsfærslu. Aukið aðgengi að 

auglýsingatólum, eins og samfélagsmiðlum hefur gefið markaðsfólki greiðan aðgang að 

neytendum. Koma samfélagsmiðla hefur að vissu leiti einfaldað það ferli sem þarf að fara í 

gegnum til þess að miða markaðsskilaboðum á ákveðinn markhóp (McDonald og Cranor, 

2010). Að sérsníða markaðsskilaboð til neytenda er, eða ætti að vera, markmið allra 

markaðssérfræðinga. Neytendur eru eins ólíkir og þeir eru margir og því þarf að hafa í huga að 

ekki er hægt að þjóna öllum á markaðnum og því er miðuð markaðssetning gott tól til þess að 

ná til þeirra sem við á (Kotler og Armstrong, 2014). Miðuð markaðssetning er þrískipt og hefur 

skiptingin fengið skammstöfunina STP, sem stendur fyrir markaðshlutun (e. segmentation), 

markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærsla (e. positioning).  

1.1.1. Markaðshlutun 

Markaðshlutun felur í sér skiptingu á heildarmarkaðnum niður í smærri einingar og er 

markmiðið að nálgast viðskiptavini á sem skilvirkastan hátt (Kotler og Armstrong, 2014). 

Markaðshlutun er í raun fyrsta skrefið til að ná áhrifaríkri miðaðri markaðssetningu og því er 

mikilvægt að framkvæma þetta skref vel og vandlega. Flokka þarf niður markaðinn eftir 
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sameiginlegum breytum með því markmiði að þjónustan máti þessar breytur. Breyturnar geta 

verið margvísilegar en það er algengt að fyrirtæki skipti niður neytendum eftir lýðfræði-, 

landfræði- og sálfræðilegum breytum ásamt því að oft er horft á þætti eins og kauphegðun og 

ákvörðunartöku (Blythe, 2008). Markaðshlutunarferlið skiptist niður í þrjú sig og eru það 

könnunarstig, kynningarstig og lýsingarstig. Á könnunarstigi er ákveðinn markaður kannaður 

og hann síðan greindur niður í undirflokka. Það er síðan á kynningarstigi þar sem 

undirflokkarnir eru skoðaðir og hver undirflokkur greindur nánar. Endað er á lýsingarstigi þar 

sem gert er grein fyrir hverjum flokki fyrir sig og einkenni hans dregin fram með góðum 

rökstuðning (Fahy og Jobber, 2012). 

1.1.2. Markaðsmiðun 

Þegar markaðurinn hefur verið greindur hefst ferlið á því að velja hvaða hópur neytenda 

fyrirtækinu þykir hvað mest aðlaðandi að sækja á. Þegar tekin er afstaða þarf að skoða tvo þætti. 

Fyrst þarf sá hópur sem mun verða fyrir valinu að vera arðbær. Einnig þarf að hafa í huga stærð 

hópsins, vaxtarmöguleika og áhættur á því að sækja á þennan hóp. Því næst er mikilvægt að 

hópurinn sé líklegur til þess að verða viðskiptavinur fyrirtækisins. Því þarf að hugsa um að 

áherslur og auðlindir fyrirtækisins nái vel til markhópsins og uppfylli væntingar og þarfir hans 

(Hooley, Piercy og Nicoulaud, 2012). Á þessu stigi er mikilvægt að huga að því að stærð 

markaðshlutans sé í samræmi við stærð fyrirtækisins og getu þess. Fyrirtæki þurfa að geta staðið 

undir þeirri eftirspurn sem myndast við upphaf markaðsstarfs. Með góðri markaðsmiðun geta 

fyrirtæki miðað markaðsskilaboðum sínum á réttan markhóp og þannig minnkað líkur á því að 

verið sé að eyða óþarfa púðri eða peningum í að ná til markhóps sem hefur engann áhuga á 

vörunni og einfaldlega ólíklegir til að verða viðskiptavinir (Kotler og Armstrong, 2014).  

1.1.3. Staðfærsla 

Þriðja og síðasta skrefið í miðaðri markaðssetningu er síðan staðfærslan. Það er á þessu stigi 

sem ákveðið er hvar fyrirtæki vilja þjónusta viðskiptavini sína og hvar vörumerki þess sé 

staðsett í hug neytenda ásamt því hvaða ímynd neytandinn mun hafa gagnvart vörumerkinu. 

Markmiðið hér er að reyna að komast inn í hug neytenda á þann hátt sem mun vera vænlegastur 

til árangurs. Góð staðfærsla vörumerkis eykur líkur þess að það nái velgengni og því að 

neytandinn muni geta gert greinarmun á milli vörumerki fyrirtækisins og öðrum 

samkeppnisaðilum á sama markaði. Til þess að styðja við val á staðfærslu er hægt að nýta sér 

nokkur þekkt skref eins og að þekkja vel samkeppnisaðila sína og hvar á markaðnum þeir séu 

staddir. Hér er mikilvægt að skoða vel hvað aðgreinir fyrirtækið frá samkeppnisaðilanum og 
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hvað sé sameiginlegt með þeim. Þessar upplýsingar er hægt að nálgast með því að spyrja 

viðskiptavini afhverju þeir kjósa eitt vörumerki yfir önnur á sama markaði (Lilien og 

Rangaswamy, 2003).  

1.2. Stafræn markaðssetning  
Markaðssetning hefur breyst til muna á síðustu áratugum. Með komu internetsins hefur mikil 

breyting átt sér stað og má sérstaklega taka eftir henni í dag þar sem meira en helmingur 

heimsins notar snjallsíma (e. smartphone) og hafa flestir aðgang að internetinu í símanum sínum 

(Statista, 2018). Með komu internetsins hafa viðskiptahættir kaupenda og seljenda breyst 

töluvert. Nú geta neytendur verið mun betur upplýstir um hvert núverandi verð sé á 

sambærilegum vörum á markaðnum ásamt því að geta séð meira af vöruframboðinu með því 

einfaldlega að vafra um á internetinu (Maamar, 2003). 

Nú þegar neytendur hafa möguleikann á því að geta leitað upp fyrirtæki eða vöru á örfáum 

mínútum með tækninni sem þau hafa í vasanum, þurfa fyrirtæki að gera allt sem í sínu valdi 

stendur til að hafa viðeigandi upplýsingar fyrir neytendur til að nálgast á sem einfaldastan hátt. 

Fyrirtæki geta farið hinar ýmsu leiðir til að koma sér á framfæri á þessum hraða 

samkeppnismarkaði og er ein af þeim leiðum með stafrænni markaðssetningu. Einn af stærstu 

kostum við notkun á stafrænni markaðssetningu er að fyrirtæki hafa nú möguleika á því að 

eignast góðan gagnabanka um viðskiptavini sína. Einnig fá fyrirtæki möguleika á því að geta 

safnað miklu magni upplýsinga um kauphegðun, vörumerkjavitund og áhugasvið viðskiptavina 

sinna. Með þessar upplýsingar við hendi hafa fyrirtæki tækifæri til að sérsníða markaðsstarf sitt 

og markaðsskilaboð sín til neytenda sem gerir snertingu fyrirtækisins til neytendans 

persónulegri og líklegri til farsældar. Með stafrænni markaðssetningu geta fyrirtæki haft 

skilvirkari samskipti við neytendur og eykur það möguleika á betra sambandi á milli fyrirtækis 

og neytenda. Samfélagsmiðlar eru til að mynda gott dæmi um kosti gagnvirkninnar. 

Samfélagsmiðlar gefa fyrirtækjum möguleika á að geta sent út markaðsskilaboð með 

tilkynningum á nýjungum, útsölum og svo framvegis, ásamt því að fyrirtæki geti átt í 

samskiptum við viðskiptavini. 
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2. Markaðssamskipti 
Markaðssamskipti og umhverfi þess hefur breyst mikið á síðustu áratugum og hefur þróun 

tækninnar og koma internetsins haft áhrif á það hvernig fólk á samskiptum í heiminum í dag. 

Markaðssamskipti eru eitt af grundvallaratriðum þegar kemur að byggja upp vörumerki. 

Lykilhlutverk markaðssamskipta er að hjálpa vörumerkjum að koma vörum sínum á framfæri 

með því að sýna neytendum hver notar þeirra vöru, hvenær þeir nota hana, hvernig varan getur 

nýst þeim og einnig sýna neytendum hvernig varan virkar. Markaðssamskipti snúast um að nota 

rödd vörumerkisins, til að mynda samtal við neytendur og upplýsa þá og hvetja til að kaupa 

vöruna. Markaðssamskipti eru einnig nothæf í uppbyggingu vörumerkja og aukningu á 

vörumerkjavitund (Keller, 2009). Gagnvirk markaðssamskipti (e. interactive marketing) hafa 

aukist með vaxandi tækni og snýst um að mynda gagnvirk samskipti á milli vörumerkis og 

neytenda. Opnað er fyrir boðleið í báðar áttir þar sem vörumerki geta átt samskipti við 

neytendur og neytendur geta tjáð sig til baka. Með gagnvirkum markaðssamskiptum geta 

fyrirtæki myndað viðskiptatengsl við neytendur og bætt vörumerkjaímynd sína og 

vörumerkjatryggð neytenda (Baird og Parasnis, 2011). Slík markaðssamskipti koma ekki 

gallalaus og er þá einna helst að nefna þann ókost að neytandi getur slökkt á auglýsingum frá 

viðkomandi vörumerki ef hann vill. Þetta er þó einungis ókostur fyrir vörumerkin, en hér er 

neytandinn með vald um hver getur talað við hann og hver ekki. Það er þó hvetjandi fyrir 

vörumerki að vera með skilvirkt markaðsefni og markaðsskilaboð til neytenda svo þeir loki 

ekki á samskiptin (Kotler og Keller, 2009).  

2.1. Markaðssamskipti á samfélagsmiðlum 
Sá vettvangur markaðsssamskipta sem vex hvað mest í heiminum í dag er samfélagsmiðlar og 

eru þeir nú að ná til meira en tvo þriðju af öllum internet notendum í heiminum (Felix, 

Rauschnabel og Hinsch, 2017). Það er hægt að segja að í viðskiptalífi heimsins í dag sé 

markaðssetning á samfélagsmiðlum ómissandi þegar horft er á þróun og auknar vinsældir 

samfélagsmiðla. Það að markaðssetja á samfélagsmiðlum veitir fyrirtækjum tækifæri á því að 

hafa bein samskipti við viðskiptavini á rauntíma og tækifæri á vörumerkjauppbyggingu. Einn 

af helstu kostum þess er að allt þetta er mögulegt fyrir tiltölulega lítinn kostnað miðað við aðra 

auglýsingamiðla (Kaplan og Haenlein, 2010).  
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3. Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar (e. social media) verða sífellt stærri og stærri hluti af daglegu lífi fólks í 

heiminum í dag. Skilgreining samfélagsmiðla (e. social media) er sú að þeir eru forrit sem 

staðsett eru á internetinu eða í snjalltækjum og eru bein afurð frá vef 2.0 hugmyndafræðinnar 

sem að leyfir sköpun og miðlun upplýsinga á milli notenda. Hægt er að færa rök fyrir því að 

vegna góðs aðgengis að háhraða internettengingu fyrir almenning, að notkun einstaklinga á 

samfélagsmiðlum hefur stóraukist (Kaplan & Haenlein, 2010). Samfélagsmiðlar eru gott tól 

fyrir fyrirtæki til þess að ná til síns markhóps og auka þar með samskipti á milli fyrirtækis og 

viðskiptavinar. Fyrirtæki geta nýtt sér samfélagsmiðla líkt og Facebook, Instagram og Snapchat 

til þess að koma frá sér jákvæðum skilaboðum og byggja upp jákvætt orðspor fyrirtækisins. 

Með notkun beinnar markaðssetningar er hægt að öðlast frekari upplýsingar um viðskiptavini 

sína ásamt því að sjá hegðun þeirra á samfélagsmiðlum (Baird & Parasnis, 2011).  

Samfélagsmiðlar eru skilgreindir í flokkum og fer það eftir einkennum miðlana. Þeim er skipt 

niður í þessa flokka eftir því hvort sjálfskynningin sé há eða lág, síðan hvort miðillinn hafi 

mikla félagslega nærveru eða ekki. Þá fyrst eru miðlarnir flokkaðir niður í sjálfskynningu (e. 

presentation) eða sjálfsafhjúpun (e. self disclosure). Hér er lögð áhersla á hversu vel 

samfélagsmiðillinn gefur neytendum sínum möguleikann á því að fá viðurkenningu annara 

ásamt því að fá kost á því að kynna sig fyrir öðrum á þann hátt sem neytandann kýs. Það voru 

þeir Kaplan og Haenlein (2010) sem flokka samfélagsmiðla niður út frá ofangreindum 

skýringum í fimm flokka og eru þeir: 

1) Blogg 

2) Samvinnuverkefni 

3) Samfélagsnet 

4) Efnisbundin samfélög 

5) Félagslegir sýndarveruleikar 

3.1. Kerfisáhrif notenda 
Einn af lykilþáttum í virði samfélagsmiðla eru notendur. Því fleiri notendur sem miðill hefur, 

því verðmætari er hann og eru þessi áhrif oft kölluð kerfisáhrif (e. network effect). Kerfisáhrif 

notenda er í raun tvíþætt hugtak og skiptist niður í bein og óbeint áhrif.  

Þegar talað er um bein kerfisáhrif er það aukin kefisnotkun sem eykur virði og notkun kerfisins 

og því fleiri sem notendur eru, því meira er hægt að gera, sýna og ná til fleiri neytenda. Við 
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getum ímyndað okkur til dæmis þegar fyrsta faxtækið var tekin í notkun var ekki mikið virði í 

þeim þar sem það var í raun enginn til þess að senda fax á. Með tímanum þegar fleiri og fleiri 

fóru að eignast faxtæki fór virði þeirra að aukast og þarna eru kerifáhrif að auka virði 

faxtækisins (Rogers, 2016).  

Óbein kerfisáhrif myndast þegar neytendum fer vaxandi á einni hlið kerfisins sem eykur virkni 

á, eða aðlögun að öðurum hliðum kerfisins. Hér er hægt að taka sem dæmi Visa greiðslukort 

þar sem neytendur sækja ekkert endilega um Visa kort vegna þess að margir aðrir notendur eru 

með Visa kort. En það að margir neytendur séu með Visa kort ýtir undir vilja fyrirtækja við að 

taka við Visa kortum. Þarna eru notendur Visa korta að hafa óbein áhrif á hvar þeir geta notað 

Visa kortin sín (Rogers, 2016).  

3.2. Instagram 
Sá samfélagsmiðill sem lögð verður áhersla á við þessa rannsókn er miðillinn Instagram. 

Snjallsímaforritið Instagram er sjötti vinsælasti samfélagsmiðill heims, en notkun Instagram á 

heimsvísu nemur rúmlega einum milljarð virkra notenda á miðlinum í hverjum mánuði og eru 

fimmhundruð milljónir sem nota miðilinn daglega (Statista, 2019). 

 
Graf 1 - Virkir notendur á samfélagsmiðlum (talið í milljónum) (Statista, 2019) 

Instagram er myndrænn miðill þar sem notendur geta deilt augnablikum úr lífi sínu með 

myndum og myndböndum til fylgjenda sinna ásamt því að geta skrifað og tekið á móti 

athugasemdum. Notendur velja hverjum þeir fylgja (e. follow) og velja þannig frá hverjum þeir 

vilja sjá myndir og myndbönd (Instagram, e.d.). Það var síðan árið 2012 sem Instagram var 

keypt af samfélagsmiðlarisanum Facebook á einn milljarð bandaríkjadala (Systrom, 2012). 
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Notkunarmöguleikar, ásamt áhrifum Instagram færðust í aukana við þessi kaup en þá bættist 

meðal annars við sá valmöguleiki fyrir notendur Instagram að geta deilt myndefni sínu einnig 

yfir á Facebook reikninga sína í gegnum Instagram. Það sem markaðsfólk sá við þessi kaup var 

að nú fengu fyrirtæki loksins þann möguleika að geta birt auglýsingar sínar á Instagram 

(Instagram, 2015). Fyrirtæki geta birt auglýsingar á tveimur stöðum í forritinu, í fréttaveitu og 

í nýjung sem ber nafnið Instagram sögur (e. Instagram stories). Auglýsingar í fréttaveitu geta 

verið fjölbreytilegar, eins og myndbönd, ein mynd eða margar myndir saman og gefur það 

sveigjanleika fyrir markaðsfólk þegar kemur að því að sníða markaðsefni fyrir miðilinn. 

Instagram sögur eru önnur leið og voru þær kynntar fyrst til leiks í ágúst 2016. Sögurnar eru 

myndir eða myndbönd sem aðeins eru aðgengilegar í 24 klukkustundir, líkt og þekkist hjá 

samfélagsmiðlinum Snapchat. Sögurnar eru stór hluti af Instagram eins og það þekkist í dag, 

og með kaupum Facebook opnaðist á möguleikann fyrir fyrirtæki að birta auglýsingar þar 

(Instagram, e.d.).  

3.2.1. Instagram á Íslandi 

Samkvæmt rannsókn á vegum MMR eru notendur Instagram hér á landi flestir á aldrinum 18-

29 ára, eða 77%. Í sömu rannsókn kemur fram að 45% svarenda á aldursbilinu 30-49 nota 

Instagram reglulega og er það 14% aukning frá árinu 2016 (MMR, 2018). Það má sjá á 

rannsóknum að 90% ungmenna í dag notar samfélagsmiðla daglega og er stór meirihluti þeirra 

að notast við tvo eða fleiri samfélagsmiðla á dag (Statista, 2019). Þessar tölur eru háar og segja 

þær okkur að sé fyrirtæki ekki að huga markaðsstarfi sínu á samfélagsmiðlum sé það hreinlega 

að missa af mögulegum snertifleti til að koma markaðsskilaboðum sínum á framfæri. 



  Kauphegðun 

  10 

4. Kauphegðun 
Þau fyrirtæki sem þekkja viðskiptavini sína vel og vita vel hvernig þeir munu bregðast við 

markaðsskilaboðum sínum eru mun líklegri til að ná árangri, fremur en þau sem þekkja ekki 

markhópinn sinn (Kotler og Armstrong, 2014). Síðastliðna áratugi hefur kauphegðun neytenda 

verið rannsökuð og áttuðu fræðimenn og fyrirtæki sig fljótt á því að kauphegðun er breytileg á 

milli neytenda. Þegar litið er yfir heildarniðurstöður rannsókna er hægt að sjá að neytendur 

kjósa frekar vörumerki sem nær tengingu við þeirra lífstíl frekar en önnur. Fyrirtæki geta farið 

ýmsar leiðir að því að hafa áhrif á kauphegðun neytenda og er þar miðuð markaðssetning stór 

þáttur. Vel útfærðar auglýsingar hafa það sameiginlegt að þær eru gerðar með því hugarfari að 

tala til síns markhóps og lífstíls hans, sem eykur líkur á sölu (Powell, Brierley, Hawkin og 

Macrury, 2009). Philip Nelson (1970) sagði að neytendur væru stöðugt að velja á milli 

vörumerkja og þurfa neytendur tilteknar upplýsingar til að geta tekið ákvörðun um hvaða 

staðgenglavara verði fyrir valinu. Þetta eru upplýsingar á borð við verð og gæði vörumerkisins. 

Aðgengi að slíkum upplýsingum þarf að vera gott, skýrt og hnitmiðað, því þurfa fyrirtæki að 

hafa þessar upplýsingar aðgengilegar fyrir neytendann. Upplýsingar um gæði, frekar en verð 

getur oft reynst neytendum erfitt að nálgast en fer það eftir á hvaða markað er litið. Þegar 

aðgengi er takmarkað er talað um að leitarkostnaðurinn á vörunni sé hár og getur það verið 

fráhrindandi fyrir neytandann og mun hann líklegast leita annað. Breyturnar geta verið margar 

hjá neytendum og þurfa fyrirtæki að skilja að það sem hefur virkað áður mun ekki endilega 

virka aftur. Breytur eins líðan, umhverfi, hugsanir og tilfinningar neytenda geta einnig haft áhrif 

á kauphegðun. Skilningur á kauphegðun og mögulegum breytum neytenda er því grunnurinn 

að því að ná velgengni í markaðsstarfi og uppbyggingu vörumerkis (Doole, Lancaster og Lowe, 

2005). 

4.1. Ákvörðunartaka 
Markaðsfólk hefur ótal spurningar sem erfitt er að finna svör við og er ákvörðunartaka neytenda 

ein af þeim. Þar sem við mannfólkið erum ólík, er ekki til eitt rétt svar við spurningunni um 

hvað fær fólk til að taka ákvörðun um kaup á vöru. Það eru þau fyrirtæki sem vinna stöðugt í 

því að prufa sig áfram og rannsaka hvað fær neytendur til þess að taka ákvörðun um kaup sem 

ná hvað lengst í heiminum í dag. Miklum tíma hefur verið eytt af fræðimönnum í að læra, skoða 

og meta hvernig kaupákvörðunarferlið er hjá neytendum. Fræðimenn hafa sett fram fimm skrefa 

líkan sem hugsað er til að hjálpa því markaðsfólki sem vilja læra á neytendur sína og koma auga 
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á þá snertifleti sem skipta hvað mestu máli. Það skal þó vert að taka fram að kaupferlið hefst í 

raun löngu áður en neytendi á einhverja snertingu við fyrirtækið og endar töluvert seinna en 

fyrirtæki telja (Luce, Bettman og Payne, 2001).  

 
Mynd 2 – Kaupferlið (Luce o.fl., 2001) 

Það þarf að hafa í huga að neytendur fara ekki alltaf í gegnum öll þessi skref sem líkanið hefur 

og er röðun atvika ekki eins hjá öllum neytendum. Því þarf markaðsfólk að þekkja hvert skref 

fyrir sig og vita hvar í ákvörðunarferlinu er mikilvægt að stíga inn með markaðsskilaboð sem 

tala til neytenda (Weitz og Wensley, 2002). Fræðimenn hafa gefið út líkön sem geta hjálpað 

markaðsfólki að skilja ákvörðunartöku og kauphegðun betur, líkt og Áhrifatrekt AIDA og 

DAGMAR. 

4.1.1. Áhrifatrekt AIDA  

Árið 1989 kynnti markaðsfrumkvöðullinn E. St. Elmo Lewis til leiks líkan sem lýsir mengi 

hughrifa sem neytendur verða fyrir alveg frá því þegar neytandinn verður fyrst var við vöru eða 

vörumerkið og þar til að neytandi prófar eða kaupir vöru. Líkanið ber nafnið Áhrifatrekt AIDA 

(e. AIDA hierarchy of effects) og er AIDA skammstöfun frá ensku orðunum attention, interest, 

desire og action sem þýðist á íslensku sem athygli, áhugi, löngun og aðgerð. Hingað til hafa 

ekki verið framkvæmdar margar rannsóknir á því hversu vel AIDA líkanið aðlagast að 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum (Ghirvu, 2013).  
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Mynd 3 – AIDA (Rawal, 2013) 

‣  AIDA er samsett úr fjórum þáttum og sá fyrsti í AIDA ferlinu snýst um athygli (e. 

attention) neytenda. Flest, ef ekki öll fyrirtæki þurfa að kynna sínar vörur eða þjónustu til 

markhópsins til að fá athygli hans. Nái fyrirtæki ekki að fanga athygli neytendans hér getur það 

leitt til þess að fyrirtækið muni ekki fá þann möguleika aftur að fanga þessa athygli (Rawal, 

2013). Hér í þessu samhengi getur til að mynda mynd sem er með mjög áberandi 

markaðsskilaboðum vakið upp tilfinningar í hug neytandans og þannig getur vörumerkið náð 

athygli hans. Einnig geta vörumerki náð athygli markhóps með því að nota stórar og áberandi 

fyrirsagnir eða skæra liti til að vekja upp tilfinningar (Ghirvu, 2013). Einnig þekkist það, að 

fyrirtæki notist við þekkta einstaklinga til að fanga athygli markhóps og sýna þeim ákveðna 

vöru (Rawal, 2013).  

‣  Næsti þáttur í áhrifatrektinni er þörfin fyrir fyrirtæki að skapa áhuga (e. interest) 

markhópsins á vöru eða þjónustu, eftir að athygli markhópsins hefur verið náð. Í þessum þætti 

eiga fyrirtæki að kynna eiginleika vöru eða þjónustu sinnar. Það er oft á þessu stigi sem fyrirtæki 

nýta sér áhrifavalda (e. influencer) og þeirra athygli á samfélagsmiðlum til að skapa áhuga á 

vörunni fyrir neytendur. Þó þarf að hafa í huga að velja rétta áhrifavalda í samstarf, þar sem að 

markaðssetningin og áherslan þarf að vera á réttan markhóp (Rawal, 2013).  

‣  Í þriðja þætti ferlisins er hugað að löngun (e. desire) neytendans. Í þessum þætti er 

mikilvægt að markaðssetningin og skilaboð fyrirtækisins komi rétt fram og myndi löngun fyrir 

neytendur til að komast í vöruna eða þjónustuna. Á þessu stigi er hægt að nýtast við ýmsa hvata 
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fyrir neytendur sem mynda löngun, sem dæmi má nefna takmarkað framboð vöru (Rawal, 

2013). 

‣ Framkvæmd (e. action) er síðasti þáttur ferlisins. Þetta er það stig þar sem neytandinn 

mótar sér vilja til að gerast viðskiptavinur út frá fyrri þáttum AIDA. Þetta felur í sér 

einhverskonar framkvæmd, eins og að kaupa ákveðna vöru eða þjónustu sem áður hefur fangað 

athygli, kveikt áhuga og myndað löngun. En algengt er að nýtast við aðferðir líkt og söluhvata 

til að hvetja til kaupa. (Hassan, Nadzim og Shiratuddin, 2015; Rawal, 2013). Tímabilið frá 

löngun til framkvæmda neytenda yfirleitt það lengsta. Það getur reynst erfitt fyrir sum fyrirtæki 

að meta hverjar líkurnar séu á framkvæmd neytenda út frá löngun (Ghirvu, 2013). Markaðsfólk 

þarf því að gera grein fyrir því að aðstæður sem neytandinn býr yfir geta haft áhrif á kaup, líkt 

og fjárhagsleg staða, hlutlæg staða og lífstíll neytenda. Það er þó hægt að auka 

vörumerkjavitund neytendans svo löngunin aukist, sem gæti flýtt fyrir kaupum á vörunni eða 

þjónustunni (Rawal, 2013).  

4.2. Söluhvatar 
Söluhvatar eru skammtímaaðgerðir sem notaðar eru til að auka sölu eða neyslu á vöru með því 

að bjóða upp á aukið verðmæti fyrir neytendann. Söluhvatar geta vera notaðir til að hvetja 

neytendur til kaupa á vöru í fyrsta skipti, endurnýja kynni á þekktri vöru, auka kaup eða kveikja 

þörf á að kaupa vöruna strax. Þekktast er að söluhvatar séu notaðir á mörkuðum sem eru með 

mikla eða vaxandi samkeppni og/eða minnkandi vörumerkjatryggð. Söluhvatar hafa sína kosti 

eins og aukningu á sölu og aukið virði fyrir neytendur. Söluhvatar hafa þó líka sína galla, til að 

mynda skerða þeir yfirleitt á hagnað og geta haft slæm áhrif á langtímavirði vörunnar(Belch og 

Belch, 2015). 

Söluhvatar geta komið í mörgum formum og í raun því frumlegri sem fyrirtæki eru, aukast líkur 

á gagnvirkni söluhvatanna. Þrír af þekktustu gerðum söluhvata eru:  

Kaupaukar (e. premiums): Þegar vörumerki bjóða neytendum aukið virði fyrir sama verð. Hér 

getur verið frír drykkur með matnum, tveir fyrir einn af sokkum eða 50% stærri pakkning af 

kexi á sama verði sem dæmi. 

Sýnishorn (e. samples): Þegar vörumerki bjóða neytendum upp á lítið sýnishorn af vörunni svo 

neytandinn fái möguleikann á því að upplifa vöruna þeim að kostnaðarlausu. Hér getur verið 

einnota prufa af andlitskremi, einnota prufa af ilmvatni eða eins mánaðar sjónvarpsáskrift sem 

dæmi. 
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Afsláttarmiðar (e. coupons): Þegar vörumerki gefur neytendum rétt á afslætti þegar verslað er 

við vörumerkið. Hér getur verið 20% afsláttur í netverslun með ákveðnum afsláttarkóða eða 

10% afsláttur í við kassann gegn framvísun afsláttarmiða sem dæmi. 

Söluhvatarnir eru góð leið til að ná athygli neytenda og jafnvel kynna þá fyrir snertiflötum 

fyrirtækisins og hvernig fyrirtækið hugar að neytendum(Belch og Belch, 2015). 

4.3. Vegferð viðskiptavina 
Vegferð viðskiptavinar (e. customer journey) er hugtak sem er markaðsfólk notast við þegar 

skoðað er á hvaða stigum og þá hvernig þeir geta komið vöru eða þjónustu sinni til neytandans. 

Þegar vöru þarf að koma til neytenda er mikilvægt að vita hvenær, með hvaða hætti og síðan á 

hvaða verði er hægt að koma vörunni til neytandans svo hann bregðist við. Nú þegar framboð 

þjónustu færist sífellt í aukana og aukið aðgengi er að samkeppnisaðilum þarf að huga vel að 

upplifun viðskiptavina á fyrirtækinu. Í rannsóknum hefur það komið fram að með aukningu á 

þjónustu finnst neytendum, í sumum tilfellum, upplifun sín við snertifleti fyrirtækisins 

mikilvægari heldur en verð eða aðrar breytur. Það er komið í hendur neytandans að vega og 

meta allar þær upplýsingar sem hægt er að nálgast um tiltekna vöru (Kotler, 2014). Á hverjum 

degi mynda neytendur snertingu við fyrirtæki á einhvern hátt, með snertiflötum eins og 

auglýsingum, í spjalli með vinum eða fjölskyldu, fréttum eða upplifun á vöru eða þjónustu. 

Þrátt fyrir að öll þessi snerting leiði ekki beint til sölu, þá er ekki þar með sagt að snertingin sé 

áhrifalaus. Þessar snertingar leiða til áhrifa þegar neytandi fer að íhuga kaup á vöru eða þjónstu. 

Við kaup á vöru eða þjónustu myndast ákveðið kaupákvörðunarferli líkt og sést á myndinni hér 

að neðan (Court, Elzinga, Mulder og Vetvik, 2009). 
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Mynd 4 - Ferðalag kaupákvörðunar viðskiptavina 

Kaupákvörðunarferlið hefst á íhugun, þar sem neytandi skoðar þau vörumerki sem hann þekkir 

og hefur átt nýlega snertingu við. Það er hér sem vörumerkjavitund hefur áhrif á hvaða 

vörumerki koma til greina og því, líkt og talað var um hér að ofan, er engin snerting frá 

vörumerki áhrifalaus þrátt fyrir að hún leiði ekki til beinnar sölu við snertinguna. Því næst fer 

neytandinn í upplýsingaleit, þar sem aflað er upplýsinga um möguleg vörumerki sem koma til 

greina. Neytandinn vegur og metur vörumerki eftir því hver getur uppfyllt kröfur hans og þarfir. 

Þegar komist er að niðurstöðu um hvaða vörumerki verður fyrir valinu er farið af stað í kaup. 

Þegar neytandinn hefur verslað við vörumerkið myndast upplifun af vörunni og endurmat á 

kaupákvörðuninni. Nái vörumerki að vera með jákvæða upplifun í hug neytendans getur 

myndast vörumerkjatryggð, þar sem neytandinn er tryggur vörumerkinu og verslar einungis við 

viðkomandi vörumerki (Court o.fl., 2009). 
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5. Vörumerki 
Vörumerki (e. Brand) er að sögn American Marketing Association [AMA] (2014) nafn, hugtak, 

merki eða önnur kennileiti sem geta aðskilið sig frá öðrum vörum eða þjónustu á sama markaði. 

AMA segir að lykillinn til að skapa vörumerki sé að ákveða nafn, hugtak (e. slogan), 

myndmerki (e. logo) og svo framvegis sem aðgreinir þína vöru fá öðrum vörum á markaðnum. 

Allir aðgreinandi þættir og auðkenni vörumerkis kallast vörumerkjaauðkenni (e. brand 

elements). Þeir þrír lykil þættir sem markaðsfólk þarf að skoða þegar kemur að uppbyggingu 

vörumerkis eru vörumerkjavirði, vörumerkjavitund og vörumerkjaþekking (Keller, Apéria og 

Georgson, 2012).  

5.1. Vörumerkjavirði 
Skilgreiningarnar eru nokkrar á hugtakinu vörumerkjavirði (e. brand equity) í heimi 

markaðsfræðinnar. Johansson og Carlsson (2015) lögðu fram skilgreiningu á vörumerkjavirði 

að þá sé talað um styrk vörumerkis sem leiðir til þekkingar neytenda á vörumerkinu, sem leiðir 

seinna til aukinnar sölu og hagnaðar í samanburði við samkeppnisaðila. Önnur skilgreining 

kemur þó frá David Allen Aaker. Aaker (1991) skilgreinir vörumerkjavirði sem samansafn af 

mörgum eiginleikum (e. assets) líkt og vitund, tryggð viðskiptavina, skynjuð gæði og hugræn 

tengsl neytenda við vörumerkið. Vörumerki með mikið vörumerkjavirði í hug neytenda getur 

verið lykilþáttur í samkeppnisforskoti vörumerkisins á markaði.  

Hafi vörumerki mikið virði í hug neytenda, sýni það yfirleitt að fyrirtækið hafi gott samband 

við neytendur sína sem sýna gott og jákvætt viðhorf til vörumerkisins og sýna því tryggð sína. 

Markaðsfólk þarf að horfa á og byggja upp vörumerkjavirði þar sem það getur auðveldað 

komandi vörum á markaði og hjálpað öðrum þjónustu- eða vörulínum innan fyrirtækisins 

(Doole o.fl., 2005).  

5.2. Vörumerkjaþekking 
Vörumerkjaþekking (e. brand knowledge) myndast með skilvirkum markaðssamskiptum. 

Vörumerkjaþekking er byggð á tveimur lykilþáttum og eru þeir vörumerkjavitund og 

vörumerkjaímynd. Vörumerkjaþekking er þegar þekking hefur mótast í hug neytenda á 

vörumerkinu og aðgreiningu fyrirtækisins á markaðnum. Þegar kemur að ákvörðunartöku um 

kaup í hug neytenda reynir á vörumerkjaþekkingu hans og því er vörumerkjavitund og þekking 

mikilvægur hluti í ákvörðunarferlinu (Keller, 1993). 
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5.3. Vörumerkjavitund 
Þegar kemur að vörumerkjavitund (e. brand awareness) er það oft sá þáttur sem tekið er sem 

sjálfsögðum hlut, en er í raun þáttur sem getur reynst þýðingarmikill fyrir langvarandi 

markaðsstarf (Aaker og McLoughlin, 2007). Að öðlast vörumerkjavitund er ekki auðvelt að 

afreka. Vörumerkjavitund er þegar neytendur geta þekkt eða munað vörumerkið innan þess 

vöruflokks. Þessi vitund snýst ekki aðeins um að neytendur þekki vörumerkið heldur að 

neytendur tengi vörumerkið við ákveðna vöru (Huang og Cai, 2015). Hugtakið 

vörumerkjavitund samanstendur af þeirri þekkingu sem neytendur hafa á vörumerkinu auk þess 

hversu eftirminnilegt vörumerkið er í hug þeirra. Í heiminum í dag verða neytendur fyrir 

fjölmörgum markaðskilaboðum á hverjum degi, þess vegna getur það reynst vörumerkjum erfitt 

að byggja upp vitund á skilvirkan og skynsaman hátt. Til þess að vörumerki geti aukið 

vörumerkjavitund sína er sýnileiki þess mikilvægur þáttur og umbúðir, myndmerki og slagorð 

þurfa að vera þess háttaðar að neytendur tengi vörumerkið við vöruna sem fyrst. Sýnileiki í 

markaðssamskiptum er einnig mikilvægur og þá sérstaklega á samfélagsmiðlum, þar sem 

athygli flestra neytenda í dag liggur. Því það að vera sýnilegur á öllum miðlum með 

auglýsingum og viðburðum telst að margra mati nauðsyn til að byggja upp langvarandi 

vörumerkjavitund (Keller o.fl., 2012). 

Kaupáform og hegðun neytenda verður verulega fyrir áhrifum vörumerkjavitundar þar sem 

neytendur kjósa frekar að kaupa þær vörur sem þeir þekkja heldur en vörumerki sem þau tengja 

ekki við á neinn hátt. Vörumerkjavitund er allur sá styrkur sem vörumerkið hefur í hug neytenda 

og því vísar vörumerkjavitundin til þess hversu stórt vörumerki er og hvert umfang þess er. Ef 

vörumerki er með mikla vörumerkjavitund sýnir það sig með því að neytendur þekkja 

vörumerkið vel, muna eftir því og þekkja þær vörur og þjónustu sem vörumerkið hefur upp á 

að bjóða (Boshoff og Gerber, 2008). 

Vörumerkjavitund spilar stóran þátt þegar kemur að kaupákvörðun, sé vörumerki ofarlega í hug 

neytenda getur það aukið líkur á því að neytendur muni eftir því vörumerki fyrst í hugleiðingum 

á kaupum á vöru eða þjónustu. Því er það gott ef vörumerki geti komið sér fram á þann hátt í 

hug neytenda að vörumerkið standi ofarlega í hug neytenda og með því auki eftirminnileika 

þess þegar kemur að kaupákvörðun (Gi-Yong Koo, Quarterman og Jackson, 2006).  

5.4. Vörumerkjaímynd 
Ímynd vörumerkis er oft talin vera eitt af mikilvægustu hugtökum í markaðsfræðinni og því 

eitthvað sem markaðsfólk þarf sífellt að hafa í huga. Vörumerkjaímynd (e. brand image) er 

óaðskiljanlegur hluti af virði vörumerkisins í hug neytenda (Keller o.fl., 2012). 
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Vörumerkjaímynd er skilgreind sem skynjun neytendans á tilteknu vörumerki. Til þess að 

vörumerki geti byggt upp vörumerkjaímynd sína þurfa þau að sníða markaðssamskipti sín á 

þann hátt að það geti byggt upp sterk, jákvæð og persónuleg tengsl við neytendur. Einn af 

þáttum sem geta haft áhrif á vörumerki og velgengi þess á markaði, er að hafa 

vörumerkjaímyndina skýra í hug neytenda. Vörumerkjaímyndin táknar hvað vörumerkið 

stendur fyrir og hvert markmið þeirra er. Ímyndin á að vera skýr um hvert fyrirtækið er, hvert 

það stefnir og fyrir hvað það stendur og svo framvegis. Þættir líkt og hveru sterkt og einstakt 

vörumerkið er, hafa áhrif á ímynd vörumerkisins, einnig hvar vörumerkið stendur á móti 

samkeppnisaðilum sínum á markaðnum. Einnig geta þættir eins og verð, tilfinning, upplifun og 

skynjun vörumerkisins haft áhrif á hvernig neytendur horfa á vörumerkið (J. K. Johansson, 

2015). 
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6. Aðferðafræði 
Hér í þessum kafla verður farið yfir aðferðir og framkvæmd rannsóknarinnar. Markmiðið með 

þessari rannsókn var að komast að því hver ákjósanleg notkun á samfélagsmiðlinum Instagram 

sé í markaðssamskiptum. Tekin var rannsókn á báðum hliðum málsins, það er að segja, skoðuð 

var hlið markaðssérfræðinga ásamt því að spyrja almenning um þeirra álit. Rannsókninni er 

skipt í tvo hluta.  

Í fyrri hluta rannsóknarinnar byrjaði rannsakandi á því að framkvæma eigindlega rannsókn með 

stýrðum viðtölum. Stýrð djúpviðtöl henta vel til þess að leiða fram skoðun viðmælenda og gefa 

dýpri skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar sem og hvernig þeir vinna. Aðferð þessi hentar 

vel til þess að afla upplýsinga um viðhorf og sýn viðmælanda á samfélagsmiðlinum Instagram 

sem markaðstól og mun rannsakandi geta kafað dýpra í þá nálgun sem viðmælendur hafa á 

miðlinum. Með aðferðinni er ætlun rannsakanda að greina með þemagreiningu, sem grunn fyrir 

skilvirkar og skipulagðar niðurstöður (Keller o.fl., 2012).  

Síðari hluti rannsóknarinnar var megindleg rannsókn og var spurningakönnun lögð fyrir 

almenning. Tilgangurinn með seinni hluta rannsóknarinnar var að rannsaka og komast að því 

hvert viðhorf einstaklinga sé á fyrirtækjum sem nýta sér Instagram í sínum markaðssamskiptum 

svo hægt sé að svara rannsóknarspurningunni á skilvirkari hátt. Megindlegar rannsóknir skila 

rannsakanda tölulegum og greinanlegum gögnum sem nýtt verða til rökstuðnings í niðurstöðu 

rannsóknar (Bernard, 2011). Stuðst var við vefval (e. online recruiting sample) og var þýði 

rannsóknarinnar allir þeir Íslendingar sem nota samfélagsmiðilinn Instagram.  
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7. Rannsókn 1 
Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd, viðmælendur og úrvinnslu gagna í rannsókn 1 

ásamt því að teknar verða saman helstu niðurstöður og umræður. Viðtölin voru stýrð 

einstaklingsviðtöl og var notast við fyrirfram ákveðin spurningaramma þegar viðtölin voru 

tekin, en hann var ætlaður til þess að ná fram ítarlegri svörum viðmælenda. Viðtalsaðferðin er 

byggð upp á þann hátt að viðmælandi hefur fullt frelsi þegar kemur að svörun og varaðist 

rannsakandi að afmarka viðtölin um of, og var það gert svo rannsakandi væri ekki að hindra 

tjáningu og hugrenninga viðmælanda.  

Þegar um eigindlega rannsóknaraðferð er að ræða er mjög mikilvægt að rannsakendur greini 

frá þekkingu sinni á viðfangsefninu og tengslum sínum við það (Esterberg, 2002). 

7.1. Viðmælendur 
Markmiðsúrtak (e. purposive sampling) var sú aðferð sem varð fyrir valinu á vali viðmælenda 

og er það ein algengasta úrtaksaðferðin þegar við eigindlegar rannsóknaraðferðir er notast. 

Markmiðsúrtak virkar á þann hátt að rannsakandi velur það úrtak sem líklegast er til þess að 

geta gefið ítarleg svör ásamt innsýn í viðfangsefni rannsóknarinnar (Marshall, 1996). Þeir 

viðmælendur sem urðu fyrir valinu er alla hægt að telja sérfræðinga á sínu sviði en þó allir með 

mismunandi sýn á viðfangsefninu. Rannsakandi óskaði eftir viðtölum við fjóra einstaklinga og 

svöruðu allir viðmælendur játandi við boð í viðtal. 

Viðmælandi 1 er eigandi og sinnir stjórnunarstöðu hjá íslenskri stafrænni auglýsingastofu. 

Viðmælandinn sér um stafræn markaðsmál hjá mörgum af stærstu fyrirtækjum á Íslandi. 

Viðmælandi 1 er með mikla reynslu á sviði markaðssetningar á samfélagsmiðlum. 

Viðmælandi 2 er markaðsstjóri í stóru fyrirtæki á Íslandi og hefur mikla reynslu á sviði 

markaðsmála. Viðmælandinn sinnir því öllu því sem tengist markaðs- og samskiptamálum 

fyrirtækisins ásamt því að sitja í stjórn móðurfyrirtækisins.  

Viðmælandi 3 er hluti af markaðsteymi hjá þekktu vörumerki á Íslandi. Viðmælandinn sér um 

daglega umsjón fyrirtækisins á samfélagsmiðlum auk annara markaðsmála.  

Viðmælandi 4 er markaðs- og viðburðarstjóri hjá fyrirtæki á Íslandi. Viðmælandinn stýrir teymi 

sem sér um allt tengt markaðsstarfi fyrirtækisins og hefur viðmælandinn mikla reynslu og 

þekkingu á sviði markaðssamskipta á samfélagsmiðlum. 
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7.2. Framkvæmd og úrvinnsla  
Rannsakandi setti sig í samband við viðmælendur sína í gegnum tölvupóst eða símleiðis þar 

sem rannsóknin var kynnt ásamt markmiði hennar. Þáttakendum var heitið trúnaði frá fyrstu 

kynningu og nafnleynd lofað við úrvinnslu gagna. Rannsakandi mældi sér mót við hvern 

rannsakanda þar sem tímasetning fyrir viðtöl var fundin svo það hentaði báðum aðilum. Öll 

viðtölin voru stýrð samtöl með fyrirfram ákveðnum viðtalsramma og voru þau tekin á skrifstofu 

eða í fundarherbergjum á vinnustað viðmælenda og var það gert til að lágmarka óþægindi eða 

truflun viðmælenda á meðan viðtali stóð. Viðtölin voru tekinn upp á farsíma og voru viðtölin 

allt frá 15 og upp í 25 mínútur. Viðtölin voru svo skrifuð upp við hlustun og voru þá skráðar 

niður þær athugasemdir sem notaðar voru til þess að aðgreina gögnin, eins var hlustað eftir 

áberandi áherslum og blæbrigðum viðmælenda. Við afritun fyrstu viðtala fór fljótt að myndast 

rauður þráður, eða þemu. Út frá fyrirfram skilgreindum hugtökum voru svör viðmælenda 

hugtakagreind og flokkuð. 

7.3. Niðurstöður úr rannsókn 1 
Þegar viðtölin höfðu verið greind kom út ákveðið þema í svörun viðmælenda. Viðmælendur 

voru almennt á sama máli í viðtölunum en það var þó hægt að sjá að nálgun viðmælenda á 

hlutina var að sumu leiti ólík. 

Í þessum kafla verður farið yfir spurningar og umræður sem mynduðust í viðtölum. Ekki verður 

farið yfir hvert og eitt svar viðmælenda, heldur verða dregin fram aðalatriði og þann rauðan 

þráð sem myndaðist í viðtölunum. 

7.3.1. Notkun Instagram í markaðssamskiptum 

Viðtölin hófust á því að spyrja um bakgrunn og dagleg störf viðmælenda og var það gert til að 

mynda létt og þægilegt andrúmsloft áður en haldið var í málefni viðtalsins. Þegar því lauk voru 

viðmælendur spurðir hvort samfélagsmiðillinn Instagram sé hluti markaðsstefnu fyrirtækisins 

sem þeir starfa hjá. Allir viðmælendur svöruðu játandi en var ólík svörun um hversu mikill hluti 

það er af markaðsstarfi þeirra. Tveir viðmælendur sögðust ekki vera að notast við Instagram 

nægilega mikið og að það væri hluti af framtíðarstefnunni að auka notkun á Instagram í 

markaðsmálum.  

„Svarið er bara já, við notum það. Höfum verið að auka það á þessu ári og 
munum auka það meira vegna þess að þetta er náttúrulega mjög ört 
stækkandi miðill eins og þú veist.“ 

(Viðmælandi 2, 8. Nóvember 2018) 
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Aðspurðir um skoðun sína á samfélagsmiðlinum Instagram heilt á litið og notagildi hans í 

markaðssamskiptum voru allir viðmælendur á sama máli með að þetta væri öflugt markaðstól 

fyrir réttan markhóp. Einn viðmælandi kom inn á að það fer eftir vörumerki hvort Instagram sé 

í raun eitthvað sem vörumerki eigi að leggja áherslu á og þurfi að hugsa um hvernig er hægt að 

nýta miðilinn fyrir það vörumerki sem best.  

„Það er náttúrulega misjafnt eftir því hvaða vörumerki við erum að vinna 
með yfir höfuð hvort við erum með Instagram, og þá hvernig.“ 

(Viðmælandi 3, 19. Október 2018) 
 

Aðspurðir um hver þeir telja að kjarnamarhópurinn á Instagram sé að þeirra mati, hvaða 

markhóp eru þeir að eru að reyna að ná til og sjá hvað mesta svörun á markaðsefni sínu á 

Instagram, voru viðmælendur sammála um að það væri mest svörun frá fólki upp að þrjátíu ára. 

Flestir viðmælendur sníða sitt markaðsefni á Instagram á þann hátt að það tali til fólks á 

aldrinum átján til þrjátíu ára og er það markhópurinn sem svarar best við því efni á þeirra 

miðlum.  

Aðspurðir hvort þeir telji markhópa á Instagram vera breytilega á milli neytendamarkaða 

svöruðu allir játandi.  

„Já hiklaust, það er alveg bara gefið sko“ 

(Viðmælandi 4, 18. Október 2018) 
 
Einn viðmælenda kom inn á að Instagram er mjög myndrænn miðill og því þurfi markaðsefnið 

að vera það líka. Fyrirtæki verða að gera sér grein fyrir því hverja þau vilja tala við á Instagram, 

og hvernig. Hann talaði einnig um að þrátt fyrir að hann telji kjarna markhópinn vera átján til 

þrjátíu ára þá eru samt eldri markhópar með Instagram og vilji fyrirtæki ná til þess markhóps, 

þurfi það að gera það á skilvirkan hátt.  

7.3.2. Áhrif Instagram á vörumerki 

Rannsakandi stýrði viðtalinu í átt að áhrifum Instagram á vörumerki og vörumerkjavirði, þar 

myndaðist þema í svörun viðmælanda um að Instagram getur haft jákvæð áhrif á vörumerkið, 

sé haldið rétt á spilunum. Einn viðmælandi talaði um að fyrir sum fyrirtæki ætti Instagram að 

vera hreinlega aðal miðill þeirra í markaðssamskiptum á meðan það eru sum fyrirtæki sem ættu 

í raun að hafa Instagram, en ekki sem aðal miðil. Rannsakandi spurði hann nánar út í það og þá 

svaraði viðmælandi: 
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“Ég hugsa að þú hafi meiri möguleika á því að byggja upp almennilegt 
vörumerkjavirði og auka vörumerkjavitund með því að nýta þér Instagram. 
Það veltur samt allt á því að þú strúktúrir upp markaðsáætlun fyrir miðilinn 
og sért markvisst að fókusa á Instagram. Ef þú gerir bara eitthvað, setur bara 
eitthvað í story eða bara til dæmis sölupósta þá gætiru í raun lent í því að 
skaða vörumerkið meira heldur en að bæta það.” 

(Viðmælandi 1, 16. október 2018) 
 
Viðmælandinn var þó ekki einn á þessu máli og komu allir viðmælendur inn á sama punkt. Til 

þess að Instagram verði hvað skilvirkast og hafi sem jákvæðust áhrif á vörumerkið er mikilvægt 

að vera skipulagður og vita hvern þú vilt tala við. Þá komu tveir viðmælenda inn á að fyrirtæki 

sem deila einungis sölufærslum eru í raun að skaða, eða lækka álit almennings á vörumerkinu.  

Rannsakandi spurði þá viðmælendur hvort þeir sjái Instagram hafa áhrif í raun á kaupferli og 

kauphegðun neytenda og voru svörin misjöfn. Viðmælandi þrjú kom inn á að hann hugsaði ekki 

um Instagram sem einu söluleið fyrirtækisins og að Instagram í hans huga væri ekki beint 

sölutól. Instagram sé miðill til að auka vörumerkjavitund og sé í raun einn af mörgum 

markaðsöngum fyrirtækisins. Nálgun hans á Instagram er til þess að auka vörumerkjavitund en 

ekki til að selja neytendum, og kom síðan inn á að aukin vörumerkjavitund skilar sér síðan í 

sölu.  

“Þú ert ekki bara að auka brand awareness til að auka brand awareness, þú 
ert að gera það til að auka sölu.” 

(Viðmælandi 4, 18. október 2018)  
 
Tveir viðmælendur tala um að Instagram sé stór þáttur þegar kemur að því að 

endurmarkaðssetja. Þar sem Instagram er í eigu Facebook deila þeir gagnabanka sem hægt er 

að nýta á báðum miðlum. Einn viðmælandi segir frá góðu dæmi um hvernig 

endurmarkaðssetning hjálpaði honum á miðlinum. Hann segiru frá því þegar sett var út 

auglýsing á Instagram þar sem markaðsskilaboðin voru tilkynning um nýja vöru sem var á 

leiðinni til Íslands. Auglýsingin var í myndbandsformi og var myndbandið með upplýsingum 

um nýju vöruna. Þessi auglýsing var látin ganga í eina viku og fékk mikið áhorf. Þrátt fyrir að 

ekki væri hægt að kaupa vöruna í gegnum færsluna jókst vörumerkjavitund og umtal um 

vöruna. Þegar varan kom síðan til landsins þurfti að setja út auglýsingu um komuna. 

Viðmælandi gerði þá markhóp sem innihélt alla þá einstaklinga sem horfu á meira en 25% af 

fyrri auglýsingunni og setti auglýsinguna bara á þann markhóp.  
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“Við tókum bara áhættuna með þessa vöru og auglýstum bara á fólk sem 
hafði engage-að við fyrri auglýsingunna. Varan seldist upp á tveimur dögum 
og ég held að það sé bara því að þeir sem horfðu á auglýsinguna meira en 
25% var fólk sem hafði nú þegar áhuga á vörunni og fannst hún spennandi.” 

(Viðmælandi 1, 16. október 2018) 
 
Síðasta spurning viðtalanna var um hvar viðmælendur sæu Instagram eftir tvö til fimm ár. Einn 

viðmælandi sagðist ekki hafa trú á því að Instagram væri til eftir fimm ár, hann trúði því að þá 

verði komið einhver nýr miðill sem hafði tekið yfir Instagram líkt og gerðist á vissan hátt með 

Snapchat. Þó sögðu þrír af fjórum viðmælendum að Instagram væri ekki að fara neitt og að 

miðillinn ætti bara eftir að stækka með árunum.  

“Maður sér að eldri markhópurinn er að taka rosa hratt við sér þannig ég 
held að við munum klárlega vinna meira með Instagram á næsta ári og 
næstu tveimur árum eftir það allavegana.”  

(Viðmælandi 2, 8. nóvember 2018)  

7.4. Umræða rannsóknar 1 
Við greiningu viðtala var fljótt hægt að sjá rauðan þráð, þar sem allir viðmælendur voru 

sammála um að Instagram sé nothæft tól í markaðssamskiptum fyrirtækja. Viðhorf viðmælenda 

á Instagram var jákvætt og nýttu allir viðmælendur sér miðilinn á einn eða annan hátt í 

markaðsstefnu fyrirtækisins. Þeir töluðu um að miðillinn sé líflegur og skemmtilegur sem gefur 

fyrirtækjum möguleika á að sýna á sér nýja hlið eins og með til dæmis að nýta sér Instagram 

sögur möguleikann til að sýna starfsfólkið eða á bakvið tjöldinn. Viðmælendur voru flestir á 

sama máli þegar talað var um markhópa, en viðmælendur segja að sá markhópur sem skili sér 

hvað bestri svörun sé fólk á aldrinum átján til þrjátíu ára. Þetta sé markhópur sem þeir leggja 

áherslu á þegar auglýst er á Instagram þar sem þessi hópur á það til að eyða miklum tíma í 

snjallsímanum og á samfélagsmiðlum. Fari fyrirtæki þá leið að nýta sér Instagram í sínum 

markaðssamkiptum þurfi að gera það skipulega og vandlega. Instagram er myndrænn miðill þar 

sem gæði markaðsefnisins skipta miklu máli. Vörumerki geta átt í hættu á að skaða 

vörumerkjaímynd sína sé miðillinn ekki nýttur á skipulagðann hátt. Viðmælendur töluðu um að 

Instagram sé mikilvægur miðill hjá þeirra fyrirtækjum þegar kemur að vörumerkjavitund og 

styrkingu viðskiptatengsla við neytendur. Komi fyrirtæki vel fram á miðlinum geti það haft 

jákvæð áhrif á vörumerkjavirði fyrirtækisins í hug neytenda. Allir viðmælendur töluðu um að 

Instagram gæfi þeim greinanleg gögn sem síðar væru nýtt til endurmarkaðssetningar og 

markhópagreiningar. Þar sem Instagram er í eigu samfélagsmiðlarisans Facebook, er hægt að 
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nýta sér gögn sem koma frá auglýsingum á Instagram. Sem dæmi um þau gögn sem hægt er að 

nýta eru; hverjir líka við færslur og hverjir horfa á myndbönd sem fyrirtæki setja út. Síðan er 

hægt að endurmarkaðssetja viðeigandi efni á þá einstaklinga á bæði Instagam og Facebook. 

Þrátt fyrir að aðeins einn viðmælandi talaðu um að hann gæti sagt með vissu að miðillinn leiði 

til sölu hjá sér og sínu fyrirtæki töluðu þrír af fjórum viðmælendum um að þeir nýttu sér 

miðilinn frekar sem tól til að auka vörumerkjavitund og viðskiptatengsl við neytendur. Þegar 

rannsakandi spurði um kaupferli neytenda og áhrif Instagram á ferlið töluðu viðmælendur um 

að þrátt fyrir að það sé ekki hægt að setja samasem merki á milli Instagram og sölu þá spili 

miðillinn hlut í vörumerkjavitund sem síðar skilar sölu. Þeir viðmælendur sem notuðu miðilinn 

í minni mæli en þeir vildu sögðu það á stefnuskránni að auka notkun og fara að nýta sér miðilinn 

meira og betur á komandi mánuðum og árum. Þrír viðmælendur töluðu um að miðillinn væri 

ekki að fara neitt og ætti bara eftir að stækka á komandi árum því þurfi fyrirtæki að nýta sér 

Instagram í sínum markaðssamskiptum.  

Markmiðið með þessari rannsókn var að komast að því hvert viðhorf markaðsfólks og 

sérfræðinga sé á notkun Instagram í markaðssamskiptum. Niðurstöðurnar sem komu úr 

rannsókn 1 gefa innsýn í hug viðmælenda og verður athyglisvert að bera niðurstöður úr 

rannsókn 1 við niðurstöður sem koma úr rannsókn 2. Niðurstöður úr báðum rannsóknum verða 

dregnar saman til að mynda eina heildarniðurstöðu. 

7.4.1. Styrkleikar rannsóknar 1 

Rannsókn 1 hefur þann styrkleika að viðmælendur notast við Instagram í sínum markaðsmálum 

og hafa gert í nokkurn tíma. Viðmælendur starfa allir í markaðsmálum og hafa því gögn og 

persónulega þekkingu til þess að geta gefið sitt álit með faglegum hætti. Enginn af 

viðmælendum starfar á sama markaði og var aldur viðmælenda frá 26 ára upp í 45 ára. Það 

gefur víðari sýn á hvernig fyrirtæki og markaðsfólk horfa á og nálgast Instagram í 

markaðssamskiptum. Þrátt fyrir að spurningar hafi verið skrifaðar fyrirfram voru þær einungis 

viðmið til þess að gefa viðmælendum svigrúm svo þeir hafi tök á því að koma þekkingu sinni 

á framfæri á sem náttúrulegastan hátt.  

7.4.2. Veikleikar rannsóknar 1 

Veikleikar rannsóknar 1 er þýðið. Viðmælendur voru einungis fjórir og endurspegla ekki álit 

alls markaðsfólks á Íslandi. Einnig hafði rannsakandi ekki tök á því að ná viðtali við neinn 

kvenmann sem starfar í markaðsmálum sem gæti haft áhrif á hvernig viðhorfið er á Instagram. 

Það skal einnig taka fram að einn af viðmælendum er samstarfsmaður rannsakanda.  
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8. Rannsókn 2 
Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd, viðmælendur og úrvinnslu gagna í rannsókn 2 

ásamt því að teknar verða saman helstu niðurstöður og umræður. Lögð var fram 

spurningakönnun fyrir almenning og er því rannsókn 2 megindleg rannsókn. Tilgangur 

rannsóknar 2 var að skoða viðhorf almennings á auglýsingum fyrirtækja á Instagram. Við lok 

rannsóknar 1 taldi rannsakandi nauðsynlegt að skoða viðhorf almennings svo til þess að geta 

svarað rannsóknarspurningunni að fullu. Megindlegar rannsóknir gefa rannsakanda töluleg 

gögn sem nýtast í greiningarvinnu og rökfærslu við niðurstöðu á rannsókn.  

8.1. Þátttakendur 
Rannsakandi deildi vefslóð á spurningakönnunina á Facebook og Instagram, þar sem hann bað 

vini og vandamenn að svara samviskusamlega. Rannsakandi óskaði eftir því að vinir og 

vandamenn myndu hjálpa rannsakanda að dreifa könnuninni svo hægt væri að fá fjölbreyttara 

og markvísara þýði. Svarendum bauðst að taka þátt í rannsókninni á meðan hún stóð en var hún 

framkvæmd dagana 19. apríl til 25. apríl, eða í sex daga. Svarendum var kynnt að könnunin 

væri nafnlaus og ekki væri hægt að rekja svör til einstaklinga og var það gert svo svarendur 

myndu svara heiðarlega og eftir bestu getu. 

8.2. Framkvæmd og úrvinnsla  
Spurningarkönnunin samanstóð af 11 spurningum sem samdar voru út frá rauðum þræði sem 

myndaðist við greiningu á viðtölum. Við greiningu á viðtölum kom fram rauður þráður sem 

rannsakandi sá þörf á að skoða nánar. Spurningarnar eru skrifaðar með þeim hætti að þær gefa 

rannsakanda hugmynd um hvert álit almennings er á markaðssamskiptum fyrirtækja á 

Instagram. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að leggja spurningakönnunina fram á hlutlausan 

hátt svo svörun myndi spegla hlið almennings sem best. Einnig tók rannsakandi fram í inngangi 

könnunar að engin svör væru rekjanleg til einstaklinga og svarendur gætu hætt svörun hvenær 

sem er í þeim tilgangi að forðast að hafa áhrif á niðurstöður. 

Fyrstu tvær spurningarnar voru um aldur og kyn. Þær spurningar voru lagðar fram svo hægt 

verður að sjá í greiningu hver mismunurinn sé á milli aldurs- eða kynhópa. Það var síðan 

spurning þrjú sem var “ Notar þú samfélagsmiðilinn Instagram?”. Sé spurningunni svarað 

neitandi eyðast öll svör hjá þeim svarenda, þar sem svarandi getur ekki svarað komandi 

spurningum um markaðssamskipti fyrirtækja á Instagram af eigin reynslu. 
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8.3. Niðurstöður úr rannsókn 2 
Heildarfjöldi svarenda úr spurningakönnuninni voru 401 og kynjahlutfallið nokkuð jafnt, þó 

voru konur í meirihluta. Af 401 þáttakendum voru 55% eða 217 svarenda konur og voru 45% 

eða 180 svarenda voru karlar. Alls voru 0,25% eða 1 þáttakandi sem flokkaði sig hvorki sem 

karl né konu og valdi „annað“. Sú svörun verður ekki tekin með í greiningu þar sem svörunin 

er ekki næg til þess að rannsakandi geti dregið niðurstöðu um hegðun eða skoðun þess.  

 
Graf 2 - Kynjahlutfall 

Það voru 397 einstaklingar sem svöruðu um aldur. Hópur svarenda er fjölbreyttur á bæði aldri 

og kyni. Mesta svörunin kom frá aldurhópnum 19 – 29 ára. 

 
Graf 3 - Aldursdreifing eftir kynjum 
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8.3.1. Hverjir eru á Instagram? 

Aðspurðir hvort þeir noti samfélagsmiðilinn Instagram svöruðu 380 af 395, eða 96% 

þátttakenda játandi. Sá hópur þáttakenda sem skar sig út í þessari spurningu voru karlar sem 

komnir eru yfir sextugt, þar sem 7 af þeim svöruðu neitandi aðspurðir hvort þeir noti Instagram. 

Í komandi niðurstöðum í ritgerðinni verður svörun þeirra sem svöruðu spurningunni neitandi 

ekki teknar með í niðurstöður þar sem þau notast ekki við miðilinn og því geta ekki svarað til 

um sína hegðun þar.  

 
Graf 4 - Notkun Instagram 

Þegar skoðað er hverjir þátttakenda eru að nota Instagram kom í ljós að svörunin dreifist vel 

yfir aldur og kyn. Þegar þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir notast við miðilinn sögðust 

71% svarenda skoða miðilinn einu sinni á dag eða oftar og voru svarendur yngri en 40 ára þar 

í miklum mæli. Af þeim þátttakendum sem svöruðu sjaldnar en einu sinni í viku er 

aldurshópurinn 60 ára og eldri í meiri hluta. Þegar skoðað er kynjahlutfall svarenda við þessa 

spurningu svöruðu 156 eða 74% kvenna að þær skoði miðilinn einu sinni eða oftar á dag, á 

meðan 115 eða 68% karla svöruðu á sama máta. 
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Graf 5 - Virkni á Instagram 

8.3.2. Áhrif Instagram á kaupferli neytenda  

Spurt var hvort auglýsing á Instagram hafi leitt til þess að þátttakendur hafi keypt auglýsta vöru 

og svaraði meira en helmingur svarenda játandi. Þegar skoðaður er munur á milli kynja í þessari 

spurningu var kynjahlutfall jafnt. Sá aldurshópur sem svaraði hvað mest neitandi er fólk eldra 

en 60 ára þar sem aðeins 37% svarenda sögðu auglýsingu á miðlinum hafa leitt til kaupa.  

 
Graf 6 - Hefur auglýsing á Instagram haft áhrif á kauphegðun 
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir telji mikilvægt að fyrirtæki deili skemmtilegu og fræðandi 

efni á Instagram og var meirihluti svarenda sem voru sammála eða mjög sammála, eða 74% af 

heildarsvörun. Skoðað var hvernig svörun er á milli aldurshópa og dreifni nokkuð jöfn. Svörun 

var skoðuð út frá kyni og voru karlar almennt meira sammála fullyrðingunni frekar en konur.  

 
Graf 7 - Mikilvægi á skemmtilegs og fræðandi efnis 

8.3.3. Áhrif á vörumerkjaímynd  

Spurt var hvort þátttakendur horfi jákvæðari augum á fyrirtæki ef það deili skemmtilegu efni á 

Instagram. 379 svöruðu spurningunni og voru 295 eða 77% svarenda sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni. Dreifing svara á aldur var jöfn en voru þáttakendur á aldursbilinu 30 

– 39 ára með hæsta hlutfall, eða 49% þeirra sem svöruðu mjög sammála. 

 
Graf 8 - Hefur skemmtilegt markaðsefni áhrif á vörumerkjaímynd? 
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Því næst var spurt um hvort þátttakendur horfi jákvæðari augum á fyrirtæki ef það deilir 

fræðandi efni á Instagram voru 73% svarenda sammála eða mjög sammála. Hér var dreifni 

aldurs jafnari en í spurningunni hér að ofan.  

 
Graf 9 - Áhrif fræðandi efnis á vörumerkjaímynd 
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8.3.4. Áhrif á kauphegðun 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála þeir eru þeirri fullyrðingu að þeir séu líklegri til þess 

að versla við vörumerki sé það með skemmtilegt og viðeigandi efni á Instagram og svöruðu 

278 eða 79% svarenda að þau séu sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu. Nokkuð jafnt 

hlutfall var á milli karla og kvenna í þessari spurningu. 

39%
37%

17%

6%

1%

33%

40%

21%

5%
1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mjög sammála Sammála Hvorki né Ósammála Mjög ósammála

Ég horfi jákvæðari augum á fyrirtæki ef það er með fræðandi efni á Instagram.

Karlar Konur



  Rannsókn 2 

  32 

 
Graf 10 - Skemmtilegt og viðeigandi efni og kauphegðun 
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eða 71% svarenda vera sammála eða mjög sammála því. Þessar spurningar lagði rannsakandi 

fyrir til þess að sjá hver áhrif efnis sem fyrirtæki setja út séu á kauphegðun neytenda. Þegar 

horft er yfir svörun þátttakenda er ekki hægt að segja hvort fræðandi eða skemmtileg efni hafi 

meiri áhrif en þó hægt að segja neytendur eru líklegri til þess að versla við fyrirtæki sé fyrirtæki 

með þess háttar markaðsefni. 

 
Graf 11 - Fræðandi efni og kauphegðun 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

18 ára og yngri 19 - 29 ára 30 - 39 ára 40 - 49 ára 50 - 59 ára 60+ ára

Ég er líklegri til að versla við fyrirtæki ef það er með skemmtilegt og viðeigandi 
efni á Instagram

Mjög sammála Sammála Hvorki né Ósammála Mjög ósammála

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

18 ára og yngri 19 - 29 ára 30 - 39 ára 40 - 49 ára 50 - 59 ára 60+ ára

Ég er líklegri til að versla við fyrirtæki ef það er með fræðandi efni á Instagram.

Mjög sammála Sammála Hvorki né Ósammála Mjög ósammála



  Rannsókn 2 

  33 

Að lokum var spurt hvort Instagram aðgangur fyrirtækis hafi verið ástæðan fyrir því að 

þátttakandi hafi valið eitt fyrirtæki fram yfir annað. Spurningunni svöruðu 381 einstaklingar og 

svöruðu 174 eða 46% einstaklingar því játandi. Það voru 42% karla sem svöruðu játandi en 

aðeins 35% kvenna með sama svari, hærra hlutfall var hjá konum í valflokknum er ekki viss, 

eða um 22% og sögðust 19% karla ekki vera vissir hvort Instagram aðgangur fyrirtækis hafi 

verið ástræðan. Hér má sjá dreifingu svara út frá aldurshópum. 

 
Graf 12 - Áhrif Instagram á val vörumerkja 
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fyrirtækja hafa mismikil áhrif þegar kemur að vali á milli vörumerkja en sagði meiri hluti að 

slíkur aðgangur hafi leitt til þess að eitt vörumerki var valið fram yfir annað.  

8.4.1. Styrkleikar rannsóknar 2 

Í upphafi spuringalistans var lagt skýrt fram fyrir svarendum að rannsóknin sé nafnlaus og svör 

eru órekjanleg til einstaklinga, það var svo að þátttakendur gætu gefið heiðarleg svör. Einnig 

var þáttakendum tilkynnt að öllum sé frjálst að hætta svörun hvenær sem er, svo enginn væri 

tilneyddur til þess að svara öllum spurningunum. 

8.4.2. Veikleikar rannsóknar 2 

Rannsakandi dreifði spurningakönnuninni einungis á sínum samfélagsmiðlum. Þegar 

dreifileiðin er einungis í tengslaneti rannsakanda getur það haft áhrif á mengið þar sem 

þáttakendur endurspegla ekki álit þjóðarinnar. Þegar horft er yfir svörun má þó sjá að hópur 

þátttakenda er fjölbreytilegur og góð dreifing á aldurshópum og kynjahlutfall í góðu jafnvægi.  
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9. Umræður og ályktanir 
Það er greinilegt að samfélagsmiðillinn Instagram er nothæft tól þegar kemur að 

markaðssamskiptum. Það er ekki sama hvernig eða við hvern þú talar á Instagram og því þurfi 

markaðsskilaboðin að vera sérsniðin fyrir hvern markhóp fyrir sig. Instagram, líkt og margir 

stafrænir miðlar, geta gefið markaðsfólki greinanleg gögn sem hægt er að nýta til 

markhópagreiningar og síðan endurmarkaðssetningar. Þrátt fyrir að kjarnamarkhópurinn á 

Instagram sé fólk yngra en 30 ára sýna niðurstöður spurningarkönnunar að á miðlinum er hægt 

að finna alla aldurshópa og er hegðun á miðlinum breytileg á milli þeirra. Yngri markhópar eru 

meðtækilegri hvað varðar auglýsingar á miðlinum en leggur þó sá markhópur einnig mikla 

kröfu á skemmtilegt og aðsniðið markaðsefni. Miðillinn er gott markaðstól sem gefur 

fyrirtækjum tækifæri á að byggja upp vörumerkjavitund, vörumerkjaímynd og 

viðskiptasamband sitt við neytendur með skilvirkum markaðsskilaboðum. Það er mikilvægt að 

fyrirtæki taki miðilinn alvarlega og deili einungis skilvirku markaðsefni sem er skemmtilegt og 

fræðandi í augum neytenda. Instagram hefur mis mikil áhrif á kauphegðun, en með góðum 

markaðssamskiptum er hægt að hafa áhrif á kauphegðun neytenda og eru neytendur eru líklegri 

til þess að versla við fyrirtæki sem deila skemmtilegu og fræðandi efni á miðlinum. Þekkist að 

Instagram aðgangur fyrirtækis hafi haft áhrif á ákvörðunartöku þegar kemur að velja á milli 

vörumerkja á kaupum. Það er ekki hægt að segja með vissu hvar miðillinn mun standa á næstu 

árum eða hvort hann muni standa, en þetta öfluga markaðstól er eitthvað sem markaðsfólk má 

ekki láta framhjá sér fara. 

9.1. Niðurstöður 
Markmiðið með þessari rannsókn var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum. 

„Hver er ákjósanleg notkun Instagram í markaðssamskiptum?“ 
 
Ákjósanleg notkun á Instagram í markaðssamskiptum er að nýta miðilinn til uppbyggingar á 

vörumerkjaímynd, vörumerkjavitund og betra viðskiptasambandi við neytendur. Instagram 

gefur vörumerkjum tækifæri á eiga skilvirk samskipti við neytendur sem ýtir undir jákvætt 

viðhorf til vörumerkisins og bætir vörumerkjaímynd. Þar sem miðillinn er stafrænn gefur hann 

vörumerkjum tækifæri á því að afla gagna sem hjálpa markaðsfólki þegar kemur að 

markhópagreina og endurmarkaðssetja til þess markhóps.Miðillinn er myndrænn og því góð 

leið til að koma vörumerkinu á framfæri á skemmtilegan og stílhreinan hátt. Það markaðsefni 
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sem fer á miðilinn þarf að vera úthugsað og sérsniðið að þeim markhóp sem vörumerki vilja ná 

til. Séu vörumerki með skipulögð markaðsskilaboð á miðlinum ásamt góðri 

markahópagreiningu getur það haft áhrif á kaupákvörðunarferli neytenda.  

„Hverjir eru helstu kostir Instagram í markaðssamskiptum?“ 
 

Samfélagsmiðillinn Instagram er einn af stærstu samfélagsmiðlum í heiminum í dag, með 

rúmlega einn milljarð virkra notenda á mánuði. Miðillinn gefur vörumerkjum tækifæri til að 

auka sýnileika sinn með fjölbreyttum leiðum, líkt og auglýsingum og auka viðskiptatengsl. Það 

er hægt að staðfæra auglýsingar svo einungis viðeigandi markhópur sjái þær, sem eykur líkurnar 

á því að vörumerki nái að tala við viðeigandi markhóp með skilvirkum hætti. Miðillinn er 

stafrænn og því aflar hann gagna til þess hjálpa markaðsfólki að markhópagreina og síðar 

endurmarkaðssetja. 

9.2. Hagnýtar tillögur til stjórnenda 
Í þeirri von að niðurstöður verði að gagni fyrir markaðsfólk og þeim sem sinna 

markaðssamskiptum vörumerkja vill rannsakandi setja niðurstöður upp myndrænt. Þessi mynd 

er ætluð sem yfirlit yfir niðurstöður rannsóknarinnar. 

 
Mynd 5 - Hagnýtar upplýsingar fyrir markaðsfólk 
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9.3. Frekari rannsóknir 
Rannsakanda þætti áhugavert að endurtaka rannsóknina með stærra mengi, þar sem yrðu tekin 

fleiri viðtöl við sérfræðinga ásamt því að fleiri þátttakendur yrðu í spurningarkönnun til að sjá 

betur hvert viðhorf þeirra sé á notkun Instagram í markaðsmálum. Það væri einnig gaman að 

finna viðmælendur sem notast ekki við Instagram í sínu markaðsstarfi og hver sé ástæða þess 

að Instagram sé ekki notað í markaðsstarfi þeirra. Rannsakanda þætti einnig gaman að sjá 

raundæmi þar sem fyrirtæki, sem aldrei hefði notast við Instagram í markaðssamskiptum sínum, 

myndi leyfa rannsakanda að fylgjast með þróun frá fyrsta degi við notkun samfélagsmiðilsins 

og greina síðan gögn út frá því. Það væri einnig áhugavert að skoða hvort Instagram geti haft 

varanleg áhrif á atriði eins og vörumerkjatryggð og langtímaviðskiptasamband við neytendur.  
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11. Viðaukar 

11.1. Viðtalsrammi 
1.  Til að byrja með, getur þú sagt mér aðeins frá þér? Bakgrunnur, starfstitill og dagleg störf 

2.   Notast þú við samfélagsmiðilinn Instagram í markaðssamskiptum hjá þínu fyrirtæki? og 

hver er þín skoðun á notkun Instagram í markaðssamskiptum 

3.   Geturðu sagt þitt álit á kostum IG til að hafa áhrif á vörumerkjavirði? En göllum 

4.   Geturðu sagt þitt álit á kostum IG til að hafa áhrif á kaupferli? En göllum 

5.  Telur þú að markaðssamskipti á IG hafi ólík áhrif á neytendur eftir neytendamarkaði? Ef já, 

hvers vegna og á hvaða hátt? 

6.  Hverja telur þú framtíð Instagram sem markaðstól og í markaðssamskiptum sé? 
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11.2. Upplýsingabréf 
 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða og skyggnast inn í hug markaðsfólks og viðhorf þeirra 

gagnvart samfélagsmiðlinum Instagram í markaðssamskiptum. 

Um er að ræða rannsóknarverkefni sem er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði með 

áherslu á markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst. 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Brynjar Þór Þorsteinsson lektor við Háskólann á Bifröst. 

Rannsakandi óskar eftir viðtali við þig og í framhaldinu samþykki þínu til að nota niðurstöður 

viðtals í verkefnið og hugsanlega nota beinar tilvitnanir. 

Rétt er að fram komi hér að þú getur hvenær sem er dregið samþykki þitt til baka þar til 

verkefnið verður birt 2. maí 2019 eða óskað nafnleyndar. Eins getur þú kosið að svara ekki 

einstökum spurningum, án skýringa. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi viðtalið, notkun þess í ritgerðinni eða eitthvað annað 

sem þú vilt koma á framfæri, getur þú haft samband við Elvar Andra, elvarg15@bifrost.is 

Upptökur á viðtölum og endurskrifun verða ekki gerð opinber, og verða þau meðhöndluð sem 

trúnaðargögn. 

Ég undirrituð/undirritaður gef Elvari Andra Guðmundssyni leyfi til að nota afrakstur viðtalsins 

og tilvitnanir í rannsóknarverkefni sitt. Ég hef kynnt mér þær upplýsingar sem fram koma hér 

að ofanverðu og skil hvað um ræðir og hvaða hugsanleg áhrif viðtalið mun hafa í rannsókn 

þessari. 

 

 

Undirskrift viðmælanda:     Dagsetning og staður 

____________________________   ____________________________ 

 

Netfang og/eða símanúmer: 

____________________________ 

 

Undirskrift rannsakenda:      Netfang rannsakenda:  

____________________________   ____________________________ 

 

 

 

  Ég óska eftir nafnleynd 
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11.3. Spurningarkönnun fyrir vef 

11.3.1. Inngangur 

Kæri þátttakandi, 

 

Rannsókn þessi eru unnin af nemanda í Viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að athuga þætti sem snúa að samfélagsmiðlinum Instagram í 

markaðssamskiptum. 

 

Vinsamlegast svaraðu eftir bestu samvisku. Það tekur um 5 mínútur að svara 

spurningalistanum. Ekkert af þessum upplýsingum eru rekjanlegar til þín sem persónu og þér 

er frjálst að hætta þáttöku hvenær sem er.  

 

Hafir þú eitthvað út á þessa könnun að setja eða vilt koma einhverjum ábendingum áleiðis er 

tölvupóstfang mitt elvarg15@bifrost.is 

 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna,  

Elvar Andri Guðmundsson 

 

11.3.2. Spurningar 

1. Hvert er kyn þitt? 

° Karl 

° Kona 

° Annað  

2. Hver er þinn aldur? 

° 18 ára eða yngri 

° 19-29 ára 

° 30-39 ára 

° 40-49 ára 

° 50-59 ára 

° 60+ ára 

3. Notar þú samfélagsmiðilinn Instagram? 

° Já 
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° Nei 

4. Hversu oft í viku notar þú Instagram? 

° Oft á dag 

° Einu sinni á dag 

° 4-6 sinnum í viku 

° 1-3 sinnum í viku 

° Sjaldnar 

5. Hefur auglýsing á Instagram leitt til þess að þú keyptir auglýsta vöru? 

° Já 

° Nei 

° Er ekki viss 

6. Það er mikilvægt að fyrirtæki deili skemmtilegu og fræðandi efni á Instagram. 

Hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni hér að ofan? 

° Mjög sammála 

° Sammála 

° Hvorki né 

° Ósammála 

° Mjög ósammála 

7. Ég horfi jákvæðari augum á fyrirtæki ef það er með skemmtilegt efni á Instagram. 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? 

° Mjög sammála 

° Sammála 

° Hvorki né 

° Ósammála 

° Mjög ósammála 

8. Ég horfi jákvæðari augum á fyrirtæki ef það er með fræðandi efni á Instagram. 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? 

° Mjög sammála 

° Sammála 

° Hvorki né 

° Ósammála 

° Mjög ósammála 
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9. Ég er líklegri til að versla við fyrirtæki ef það er með skemmtilegt og viðeigandi efni á 

Instagram. 

Hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni hér að ofan? 

° Mjög sammála 

° Sammála 

° Hvorki né 

° Ósammála 

° Mjög ósammála 

10. Ég er líklegri til að versla við fyrirtæki ef það er með fræðandi efni á Instagram. 

Hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni hér að ofan? 

° Mjög sammála 

° Sammála 

° Hvorki né 

° Ósammála 

° Mjög ósammála 

11. Hefur Instagram aðgangur verið ástæðan fyrir því að þú valdir eitt fyrirtæki fram yfir annað? 

° Já 

° Nei 

° Er ekki viss 

 

 

 



  Viðaukar 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


