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Ágrip 

Þessi ritgerð hefur það markmið að skilgreina hugtakið vöruinnsetning (e. product 

placement) og samtengingu hennar við tónlist, markaðsfræði og neytendur. Kafað 

verður í hugtök innan markaðsfræði ásamt því að skoða hvernig neytendur hegða 

sér í neysluferlinu og hvort þeir hafi tilhneigingu til að bregðast við þeim 

skilaboðum sem fyrirtæki eru að senda. 

Sett var fram ein meginrannsóknarspurning: „Hvaða áhrif hefur 

vöruinnsetning í tónlist á kauphegðun ungs fólks?“ Til að getað svarað henni sem 

best voru settar fram fjórar undirspurningar: „Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í 

tónlist á vörumerkjavirði fyrirtækja?“, „Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á 

vörumerkjaþekkingu (vitund og ímynd) ungs fólks?“, „Hvernig er viðhorf ungs fólks 

til vöruinnsetningar í tónlist?“ og „Eru fyrirtæki samfélagslega ábyrg við 

framsetningu á vöruinnsetningu í tónlist? 

Notast var við blandaða rannsóknaraðferð sem felst í notkun á bæði 

eigindlegri og megindlegri aðferð. Í megindlega hlutanum var framkvæmd 

spurningalistakönnun á Facebook, þar sem leitað var eftir svörum hjá neytendum 

á aldrinum 16-29 ára. Alls bárust 195 svör sem voru greind og sett saman í 

tölfræðilegar niðurstöður. Í eigindlega hlutanum voru tekin viðtöl við þrjá 

viðmælendur sem hafa þekkingu á markaðsfræði, vöruinnsetningu og tónlist í 

gegnum nám og starf og gátu svarað að þeirra mati hver tilgangur vöruinnsetninga 

væri og hvaða áhrif hún hafi á neytendur. 

Helstu niðurstöður sýna fram á að meirihluti ungs fólks á aldrinum 16-29 

tekur almennt eftir vöruinnsetningu í tónlist og hefur jákvætt viðhorf gagnvart 

henni. Jafnframt sýna niðurstöður rannsóknar fram á að vöruinnsetning í tónlist 

hafi áhrif á vörumerkjavitund, vörumerkjaímynd og kauphegðun ungs fólks, þar 

sem ungt fólk man frekar eftir vörumerkjum sem það hefur séð eða heyrt í tónlist, 

ásamt því að vera líklegra til að kaupa vörumerkin. Einnig sýndu niðurstöður að 

fyrirtæki á Íslandi þurfa að vera samfélagslega ábyrg við framsetningu á 

vöruinnsetningu vegna siðferðislegra mála og lagasetningu sem varða t.d. börn, þó 

geti vöruinnsetningar erlendis haft áhrif þar sem reglur og lög eru mismunandi. 

Niðurstöðurnar voru síðan settar í samhengi í umræðukafla og dregin fram 

heildarmynd á því ferli sem felst í nálgun neytenda við vöruinnsetningu í tónlist. 
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Abstract 

This research main objective is to define the concept “Product Placement”, and 

how it‘s connected to music, marketing, and consumers. Concepts within 

marketing will be discussed along with how a consumer behaves in the buying 

process and whether they have the urge to respond to messages companies are 

sending. 

The main research question that was established was “What impact does 

product placement in music have on young people’s buying behavior?”, to answer 

the main research question four following questions were established “what 

impact does product placement in music have on companies brand equity?”, 

“What impact does product placement in music have on young people’s brand 

knowledge (awareness and image)?”, “how is young people’s attitude towards 

product placement in music?”, and “are companies socially responsible when 

implementing product placement in music?” 

Mixed methods were used to answer research questions, that is both 

qualitative and quantitative methods. In quantitative section survey was carried 

on Facebook, seeking out answers from consumers aged between sixteen to 

twenty-nine, and overall received 195 answers that were analyzed and presented 

in statistical results. In qualitative section, interviews were carried out on three 

individuals which had knowledge about marketing, product placement and music 

through their study and work, and could answer from their point of view, the 

purpose of product placement and the impact of product placement on 

consumers. 

The primary results show that the majority of young people at the age of 

sixteen to twenty-nine generally notice product placement in music and have a 

positive attitude towards the placement. At the same time, research results show 

that product placement in music impacts brand awareness, brand image and 

buying behavior of young people, where young people rather remember brands 

they have seen and heard in music along with being more likely to buy the brands. 

Results also showed that companies in Iceland need to be socially 

responsible with the presentation of product placement because of moral and 

legal issues that concern e.g. children, though effect from product placement can 
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come from foreign countries that have different laws and regulations. The results 

were then put in context in the discussion section and highlighted the overall 

picture of the process of the consumer getting exposed to product placement in 

music. 

 
Keywords: Marketing, marketing mix, social responsibility, brand management, 
brand equity, brand knowledge, brand image, integrated marketing 
communication, promotion mix, product placement, music, consumer behavior, 
consumer buying behavior 
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1 Inngangur 

Rekja má sögu söngs og tóna alveg til forsögulegra tíma, þar sem rannsóknir hafa 

sýnt fram á tóniðkun frumstæðra þjóða með til dæmis söng mæðra til barna 

sinna (Jón Þórarinsson, 2012, bls. 7). Í dag er tónlistarbransinn að aðlagast 

markaðsbreytingum vegna tæknilegra nýjunga við dreifingu og framleiðslu á 

tónlist ásamt vendingu þegar kemur að því hvernig fólk hlustar á tónlist (Craig, 

Flynn og Holody, 2017, bls. 1). Tónlistarfólk er einnig í mun meira mæli farið að 

koma vörumerkjum að í tónlist sinni vegna persónulegra, listrænna eða 

fjárhagslegra hvata (Ferguson og Burkhalter, 2015, bls. 47; Vaerenbergh, 2017, 

bls. 151). 

Finna má vöruinnsetningar (e. product placement) vítt og breitt í mismunandi 

tegund af tónlist en innsetningar í hip-hop tónlist hafa hlotið mesta athygli 

undanfarin ár (Ferguson og Burkhalter, 2015, bls. 47). 

Rannsókn þessi er gerð til að fá dýpri skilning á vöruinnsetningu í tónlist 

og áhrifum hennar á ungt fólk en meðal annars er kannað hvort fyrirtæki séu 

samfélagslega ábyrgð við framsetningu á vöruinnsetningu í tónlist. 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif vöruinnsetning í tónlist 

hefur á kauphegðun ungs fólks, þ.e.a.s. hvort vöruinnsetning í tónlist ýti undir 

(dragi úr) eða hafi engin (marktæk) áhrif á kauphegðun ungra neytenda. Í 

kjölfarið er verið að rannsaka hvaða áhrif vöruinnsetning í tónlist hafi á 

vörumerkjavirði fyrirtækja. Til að finna svör við áhrifum tónlistar á kauphegðun 

og vörumerkjavirði þarf að fá dýpri skilning á því hvernig vörumerki eru 

staðfærð í huga ungra neytenda. Því þarf að rannsaka áhrif vöruinnsetninga í 

tónlist á vörumerkjaþekkingu, það er hvort vörumerkjavitund og -ímynd hjá 

ungu fólki aukist, minnki eða hvort innsetning hafi engin áhrif eða engin 

marktæk áhrif. Í samhengi við þetta þarf einnig að kanna viðhorf ungs fólks 

gagnvart vöruinnsetningu í tónlist.  

Í fræðilega kaflanum verður byrjað að gera því skil hvað markaðsfræði 

stendur fyrir, þar næst verður fjallað um vörumerki, tilgang þeirra og stjórnun. 

Út frá því verður fjallað um samskipti fyrirtækja við neytendur. Síðan verður 

fjallað ítarlega um vöruinnsetningu og hvernig hún kemur fram í tónlist og að 
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lokum verður fjallað um neytendahegðun áður en farið verður í aðferðafræði 

rannsóknarinnar, niðurstöður og umræður. 

 

Þær rannsóknarspurningar og tilgátur sem voru settar fram eru settar fram 

hér að neðanverðu en þeim verða gerð betri skil í aðferðafræði-, niðurstöðu og 

umræðukafla. 

 

1.1 Rannsóknarspurningar 

• Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á kauphegðun ungs fólks?  

• Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á vörumerkjavirði fyrirtækja? 

• Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á vörumerkjaþekkingu (vitund og 

ímynd) ungs fólks? 

• Hvernig er viðhorf ungs fólks til vöruinnsetningar í tónlist? 

• Eru fyrirtæki samfélagslega ábyrg við framsetningu á vöruinnsetningu í 

tónlist? 

1.2 Tilgátur 

H1: Tengsl eru á milli þess að ungt fólk minnist þess að hafa heyrt og séð 

vörumerki í tónlistartexta og -myndbandi og hæfni þeirra til að bera kennsl 

á vörumerki sem það þekkir í tónlistarefni. 

 

H2: Þegar ungu fólki líkar við að heyra og sjá vörumerki sem það þekkir í 

tónlistartextum og -myndböndum tengist það auknum líkum á því að 

einstaklingarnir kaupi vöru eftir að verða varir við hana sem 

vöruinnsetningu í tónlistarefni. 

 

H3: Sterkt samband er á milli áhrifa vöruinnsetninga í tónlistarefni á 

neyslumynstur og viðhorfa ungs fólks til vöruinnsetninga í tónlistarefni 
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2 Markaðsfræði 

Gamla skilgreiningin á markaðsfræði er „að segja frá og selja“ (e. selling and 

telling) og halda því margir að markaðsfræði snúist aðeins um að selja og auglýsa. 

Á hverjum degi er herjað á neytendur með sjónvarpsauglýsingum, vörulistum, 

söluhringingum og tölvupóstum. Að selja og auglýsa er samt sem áður aðeins 

toppurinn á ísjakanum. Nýja skilgreiningin á markaðsfræði er „að fullnægja 

þörfum viðskiptavina“ (e. satisfying customer needs), því ef markaðsfræðingar (e. 

marketers) skilja þarfir viðskiptavina, þróa vörur sem uppfylla aukið 

viðskiptavinavirði ásamt því að verðleggja, dreifa og kynna vörurnar á áhrifaríkan 

hátt, munu vörur þeirra seljast auðveldlega (Kotler, Armstrong, Harris og Piercy, 

2013, bls. 5).  

Amerísku markaðssamtökin (American Marketing Association) skilgreina 

markaðsfræði sem þá athöfn stofnana eða fyrirtækja að skapa, miðla, afhenda og 

skipta á vöru eða þjónustu sem hefur virði fyrir viðskiptavini, samstarfsaðila og 

samfélagið í heild (American Marketing Association, e.d.). 

 

2.1 Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Með einstakri söluaðstöðu, eins og sjá má á mynd 1, er átt við að fyrirtæki hugi að 

þrem þáttum við gerð markaðsáætlana; hagnaði fyrirtækis, löngunum 

viðskiptavina og hagsmunum samfélagsins. Fyrirtæki þurfa að tryggja ávinning 

fyrir sig sjálf og neytendur og ættu því að leggja áherslu á samfélagsábyrgð og 

efnahagslega velmegun með því að starfa með skilvirkum hætti (Kotler, o.fl., 2013, 

bls. 11-12). 
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Mynd 1: Þrír þættir sem liggja að baki samfélagslegri markaðssetningu 

(Kotler o.fl., 2013, bls. 11-12). 

 

2.2 Markaðsáætlanir 

Engin ein markaðsáætlun hentar öllum fyrirtækjum og því þurfa þau að meta 

hvaða markaðsáætlun hentar hverju sinni út frá staðsetningu á markaði til að ná 

samkeppnisforskoti (Kotler o.fl, bls. 549) og byggja upp viðskiptavinamiðað 

vörumerkjavirði. Í víðara samhengi er átt við sambandsmarkaðssetningu (e. 

relationship marketing), þar sem reynt er að skapa persónulega tengingu við 

neytendur og dýpka og víkka markaðsráðana fjóra (e. 4P‘s & marketing mix) við 

aðgerðir á vörumerkjauppbyggingu (e. brand-building markting campaigns) 

(Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 208). 

 

2.3 Markaðsráðarnir sjö 

Farsæl markaðssetning veltur á skilvirkri markaðsáætlun með tilliti til ákveðinna 

lykilþátta sem eru markaðsráðarnir fjórir; vara (e. product), verð (e. price), 

dreifing (e. place) og kynning (e. promotion). Með aukinni fágun í fræðigreininni 

hafa bæst við þrír markaðsráðar; fólk (e. people), ferli (e. process) og áþreifanleg 

sönnunargögn (e. physical evidence) og er heildarsamsetningin því sjö 

markaðsráðar (e. 7Ps) (The Chartered Institute of Marketing, 2009), en hér verður 

aðeins fjórum helstu gerð skil. 

Vara er blanda af áþreifanlegri vöru og óáþreifanlegri þjónustu sem 

fyrirtæki bjóða upp á (Kotler o.fl., 2013, bls. 238). Gæði vara eða þjónustu fara eftir 
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séreinkennum (e. characters) og hæfni vörunnar eða þjónustunnar til að uppfylla 

þarfir og langanir neytenda (Kotler o.fl., 2013, bls. 244). 

Verð er eini markaðsráðinn sem skilar tekjum, allir hinir eru kostnaðarliðir. 

Vara er aðeins virði þess sem neytandi er tilbúinn að greiða fyrir hana. 

Verðlagning hefur áhrif á staðfærslu og verður að fylgja væntu virði og gæðum 

vöru (CIM, 2009). 

Dreifing felur í sér hvar neytendur geta nálgast vöru, í verslunum eða á 

netinu. Vara þarf að vera á hentugri staðsetningu, í viðeigandi magni og á réttum 

tíma, huga þarf einnig að birgðum, geymsluplássi og dreifingarkostnaði. (CIM, 

2009). 

Kynning felur í sér miðlun á heildarstarfsemi fyrirtækja með 

markaðssamskiptum og vörumerkjaþróun til neytenda (CIM, 2009). Tvær 

aðferðir eru notaðar við kynningastarf. Fyrri aðferðin er að þrýsta (e. push) 

vörunni í gegnum verslanir og fá söluaðila til að kynna vöruna. Seinni aðferðin er 

að skapa eftirspurn með kynningarstarfi og toga (e. pull) neytendur í gegnum 

verslanir og þrýsta í leiðinni á söluaðila til að vilja fá vöruna í verslanir (Kotler o.fl., 

2013, bls. 432-433). 

 

Í næsta kafla verður fjallað um vörumerki sem er mikilvægur hluti vöru og 

getur bætt auknu virði við hana (Kotler o.fl., 2013, bls. 245).  
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3 Vörumerki 

Amerísku markaðssamtökin skilgreina vörumerki sem nafn, (e. name) hugtak (e. 

term), merki (e. symbol), hönnun (e. design) eða samblöndu af þessum þáttum sem 

notast er við til að bera kennsl á vörur og þjónustu eins eða fleiri seljanda og 

aðgreina þá frá samkeppnisaðilum (Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 4). 

Samræma má skilgreininguna við lög um vörumerki nr. 45/1997 en í 2. gr er 

eftirfarandi skilgreining á vörumerkjum: „Vörumerki geta verið hvers konar sýnileg 

tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og 

þjónustu annarra“. 

 

3.1 Vörumerkjastjórnun 

Vörumerkjastjórnun felur í sér hönnun, innleiðingu og samþættingu 

markaðsaðgerða, markaðsráða, vörumerkjaauðkenna (e. brand identity/element) 

og annars konar hugrenningatengsla vörumerkja (e. secondary brand association), 

til að byggja upp, mæla og stjórna vörumerkjavirði (e. brand equity). Þannig er 

hægt að staðfæra (e. positioning) og auka sterk (e. strong), jákvæð (e. favourable) 

og einstök (e. unique) hugrenningatengsl hjá neytendum við uppbyggingu 

vörumerkjavirðis sem síðan þarf að varðveita (Keller, Apéria, & Georgson, 2012, 

bls. 43-47). 

 

3.2 Viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði 

Einn af helstu akademísku frumkvöðlum vörumerkjaþróunar, David Aaker, hefur 

skilgreint vörumerkjavirði sem markaðsáhrif einstakra eiginleika vörumerkis, 

ásamt greiningu á vörumerkjavirði í fjórar víddir, sem sjá má á mynd 2. Víddirnar 

eiga að leiðbeina við að þróa, stýra og mæla vörumerki. Þetta eru 

vörumerkjavitund (e. brand awareness), hugrenningatengsl við vörumerki (e. 

brand association), skynjuð gæði (e. perceived quality) og vörumerkjatryggð (e. 

brand loyalty) (Aaker & Joachimsthaler. 2000, bls. 17). Út frá sjónarhorni 

markaðsstarfsemi er almennt litið á þekkingu og tengsl neytenda við vörumerki 

út frá viðskiptavinamiðuðu vörumerkjavirði (e. customer-based brand equity) 

(Keller, 1993). 
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Mynd 2: Víddir vörumerkjavirðis 

(Aaker & Joachimsthaler. 2000, bls. 17). 

 

Skilgreining á viðskiptavinamiðuðu vörumerkjavirði eru mismunandi áhrif 

sem vörumerkjaþekking (e. brand knowledge) hefur á viðbrögð neytenda við 

markaðssetningu vörumerkis. Sagt er að vörumerki hafi jákvæðara eða 

neikvæðara viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði þegar neytendur bregðast betur 

eða verr við markaðsráðum samanborið við þekkta eða óþekkta útgáfu af 

samskonar markaðsráðum vöru eða þjónustu. Góður skilningur markaðsfræðinga 

á viðskiptavinamiðuðu vörumerkjavirði getur gert þeim kleift að taka betri 

markaðsákvarðanir til lengri eða skemmri tíma (Keller, 1993; Keller, Apéria, & 

Georgson, 2012, bls. 54). 

 

3.3 Víddir vörumerkjavirðis   

3.3.1 Vörumerkjaþekking og hugrenningatengsl 

Vörumerkjaþekking skiptist niður í vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd (e. 

brand image). Vörumerkjavitund samanstendur af tveim þáttum. Fyrri þátturinn 

er hæfni neytenda til að bera kennsl á vörumerki (e. brand recognition) eftir að 

hafa heyrt eða séð það áður. Seinni þátturinn er afturkall neytenda eða hæfni 

þeirra til að sækja vörumerki úr minninu (e. brand recall) (Keller, 1993; Keller, 

Apéria, & Georgson, 2012, bls. 58-60). 

Vörumerkjaímynd er hversu sterk, jákvæð og einstök hugrenningatengsl 

neytendur hafa við vörumerki og er skipt upp í þrjá flokka sem eru: eiginleikar, 

ávinningur og viðhorf (Keller, 1993). Tengslin gætu til dæmis skapast út frá 

upplifun eða ályktun um vöru eða þjónustu eða með markaðsstýrðum (e. market-

controlled), munnlegum (e. word-of-mouth) eða sjálföfluðum upplýsingum (Keller, 

1993; Apéria, & Georgson, 2012, bls. 62).  
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Sterk hugrenningatengsl verða þegar neytandi hugsar meira um 

vöruupplýsingar og tengir þær við núverandi vörumerkjaþekkingu. Eiginleikar 

vörumerkis (e. brand attributes) eru þeir sem aðgreina séreinkenni (e. 

features/characters) vöru og þjónustu frá öðrum. Á meðan ávinningur 

vörumerkis (e. brand benefits) er persónubundið virði sem neytendur tengja við 

eiginleika vöru og þjónustu (Apéria, & Georgson, 2012, bls. 63).  

Jákvæð hugrenningatengsl eru viðhorf neytenda til vörumerkis (e. brand 

attitude). Þegar eiginleikar og ávinningur vörumerkis eru kynntir fyrir neytendum 

á viðeigandi hátt og varan uppfyllir þarfir og langanir neytenda myndast jákvætt 

viðhorf gagnvart vörumerki (Apéria, & Georgson, 2012, bls. 64)  

 Einstök hugrenningatengsl eru þegar vara hefur samkeppnislega yfirburði 

og gefur neytendum sérstaka ástæðu til að kaupa vöruna umfram aðrar. Einstök 

sölustaða vörumerkis er því kjarnastaðsetning í huga neytenda (Keller, 1993; 

Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 65). 

3.3.2 Skynjuð gæði 

Skynjuð gæði hafa verið skilgreind sem skilningur og mat viðskiptavina á 

heildargæðum eða yfirburðum vöru eða þjónustu samanborið við aðra samskonar 

vöru eða þjónustu. Auknar framfarir í vöruþróunum hafa aukið væntingar 

neytenda, sem hefur jafnframt gert fyrirtækjum erfiðara fyrir að ná fram 

viðunandi gæðum (Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 208-209).  

3.3.3 Vörumerkjatryggð  

Vörumerkjatryggð er einn af mörgum yfirburðaþáttum við að skapa jákvæða 

vörumerkjaímynd og -virði. Tryggð neytenda er oft mæld í samhengi við fjölda 

endurtekinna kaupa en neytendur gætu haldið áfram vanabundnum kaupum á 

vöru án þess að hugsa nokkuð út í að vera hliðhollir vörumerkinu. Því gætu 

samkeppnisvörur fengið neytendur til að skipta auðveldlega um vörumerki 

(Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 91). Fyrirtæki þurfa að huga að því að 

byggja upp órjúfanleg vörumerkja- og viðskiptavinasambönd (e. brand & 

customer relationship). Varðveiting á viðskiptavinasambandi er talin lykillinn að 

langtímaárangri vörumerkis. Ávinningurinn er meðal annars sá að 

hagnaðarhlutfall eykst gjarnan yfir líftíma varðveittra viðskiptavina og 

kostnaður við að finna nýja viðskiptavini gæti verið fimm sinnum meiri en við 
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varðveitingu núverandi viðskiptavina (Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 213-

216). 

 

3.4 Vörumerkjaauðkenni 

Vörumerkjaauðkenni þjóna þeim tilgangi að bera kennsl á vörumerki og 

aðgreina þau frá öðrum. Helstu vörumerkjaauðkennin eru nafn, vefsíðuslóð (e. 

website addresses), kennimerki (e. logos), merki, séreinkenni, talsmenn (e. 

spokespeople), slagorð (e. slogan), auglýsingastef (e. jingles), pakkningar (e. 

packages) og tákn (e. signage) ( Apéria, & Georgson, 2012, bls. 153). 

Vörumerkjaauðkennum þarf að blanda saman og samþætta (e. mix and match) 

þarf þau vel saman til að byggja upp og hámarka vörumerkjavirði og -vitund fyrir 

neytendur ásamt því að mynda sterk, jákvæð og einstök hugrenningatengsl við 

vörumerki ( Apéria, & Georgson, 2012, bls. 192). Almennt eru sex viðmið notuð 

til að velja vörumerkjaauðkenni, þrjú sem byggja upp vörumerkið og þrjú sem 

varðveita það (Apéria, & Georgson, 2012, bls. 153). 

 Þrjú viðmiðin til uppbyggingar vörumerkis þurfa að vera eftirminnileg (e. 

memorable), þýðingarmikil (e. meaningful) og viðkunnanleg (e. likeable). 

Vörumerkjaauðkennin þurfa í fyrsta lagi að vera þekkjanleg og það þarf að vera 

auðvelt að muna eftir þeim. Í öðru lagi þurfa upplýsingar um eiginleika, ávinning 

og flokk, að vera þýðingarmiklar á lýsandi (e. descriptive) og sannfærandi (e. 

persuasive) hátt. Í þriðja lagi þarf varan að vera viðkunnanleg, aðlaðandi, 

skemmtileg og áhugaverð á sjónrænan og hljóðrænan hátt (Apéria, & Georgson, 

2012, bls. 154-157). 

  Viðmiðin þrjú til að varðveita vörumerki snúa að því að þau þurfa að vera 

yfirfæranleg (e. transferable), aðlögunarhæf (e. adaptable) og verjanleg (e. 

protectable). Vörumerkjaauðkennin þurfa í fyrsta lagi að vera yfirfæranleg vítt og 

breytt á milli mismunandi vöruflokka, landshluta, menninga og markaðshluta. Í 

öðru lagi þurfa þau að vera aðlögunarhæf og sveigjanleg svo auðvelt sé að 

uppfæra þau í takt við nútímann, vegna stöðugra breytinga á þörfum og 

löngunum neytenda. Í þriðja lagi þurfa þau að vera verjanleg á lagalegu- og 

samkeppnissviði í tengslum við einkaleyfi og höfundarétt (Apéria, & Georgson, 

2012, bls. 156-159). 
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3.5 Annars konar hugrenningatengsl við vörumerki 

Annars konar hugrenningatengsl við vörumerki eiga sér stað þegar vörumerki 

samtengist öðrum aðilum. Þó vörumerkið tengist ekki vöru eða þjónustu 

aðilanna beint geta neytendur dregið þá ályktun að tenging sé þar á milli. Slík 

hugrenningatengsl geta til dæmis myndast út frá tengingu vörumerkis við 

fyrirtæki, upprunaland eða önnur ríki (e. country), dreifileiðir, séreinkenni, 

talsmenn, menningarlega viðburði (e. cultural events) eða aðra utanaðkomandi 

aðila (e. third party) (Keller, 1993; Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 45). 

 

Í næsta kafla verður fjallað um hvernig fyrirtæki koma skilaboðum áleiðis til 

neytenda til að eiga árangursrík samskipti.  
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4 Samþætt markaðssamskipti 

Samþætt markaðssamskipti (e. integrated marketing communication) eru rödd 

fyrirtækisins í samtali við neytendur og hjálpa til við að upplýsa (e. inform), 

sannfæra (e. persuade) eða áminna (e. remind) neytendur beint eða óbeint um 

vörur og þjónustu fyrirtækis í gegnum markaðsaðgerðir. (Keller, Apéria, & 

Georgson, 2012, bls. 213-216). 

 

4.1 Kynningarblandan/ markaðssamskiptablandan 

Kynningarblandan (e. promotion mix) eða markaðssamskiptablandan (e. 

marketing communication mix), sem sést á mynd 3, er tól sem samanstendur af 

sérstakri blöndu auglýsinga (e. advertising), almannatengsla (e. public relations), 

persónulegrar sölu (e. personal selling), söluhvata (e. sales promotion) og beinnar 

markaðssetningar (e. direct marketing). (Kotler o.fl., 2013, bls. 418). 

Vörumerkjaþekking neytenda er einn lykilþáttur markaðssamskipta (Keller, 

Apéria, & Georgson, 2012, bls. 213-216) þegar kemur að því að byggja upp 

samband og viðskiptavinavirði á sannfærandi hátt (Keller, Apéria, & Georgson, 

2012, bls. 213-216; Kotler o.fl., 2013, bls. 418). Hér verður fjallað um helstu þætti 

sem viðkoma kynningu á vörumerkjum með vöruinnsetningaaðferðum. 

 

 

Mynd 3: Samhæfð markaðssamskipti 

(Kotler o.fl., 2013, bls. 421). 
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4.1.1 Auglýsingar 

Auglýsingar (e. advertising) eru ópersónulegar kynningar á hugmyndum, vörum 

eða þjónustu sem er greitt fyrir af fjármögnunaraðila (Kotler o.fl., 2013, bls. 418). 

Þær hafa mikinn tjáningarkraft og gera fyrirtækjum kleift að ýkja vörur sínar á 

prentuðu, sjónrænu, hljóðrænu og litrænu formi. Landfræðilega geta auglýsingar 

náð til fjölda fólks fyrir lágan kostnað með endurteknum skilaboðum, jafnvel 

mörgum sinnum. Auglýsingar eru að mestu einhliða samskipti við neytendur sem 

bregðast kannski hvorki við þeim né veita þeim athygli (Kotler o.fl., 2013, bls. 

431). Heildarmarkmið auglýsinga er að hjálpa fyrirtækjum að byggja upp 

viðskiptavinasamband með því að miðla viðskiptavinavirði og þrýsta neytendum 

í gegnum kaupákvörðunarferlið. Auglýsingamarkmið (e. advertising objective) 

snúast um að eiga samskipi við tilvalinn markhóp og má skipta markmiðunum upp 

í þrjá meginflokka sem snúast um að upplýsa, sannfæra og áminna (Kotler o.fl., 

2013, bls. 448-449). 

Upplýsandi auglýsingar snúast um að byggja upp vörumerki eða ímynd 

fyrirtækis, auka viðskiptavinavirði og upplýsa viðskipavini um nýja vöru eða 

útskýra hvernig vara virkar (Kotler o.fl., 2013, bls. 448-449).   

Sannfærandi auglýsingar eru mikilvægar í samkeppni. Fyrirtæki reyna að 

sannfæra neytendur um að kaupa vörumerki þess, því það bjóði upp á bestu gæðin 

og verðin. Einnig snúast slíkar auglýsingar um að sannfæra neytendur svo þeir 

upplýsi aðra um vörumerki fyrirtækisins (Kotler o.fl., 2013, bls. 448-449). 

Áminnandi auglýsingar eru mikilvægar fyrir vörur á fullþroskaskeiði. Þær 

minna á vörumerkið og hjálpa til við að viðhalda núverandi sambandi við 

viðskiptavini svo þeim vanti vörumerkið í framtíðinni (Kotler o.fl., 2013, bls. 448-

449). 

4.1.2 Almannatengsl 

Almannatengsl einblína á að byggja upp fyrirtækjaímynd og meðhöndla 

neikvæðar sögusagnir eða atburði. Þau eru notuð til að mynda gott samband við 

opinber fyrirtæki, viðskiptavini, samfélög og fleiri aðila með vinsamlegum 

umfjöllunum, ásamt því að efla vörur, fólk, þjóðir, o.fl. Almannatengsl geta haft 

kröftug áhrif á vitund almennings fyrir mun lægri kostnað en auglýsingar gera. 

Fyrirtæki borga ekki fyrir tíma hjá miðlum heldur skapa atburðarás sem gæti 

vakið athygli hjá miðlum (Kotler o.fl., 2013, bls. 461-463). Almannatengsl geta náð 
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til margra neytenda sem forðast sölufólk og auglýsingar, ásamt því að vera 

trúanleg uppspretta „frétta“ en ekki sem stýrð sölusamskipti. Almannatengsl geta, 

ásamt öðrum aðferðum innan kynningarblöndunar, verið áhrifarík samsetning 

þegar kemur að því að byggja upp ímynd (Kotler o.fl., 2013, bls. 432). 

4.1.3 Persónuleg sala 

Persónuleg sölumennska er eitt elsta fag í heimi. Þeir sem sjá um söluna hafa ýmis 

nöfn, eins og sölufólk, umboðsmenn, o.s.frv. (Kotler o.fl., 2013, bls. 475). 

Persónuleg sölumennska er þegar tvær eða fleiri manneskjur eiga í samskiptum 

sem einkennist af því að einstaklingar geta fylgst með þörfum og 

persónueinkennum hvers annars og aðlagast. Persónuleg sala er áhrifaríkasta 

aðferðin varðandi suma þætti í kaupákvörðunarferlinu, sérstaklega þegar kemur 

að því að byggja upp valmöguleika, sannfæringu og hegðun hjá neytendum. 

Allskyns viðskiptavinasambönd geta sprottið upp, allt frá raunsæjum (e. matter-

of-fact) sölusamböndum til persónulegrar vináttu. Áhrifarík sölumanneskja reynir 

að byggja upp langtímasamband við viðskiptavini og hefur hagsmuni þeirra að 

leiðarljósi (Kotler o.fl., 2013, bls. 432). 

4.1.4 Bein markaðssetning 

Bein markaðssetning er þegar skilaboðum er beint að sérstakri manneskju en ekki 

almenningi (Kotler o.fl., 2013, bls. 432). Oftast fer þetta fram á grundvelli 

víxlverkandi samskipta, eins og maður á mann (e. one-to-one), en til eru ýmis form 

innan beinnar markaðssetningar sem notast er við. Fyrirtæki gætu til dæmis átt 

gagnagrunna sem innihalda ítarlegar upplýsingar um viðskiptavini. 

Upplýsingarnar gætu nýst til að sníða skilaboð að þörfum afmarkaðs markhóps 

eða einstaklinga. Markaðsfræðingar beinna samskipta leita oftast við að ná fram 

beinum, tafarlausum og mælanlegum neytendaviðbrögðum (Kotler o.fl., 2013, bls. 

506). 

 

4.2 Samskiptaferlið 

Til að fyrirtæki geti átt árangursrík samskipti við neytendur þarf skilningur á því 

hvernig samskipti ganga fyrir sig að vera til staðar. Samskiptaferlið inniheldur níu 

liði sem eru tilgreindir á mynd 4 að neðan. Ferlið útskýrir hvernig fyrirtæki setja 

saman upplýsingar í skilaboð, umrita þau í táknrænt form, senda þau áfram til 
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neytenda og að lokum hvernig neytendur bregðast við innihaldi skilaboðanna og 

veita þeim endurgjöf (Kotler o.fl., 2013, bls. 432). 

 

Mynd 4: Liðir í samskiptaferlinu 

(Kotler o.fl., 2013, bls. 423). 

 

4.2.1 Sendandi, umritun, skilaboð og miðill 

Sendandi (e. sender) skilaboða (e. message) gæti verið fyrirtæki eða ráðinn 

talsmaður sem vill deila upplýsingum til neytenda. Sendandi þarf að samtengjast 

móttökuaðila eða vera traustvekjandi því skynjun móttökuaðilans á 

sendandanum hefur áhrif á móttöku skilaboðanna. Samskiptaferlið hefst þegar 

fyrirtæki hefja umritun (e. encoding) á hugmyndum og upplýsingum í táknrænt 

form. Umritunarferlið leiðir til þróunar skilaboða sem innihalda upplýsingar eða 

merkingu sem sendandinn vonar að komist áleiðis til móttökuaðilans. Markmið 

sendandans er að umrita skilaboðin á þann hátt að þau séu kunnugleg og auðskilin 

fyrir móttökuaðila. Skilaboðin þurfa að vera sett fram í viðeigandi form fyrir þá 

samskiptaleið sem er notuð, allt frá einföldum orðum, í að vera útvarps- eða 

sjónvarpsauglýsing. Fyrir margar vörur eru það ekki raunveruleg orð 

skilaboðanna sem ákvarða áhrifaríka samskiptavirkni heldur birtingin sem 

auglýsingin skapar. Til að skilja betur táknræna þýðingu sem gæti borist í 

samskiptum hafa auglýsinga- og markaðsrannsakendur einbeitt sér að 

táknfræðum. Táknfræði rannsakar eðli merkinga ásamt skilning móttökuaðila á 

skilaboðum.  

Miðill (e. media) er dreifileið samskipta frá sendanda til móttökuaðila. 

Samskiptaleiðin skiptist niður í persónulega eða ópersónulega leið. Persónulega 
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leiðin felur í sér bein samskipti, augliti til auglits (e. one-on-one) við einstaklinga 

eða hópa. Einnig flokkast samfélagsleg samskipti við vini, nágranna, 

samstarfsaðila og fjölskyldu sem persónuleg. Þá er átt við að öflug uppspretta 

upplýsinga til neytenda sé með munnlegum hætti. Ópersónulega leiðin felur í sér 

óbein samskipti á milli sendanda og móttökuaðila, eins og fjölmiðla eða 

fjöldamiðlunar, þar sem skilaboðum er komið áleiðis til fjölda einstaklinga í einu. 

Ópersónulega leiðin skiptist í tvo flokka, prentmiðla og ljósvakamiðla (Belch og 

Belch, 2004, bls. 141-145). 

4.2.2 Móttakandi, afritun, truflun, viðbrögð og endurgjöf 

Móttakandi (e. receiver) er einstaklingur sem tilheyrir mögulega markhóp sem 

sendandi er að miðla til. Móttökuaðilinn afritar (e. decoding) skilaboðin eftir að 

hafa lesið, heyrt eða séð þau. Afritunarferlið er umbreyting á skilaboðum 

sendandans yfir í hugsun og byggist hún á upplifun, skynjun, viðhorfum og gildum 

sem móttökuaðilinn kemur með inn í samskiptaferlið. Afritunarferli 

móttakandans þarf að samræmast umritunarferli sendandans. Sameiginleg gildi 

og víðtæk þekking sendandans á táknfræði sem höfðar til móttökuaðila er 

lykilatriði til að það myndist árangursrík samskipti á milli beggja aðila. 

Utanaðkomandi þættir geta valdið truflun (e. noise) og haft áhrif á viðtöku 

móttökuaðilans á skilaboðinu. Dæmi um truflun er að móttökuaðilinn gæti verið 

annars hugar eða truflun verður á útsendingu miðils sem gæti valdið 

ómóttækileika við afritunarferlið. Eftir að móttökuaðilinn hefur afritað og 

meðtekið skilaboðin myndar hann svokölluð viðbrögð (e. response), allt frá því að 

geyma upplýsingar í minni sínu yfir í að hafa tafarlaus samskipti við söluaðila. 

Endurgjöf (e. feedback) fæst einnig á ýmsa vegu og endurspeglast sem hluti af 

viðbrögðum móttökuaðilans. Endurgjöfin setur lokahnykk á samskiptaferlið og 

gefur sendandanum tækifæri til að fylgjast með því hvernig skilaboðin eru afrituð 

og meðtekin (Belch og Belch, 2004, bls. 141-145). 

 

Í næsta kafla verður fjallað um vöruinnsetningu, skilgreining á hugtakinu sett 

fram og skoðað hvaða tilgangi hún þjónar í markaðsfræði. 
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5 Vöruinnsetning 

5.1 Upphaf og saga vöruinnsetninga 

Rekja má sögu vöruinnsetningar alveg til 19. aldar þegar Jules Verne gaf út bókina 

„Umhverfis jörðina á áttatíu dögum“ árið 1873 en í bókinni minnist hann á 

flutnings- og skipafyrirtæki (Arp, 2013, bls. 540; Eddy, 2011; Enter-Law, 2015). 

Bræðurnir Auguste og Louis Lumiére voru upphafsmenn á vöruinnsetninga í 

hreyfimyndum en þær kvikmyndir innihéldu sunlight sápu (Chang, Newell og 

Salmon, 2006, bls. 579; Hudson og Hudson, 2006, bls. 490; Lehu, 2007, bls. 19; 

Williams o.fl., 2011, bls. 3). Í byrjun 20. aldar samtvinnaðist kvikmyndalist 

viðskiptum, þegar kvikmyndaframleiðendur (Chang o.fl., 2006, bls. 581; Lehu, 

2007, bls.19-20) hófu kynningarsamstarf við framleiðslufyrirtæki og tengdu vörur 

við víðfræga einstaklinga. Í staðinn lækkuðu þeir framleiðslukostnað sinn með því 

að þiggja greiðslur, ókeypis leikmunum eða þjónustu (Chang o.fl., 2006, bls. 580 

og 590). Dæmi um slíkt kynningarstarf er í myndinni E.T. en sala á Reese‘s Pieces 

nammi frá The Hershey Company (Hershey‘s) jókst um 65% eftir myndina (Karrh, 

1998, bls. 31; Lehu, 2007, bls. 78).  

Fyrir utan kvikmyndahús, sjónvörp og útvörp þróuðust ný notagildi fyrir 

vöruinnsetningar. Meðal annars í tölvuleikjum, atburðum í beinni útsendingu, 

bókmenntum og tónlistarverkum (Delattre og Colovic, 2009, bls. 809). Vörumerki 

hafa verið til staðar í tónlist í langan tíma, til dæmis má nefna að fyrsta 

vöruinnsetningin í tónlistartexta (e. lyrical product placement) kemur fyrir í 

laginu „Under the AnheuserBush“ sem var samið árið 1903. Hip-hop lagið „My 

Adidas“ sem var gefið út árið 1985 af Run-DMC, er oft á tíðum talið vera upphaf 

vöruinnsetninga gegn greiðslu í tónlistariðnaðinum. Lagið snerist upphaflega um 

virðingu hljómsveitarinnar á vörumerkinu, en fljótlega skrifaði hljómsveitin upp á 

samning fyrir 1,5 milljón Bandaríkjadala við Adidas. Frá og með þeim tíma hefur 

vörumerkjum í tónlistarlögum, sérstaklega í hip-hop og rappi, aukist verulega 

(Delattre og Colovic, 2009, bls. 809).  

 

5.2 Vöruinnsetning 

Þó meginviðfangsefni þessarar ritgerðar sé vöruinnsetning í tónlist er mikilvægt 

að gera almenna grein fyrir hugtakinu. Vöruinnsetning er sú tilhneiging að koma 
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vöru eða vörumerkjum fyrir á sviðsmynd eða í handriti frétta og skemmtiefnis. Í 

sumum tilfellum er talað um vöruinnsetningu sem skemmtanamarkaðssetningu 

því vörum hefur víða brugðið fyrir, til dæmis í kvikmyndum, sjónvarpi, útvarpi, 

forritum, tölvuleikjum, bókum, leikritum og tónlist (Hackley, Tiwsakul og Preuss, 

2008, bls. 110; Williams, Petrosky, Hernandez og Page, 2011, bls. 2). 

Karrh (1998), Balasubramanian og Patwardhan (2006) hafa skilgreint 

vöruinnsetningu sem „blönduð skilaboð eða kostaða tilraun til að hafa áhrif á 

neytendur með hljóð- og/eða sjónrænum hætti, í gegnum samskiptakerfi, án þess að 

hægt sé að gera grein fyrir því að um auglýsingu sé að ræða“.  

Aðrir fræðimenn hafa reynt að þróa nútímavæddari skilgreiningu á 

vöruinnsetningu. Nefna má til dæmis skilgreiningu Kerri-Ann L. Kuhn (2008): 

 

Vöruinnsetning er form markaðssamskipta, sem gæti verið greitt fyrir eða 

ekki, þar sem skilaboð um vörur, þjónustur, vörumerki, fyrirtæki, fólk og 

hugmyndir eru felldar inn í efni, eins og kvikmyndir, sjónvarpsþætti, 

fréttablöð, skáldsögu, tónlist eða tölvuleiki. Þetta er gert á þann hátt að 

kostunaraðilar/vörumerki eru auðkennandi en skilaboðin birtast ekki sem 

auglýsing. Með innihaldi upplýsinga sem birtast á sjónrænan, munnlegan eða 

blandaðan hátt, með eða án söguþráðar, er leitast við að hafa áhrif á 

neytendur með lítt áberandi hætti. 

 

Samkvæmt lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 má finna í 42. lið í 1.gr. 

skilgreiningu á hugtakinu vöruinnsetning: „Vöruinnsetning er viðskiptaboð sem 

taka til allra gerða hljóð- og myndsendinga í viðskiptaskyni sem taka til eða vísa til 

vöru, þjónustu eða vörumerkis hennar með þeim hætti að þær komi fram í 

dagskrárlið gegn greiðslu eða öðru endurgjaldi.“ Í 6. lið sömu greinar er jafnframt 

skilgreining á duldum auglýsingum: 

 

Dulin viðskiptaboð eru kynning í máli eða myndum á vörum, þjónustu, heiti, 

vörumerki eða starfsemi aðila sem framleiðir vöru eða veitir þjónustu í 

dagskrárliðum þegar slík kynning er til þess ætluð af hálfu fjölmiðlaveitu að 

þjóna auglýsingamarkmiðum og gæti villt um fyrir neytendum að því er eðli 

hennar varðar. 

 

Markaðsfræðingar standa frammi fyrir því vandamáli að neytendur eru að 

verða ómóttækilegri fyrir hefðbundnum auglýsingum og reyna að komast hjá 
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auglýsingum með ýmsum leiðum. Einnig eru neytendur orðnir þreyttir á 

stanslausum söluskilaboðum. Markaðsfræðingar hafa því þurft að finna aðrar 

hentugri leiðir til að eiga samskipti við neytendur og þar kemur vöruinnsetning 

inn (Belch og Belch, 2004, bls. 12; Williams o.fl., 2011, bls. 2). 

 Vöruinnsetning er óhefðbundin markaðssetningaraðferð en leið til að eiga 

samskipti við neytendur (Chiliya og Omarjee, 2014, bls. 2095; Kuhn, 2008, bls. 55; 

Williams o.fl., 2011, bls. 2) og hefur notkun hennar aukist gríðarlega á milli ára á 

heimsvísu (Williams o.fl., 2011, bls. 4.). Rannsóknir hafa meðal annars gefið í skyn 

að vöruinnsetning sé mikilvæg viðbót í kynningarblönduna, ásamt því að huga 

þurfi að samþættum markaðssamskiptum á heimsvísu (e. globally integrated 

marketing communication) vegna þess að vöruinnsett efni er oft framleitt fyrir 

alþjóðaneytendur (Gould, Gupta og Kräuter, 2000, bls. 41). Vöruinnsetning er 

ætluð til að auglýsa vörur og vörumerki þar sem neysla þeirra fer fram í sínu 

náttúrulega umhverfi og er jafnframt talin áhrifaríkari og hentugri aðferð til að ná 

til tilvalins markhóps. Þetta er einkum gert með því að tengja þekkta einstaklinga 

við notkun á vöru eða vörumerki (Kuhn, 2008, bls. 55-56; Williams o.fl., 2011, bls. 

2). Sjá má á mynd 5 hvernig auglýsingum og skemmtanaefni er blandað saman til 

að ná til neytenda. 

 

Mynd 5: Blöndun á auglýsingum og skemmtanaefni 

(Hudson og Hudson, 2006, bls. 491). 
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Vöruinnsetning getur verið þannig að fyrirtæki kynna vöru sína fyrir 

myndveri eða öfugt, en einnig geta milligönguaðilar fundið 

vöruinnsetningartækifæri fyrir fyrirtæki og framleiðendur. Kostnaður við 

vöruinnsetningu getur verið allt frá litlum upphæðum í stórar fjárhæðir en getur 

einnig verið ókeypis, í skiptum fyrir kynningu eða annarskonar ávinning. 

Megintilgangur vöruinnsetninga er margvíslegur og má nefna dæmi um að hún sé 

notuð til að fá nálgun (e. exposure), sýnileika, athygli og áhuga hjá neytendum, til 

að auka vitund, minni og afturkall vörumerkja, breyta viðhorfi og gildismati 

vörumerkja, breyta kauphegðun eða skapa jákvætt viðhorf gagnvart 

vöruinnsetningu (Williams o.fl., 2011, bls. 3-9). 

5.2.1 Birtingarform vöruinnsetningar 

Gupta og Lord (1998) stinga upp á tveggja vídda nálgun við flokkun á mismunandi 

birtingarformum á vöruinnsetningu. Fyrri víddin er skipting á vöruinnsetningu í 

þrjú mismunandi form. Vöruinnsetningar geta í fyrsta lagi verið sjónrænar (e. 

visual-only), í öðru lagi hljóðrænar (e. audio-only) og í þriðja lagi samþætt blanda, 

sjónræn og hljóðræn (e. combined audio-visual), til að hámarka áhrifin (Lehu, 

2007, bls. 5; Williams, Petrosky, Hernandez og Page, 2011, bls. 12). 

Seinni víddin tilgreinir tvær mismunandi vöruinnsetningaaðferðir. Í fyrsta 

lagi er um að ræða áberandi (e. prominent) vöruinnsetningu þegar vara er sett 

fram með sýnilegum hætti. Varan er í áberandi stærð og/eða staðsetningu eða er 

sett inn í miðja atburðarás í sögusviðinu. Í öðru lagi er talað um dulda (e. subtle) 

vöruinnsetningu þegar vara er sýnd með óáberandi hætti. Vara er í lítilli stærð, 

leikmunur í bakgrunni utan sögusviðs, týnd í fjölda annarra vara eða með stuttan 

birtingatíma (Gupta og Lord, 1998). 

Williams, Petrosky, Hernandez og Page (2011) lögðu áherslu á þrjár 

mismunandi vöruinnsetningaraðferðir. Fyrsta aðferðin er með óbeinum hætti (e. 

implicit strategy). Þetta er þegar vara er ekki með formlegum hætti í söguþræði, 

heldur hlutlaus í bakgrunni en auðsjáanleg, eins og að vera í fötum með vörumerki. 

Önnur aðferðin er samþætting með beinum hætti (e. integrated explicit strategy), 

en hún er notuð þegar eiginleiki og ávinningur vöru er sýndur með áberandi hætti. 

Vara er jafnframt nefnd af aðalstjörnunni og gegnir lykilhlutverki í söguþræði, eins 

og þegar svangt fólk tekur á móti Domino‘s pitsu og borðar hana. Þriðja aðferðin 

er ósamþætt með beinum hætti (e. non-integrated explicit strategy) þegar vara er 
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sýnd með formlegum hætti en ekki samþætt í innihaldi efnis, eins og ef gefið væri 

upp að Toyota væri styrktaraðili efnisins. 

 

5.3 Kostir og gallar vöruinnsetninga 

5.3.1 Kostir 

Kostir við vöruinnsetningu er að hún getur í fyrsta lagi náð til fjölda neytenda á 

skömmum tíma með möguleikum á afturkalli vörumerkja og síendurteknu áhorfi 

en það fer eftir því hvaða vara eða efni á í hlut. Í öðru lagi getur auglýsandi 

vöruinnsetninga kross-kynnt (e. cross-promote) vöruna í fjölda miðla eða í 

gegnum veraldarvefinn og sölukynningar. Í þriðja lagi getur verið árangursríkt að 

fyrirtæki og áhrifavaldar starfi saman við að auglýsa vörumerkið. Tenging 

vörumerkja við uppáhalds áhrifavalda neytenda getur ýtt undir jákvæðari 

vörumerkjaímynd. Í fjórða lagi getur vöruinnsetning verið kostnaðarlítil miðað við 

þann fjölda neytenda sem hún getur náð til. Í fimmta lagi er hægt að nota 

vöruinnsetningu til að komast hjá reglugerðum í ákveðnum löndum, t.d. þar sem 

bannað er að auglýsa vörur eins og áfengi og sígarettur. Í sjötta lagi má nefna 

aukna viðurkenningu og jákvæðari viðhorf neytenda gagnvart vöruinnsetningu 

(Belch og Belch, 2004, bls. 451). 

5.3.2 Gallar 

Í fyrsta lagi getur verið erfitt að ákveða verð á vöruinnsetningu (Williams o.fl., 

2011, bls. 17) því heildarkostnaður við vöruinnsetningu getur annaðhvort verið 

hár eða lágur (Belch og Belch, 2004, bls. 452-453). Vanalega er hún miðuð við þann 

vænta fjölda sem sér auglýsinguna en talið er mikilvægara að skoða eða hvar eða 

hvernig varan kemur fyrir í auglýsingunni, þegar kemur að því að ákvarða verð 

(Williams o.fl., 2011, bls. 17). Í öðru lagi getur verið erfitt að finna hentugustu 

staðsetninguna fyrir vöruinnsetninguna til að hámarka jákvæð kynni við 

vörumerki (Williams o.fl., 2011, bls. 16). Sumar vöruinnsetningar eru 

auðsjáanlegri en aðrar og hafa meiri áhrif á neytendur. Ef vara er ekki sett fram 

með áberandi hætti á auglýsandi það á hættu að hún sjáist ekki, því engin trygging 

er fyrir því að neytandinn taki eftir vörunni. Því hafa væntingar sumra auglýsenda 

ekki staðist því þeir ráða engu við framsetningu né birtingu vörunnar. Í þriðja lagi 

getur takmörkuð skírskotun í miðlum dregið úr umræðu og upplýsingum sem 

neytendur fá um eiginleika vöru. Þar sem kynningin er óbein og sveigjanleg eftir 
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framsetningu vörunnar (Belch & Belch, 452-453) gætu vörur endað á að vera 

hunsaðar, gagnrýndar, misnotaðar eða notaðar ósiðferðislega (Williams o.fl., 

2011, bls. 16). Í fjórða lagi geta neytendur orðið hvekktir á yfirgengilegri 

markaðsvæðingu. Ef vöruinnsetningar eru of ágengar eða sýndar í óvinalegu 

umhverfi, geta neytendur myndað neikvætt viðhorf gagnvart vörumerkinu sem á 

í hlut. Í fimmta lagi hefur verð á vöruinnsetningu hækkað með aukinni samkeppni 

og eftirspurn fyrirtækja við að ná lykilstaðsetningu í skemmtanaefni (Belch og 

Belch, 2004, bls. 452-453). Í áttunda lagi geta fyrirtæki tengt vöruinnsetningu sína 

við áhrifavald sem hefur neikvæð áhrif. Áhrifavaldurinn getur gert eitthvað 

ósæmilegt eða óviðeigandi sem getur smánað vörur eða vörumerki fyrirtækisins 

(Williams o.fl., 2011, bls. 17). 

 

5.4 Siðferðisleg og lagaleg sjónarmið 

Á heildina litið má segja að vöruinnsetningar eigi að fanga athygli neytenda, veita 

innihaldi efnis raunsæi og kunnugleika. Þær eru gjarnan viðurkenndar og almennt 

álitnar hreinskilnar, skemmtilegar, ánægjulegar og kraftmiklar. Almennt líkar 

neytendum við vöruinnsetningar nema þær séu of margar, ágengar og augljósar. 

Sumum neytendum finnst þó að banna eigi vöruinnsetningar eða gefa eigi þær upp 

í nafnalista í endanum á spiluðu efni (Williams o.fl., 2011, bls. 18-19).  

Helstu deilumál sem varða vöruinnsetningu eru siðferðisleg og lagaleg 

málefni (Hudson og Hudson, 2006, bls. 499; Kuhn, 2008, bls. 56). Þegar verið er að 

meta siðferði vöruinnsetninga þarf að huga að ásetningi og afleiðingum 

vöruinnsetningar (Kuhn, 2008, bls. 56). Mikil gagnrýni hefur verið um að skynjun 

vöruinnsetninga fari í undirmeðvitund neytenda og geri þeim erfitt að stjórna því 

hvort þau samþykki eða hafni skilaboðum vöruinnsetningarinnar. Sumir telja 

hana vera blekkjandi og að hún geti ýtt undir kauphegðun hjá þeim sem eru 

ómeðvitaðir um ásetning vöruinnsetningar (Hackley o.fl., 2008, bls. 112; Kuhn, 

2008, bls. 56). Samkvæmt lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 má finna í 37. gr að 

auglýsingar þurfa að vera auðsjáanlegar: „Viðskiptaboð skulu vera auðþekkjanleg 

sem slík og vera skýrt afmörkuð frá öðru efni með þeim hætti sem best hentar því 

formi miðlunar sem notað er hverju sinni. Sama gildir um fjarkaup.“ Jafnframt er 

greint frá því að duldar auglýsingar séu bannaðar: „Dulin viðskiptaboð eru óheimil. 
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Í hljóð- og myndsendingum í viðskiptaskyni skal ekki beita tækni til að hafa áhrif á 

fólk neðan marka meðvitaðrar skynjunar.“ 

Vöruinnsetningar á áfengi, tóbaki, byssum, vímuefnum og öðrum 

læknisfræðilegum lyfjum eru meðal áhyggjuefna neytenda (Gould o.fl., 2000, bls. 

43; Williams o.fl., 2011, bls. 18). Lög um fjölmiðla nr. 38/2011 taka á því í 37. gr 

að viðskiptaboð og fjarkaup séu bönnuð á tóbaki, áfengi, happdrætta- og 

veðmálastarfsemi sem og lyfsseðilsskyldum lyfjum.  

 

Óheimil eru viðskiptaboð og fjarkaup fyrir tóbaksvörur og áfengi sem og 

happdrættis- og veðmálastarfsemi sem ekki hefur leyfi lögum samkvæmt hér 

á landi. Sama gildir um viðskiptaboð um lyfseðilsskyld lyf, eins og kveðið er 

á um í lyfjalögum. Fullyrðingar sem fram koma í viðskiptaboðum og 

fjarkaupainnskotum fyrir óáfengar drykkjarvörur þarf að vera hægt að færa 

sönnur á. 

 

Það geta verið til neytendur sem eru viðkvæmari fyrir vöruinnsetningum en aðrir 

vegna efnahagslegrar stöðu eða skorts á menntun, fjármálalæsi eða 

tilfinningalegum þroska og eru því í aukinni hættu á að ráðskast sé með þá 

(Hackley o.fl., 2008, bls. 115). Börn eru sérstaklega viðkvæm þegar kemur að 

auglýsingum og er það almennt viðurkennt að þau eru ekki meðvituð um ásetning 

hefðbundinnar markaðssetningar. Börn hafa ekki þróað hæfni til að meta 

vöruinnsetningu sem markaðstæki (Hackley o.fl., 2008, bls. 112; Kuhn, 2008, bls. 

57; Williams o.fl., 2011, bls. 18). Lög um fjölmiðla nr. 38/2011 gera grein fyrir því 

að auglýsingar og fjarkaup megi ekki hafa áhrif á trúgirni barna né ýta undir 

hættulega hegðun hjá börnum: 

„Viðskiptaboð og fjarkaup skulu vera þannig að ekki valdi börnum 

siðferðilegum eða líkamlegum skaða. Í viðskiptaboðum og fjarkaupum er 

óleyfilegt að:      

a. hvetja börn til þess að kaupa vöru eða þjónustu með því að notfæra sér 

reynsluleysi þeirra eða trúgirni,  

    b. hvetja börn til þess að telja foreldra sína eða aðra á að kaupa vöru eða 

þjónustu sem auglýst er,  

    c. hvetja börn til neyslu á matvælum og drykkjarvörum sem innihalda 

næringarefni og efni sem hafa næringar- og lífeðlisfræðileg áhrif og ekki er 

mælt með að séu í óhóflegum mæli hluti af mataræði, einkum fitu, 

transfitusýrur, salt/natríum og sykur,  

    d. notfæra sér það sérstaka trúnaðartraust sem börn bera til foreldra, 
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kennara eða annars fólks, eða  

    e. sýna börn að tilefnislausu við hættulegar aðstæður.“ 

 

Aðferðir við vöruinnsetningar eru mismunandi eftir löndum í tengslum við 

menningu og reglugerðir (Williams o.fl., 2011, bls. 18). Yfirvöld skortir reglugerðir 

til að hafa stjórn á vöruinnsetningum. Þær falla oft undir ritstýrt efni sögusviða og 

leikmuna í myndverum. Það getur verið auðvelt að komast fram hjá þeim reglum 

sem gilda. Oft á tíðum er ekki hægt að greina á milli vöruinnsetninga sem hluta af 

innihaldi efnis eða auglýsingu (Hackley o.fl., 2008, bls. 112-117).  

 

5.5 Mælingar á vöruinnsetningu 

Mikill ágreiningur og mótsagnakenndar vangaveltur eru innan fræðigreinarinnar 

þegar kemur að því hvaða raunverulegu áhrif vöruinnsetning hefur á neytendur. 

Ekki eru til neinar nákvæmar rannsóknir á áhrifum hegðunar, mati á sannfæringu, 

engir opinberir staðlar eru til um mælingar á áhrifum né greiningu á 

kostnaðarhlutfalli fórnarkostnaðar (e. cost-benefit trade-off) (Kuhn, 2008, bls. 

82). Fræðilega hefur verið gefið til kynna að meta eigi áhrifin á grundvelli 

afturkalls, sannfæringar og hegðunar (e. behaviour) (Hudson og Hudson, 2006, 

bls. 498).  

Til eru margar mismunandi tegundir af mælingum á vöruinnsetningum; 

hvort þær eru í forgrunni eða bakgrunni, munnlegum eða sjónrænum 

vöruinnsetningum, verðlagningu vöruinnsetninga, áberandi stöðu vörumerkja, 

vörumerkjavitund (Williams o.fl., 2011, bls. 17) og afturkalli vöruinnsetninga og 

vörumerkja (Lehu, 2008, bls. 1084) svo eitthvað sé nefnt, en engin ein leið er talin 

réttari en önnur (Williams o.fl., 2011, bls. 17). Vöruinnsetningar hafa ekkert 

staðlað form, þær birtast í ólíkum formum og geta þar með verið erfiðar í 

verðlagningu (lehu, 2007, bls. 70; Williams o.fl., 2011, bls. 17) eins og áður sagði.  

Mælingar á minni neytenda hafa verið algengustu mælingarnar á áhrifum 

vöruinnsetningar. Tvær minnistengdar mælingar á borð við afturkall og hæfni 

neytenda til að bera kennsl á vörumerki hafa verið mest notaðar. Sérfræðingar 

trúa því að afturkall (án aðstoðar) sé mest viðeigandi árangursmælingin (Hudson 

og Hudson, 2006, bls. 498; Karrh, 1998, bls. 40; Karrh, Mckee og Pardun, 2003, bls. 

141; Kuhn, 2008, bls. 63). Eldri rannsóknir hafa sýnt fram á að vöruinnsetningar 
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hafi áhrif á skammtímaminni neytenda út frá mælingum á áberandi stöðu 

vörumerkja (e. brand salience), afturkalli og hæfni neytenda til að bera kennsl á 

vörumerki. Mælingar á skammtímaminni neytenda hafa að mestu verið notaðar í 

rannsóknum og vöntun hefur verið á mælingum á langtímaminni neytenda (Karrh, 

Balasubramanian og Patwardhan, 2006, bls. 131 og 137; Kuhn, 2008, bls. 63). 

Þetta felur í sér ákveðið vandamál, þar sem langtímaminnið er það sem er 

mikilvægt til að byggja upp vörumerkjavirði (Kuhn, 2008, bls. 63). Hæfni neytenda 

til að bera kennsl á vörumerki og muna eftir þeim minnkar með tímanum frá því 

þeir komust fyrst í kynni við það. Með aukinni þekkingu á samskiptaumhverfi 

vöruinnsetninga þarf að skoða áhrifin út frá víðara sjónarhorni en aðeins með 

minnistengdum mælingum (Karrh, 1998, bls. 46).  

Mælingar á vörumerkjavitund eru taldar vera vandráðnar því 

vörumerkjavitund spáir lítið fyrir um sannfæringu. Það eru gögn sem gefa til 

kynna að vörumerkjaviðhorf, vörumerkjaímynd og kaupáform séu metin á annan 

hátt hjá neytendum en í minninu (e. brand memory). Þótt neytandi geti munað 

eftir að hafa séð eða heyrt vörumerki þýðir það ekki að viðhorf neytandans 

gagnvart vörumerkinu muni breytast né áform um að kaupa það. Mælingar á 

viðhorfum eru öflugt mælitæki því það eru viðhorf neytandans gagnvart 

vörumerkinu sem hafa áhrif á kaupáform og -hegðun (Kuhn, 2008, bls. 63-64). 

Lítið hefur þó verið rannsakað hver áhrif vöruinnsetninga eru í samhengi við 

neytendahegðun (Karrh, Balasubramanian og Patwardhan, 2006, bls. 132; Kuhn, 

2008, bls. 82).  
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5.6 Vöruinnsetning í tónlist 

Í þessum kafla verður nánar fjallað um vöruinnsetningu í tónlistarefni. Kafli hefst 

á skilgreiningu á talsmönnum, því tónlistarfólk fellur undir talsmenn, en út frá því 

hugtaki verður umfangi vöruinnsetninga í tónlistartextum og -myndböndum gerð 

betri skil. 

5.6.1 Talsmenn vörumerkja 

Talsmaður (e. spokesperson) er einstaklingur sem talar fyrir hönd annars, sem 

dæmi einstaklingur sem kemur fram af hálfu fyrirtækis. Fyrirtæki sem auglýsa í 

sjónvarpi ráða vanalega til sín víðfræga einstaklinga sem talsmenn (e. celebrity 

spokesperson). Slíkum víðfrægum einstaklingum sem eru talsmenn fyrirtækja má 

skipta upp í þrjá meginflokka. Í fyrsta lagi má nefna dægurstjörnur eins og leikara, 

grínista (e. comedian) og tónlistarfólk. Í öðru lagi má nefna íþróttafólk eins og 

ólympíustjörnur eða virkar íþróttastjörnur. Í þriðja lagi má nefna sérfræðinga eða 

fræga einstaklinga sem eru almennt taldir vera í framlínu sinnar starfsgreinar 

(MBASkool, e.d.). 

Víðfrægir einstaklingar hjálpa neytendum að skapa tengsl við vörumerki 

(MBASkool, e.d.) ásamt því að vekja áhuga neytenda og auka vörumerkjatryggð. 

Auk þess má nefna að vöruinnsetning getur verið öflugt meðmæli, því víðfrægir 

einstaklingar flytja sinn persónuleika yfir á vöruna sem getur leitt af sér sterk 

hugrenningatengsl (Karrh, Balasubramanian og Patwardhan, 2006, bls. 127; 

Craig, Flynn og Holody, 2017, bls. 7). Dýrkun víðfrægra einstaklinga (e. celebrity 

worship) er hugtak sem er notað til að lýsa sterkum auðkennum og einhliða 

sálfélagslegu sambandi (e. parasocial bond) neytenda við víðfræga einstaklinga. 

Þetta einhliða samband gæti lýst sér í löngun neytandans til að endurspegla lífstíl 

og hegðun frægra einstaklinga (Craig, Flynn og Holody, 2017, bls. 2). 

5.6.2 Markmið vöruinnsetninga í tónlistarefni 

Jonathan Feldman, varaforseti í samvinnu vörumerkja hjá Atlantic Records, segir 

að horft sé á tónlistarmyndbönd í dag á allt annan hátt en var gert fyrir fimm til tíu 

árum síðan. Áður voru tónlistarmyndbönd til að sýna sköpunarhæfni og innihald 

en í dag eru þau til að geta af sér staðsetningu og tekjur. Feldman greinir einnig frá 

því að vörur í tónlistarmyndböndum séu alltaf til staðar, ólíkt öðrum 

auglýsingartækifærum umhverfis tónlistarmyndbönd (Plambeck, 2010; sjá einnig 

Bakula, 2014). 
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5.6.3 Tónlistarfólk og vörumerki 

Tónlistarfólk og vörumerki hafa þróað með sér gagnkvæmt samband þar sem þau 

hagnast hvort af öðru. Vörumerki hagnast af tilfinningalegum, menningarlegum 

og lífstílstengdum skilaboðum sem eru flutt í tónlistarefni, á meðan 

hugrenningatengsl við vörumerki hjálpa til við að kynna tónlistarfólkið. 

Auglýsingar í tónlistarefni hafa sífellt aukist og eru farin að gegna ómissandi 

lykilhlutverki í auglýsingastarfsemi, sérstaklega í vinsælum lögum (Craig, Flynn 

og Holody, 2017, bls. 4). Rannsóknir hafa stutt það að vörumerkjainnsetning í 

tónlistartextum hefur jákvæð áhrif á gildismat vörumerkja (e. brand evaluation), 

eins og vörumerkjavitund og -viðhorf, óháð afstöðu neytandans gagnvart 

tónlistarflytjandanum og neytendur eiga auðveldara með að muna eftir 

vörumerkjum sem birtast í viðlagi heldur en erindi laga (Vaerenbergh, 2017, bls. 

152). 

 Hip-hop-/rapptónlistarfólk hefur tileinkað sér vöruinnsetningu og 

meðmæli í tónlist sinni sem hluta af því að koma á fót götuorðspori (e. street 

credibility), vegna þess að flytjendur tónlistarinnar reiða sig á auglýsingafé til 

stuðnings við tónlistarferilinn (Chang, 2003). Morris Reid, framkvæmdastjóri 

Westin Rinehart, sem er sérhæfður í vörumerkjasamstarfi (e. brand-building 

partnership), segir að hip-hop tónlistarfólk hafi gert Cadillac Escalade að 

kynþokkafullu og meiriháttar vörumerki (Paoletta, 2006, bls. 26). 

Rapptónlistarmyndband er sérstakt umhverfi fyrir markaðsfræðinga vegna þess 

að flytjendur rapptónlistar láta vörumerki falla (e. brand dropping) í 

tónlistartextum eða sýna vörur án samþykkis vöruframleiðanda (Schemer o.fl, 

2008, bls. 939).  

5.6.4 Vöruinnsetning í tónlistarmyndböndum 

Tónlistarmyndbönd hafa töluvert skemmri tímalengd samanborið við 

kvikmyndir. Auglýsendur eru líklegri til að hafa meira inntak í sköpun 

tónlistarmyndbanda fremur en í kvikmyndum. Tónlistarfólk er jafnframt í betri 

stöðu til að hafa stjórn á vöruinnsetningum en kvikmyndaleikarar, þar sem 

tónlistarmyndbönd eru einnig auglýsingar fyrir tónlistarfólkið. Í gegnum 

tónlistarmyndböndin er tónlistarfólk að selja ákveðin lífstíl með duldum hætti en 

ekki einungis tónlistina sjálfa. Þetta á sérstaklega við í hip-hop/rappi, þar sem 

tengsl tónlistarfólks og vörumerkja er með mun áberandi hætti (Chang, S., 2003). 
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Talið er að tónlistarmynbönd skapi sterk tengsl við neytendur, sérstaklega ef 

vörur eru paraðar við víðfræga einstaklinga sem neytendur dýrka (sjá kafla um 

talsmenn) (Schemer o.fl., 2008, bls. 925). Sem dæmi gáfu Busta Rhymes, Puff 

Daddy og Pharrell út tónlistarlagið og -myndbandið „Pass the Courvoisier“ árið 

2002, sem jók sölu á Courvoisier koníaki um allt að 10-20% það sama ár (Delattre 

og Colovic, 2009, bls. 813; Lehu, 2007, bls. 175; Gloor, 2014, bls. 52; Paoletta, 2006, 

bls. 26; Schemer, Matthes, Wirth og Textor, 2008, bls. 924). 

Ákveðnir gallar (sjá einnig undirkafla nr. 5.3.2 um galla vöruinnsetninga) 

geta þó fylgt vöruinnsetningu í rapp-/hip-hoptónlistarmyndbandi, þar sem 

samhengið sem vörumerkið birtist í gæti tengst afbrotahegðun flytjandans, eins 

og ofbeldi eða morðum. Rapp tónlistarmyndbönd innihalda meira af vopnum, 

ofbeldi, kynferðisofbeldi og fíkniefnatengdum varningi en nokkur önnur tegund 

tónlistar og um 60% af því ofbeldi sem birtist í tónlistarmyndböndunum snýr gegn 

fólki (Schemer, Matthes, Wirth og Textor, 2008, bls. 925). 

5.6.5 Vöruinnsetningar og neytendur 

Tónlistarefni er notað af vörumerkjum til að skapa tilfinningaleg tengsl á milli 

neytenda og vörumerkjaauðkenna eða -virðis (Craig, Flynn og Holody, 2017, bls. 

4). Ryan Schinman, stofnandi Platinum Rye Entertainment, sérhæfir sig í 

vöruinnsetningum og skemmtanamarkaðssetningu en hann er með 500 fyrirtæki 

á alþjóðavísu og í samstarfi við 30 umboðsfyrirtæki. Schinman segir í viðtali að 

ungmennamarkaðurinn sé sá sem stýrir tískunni og markaðsáætlunum (e. 

marketing strategies) fyrir flest vörumerki í tónlist og að ungmennamenning 

snúist um jafningjahópa (e. peer-to-peer) og gagnvirkni. Ungmenni í dag vilja fara 

á nýjustu, heitustu og skemmtilegustu staðina, hvort sem það er gert á netinu, í 

gegnum farsíma eða myndbandssamskipti. Til að fylgja flæðinu þurfa fyrirtæki að 

geta fengið ungmennin til að verða hluti af einhverju (Paoletta, 2006, bls. 25).  

Í gegnum tíðina hafa rannsóknir á vinsælu tónlistarefni meðal annars 

kannað áhrif á skólastarf, samfélagssamskipti, hugarástand, tilfinningar og 

einstaka hegðun. Rannsóknirnar hafa leitt í ljós að áhrifin sem vinsæl tónlist hefur 

á hegðun og tilfinningar barna og unglinga séu stórt áhyggjuefni. Tónlistartextar 

hafa verið djarfari í umfjöllun um fíkniefni, kynlíf og ofbeldi í gegnum árin, 

sérstaklega þegar kemur að ákveðnum tegundum af tónlist. Val unglinga á 

sérstakri tegund af tónlist gæti verið í samhengi við einstaka hegðun. Eins og með 
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vinsæla tónlist er skynjun og áhrif skilaboða tónlistarmyndbanda mjög mikilvægt. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilsverð breyting geti orðið á hegðun og viðhorfi 

ungra neytenda sem komast í snertingu við ofbeldi, kynferðisleg skilaboð, 

kynferðislegar staðalímyndir og notkun á fíkniefnum í tónlistarmyndböndum 

(Fuld, o.fl., 2009, bls. 1488). 

5.6.6 Vöruinnsetningasamningar 

Samantha Chang (2003) greinir frá því að greiðslur fyrir vöruinnsetningar í 

tónlistarmyndböndum séu nýjasta tíska og fari sífellt vaxandi (bls. 18). Ryan 

Schinman, segir að tónlistarfólk eignist oft hlutafé í vörunni sem það er að selja. 

Dæmi má nefna um U2 og Ipod eða 50 cent og Vitamin Water. Tónlistarfólk fær oft 

þóknun eftir velgengni vörunnar og ef varan er farsæl vilja þau fá bita af kökunni 

sem eykur líkur á virkri þátttöku tónlistarfólksins við kynningu og 

markaðssetningu vörunnar (Paoletta, 2006, bls. 25). Vöruinnsetningasamningar 

geta haft ýmsa kosti (sjá einnig undirkafla 5.3.1 um kosti vöruinnsetninga) fyrir 

tónlistarútgefendur og vörukynna, eins og að herja á unga neytendur, dreifa á 

heimsvísu, hafa mikinn endingartíma hjá ýmsum miðlum og draga úr 

framleiðslukostnaði (Karrh, 1998, bls. 33-34; Schemer, Matthes, Wirth og Textor, 

2008, bls. 925), í sumum tilfellum um allt að 25% til 50% en það fer eftir 

framsetningu vörunnar og samspili tónlistarfólksins við vöruna. Að fá slíkan 

samning er ákveðinn sigur fyrir tónlistarfólk, plötufyrirtæki og fyrirtæki sem 

kynna vöruna, en árangur þessa viðskiptalíkans (e. business model) fer að mestu 

leyti eftir því með hvaða hætti vara er samþætt inn í tónlistarmyndbandið (Chang, 

2003; Plambeck, 2010).  

5.6.7 Listamennska eða græðgi? 

Tónlistarfólk getur haft mismunandi hvata til að nefna vörumerki í 

tónlistartextunum sínum, til dæmis persónulega, listræna eða jafnvel fjárhagslega 

hvata (Vaerenbergh, 2017, bls. 151). Stjórnendur hræðast að afhjúpa fjárhagsleg 

tengsl vörumerkja við tónlistarfólk vegna ótta við að neytendur muni skynja 

vörumerki með neikvæðum hætti. Stjórnendur vilja að neytendur trúi því að 

tónlistarfólk sé að syngja um ákveðin vörumerki af ástríðu þeirra gagnvart 

vörumerkinu en ekki vegna fjárhagslegrar þóknunar (Vaerenbergh, 2017, bls. 

152). Lucian James, stofnandi umboðsstofunnar Agenda, sem bjó til American 

Brandstand, segir að topptónlistarfólkið sé iðulega með sín eigin vörumerki og 
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nefni þau gjarnan í textum sínum. Dæmi má nefna vörumerkin Rocawear og 

Armadale Vodka í eigu Jay-Z, House of Dereon í eigu Beyoncé og L.A.M.B. í eigu Gwen 

Stefani (Paoletta, 2006, bls. 26-27).  

Beats Electronics er fyrirtæki sem selur hljómtæki. Það var stofnað af 

tónlistarmanninum Dr. Dre árið 2006 og síðan keypt af fyrirtækinu Apple árið 

2014 fyrir 3 milljarða bandaríkjadollara. Fyrirtækið notast mikið við 

vöruinnsetningar. Finna má Beats vörur í mörgum tónlistarmyndböndum frá 

mismunandi tónlistarfólki til dæmis má nefna Justin Bieber, Nicki Minaj, Jessie J, 

Arianna Grande, Chris Brown, Miley Cyrus, Azealia Banks, o.fl. (Pollock, 2014a). 

Luke Wood, forseti Beats Electronics, hefur ásamt Dr. Dre búið til hundruð 

tónlistarmyndbanda. Wood segir að í gegnum sögu tónlistarmyndbandanna hafi 

þau ávallt snúist um vöruinnsetningar, hvort sem það tengist bílamenningu, tísku, 

strigaskóm eða jafnvel hljóðfærum. Hann telur að vöruinnsetningar hafi 

merkingarfræðilegt gildi (Tsjeng, 2014). 

Jonah Disend, forseti ráðgjafafyrirtækisins Redscout í New York, vitnar í 

fókushóp sem var spurður um hvernig væri hægt að gera vörumerki vinsælt. 

Þátttakendurnir nefndu að setja nafn vörumerkisins í rapplag. Disend segir að fólk 

átti sig á apparatinu og að viljugir þátttakendur séu með, þótt þeir viti að þeir eigi 

ekki að gera það, svo lengi sem þeim líður ekki eins og verið sé að ráðskast með 

þá. Ef að vörurnar eða vörumerkin uppfylla langanir neytenda eða eru hluti af 

lífsstíl tónlistarfólksins, þá verður ekkert rof á milli tónlistarfólksins, 

vörumerkisins eða neytenda. Þó erfitt geti verið að tengja ljóðræna áminningu við 

sölu, þá upplifðu Cadillac og Mercedes-Benz söluaukningu árið 2005 (Paoletta, 

2006, bls. 26). 

Í laginu „Forever“ sem var gefið út árið 2007 af Chris Brown kemur slagorð 

Wrigley‘s Double Mint tyggjóinu fyrir í textanum: „Double your pleasure / Double 

your fun and dance.“ Næstum ári seinna gaf Wrigley‘s út að lagið hafi í raun verið 

vel skipulögð vörumerkja auglýsing. Hugmyndin var útfærð til að auka þekkingu 

neytenda á vörumerkinu í gegnum lagið áður en auglýsing kom út, sem var 

jafnframt flutt af Chris Brown með samstilltu lagi (Barnes, 2015). 

Sam Howard-Spink, klínískur aðstoðar prófessor í tónlistarviðskiptum við 

Háskólann í New York, greinir frá því að vöruinnsetningar snúist ekki um 

listrænan innblástur, heldur aðeins leið til að græða meiri peninga. Að auglýsa 
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vöru eða vera styrktaraðili áður fór beint til tónlistarfólksins. Í dag hafa útgáfurnar 

meiri stjórn á ferli tónlistarfólks. Þær sjá um markaðssetningu, kynningu og 

tónleikaferðalög, í skiptum fyrir auknar tekjur. Hann segir að mótrök 

markaðsfræðinga séu að vöruinnsetningar bæti við raunsæi, að ungmennum 

finnist að miðlar skipti þá máli og þeir þurfi að vera raunverulegir. Ef að ungmenni 

sjá vörumerki í miðlum sem þau nota í daglegu lífi verður miðillinn mun 

raunverulegri fyrir þau. Howard segir að það sé einmitt sú afsökun sem fólk sem 

græðir peninga á að selja styrktarsamninga til plötufyrirtækja myndi nota. Hann 

telur að auknar tekjur utan tónlistarinnar séu skiljanlegar en það fylgi því aukin 

hætta að leyfa vörumerkjum að hafa áhrif á tónlistina sjálfa. Hann segir að það sé 

önnur leið til að vinna með auglýsendum en með vöruinnsetningu í 

tónlistartextum og tónlistarmyndböndum. Að selja sig út (e. selling out) getur 

verið frelsandi á skapandi hátt en það sé munur á að selja samstarf eða hluta af 

boðskap tónlistartextans sem hlustendur tengja við. Því þurfa neytendur að vera 

tortryggnir gagnvart vöruinnsetningu í tónlistartextum. Þeir ættu að styðja 

vörumerki sem byggja upp listræn einkenni en ekki fjárhagsleg. Einnig segir hann 

að ef þessi tíska verði ekki stoppuð gæti tónlist einn daginn orðið að glamri með 

engu innihaldi (Barnes, 2015). 

5.6.8 Nýr tæknivettvangur fyrir vöruinnsetningu í myndböndum 

Mirriad er tæknimyndbandafyrirtæki sem sér um innfæddar 

myndbandsinnsetningaauglýsingar (e. native in-video advertising). Fyrirtækið er 

leiðandi í samþættingu á vörum og táknum inn í myndbönd til að auka 

vörumerkjavitund neytenda. Það reynir að brjóta upp á hefðbundin mörk á milli 

innihalds og auglýsinga með frumlegum lausnum. Það gerir vörumerkjum og 

auglýsendum kleift að koma vöruinnsetningu fyrir á netinu, í síma og sjónvarpi. 

Hugsjón fyrirtækisins er að endurskapa tónlistarmyndbönd á listrænt 

skemmtiform, gera vörumerkjum og þeim sem skapa innihald myndbanda kleift 

að koma saman með skapandi, mælanlegar og hnitmiðaðar leiðir án þess að raska 

upplifun neytenda (Mirriad, 2014; Sjá einnig Pollock, 2014b og ). Fyrirtækið Vevo, 

sérhæfir sig í miðlun á tónlistarmyndböndum og skemmtanaefni í samstarfi við 

Youtube. Vevo er milliliður fyrir stærstu tónlistarfyrirtæki og markaðsfræðinga 

vörumerkja. Framkvæmdastjórinn, Rio Caraeff, gaf til kynna að markmið 

fyrirtækisins væri að gera vöruinnsetningu í myndböndum auðveldari (Plambeck, 
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2010; sjá einnig Karbasfrooshan, 2011).). Vevo mun verða fyrsti stafræni 

dreifingaraðili tónlistarmyndbanda sem notar tækni Mirriad. Í sameiningu munu 

fyrirtækin tengja gæða hugbúnaðargerð og leiðandi vörumerki, vítt og breitt í 

gegnum miðla Vevo (Mirriad, 2014; Sjá einnig Pollock, 2014b) Eins og sjá má á 

mynd 6 er á öðrum helmingi myndanna búið að bæta auglýsingu á Grand Marnier 

áfengi inn í tónlistarmyndbandið. 

 

 

 Mynd 6: Auglýsing á Grand Marnier bætt inn í tónlistarmyndband 

(Jason Newman, 2014). 

 

5.7 Erlendar rannsóknir á vöruinnsetningu í tónlist 

Markaðsráðuneyti kaþólska háskólans í höfuðborginni Brussel í Belgíu, 

framkvæmdi rannsókn á viðbrögðum neytenda við greiðslum fyrir 

vöruinnsetningu í tónlistartextum, þar sem greiddar vöruinnsetningar voru 

bornar saman við ógreiddar. Tilraunin innihélt þrjá hópa sem fengu mismunandi 

upplýsingar um sama hip-hop lagið; hópur 1 fékk að vita að tónlistahöfundur setti 

vöruinnsetningu af sjálfdáðum, hópur 2 fékk að vita að tónlistahöfundur hafi 

fengið greitt fyrir vöruinnsetninguna og hópur 3 fékk engar upplýsingar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að vöruinnsetningar sem greitt var fyrir 

höfðu jákvæðari áhrif á vörumerkjavitund og engin neikvæð áhrif á viðhorf 

gagnvart vöru. Vörumerkjavitund neytenda er einnig hærri þegar kemur að 
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vöruinnsetningu sem er greitt fyrir en ógreitt. 77% þátttakanda úr hópi 1 þekktu 

vörumerkið í tónlistartextanum, 37% þátttakanda í hópi 2 þekktu vörumerkið í 

tónlistartextanum og 33% þátttakanda í hópi 3 þekktu vörumerkið. Enginn 

marktækur munur var á milli viðhorfa gagnvart vörumerki (Vaerenbergh, 2017). 

Rannsókn var framkvæmd af St. Thomas háskólanum í Bandaríkjunum, þar 

sem rannsökuð voru áhrif vörumerkjaauðkenna í hip-hop menningu og 

vörusamsvörun (e. product congruency) í vöruinnsetningu í tónlist. Rannsóknin 

leiddi í ljós að áberandi staða vörumerkis í tónlistartextum hafði jákvæð áhrif á 

minni neytenda. Vörumerki hafa meira afturkall hjá neytendum ef þau birtast í 

viðlagi (e. chorus) samanborið við erindi (e. verse). Mikið samspil á milli áberandi 

stöðu og samsvörun (e. congruence) leiddi í ljós að sýnileg vöruinnsetning á 

samsvarandi vörumerki eykur vörumerkjaviðhorf samanborið við að dulin 

vöruinnsetning með ósamsvarandi vörumerki gæti mögulega aukið 

vörumerkjaviðhorf. Einstaklingar með betri tengsl við auðkenni hip-hop 

menningar höfðu jákvæðari viðhorf gagnvart samsvarandi vörumerki en enginn 

marktækur munur var á samspili á milli auðkenna hip-hop menningar á 

samsvarandi og ósamsvarandi vörumerki (Ferguson og Burkhalter, 2015). 

Rannsókn sem var framkvæmd í Saint Joseph‘s háskólanum í 

Bandaríkjunum, þar sem verið var að rannsaka hvort vöruinnsetning í tónlist gæti 

talist viðeigandi kostur í óhefðbundnum markaðssamskiptum. Borið var saman 

afturkall án aðstoðar í vinsælu tónlistarlagi með vörumerkinu Jimmy Choo, við 60 

sekúndna útvarpsauglýsingu fyrir Jimmy Choo. Þrír hópar voru settir upp; hópur 

1 horfði á auglýsinguna, hópur 2 hlustaði á tónlistarlagið og hópur 3 gerði bæði. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að afturkall í vinsælu tónlistarlagi væri ekki 

eins áhrifaríkt og afturkallið í útvarpsauglýsingunni. Hópur 3, sem gerði bæði, 

hafði meira afturkall til vörumerkisins í auglýsingunni en tónlistarlaginu en ekki 

var marktækur munur þar á milli (Allan, 2010). 

 

Í næsta kafla verður fjallað um skilgreiningu á neytendahegðun og hvað 

felst í kaupákvörðunarferli neytenda, ásamt því að kanna hvaða ávinningi 

neytendur sækjast eftir.  
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6 Neytendahegðun 

Amerísku markaðssamtökin skilgreina neytendahegðun (e. consumer behavior) 

sem dýnamíska víxlverkun sem á sér stað á milli tilfinninga og hugsana, hegðunar 

og umhverfisþátta sem hafa áhrif á kauphegðun. Með öðrum orðum er 

neytendahegðun tilfinningar og hugsanir sem fólk upplifir og hegðun fólks í 

neysluferlinu (e. consumption process), ásamt þeim umhverfisþáttum sem hafa 

áhrif á hugsanir, tilfinningar og hegðun (Peter og Olson, bls. 5). Neytendahegðun 

er sjáanleg líkamleg hegðun (e. overt physical behavior) sem er hægt fylgjast með 

og mæla í formi kauphegðunar í verslunum, á netinu, á vörum, o.fl. (Peter og Olson, 

2010, bls. 22). 

6.1 Neytendagreiningarhjólið  

Neytendagreiningarhjólið (e. wheel of consumer analysis) veitir heildarsamhengi 

yfir hegðun neytenda þegar þeir komast í snertingu við (e. exposure) upplýsingar, 

ásamt eftirtekt (e. attention) og skilningi (e. comprehension) á þeim. Í umhverfi 

neytenda komast þeir í snertingu við auglýsingar í gegnum sína eigin hegðun og 

meðtaka skilaboðin með tilfinningalegu viðbragði og vitsmunalegri túlkun (e. 

affective response and cognitive interpretations) (Peter og Olson, 2010, bls. 101). 

Markaðsáætlanir hafa áhrif á þrjá samtvinnaða þætti í hjólinu, sjá á Mynd 7, sem 

geta haft orsakir og afleiðingar á hvern annan. Þetta eru; tilfinningar og hugsanir, 

hegðun og umhverfi (Peter og Olson, 2010, bls. 23 og 37).  

6.1.1 Tilfinningar og hugsanir neytenda 

Tvær tegundir geðrænna viðbragða sem neytendur sýna gagnvart hvötum og 

atburðum í umhverfi sínu eru tilfinningar (e. affect) og hugsanir (e. cognition). 

Tilfinningar eru geðræn viðbrögð sem neytendur sýna gagnvart vöru, eins og 

hvort þeim líki eða mislíki ákveðin vara. Tilfinningaleg viðbrögð geta verið jákvæð 

eða neikvæð og breytileg eftir styrkleikum. Hugsanir eru geðrænt ferli sem byggist 

á þekkingu og skoðun sem neytendur hafa frá fyrri reynslu og hafa geymt í 

minninu. Ferlið hjálpar neytendum að skilja, meta, skipuleggja og ákveða í 

kaupáformum (Peter og Olson, 2010, bls. 21). 
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6.1.2 Umhverfi neytenda 

Umhverfi neytenda (e. consumer environment) inniheldur alla ytri þætti sem hafa 

áhrif á hugsanir, tilfinningar og hegðun neytenda. Það felur í sér samfélagshvata 

(e. social stimuli), eins og hegðun annarra, í tengslum við menningu, 

menningarkima (e. subculture), samfélagshópa, viðmiðunarhópa og fjölskyldur 

sem hafa áhrif á neytendur. Einnig felur hugtakið í sér líkamlega hvata (e. physical 

stimuli), eins og verslanir, vörur, auglýsingar og tákn sem breyta hugsunum, 

tilfinningum og hegðun neytenda (Peter og Olson, 2010, bls. 22). 

 

 

Mynd 7: Neytendagreiningarhjólið 

(Peter og Olson, 2010, bls. 38). 

 

6.2 Kaupákvörðunarferli 

Kaupákvörðunarferli (e. buyer/consumer decision proscess) er oft lýst sem ferli 

við að finna lausn á vandamáli (e. problem-solving process) og er í raun stöðugt 

streymi víxlverkandi áhrifa vitsmuna og tilfinninga, umhverfisþátta og hegðunar. 

Neytendur geta farið meðvitað og ómeðvitað í gegnum ferlið með vanaföstum eða 

óhefðbundnum kaupum. Tengja má kaupákvörðunarferlið við Means-end keðjuna, 

sem tilgreinir afleiðingar og ávinning sem neytendur sækjast í að uppfylla. (Peter 

og Olson, 2010, bls. 163). Kaupákvörðunarferlið sem má sjá á mynd 8 

samanstendur af fimm þáttum; uppgötvun á þörf, upplýsingaleit, mat valkosta, 
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kaupákvörðun og eftirkaupaáhrif. Neytendur fara í gegnum þessa þætti en ekki 

endilega í tilgreindri röð. 

Fyrsta skrefið er þegar neytandinn uppgötvar þörf (e. need recognition) 

eins og hungur eða þorsta. Annað skrefið er þegar neytandinn fer í upplýsingaleit 

(e. information search) til að leysa þörfina eða kemst að því að lausnin er nú þegar 

til staðar í minninu hans. Þriðja skrefið er þegar neytandinn metur valmöguleika 

(e. alternative evaluation) út frá þeim upplýsingum sem hann hefur safnað. Fjórða 

skrefið er kaupákvörðun (e. purchase decision) neytandans, þegar hann hefur 

valið hvaða vöru á að kaupa. Fimmta skrefið er eftirkaupaáhrif (e. postpurchase 

behaviour) neytandans þar sem hann er annaðhvort ánægður eða óánægður með 

kaupákvörðun sína (Kotler, Armstrong, Harris og Piercy, 2013, bls. 161-163). 

 

Mynd 8: Kaupákvörðunarferli 

(Kotler o.fl., 2013, bls. 161; Peter og Olson, 2010, bls. 163). 

 

6.2.1 Means-end keðjan 

Means-end keðjan inniheldur fjögur stig sem eru eiginleikar, hagnýtar afleiðingar 

(e. functional consequences), sálfélagslegar afleiðingar (e. psychosocial 

consequences) og virði. Keðjan er til að sýna fram á þekkingu og aðild neytenda í 

kaupákvörðun. Neytendur tengja áþreifanlega eiginleika vöru við hagnýta og 

sálfélagslega þætti, sem getur mögulega að lokum (e. means to some end) falið í 

sér aukið virði (Peter og Olson, 2010, bls. 77-81), eins og sjá má á mynd 9 en þar 
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er tekið dæmi um ástæður einstaklings fyrir að velja sportjeppa (SUV) fram yfir 

fjölnotabíl (mini-van).  

 

Mynd 9: Means-end keðjan; skilgreining og dæmi 

(Gina Woodall, 2013). 
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7 Aðferðafræði 

7.1 Aðferðafræði og uppbygging 

Til að svara rannsóknarspurningunum var notast við blandaða rannsóknaraðferð 

(e. mixed research methods) með samleitandi sniði (e. convergent parallel design) 

sem sjá má á mynd 10. Annarsvegar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. 

qualitative research) í anda afstæðishyggju með framkvæmd hálfopinna viðtala. 

Hins vegar var notast við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research) 

í anda raunhyggju (e. positvism) og framkvæmd var spurningalistakönnun. Notast 

var fyrirbærafræðilega rannsóknaraðferð (e. phenomenology research method). 

Niðurstöður eigindlegu viðtalanna höfðu ákveðin sjónarhorn og blæbrigði sem var 

hægt að samtvinna við megindlegar niðurstöður spurningakönnunarinnar til að 

gefa aukinn skilning og nákvæmari mynd á samhengi heildarniðurstaða. 

 

Mynd 10: Gagnasöfn sameinuð í blönduðu samleitandi sniði. 

(Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 394-395). 

 

7.1.1 Samþætt rannsóknarsnið 

Rannsóknir eru formlegt og markvisst ferli ætlað til að afla sannrar þekkingar. 

Meðal annars felast þær í að afla rannsóknargagna, greina þau og túlka, í þeim 

tilgangi að lýsa, skýra, spá eða stýra fyrirbæri. Rannsókn á að vera nákvæm og 

trúverðug sem felst í að fylgja öllum reglum í rannsóknarferlinu, til að hægt sé að 

endurtaka hverja rannsókn fyrir sig (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 17).  

Blönduð rannsóknaraðferð með samleitandi sniði er ferli þar sem öflun og 

greining megindlegra og eigindlegra gagna fer fram hvor í sínu lagi og er síðan 
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tvinnuð saman eða tengd umræðu og niðurstöðum til að fá aukinn skilning á 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Rökstuðningur og styrkleikar samsetningar beggja 

aðferða tengjast auknum skilningi og heildarmynd á rannsóknarspurningum og 

viðfangsefni rannsóknarinnar en með sitt hvorri aðferðinni fyrir sig (Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 393-400). 

7.1.2 Tilgangur rannsóknar og val á rannsóknaraðferð 

Að mati höfundar var samþætting (e. triangulation) hentugasta aðferðin til að afla 

gagna til að svara rannsóknarspurningum, auka réttmæti rannsóknarinnar og fá 

heildarmynd af viðfangsefninu. Takmörkuð gögn voru til um viðfangsefni 

rannsóknarinnar á Íslandi, sem snýr að áhrifum vöruinnsetninga í tónlistarefni á 

kauphegðun, vörumerkjaþekkingu, vörumerkjavirði, viðhorf ungra neytenda. 

Finna má þó löggjafir sem tilgreina ábyrgð fyrirtækja við framsetningu á 

vöruinnsetningu. Safnað var afleiddum heimildum með margvíslegum leiðum, 

eins og fræðiritum og bókum. Jafnframt var safnað frumheimildum með 

framkvæmd spurningakönnunar fyrir tölfræðilegar mælingar og 

einstaklingsviðtöl tekin við sérfræðinga í tónlist og markaðsfræði, sem gætu gefið 

innsýn í áhrifin sem vöruinnsetning í tónlistarefni hefur á neytendur. Í niðurstöðu- 

og umræðukafla voru niðurstöður beggja aðferða samþættar og athugað hvort 

samræmi væri á milli þátttakenda. 

7.1.2.1 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Í rannsókn var leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á kauphegðun ungs fólks? 

Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á vörumerkjavirði fyrirtækja? 

Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á vörumerkjaþekkingu (vitund og ímynd) 

ungs fólks? 

Hvernig er viðhorf ungs fólks til vöruinnsetningar í tónlist? 

Eru fyrirtæki samfélagslega ábyrg við framsetningu á vöruinnsetningu í tónlist? 

 

Rannsóknarspurningar voru settar fram í þeim tilgangi að varpa ljósi á þau áhrif 

sem vöruinnsetning í tónlist hefur á ungt fólk og hvað felist í ábyrgð fyrirtækja við 

framsetningu á vöruinnsetningu í tónlist. Tilgátur sem sjá má að neðan voru settar 

fram í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningum. Þ.e.a.s. hvort finna megi 

tengsl á milli þátta sem viðkemur hegðun neytenda og nálgun þeirra við 
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vöruinnsetningu í tónlist og hvort þátttakendur telji sig verða fyrir áhrifum af 

henni. 

H1: Tengsl eru á milli þess að ungt fólk minnist þess að hafa heyrt og séð 

vörumerki í tónlistartexta og -myndbandi og hæfni þeirra til að bera kennsl 

á vörumerki sem það þekkir í tónlistarefni. 

 

H2: Þegar ungu fólki líkar við að heyra og sjá vörumerki sem það þekkir í 

tónlistartextum og -myndböndum tengist það auknum líkum á því að 

einstaklingarnir kaupi vöru eftir að verða varir við hana sem 

vöruinnsetningu í tónlistarefni. 

 

H3: Sterkt samband er á milli áhrifa vöruinnsetninga í tónlistarefni á 

neyslumynstur, og viðhorfa ungs fólks til vöruinnsetninga í tónlistarefni. 

 

7.2 Fræðihugtök 

7.2.1 Kenningar og fræði 

Fyrirbærafræðileg aðferð er lýsandi rannsóknaraðferð sem byggir á tilleiðslu. 

Rannsóknir og lýsingar á fyrirbærum, ásamt mannlegri reynslu og upplifun, eru 

meðal markmiða aðferðarfræðinnar, þar með talið að alhæfa aldrei heldur aðeins 

að auka skilning og þekkingu á fyrirbæri rannsóknarinnar. Öflun gagna og nálganir 

eru með mismunandi hætti í eigindlegri og megindlegri aðferð, sem leiða til ólíkra 

þekkingarfræðilegra niðurstaðna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 281).  

Aðleiðsla (e. induction) er hið gagnstæða við afleiðslu/tilleiðslu (e. 

deduction) (Huginn Freyr Þorsteinsson, 2013, bls. 59) og er hluti af aðferð innan 

vísinda sem er að mestu notuð í eigindlegum aðferðum. Aðleiðsla gefur til kynna 

að við getum alhæft og sagt að eitthvað gildi alltaf út frá því fyrirbæri sem við 

höfum séð og heyrt nógu mörg dæmi um, þar sem engin mótdæmi eru til að hrekja 

burt alhæfinguna (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2013, bls. 43).  

7.2.2 Breytur og tilgátur 

Eina viðurkennda aðferðin innan stærðfræði til að tengja saman fullyrðingar er 

nefnd afleiðsla/tilleiðsla eða þegar „sanna“ á eitthvað út frá gefnum forsendum 

(Þorsteinn Vilhjálmsson, 2013, bls. 43). Aðferðin er að mestu notuð í anda 

raunhyggju í megindlegum rannsóknum með framsetningu tilgáta (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 378). Ef forsendur tilgátunnar eru réttar er 
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niðurstaðan sönn og tilgátan studd, ef ekki er hún ósönn og tilgátunni hafnað 

(Þorsteinn Vilhjálmsson, 2013, bls. 43). 

Í megindlegum rannsóknum er unnið með breytur (e. variables). Breytur 

skilgreina hvaða viðfangsefni er verið að rannsaka ásamt breytingu á milli 

einstaklinga og viðfangsefnis. Breytur er hægt að mæla í mismunandi kvörðum og 

skiptir það máli að gert sé grein fyrir á hvaða kvarða hver breyta sé mæld fyrir val 

á tölfræðiaðferð. Röng aðferð og/eða þekkingarleysi á kvörðum, útreikningum og 

túlkun sem breyta er mæld á gæti leitt til einskisnýttra niðurstaðna (Amalía 

Björnsdóttir, 2013, bls. 170) 

Rannsóknarspurning skilgreinir ásamt núlltilgátu hvor breytan sem á í hlut 

skilgreinist sem svarbreyta eða skýribreyta. Svarbreyta er breyta sem aðrar 

breytur hafa hugsanleg áhrif á samkvæmt rannsóknarspurningunni og hefur 

meðal annars verið kölluð háð breyta (e. dependent variables). Skýribreyta er 

breyta sem hefur mögulega áhrif á svarbreytuna eða skýrir hana samkvæmt 

rannsóknarspurningunni og hefur meðal annars verið kölluð óháð breyta (e. 

independent variables) (Þórarinn Sveinsson, 2013, bls. 187). 

 

7.3 Megindlega aðferðin 

Megindlegar rannsóknir byggjast á grunni vísindahefðar raunhyggju (e. 

positivsm) út frá þekkingarfræðilegum grundvelli hluthyggju (e. objectivism). Með 

því sjónarhorni er lögð áhersla að komast að „hinu sanna“ um heiminn með 

einhverskonar mælingum. Megindlegar rannsóknir fela í sér söfnun upplýsinga á 

tölulegt form með kerfisbundnum og hlutlægum hætti. Tölfræðilegum aðferðum 

er jafnframt beitt til að setja fram gögn og túlka. Rannsóknir með þessum hætti 

veita til dæmis upplýsingar um fjölda, algengi, hlutfall, samband og mun á milli 

ólíkra breyta (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377). Í megindlega 

hlutanum var notast við lýsandi samanburðar- og sambandsrannsóknarsnið (e. 

descriptive comparative & correlation design). Lýsandi rannsókn er þegar leitast 

er við að lýsa ákveðnum fyrirbærum og samböndum án þess að grípa inn í það sem 

er verið að mæla (e. non-experimental). Sambandsrannsóknir fela í sér hvort 

samband sé á milli ákveðinna breyta innan sama hóps, á meðan 

samanburðarrannsóknir eru við hæfi ef verið er að athuga hvort munur sé á milli 

hópa (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 386). 



 

 
41 

7.3.1 Val á þátttakendum, úrtak og einkenni úrtaks 

Höfundur taldi nauðsynlegt að afmarka hóp þátttakenda við aldursbilið 16-29 ára 

eða einstaklinga sem fæddir voru á árunum 1990-2003. Hann taldi að þetta 

aldursbil endurspeglaði stærsta hluta markhóps og væru meðal viðkvæms hóps 

sem auglýsendur reyndu að herja mest á með vöruinnsetningum í tónlistarefni. 

Heildarþýði (e. population) rannsóknarinnar voru allir einstaklingar á aldrinum 

16-29 ára á Íslandi (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 123-

124). 

Notast var við hentugleikaúrtak (e. convenience sample), sjálfvalið úrtak 

(e. self selected sample) og snjóboltaúrtak (e. snowball sample), því höfundur vissi 

ekki fyrir fram hvaða neytendur hefðu tekið eftir vöruinnsetningu í tónlist. 

Hentugleikaúrtak var valið, vegna þess að reynt var að ná til margra þátttakanda 

á skömmum tíma fyrir lítinn kostnað í gegnum samskiptamiðillinn Facebook, sem 

er notaður af allflestum neytendum á Íslandi. Sjálfvalið úrtak var valið með þeim 

hætti að spurningalisti var látinn liggja fyrir fólki á samskiptamiðlinum Facebook 

og deilt í ýmsa hópa sem innihéldu fleiri þúsund manns. Snjóboltaúrtak var valið 

með þeim hætti að vinir og vandamenn höfundar deildu könnuninni áfram á 

Facebook miðli sínum, sem gat leitt til þess að þeir sem talað var fyrst við bentu á 

annan og svo koll af kolli. Þannig bættust fleiri við hópinn eins og snjóbolti 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124-125). 

Hér á eftir verður gert skil á greiningu bakgrunns upplýsinga sem fengust 

hjá þátttakendum við gerð rannsóknarinnar. 

Á mynd 11, má sjá dreifingu þátttakanda eftir aldri. Rannsókn einskorðaðist 

við fæðingarárin frá 1990 til 2003 eða 16 til 29 ára aldur. Meðalaldur og miðgildi 

þátttakenda var 23 ára, að öðru leyti var dreifing nokkuð jöfn.  
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Mynd 11. Aldursdreifing þátttakenda 

Í töflu 1 má sjá gögn sem fengin voru frá Hagstofu Íslands um heildarfjölda 

Íslendinga á aldrinum 16-29 ára eða þá sem fæddust 1990-2003, miðað við 1. 

janúar 2019, ásamt því má sjá í töflu 1 og á mynd 12 dreifingu á þýði og úrtaki 

rannsóknarinnar. Dreifing er nokkuð jöfn á milli aldurshópa en svörun frá 23 og 

25 ára var mikil miðað við þýði. 
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Tafla 1: Dreifing á þýði og úrtaki 

(Hagstofa Íslands, e.d.)

 

Mynd 12: Dreifing á þýði 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Þýði 5,8 5,9 6,2 6,2 6,5 6,8 7,1 7,2 7,7 8,1 8,0 8,1 8,3 7,9

Úrtak 5,1 5,6 8,7 5,6 5,1 9,2 5,6 12, 5,6 11, 9,7 4,6 4,6 6,7
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Dreifing þýðis og úrtaks

ár Fjöldi Þýði Úrtak 

16 4.241 5,8% 5,1% 

17 4.321 5,9% 5,6% 

18 4.542 6,2% 8,7% 

19 4.512 6,2% 5,6% 

20 4.778 6,5% 5,1% 

21 4.971 6,8% 9,2% 

22 5.219 7,1% 5,6% 

23 5.284 7,2% 12,3% 

24 5.661 7,7% 5,6% 

25 5.952 8,1% 11,3% 

26 5.860 8,0% 9,7% 

27 5.904 8,1% 4,6% 

28 6.090 8,3% 4,6% 

29 5.765 7,9% 6,7% 

Heildarfjöldi 73.100 100% 100% 



 

 
44 

Á mynd 13, má sjá kynjaskiptingu þátttakenda eftir hlutföllum. 115 af 

þátttakendum voru konur á móti 79 körlum og 1 einstaklingur skilgreindi sig sem 

annað. 

 

Mynd 13. Kynjahlutfall þátttakenda 

Á mynd 14, má sjá dreifingu eftir menntunarstigi þátttakenda. Meirihluti 

þátttakenda eða um 52% hafði lokið framhaldsskólamenntun, um 27% 

þátttakenda höfðu lokið grunnskólamenntun, um 18% grunnnámi í háskóla og um 

3% framhaldsnámi í háskóla. 

 

Mynd 14. Dreifing á menntunarstigi þátttakenda 
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Á mynd 15, má sjá dreifingu þegar kemur að því hversu margar klukkustundir 

þátttakendur hlustuðu á tónlistarefni á viku. Meirihluti þátttakenda eða um 34% 

hlustuðu á tónlistarefni í meira en 8 klukkustundir á dag. Um 23% hlustuðu á 

tónlistarefni í 2-4 klukkustundir á viku, um 21% hlustuðu á tónlistarefni í 4-6 

klukkustundir á viku, þar næst hlustuðu um 13% þátttakenda á tónlistarefni í um 

6-8 klukkustundir og lægsti fjöldi þátttakenda eða um 9% hlustaði á tónlistarefni 

í 0-2 klukkustundir á viku. 

 

Mynd 15. Dreifing á hlustun þátttakenda á tónlistarefni á viku 

Á mynd 16, má sjá dreifingu á því í hversu margar klukkustundir þátttakendur 

horfðu á tónlistarmyndbönd á viku. Meirihluti þátttakenda eða um 72% horfðu á 

tónlistarmyndbönd í 0-1 klukkustund á viku. Hlutfall þátttakenda sem horfðu á 

tónlistarmyndbönd í 1-2 klukkustundir á viku var 21%, um 3% þátttakenda 

horfðu á tónlistarmyndbönd í 2-3 klukkustundir og meira en fjórar klukkustundir 

á viku en aðeins 1 einstaklingur horfði á tónlistarmyndbönd í 3-4 klukkustundir á 

viku. 
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Mynd 16. Dreifing þátttakenda á áhorfi tónlistarmyndbanda (á viku)  

7.3.2 Gagnasöfnunaraðferð 

Spurningalisti var notaður til að safna upplýsingum um þekkingu, tilfinningar, 

viðhorf, skoðanir og/eða atferli (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013, bls. 67). Hönnun, skipulag og uppsetning spurningalista getur 

verið með ýmsu móti. Ólík form kannana krefjast mismunandi aðferðar við 

framsetningu, hvort sem um ræðir símakönnun, póstkönnun eða vefkönnun. 

Spurningalistinn þarf að innihalda nákvæmar leiðbeiningar svo þátttakandi geti 

skilið spurningarnar og svarkosti til fullnustu. Með þeim hætti er hægt að tryggja 

nákvæmi mælitækis eftir því sem framast er unnt (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, 

bls. 453).  

Spurningalistinn var sendur á rafrænu formi á veraldarvefinn ásamt 

kynningarbréfi. Honum var dreift í gegnum samskiptamiðilinn Facebook og stóð 

könnunin yfir frá 4. til 14. apríl 2019 eða í tíu daga. Spurningalistinn innihélt 

sautján spurningar, þrettán lokaðar spurningar, eina opna spurningu og þrjár hálf-

opnar fjölvalsspurningar þar sem haka mátti við fleiri en einn valmöguleika. 

Spurningarnar voru ýmist úr nafn- og raðkvörðum, tveggja til fjögurra þrepa en 

einnig fimm og tíu þrepa Likert-kvarða. Spurningalistanum var skipt upp með 

tvennum hætti, ellefu spurningar voru í tengslum við viðfangsefni 

rannsóknarinnar og fimm spurningar í tengslum við bakgrunnsupplýsingar, þ.e. 

kyn, aldur, menntun og hversu margar klukkustundum á viku þátttakendur eyddu 
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í að hlusta og horfa á tónlistarefni. Síðasta spurningin var opin sem tilgreindi hvort 

þátttakandi vildi bæta einhverju við. 

Spurningalistinn hófst með skilyrtri tveggja-þrepa nafnkvarðaspurningu, 

þar sem þátttakandi var beðinn að svara já/nei hvort hann hefði tekið eftir 

vöruinnsetningu í tónlistarefni. Ef svarað var játandi átti þátttakandi að svara 

öllum næstu spurningum, ef svarað var neitandi átti þátttakandi að svara næst 

spurningum tólf og upp úr, sem voru bakgrunnsupplýsingar, til að tryggja að þeir 

sem ekki höfðu orðið varir við vöruinnsetningu myndu ekki svara að tilefnislausu. 

Ekki verður farið nánar út í innihald og orðalag spurninganna en nálgast má 

spurningalistann í heild í viðauka 2. 
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7.4 Eigindlega aðferðin 

Eigindleg rannsókn felur í sér að ná heildarmynd af ákveðnu viðfangsefni og 

tengslum þess innan sérstaks kerfis eða menningar. Áhersla er lögð á að fá skilning 

á einhverju í gegnum persónuleg sjónarmið. Rannsakandi á að vera mælitækið (e. 

research instrument) sem einkennist af því að vera eftirtektarsamur á eigin 

viðhorf og fyrir fram ákveðnar hugmyndir um viðfangsefnið, sem og að taka vel 

eftir í viðtölum. Jafnframt þarf rannsakandi að lifa með rannsóknargögnum (e. 

living with the data) og eyða töluvert löngum tíma í gagnagreiningu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013c, bls. 239). 

7.4.1 Val á þátttakendum, úrtak og einkenni úrtaks 

Við eigindlega hluta rannsóknarinnar var notast við fræðilegt úrtak (e. theoretical 

sampling) sem byggt á tilgangsúrtaki (e. purposive sampling), þar sem 

reynslumiklir einstaklingar voru valdir út frá þekkingu þeirra á fyrirbærinu sem 

var til rannsóknar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). 

Höfundur taldi sig hafa nægilega vitneskju um fyrirbærið sem var til rannsóknar 

til að velja þá viðmælendur sem myndu henta. Höfundur taldi að viðmælendur 

gætu gefið upplýsingar sem myndu hæfa markmiðum rannsóknarinnar og þar 

með nýst til rökstuðnings við rannsóknarspurninguna (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124). Við nánari rannsóknarvinnu komst höfundur 

að þeirri fágætu þekkingu á Íslandi sem viðhelst við framsetningu á 

vöruinnsetningu, sem olli því að notast var að hluta til við snjóboltaúrtak við val á 

þátttakendum. 

7.4.2 Gagnasöfnunaraðferð 

Fyrirbærafræði átti að nýtast höfundi við að koma auga á þemu til að lýsa 

fyrirbærum og reynslu fólks. Rannsaka reynslu fólks með opnum hug og leggja til 

hliðar fyrirfram ákveðnar hugmyndir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c). 

Framkvæmd voru hálf opin (e. semi-structured) einstaklingsviðtöl við 

viðmælendur til að fá skilning á reynsluheimi þeirra í tengslum við rannsóknina 

út frá sjónarmiðum og upplifun þeirra. Viðtölin voru tekin persónulega og í 

gegnum síma, ásamt því að vera hljóðrituð. Umfjöllunarefni var fyrir fram ákveðið 

en reynt að mæta viðmælendum á jafnréttisgrundvelli svo skoðanir þeirra fengju 

að njóta sín. Viðtöl geta verið mismunandi frá einum þátttakanda til annars og 

jafnvel mótsagnakennd, því er ekki verið að leitast við að alhæfa út frá 
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niðurstöðum heldur einungis að fá dýpri skilning á fyrirbæri rannsóknar út frá 

mismunandi sjónarhornum og blæbrigðum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

Fyrsta viðtalið við viðmælanda 1 var tekið upp á segulband í lokuðu 

herbergi. Viðtalið var hugsað sem grunnur að þekkingarfræðilegum sjónarmiðum 

sérfræðinga á áhrifum vöruinnsetninga í tónlist á kauphegðun neytenda. Svo 

virtist vera að viðmælandi 1 hefði ekki sérfræðiþekkingu á vöruinnsetningu heldur 

bakgrunnstónlist í verslunum og áhrifum þess á neytendur. Höfundur ákvað að 

nýta þó viðtalið til þess að fræðast almennt um þau áhrif sem tónlist hefur á 

neytendur, þar með talið að fá innsýn í hvað tónlist gerir fyrir neytendur í því 

umhverfi sem kauphegðun fer fram.  

Höfundur hélt áfram leit sinni að sérfræðingum á vöruinnsetningu og hafði 

fengið ábendingar um aðila og stofnanir til að ræða við en gátu ekki gefið kost á 

sér í viðtal þegar reynt var á. Út frá því hafði höfundur samband við tvö 

mismunandi fyrirtæki sem leiddu hann að viðmælanda 2 og viðmælanda 3. Viðtal 

var tekið við viðmælanda 2 í lokuðu herbergi og tekið upp á band. Viðmælandi 2 

hafði í raun ekki sérfræðiþekkingu á vöruinnsetningu en hafði aflað sér þekkingu 

um fyrirbærið í gengnum starf sitt og menntun. Viðtal við viðmælanda 3 var fengið 

út frá ábendingu samstarfsaðila hans. Viðmælandi 3 gat ekki hitt höfund 

persónulega vegna staðsetningar á tilteknum tíma og því var tekið hljóðritað 

símaviðtal. Viðmælandi 3 hafði starfað í um þrjá áratugi í auglýsingastarfsemi og 

unnið töluvert með vörumerkjum og hljómsveitum við vöruinnsetningar. Nánar 

verður farið út í viðmælendur og viðtölin í niðurstöðukafla. 

Þegar öllum viðtölum var lokið hófst höfundur handa við svokallaða kóðun 

við að finna lykilorð, þemu og endurtekningar hjá viðmælendum svo hægt væri að 

fá samhengi í þau hugtök sem bregða mátti fyrir. Samanburður var síðan metinn 

á milli þátttakenda til að setja fram niðurstöður á hnitmiðaðan hátt  

  



 

 
50 

7.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Höfundur reyndi að gæta að mestu að réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar 

en þessir þættir verða settir í samhengi við kjarnahugtök megindlegra og 

eigindlegra aðferða sem eru sannleiksgildi (e. truth value), notagildi (e. 

applicability), stöðugleiki (e. consistency) og hlutleysi (e. neutrality) vegna 

samþættingar aðferðanna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 217). Réttmæti og áreiðanleiki eru jafn mikilvægir þættir í eigindlegum 

fræðasýnum (e. paradigm) og megindlegum þekkingarfræðum (e. 

epistemologically) en eru metnir á mismunandi hátt vegna ólíkra nálgana 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211). Höfundur 

horfði meðal annars á réttmæti viðtalanna út frá sjónarhorni afstæðishyggju, að 

ekki hafi verið grundvöllur fyrir því að meta réttmæti viðtalanna því sjónarhorn 

eins einstaklings sé ekki réttara en annars (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). 

Stuðst var við efni frá Sigríði Halldórsdóttur og Sigurlínu Davíðsdóttur 

(2013c) við greiningu á réttmæti og áreiðanleika eigindlega og megindlega 

rannsóknaraðferða en þar sem þátttakendur í báðum rannsónum voru beðnir um 

að meta upplifun og reynslu út frá sjálfsmati gæti það hafa gefið ákveðna skekkju 

ef einstaklingar hafa tilhneigingu til að fegra sjálfan sig eða svara óheiðarlega.  

Til að auka sannleiksgildi megindlega hlutans var kannað hvort 

rannsóknarsnið og mælingar væri nægilega gott til að draga mætti trúverðugar 

ályktanir út frá niðurstöðum. Staðlaðar mælingar á áhrifum vöruinnsetninga voru 

ekki til staðar (sjá undirkafla nr. 5.5 um mælingar á vöruinnsetninga) en reynt var 

að draga úr sem mestri skekkju (e. bias). Höfundur reyndi að finna spurningar sem 

höfðu verið í öðrum sambærilegum rannsóknum, til að styðja við uppsetningu á 

spurningalistakönnun. Höfundur telur að stuðst hafi verið við rétt rannsóknarsnið 

og mælingar, til að nýta í réttmætar og áreiðanlegar tölfræðilegar niðurstöður og 

tilgátuprófanir sem og að rannsókn hafi notagildi fyrir frekari rannsóknir og 

stöðugleika ef til kæmi á endurtekt mælinga í framtíðinni. Geta má þess að úrtak 

rannsóknarinnar hefur mögulega ekki verið nægilega stórt til að alhæfa yfir 

heildarþýði. Höfundur hafði engra hagsmuna að gæta varðandi viðfangsefni 

rannsóknar. Tilgangurinn var eingöngu að fá aukinn skilning á fræðilegu 

sjónarmiði, reynslu, upplifun og hegðun þátttakanda í tengslum við áhrif 
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vöruinnsetninga og höfundur álítur sig algerlega hlutlausan í rannsóknarferlinu 

og -niðurstöðum 

Til að auka sannleiksgildi eigindlega hlutans var reynt að fá viðtöl við 

sérfræðinga til að auka gæði rannsóknarinnar og fá sönn og trúverðug 

starfsreynslusjónarmið á áhrifum vöruinnsetninga. Jafnframt var öllum gögnum 

safnað úr viðtölum áður en greining hófst til að ná fram fullnægjandi viðmiðum (e. 

referential adequacy) og samanburði við að meta samræmi eða ósamræmi. 

Stöðugleiki rannsóknarinnar fólst í því að gefa trausta og góða lýsingu á 

umfjöllunum viðtala sem og blæbrigðum í niðurstöðum. Markmið notagilda 

rannsóknar var að samhengi væri í niðurstöðum sem væri hægt að yfirfæra og 

samþætta við megindlega hluta rannsóknarinnar, til að gera heildarniðurstöður 

marktækari (bls. 218-219). 

 

7.6 Siðferðileg álitamál 

Siðferðileg álitamál eigindlega hlutans fólust í að leyfa viðmælendum að ákveða 

tíma og stund viðtala, til að leyfa viðmælendum að stjórna ferðinni án þess að þeir 

upplifðu þrýsting. Einnig voru viðmælendur upplýstir um þátttöku sína í 

rannsókninni með kynningarbréfi (sjá nánar í viðauka 1) og þess gætt að þeir 

hefðu tekið þátt af fúsum og frjálsum vilja. Viðmælendur voru upplýstir um viðtöl 

með kynningarbréfi um tilgang rannsóknar og þeim tilkynnt að útbúa mætti 

trúnaðarsamning til að gæta hag þeirra, þar sem nálægð höfunda við viðmælendur 

er oft á tíðum meiri í eigindlegum en megindlegum rannsóknum (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013. bls. 134). Viðmælendur höfnuðu 

trúnaðarsamningi, mögulega vegna þess að ekki var spurt of persónulegra 

spurninga sem gætu stofnað starfsferli þeirra í hættu, en höfundur hefur ákveðið 

að nafngreina ekki viðmælendur heldur aðeins gefa upp við hvað þeir starfa. 

Siðferðisleg álitamál megindlega hlutans fólust meðal annars í því að 

þátttakendur spurningakönnunarinnar voru upplýstir með kynningarbréfi (sjá 

nánar í viðauka 2) um tilgang rannsókna. Jafnframt voru þeir upplýstir um að 

þátttaka þeirra og svörun á spurningalistakönnuninni væri talin sem samþykki í 

rannsókninni, sem og úrvinnslu gagna, að auki var þess gætt til hins ýtrasta að ekki 

væri hægt að rekja svör einstaka þátttakenda. Höfundur hafði einnig samband við 

Persónuvernd, til að gæta þess að úrvinnsla á gögnum ólögráða 16 ára einstaklinga 
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væri heimil, þar sem ekki þyrfti samþykki forráðamanns. Samkvæmt lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 var stuðst við annan 

kafla laganna um almennar reglur um vinnslu, þar sem finna má í 8. gr. 

skilgreiningu á samþykki barna í upplýsingasamfélaginu: „Þegar barni er boðin 

þjónusta í upplýsingasamfélaginu með beinum hætti og vinnsla persónuupplýsinga 

byggist á samþykki þess telst vinnslan því aðeins lögmæt ef barnið hefur náð 13 ára 

aldri“. 
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8 Niðurstöður 

8.1 Niðurstöður eigindlega hlutans 

8.1.1 Viðtöl um áhrif vöruinnsetninga í tónlist 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. Við 

þemagreiningu viðtalanna komu í ljós fjögur meginþemu út frá sambærilegum og 

ólíkum sjónarhornum viðmælenda með mismunandi blæbrigðum, sem voru sett í 

samanburð í lokin.  

8.1.1.1 Bakgrunnur þátttakenda viðtala 

Viðmælandi 1 var grunnurinn í viðtalsrannsókn en viðmælandinn hafði í raun 

takmarkaða þekkingu á vöruinnsetningu í tónlist og gat ekki svarað út frá áhrifum 

vöruinnsetninga. Þekking hans á áhrifum tónlistar var að mestu í gegnum starf 

hans og reynslu. Starf hans fólst í að setja saman tónlistarlista sem eru spilaðir í 

verslunum. Sett er saman tónlist út frá ákveðnum forsendum eða forskrift til að 

hafa ákveðin áhrif á rekstur og neytendur þar sem tónlist hefur undirliggjandi 

skilaboð.  

 Viðmælandi 1 gat veitt höfundi vitneskju um þau áhrif sem tónlist hefur í 

verslunum og hvernig fyrirtæki nýta tónlist til að endurspegla vörumerkið sitt, því 

ímynd og siðferði fyrirtækja skipta mestu máli út á við. Meginmarkmið með tónlist 

í verslunum er söluaukning, að búa tónlistarkerfi sem endurspeglar vörumerki 

viðskiptavinarins og hefur söluaukandi áhrif í leiðinni. Hægt væri að hafa áhrif 

með ákveðnu þema eða takti í tónlist, meðal annars í formi dvalartíma í verslun.  

Nánari þemagreining viðmælanda 1 kemur fram í síðasta hluta 

þemagreiningarinnar í kafla 8.2.4 - Áhrif vinsælda og lífsstíls tónlistarfólks. 

 

Viðmælandi 2 hafði ekki beint sérfræðiþekkingu á vöruinnsetningu, en 

þekkti inn á hana út frá lærdómi innanlands sem utanlands ásamt starfsreynslu 

við auglýsingagerð í yfir áratug. Tónlistarefni var einnig mikið notað í 

auglýsingarefni sem hann hefur unnið við. 

Viðmælandi 3 hafði unnið með vöruinnsetningar í um þrjá áratugi, þar 

meðtalið vöruinnsetningum í tónlistarefni, ásamt því að hafa starfað með frægum 

íslenskum hljómsveitum og unnið að vöruinnsetningasamningum frá hliðum 

vörumerkja og tónlistarfólks. Hann benti á að vöruinnsetning hefði verið í tónlist 
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í meira en 100 ár og einskorðist ekki við eina tegund af tónlist eins og rapp sem 

hefur verið mjög áberandi síðustu misseri. 

 

8.2 Þemagreining 

Fjögur mismunandi meginþemu. 

 

(1) Hvað fellst í vöruinnsetningu í tónlistarefni – tveir undirflokkar 

(2) Vörumerkjaþekking er lykillinn að kauphegðun 

(3) Mismunandi framsetning á birtingaformum vöruinnsetninga í tónlistarefni– 

tveir undirflokkar 

(4) Áhrif vinsælda og lífsstíls tónlistarfólks 

8.2.1 Hvað felst í vöruinnsetningu í tónlistarefni  

Viðmælendur voru spurðir að því hver væri megintilgangurinn með 

vöruinnsetningu í tónlistarefni en út frá sjónarhornum viðmælenda eru 

meginmarkmiðin að koma vörumerkjum fyrir á sýnilegt form til að nálgast nýja 

neytendur. „Meginmarkmið með vöruinnsetningu í tónlistarefni er að fá 

„exposure“ eða nálgun við neytendur og gera vörumerkið sýnilegt“ (Viðmælandi 

3). 

Viðmælandi 2 segir: „meginmarkmið með vöruinnsetningu í tónlistarefni er 

að koma vörum fyrir myndrænt eða í textaformi, til að ná til nýrra neytenda og 

þeirra sem hlusta á þá tegund tónlistar sem vörumerki reyna að koma sér fyrir í“ 

en bætti við að „mikil spilun á tónlist væri góð tíðni fyrir vörumerki, sérstaklega ef 

að þekkt vörumerki notast við vöruinnsetningar til að viðhalda ákveðnu 

samkeppnisforskoti þegar kemur að því að vera fremst í huga neytenda“. 

8.2.1.1 Styrkleikar og veikleikar vöruinnsetninga í tónlistarefni 

Viðmælendur voru síðan spurðir hverja þeir teldu vera helstu kosti og galla 

vöruinnsetninga í tónlistarefni. Það samræmi mátti finna í umfjöllun viðmælenda 

að ákveðnir kostir sem vöruinnsetning hefur fyrir auglýsanda sé að ná með 

óhefðbundnum hætti til einstaklinga sem forðast auglýsingar. 

 

„Þetta er leið sem ekki margir nota. Hægt er að ná til ákveðins hóp 

neytenda sem ekki er fyrir auglýsingar, gæti verið jaðarhópur sem hlustar 
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t.d. á rapp eða þá senu, góð leið til að ná til neytenda með óhefðbundinni 

aðferð“ (Viðmælandi 2). 

 

„Helstu kostir fyrir auglýsendur eru að koma vörunni fram og auglýsa 

hana í gegnum tónlistina. Jafnframt að ná til margra neytenda á 

skömmum tíma, þar sem neytendur eru farnir að geta komist hjá því að 

horfa og hlusta á auglýsingar með ýmsum leiðum“ (Viðmælandi 3). 

 

 Viðmælandi 3 bætti við að helsti kostur fyrir neytendur væri að fá aukna 

vitneskju um vöruna, tækifæri til að tengjast vörunni, jafnframt sagði hann að 

kostur fyrir tónlistarfólkið væri að fá auknar tekjur, lækka framleiðslukostað við 

gerð tónlistarmyndbanda og einnig gæti þetta hjálpað þeim að verða þekktari. 

 Þeir ókostir sem fylgdu vöruinnsetningum í tónlist út frá samræmi  

viðmælenda voru að það gæti verið ósamræmi á milli vörumerkis og tónlistarfólks 

og gæti því verið óhentugt að tengja vörumerki við víðfræga einstaklinga, eins og 

tónlistarfólk, því lítil stjórn væri á framsetningu eða birtingu vörumerkis og væri 

því ákveðin hætta fólgin með vöruinnsetningunni, sem gæti leitt til neikvæðra 

áhrifa. 

 

„Gallar fyrir tónlistarfólkið eru þegar vörumerki hentar ekki fyrir það sjálft 

og það sem þau standa fyrir, að ímynd vörumerkisins er ekki í samræmi 

við ímynd tónlistarfólksins, heldur aðeins hvernig hennar er neytt og 

gallar fyrir auglýsendur væri að vöruinnsetning gæti verið áhættusöm. 

Auglýsendur vita ekki hversu vel tekst með að samþætt vörumerki við 

tónlistina eða tónlistarfólkið. Þeir setja kannski pening í framleiðsluna en 

lagið verður síðan óvinsælt, sem leiðir til þess að fjárfestingin tapist og 

getur haft neikvæð áhrif“ (Viðmælandi 3)  

 

„Ókostir við vöruinnsetningu í tónlistarefni sem og aðrar vöruinnsetninga 

aðferðir geta verið margir, meðal annars má nefna fræga einstaklinga sem 

tengjast vörunni, eins og tónlistar- eða íþróttafólk. Fyrirtækin hafa litla 

stjórn á framsetningu eða birtingu vörumerkisins. Vöruinnsetningin gæti 

farið úr því að vera jákvæð í að vera neikvæð ef tónlistin nær ekki í gegn, 

þetta er jafnframt ekki vera vel mæld leið og ákveðið hættuspil, því 

fyrirtæki vita ekki hvernig neytendur meta lagið eða myndbandið þegar 

það kemur út (Viðmælandi 2).  

 

8.2.1.2 Siðferðisleg sjónarmið vöruinnsetninga í tónlistarefni 

Sjónarmið á siðferði vöruinnsetninga var ekki mikið umræðuefni og höfðu 

viðmælendur ekki miklar skoðanir á þeim hluta en í heildina voru þeir þó nokkuð 
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sammála því að framsetning á vöruinnsetningum hefði í heildina veigamikið 

hlutverk á siðferðisleg áhrif. 

 

„Siðferðislega geti þetta annaðhvort endað illa eða vel fyrir vörumerki 

og/eða tónlistarfólkið. Útfærsla vörumerkisins í gegnum tónlistina er 

lykilþáttur sem og lagið sjálft. Slæm útfærsla getur haft neikvæð áhrif fyrir 

báða aðila annars hef ég enga sérstaka skoðun“ (Viðmælandi 3).  

 

Viðmælandi 2 vísaði nánar til íslenskra laga um að gefa ætti upp duldar auglýsingar 

og þess háttar. Honum fannst að vöruinnsetningar væru á gráu svæði ef ekki væri 

gert grein fyrir þeim og benti einnig á að vöruinnsetningar í 

tónlistarmyndböndum hefðu lengi verið gagnrýndar og farið misvel. 

 

 „Vörumerki hafa verið gagnrýnd fyrir að tengjast ákveðinni senu af tónlist, 

eins og rappi. Það er ákveðinn lífstíll að vera með eiturlyf og áfengi í 

tónlistarmyndbandi, ef vörumerki vilja bendla sig við slík myndbönd þá 

eru þau ekki beint að hvetja til neyslu sem slíkri og standa mögulega fyrir 

annað“ (Viðmælandi 2).  

 

Hans persónulega skoðun á vöruinnsetningu var á þá leið að: „Svo lengi sem 

enginn skaði sé af vöruinnsetningunni og hún henti laginu, sé það í lagi. Það kemst 

vanalega upp ef verið er að lauma einhverju að fólki“ (Viðmælandi 2). 

 

8.2.2 Vörumerkjaþekking er lykillinn að kauphegðun 

Þegar viðmælendur voru spurði hvaða áhrif vörumerkjaþekking hefði á 

kauphegðun neytenda svöruðu báðir viðmælendur með mismunandi hætti að 

vörumerkjaþekking væri stærsti þátturinn við kauphegðun og skipti mun meira 

máli en verð. „Vörumerkjaþekking er mikilvægasti þátturinn í kauphegðun 

neytenda. Ef neytendur hafa sterka ímynd og sterk hugrenningatengsl við vöru, 

þekkja hana vel og muna auðveldlega eftir henni, þá er það mun sterkari þáttur en 

verðlagning“ (Viðmælandi 3). Einnig: „Vörumerkjaþekking er lykilatriði þegar 

kemur að kauphegðun ef það á ekki aðeins að selja á verðum, það þarf ímynd til að 

selja vörur“ (Viðmælandi 2). 
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8.2.3 Mismunandi framsetning á birtingaformum vöruinnsetninga í 

tónlistarefni 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða birtingarform vöruinnsetninga væri 

áhrifaríkast kom fram samræmi á milli viðmælenda sem töldu að blönduð aðferð 

skilaði mestum árangri en aðeins ef vel til tækist. „Blönduð aðferð getur þó verið 

áhrifarík ef vel til tekst en hættan er að hún gæti verið óvinsæl“ (Viðmælandi 2). 

 

„Blönduð aðferð sýnir bæði hvernig vörunnar er neytt, ásamt þeim 

boðskap eða skilaboðum sem fylgir vörunni. Ef aðferð væri aðeins sjónræn 

þá myndu neytendur missa af skilaboðunum sem tengja vörumerkin við 

tónlistarmanninn. Ef aðferðin væri aðeins hljóðræn þá myndu neytendur 

missa af eiginleikum vörunnar“ (Viðmælandi 3). 

 

Viðmælandi 2 áleit á heildina séð að sjónræna leiðin væri sterkari til að 

tengja vörumerki við vitund neytenda. 

 

„Vegna þess að þú ert með mynd og vöruna sýnilega. Einstaklingar oft á 

tíðum hlusta aðeins á taktinn en ekki textann sem slíkan…. nokkuð þekkt 

með tónlist að við skynjum frekar taktinn heldur en orðin, dæmi um menn 

sem hafa farið vitlaust með tónlistartexta í 20 ár án þess að gera sér grein 

fyrir því. Margir neytendur meðtaka textann ekki nægilega vel til þess að 

vöruinnsetningar skili sér í því sem fyrirtæki vilja fá út úr 

markaðssetningaraðferðinni.“ (Viðmælandi 2).  

 

8.2.3.1 Framsetning vöruinnsetninga 

Viðmælendur voru spurðir um áhrif vöruinnsetninga á vörumerkjaþekkingu og 

voru þeir sammála því að vissu leyti að vörumerkjavitund og ímynd gæti haft bæði 

jákvæð og neikvæð áhrif en það fari allt eftir því hvort vöruinnsetning sé 

framkvæmd vel eða illa. 

 

„Svolítið erfitt að meta þau áhrif sem vöruinnsetning hefur á 

vörumerkjavitund eða -ímynd, en vörumerki tengja sig oft við ákveðinn 

hóp af fólki, og reyna jafnframt að ná til fólks sem hlusta á ákveðna tegund 

af tónlist. Það þarf stöðugt að vinna að vörumerkjavitund og -ímynd, því 

hún er ekki byggð upp á einum degi. Það gæti verið erfitt að finna 

tónlistarfólk til að vinna með tónlistarsmell eftir smell. Vörumerkjavitund 

og -ímynd neytenda fer að mestu leiti eftir því hvernig vöruinnsetningin 

er framkvæmd. Ef þetta er vel gert er þetta góð leið en ekki auðvelt að ná 

svona auglýsingaherferð vel“ (Viðmælandi 2). 
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„Þau áhrif sem vöruinnsetning gæti haft á neytanda er að muna frekar eftir 

vörunni en það fer allt eftir því hvort lagið sem varan birtist í sé vinsælt, 

þannig fari neytendur að þekkja vöruna almennt og eiga auðveldara að 

bera kennsl á vöruna þegar þeir verða varir við hana…vöruinnsetning 

getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á vörumerkjaímynd og fer að 

mestu eftir útfærslu hennar… Vöruinnsetningin getur skapað neikvæða 

ímynd fyrir vörumerki ef hún er illa framsett eða lagið er óvinsælt. Ef lagið 

er hins vegar vinsælt og í tengslum við þekktan einstakling með góða 

ímynd hefur þetta jákvæð áhrif á ímynd vörumerkja“ (Viðmælandi 3). 

 

8.2.3.2 Vel og illa framsett birtingaform vöruinnsetninga til 

skamms og langs tíma 

Viðmælendur voru jafnvígir í svörum um það hvað illa framsett birtingarform 

gerðu fyrir vörumerkið til lengri eða skemmri tíma. Báðir aðilar töldu að illa 

framsett vöruinnsetning í tónlistarefni myndi draga úr ímynd og hafa neikvæð 

áhrif. 

 

„Vöruinnsetning eins með aðra miðla skilar engu og verið væri að eyða 

peningum í ekki neitt. Það getur haft neikvæð áhrif, aldrei gott að fá 

neikvætt umtal. Að reyna að þvinga ákveðinni vöru inn í ákveðna línu sem 

hentar ekki þá er það oft mjög áberandi. Vöruinnsetningar þurfa að vera 

vel gerðar og framkvæmdar með markvissum hætti“ (Viðmælandi 2). 

 

„Þau áhrif sem illa útfært tónlistarefni getur haft á vörumerkjavitund 

neytenda til skamms tíma er að draga úr ímynd vörumerkis… ef 

tónlistarlag er spilað til skamms tíma og óvinsælt, þá eru ekki miklar 

líkur á að það auki frekari kauphegðun... neytendur eru þannig ólíklegri 

til þess að muna eftir vörumerkinu til lengri tíma. Gæti mögulega ollið 

því að neytendur muna eftir vörumerkinu í tengslum við þessa neikvæðu 

framfærslu á vörumerkinu“ (Viðmælandi 3).  

 

Þegar viðmælendur svöruðu um hvað vel framsett birtingaform gerðu fyrir 

vörumerkið til skammtíma og langtíma. Viðmælendur voru sammála að til lengri 

tíma litið myndi vel útfærð vöruinnsetning skila jákvæðari ímynd og 

hugrenningartengslum en viðmælandi 2 taldi að það ætti að fara aðrar leiðir í 

skammtímamarkaðsetningu. 

 

„Vel framsett vöruinnsetning er góð fyrir langtímaáhrif. Það er verið að 

vinna í ímynd í hugum neytenda og tekur alltaf langan tíma. Það getur verið 
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erfitt að fara í skammtímavinnu með þessum hætti, það væru aðrar 

miðlasamsetningar til þess að fá skammtímasöluna með“ (Viðmælandi 2). 

„Þau áhrif sem vel útfærð tónlistarefni geta haft á vörumerkjavitund 

neytenda til skamms tíma er að auka ímynd vörumerkis og neytendur muna 

frekar eftir vörunni… ef tónlistarlag er vinsælt, spilað til langs tíma og með 

endurtekna spilun, hefur það mun jákvæðari áhrif og töluvert meiri líkur á 

að kauphegðun neytenda gagnvart vörumerki aukist. Á Lengri tíma litið 

myndast jákvæð hugrenningatengsl við vörumerki og neytendur byggja upp 

ákveðna ímynd gagnvart vörumerkinu“ (Viðmælandi 3).  

 

8.2.4 Áhrif vinsælda og lífsstíls tónlistarfólks 

Viðmælendur, að viðbættum viðmælanda 1, voru spurðir hvort vinsældir 

tónlistarfólks hefðu áhrif á kynningu vörumerkja, ásamt áhrifum tónlistarfólks á 

kauphegðun og vörumerkjaþekkingu. Viðmælendur voru almennt sammála því að 

vinsældir tónlistarfólks hefðu áhrif við kynningu vörumerkja. Einkum að 

tónlistarfólk hafi áhrif á vörumerkjaþekkingu og kauphegðun neytenda, 

sérstaklega jákvæð áhrif ef tónlistarfólkið hafði góða ímynd og neytendur 

tengdust þeim tilfinningalega eða í gegnum lífsstíl sinn.  

 

„Það hefur einhver áhrif hvort tónlistarfólk sé vinsælt eða óvinsælt við 

kynningu á vörumerki. Að mestu leit fer það þó eftir laginu sjálfu, 

vinsældum þess og hvernig það er útfært. Vinsældir tónlistarlags sem fær 

endurtekna spilun skiptir meira máli en vinsældir tónlistarmannsins. 

Tónlistarfólkið sem auglýsir vörumerki í gegnum flutning á tónlistarlagi 

eða -myndbandi eykur klárlega þekkingu neytenda á vörumerkinu, …Ef lag 

hefur sterk tilfinningaleg áhrif á neytendur verða áhrifin töluvert meiri, … 

klárlega ef neytendur tengja sinn lífstíl við vörumerki sem tónlistarfólkið 

notar. Tónlistarfólkið getur einnig haft áhrif á kauphegðun, en það fer allt 

eftir því hversu tengt vörumerkið er við tónlistarfólkið, ef tónlistarfólkið 

hefur góða ímynd og notar vörumerkið, þá getur tónlistarfólkið aukið 

kauphegðun neytenda gagnvart ákveðnu vörumerki“ (Viðmælandi 3).  

 

„Það skiptir klárlega máli hvort fólk sé vinsælt við vöruinnsetningu sem og 

aðrar auglýsingar. Ef tónlistarfólk er vinsælt og þekkt víða, þá er hægt að 

herja á stærri hóp neytenda og fá meira fyrir peninginn. Það væri auðvitað 

frábært fyrir fyrirtæki að geta tengt vörumerki við óvinsælan tónlistar 

mann sem verður síðan vinsæll og tileinkað sér smá heiður af því, … Hvert 

tónlistarfólk hefur sína sérstöðu og stendur fyrir eitthvað ákveðið. Ef 

fyrirtæki vill tengja eða samræma vörumerki sitt við ímynd 

tónlistarfólksins, þá getur það verið góð leið, ef þau standa fyrir það sama 

og ákveðinn markhópur, eins og með íþróttavörumerki sem reyna að 

tengja sig við íþróttafólk. Það er auðveldara með hversdagsvörur sem 

tónlistarfólkið notar í sínum daglega lífsstíl og tengir sig beint við, eins og 
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fatamerki eða snyrtivörur, það gæti verið erfiðara að fá frægan einstakling 

til að selja lampa. … Tónlistarfólkið sem kynnir vörumerki í tónlistarefninu 

sínu geta haft áhrif á vöruþekkingu neytenda með því að skapa ákveðin 

áhuga fyrir tónlistarefninu sem þau flytja, það gæti fengið fólk til að kynna 

sér vöruna… Trúverðug tengsl myndast við vörumerki ef tónlistarfólk er 

að vinna með vöruna en ekki bara að sækja sér í fjármagn. Í fyrsta lagi þarf 

vörumerkið að passa við vöruna. Í öðru lagi, því vinsælla sem 

tónlistarfólkið er því meiri árangur fæst... Gott dæmi um vel heppnað 

samstarf úr rappsenunni er skóbransinn, ef mikill áhugi myndast hjá 

neytendum fyrir vörunni, fær tónlistarfólkið oft að koma með sýna eigin 

línu undir merki fyrirtækja, nefna má dæmi Kanye og Yeezy skórnir“ 

(Viðmælandi 2). 

 

„Lífstíll tónlistarfólks hefur náttúrulega áhrif á vissa neytendur sem er verið 

að stíla inn á, ef við tökum t.d. tónlistarmanninn Drake, þá eru mun meiri 

líkur að vörumerki sem tengist hip-hop tískunni heilli neytendur sem 

aðhyllast honum frekar, það er í undirmeðvitund þeirra, og ef við tökum 

Beats heyrnatólin. Ef einhver annar en Dr. Dre hefði gefið út heyrnatólin þá 

hefðu þau ekki verið svona vinsæl. Það skiptir alveg máli hvort 

einstaklingurinn að baki sé farsæll eða ekki. Það er ákveðin tenging sem 

myndast á milli neytanda og fræga einstaklingsins“ (Viðmælandi 1). 

 

8.2.5 Samantekt á sameiginlegum sjónarmiðum niðurstaðna 

Meginmarkmið vöruinnsetninga í tónlistarefni var, samkvæmt viðmælendum, að 

koma vörumerkjum fyrir á sýnilegu birtingaformi til að nálgast neytendur. Sú 

aðferð sem var talin best til að skila sem mestum áhrifum, ef vel til tækist til, væri 

blönduð aðferð, þá bæði sjónræn og hljóðræn aðferð en þetta virtist annars vera 

álitamál. Helstu siðferðislegu álitamál viðmælanda sneru að því að framsetningin 

á vöruinnsetningum þyrfti að vera við hæfi, þar sem vörumerki hafa verið 

gagnrýnd fyrir að tengjast sviðsmyndum með fíkniefnum, áfengi o.fl.  

 Helsti kosturinn við vöruinnsetningu í tónlistarefni út frá sameiginlegri 

sýn viðmælenda var að auglýsandi gæti náð með óhefðbundnum hætti til 

neytenda, sem eru farnir að forðast auglýsingar. Helstu ókostir við 

vöruinnsetningu í tónlistarefni var samkvæmt viðmælendum að vörumerkið og 

tónlistarfólkið samræmdust ekki hvoru öðru og fyrirtæki hefðu enga stjórn á 

framsetningu né birtingu vörumerkis í efni tónlistaraðilanna, sem gæti leitt til 

neikvæðra áhrifa fyrir báða aðila. 

Báðir viðmælendur töldu vörumerkjaþekkingu vera lykilþátt í kauphegðun 

neytenda, því væri reynt að hafa áhrif á vörumerkjavitund og -ímynd neytenda 
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með vöruinnsetningu. Framsetning vöruinnsetninga getur verið með góðum eða 

slæmum hætti og skapað jákvæð eða neikvæð skammtímaviðbrögð hjá 

neytendum en einnig haft áhrif til lengri tíma. Viðmælendur, að viðbættum 

viðmælanda 1, voru sammála því að lífstíll og vinsældir tónlistarfólk hefðu áhrif á 

vörumerkjaþekkingu og kauphegðun, einkum jákvæð áhrif ef neytendur tengjast 

tónlistarfólki tilfinningalegum böndum og/eða tengja sinn lífsstíl við lífsstíl 

tónlistarfólks. 
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8.3 Niðurstöður megindlega hlutans 

Við úrvinnslu gagna var hlaðið niður svörum spurningalistans og gögnin færð í 

Excel. Því næst var tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics 25. útgáfa, notað til að túlka 

gögn nánar. Niðurstöður úr spurningalistakönnun voru túlkaðar á myndrænu 

formi kökurita og súlurita með skýringatexta.  

Í fyrstu var tilgreint að þeir þátttakendur sem svöruðu fyrstu spurningunni 

játandi ættu að halda áfram að svara næstu ellefu spurningum, en þeir sem myndu 

svara henni neitandi ættu að fara beint í spurningu 12, sem voru 

bakgrunnsupplýsingar. Af þeim 195 þátttakendum sem voru spurðir hvort þeir 

hefðu tekið eftir vöruinnsetningu í tónlistarefni, má sjá á mynd 17 að töluverður 

meirihluti þátttakenda sagði já eða 172 og aðeins 23 sögðu nei. 

 

Mynd 17: Eftirtekt á vöruinnsetningu í tónlistarefni 

Þeir 172 þátttakendur sem höfðu orðið varir við vöruinnsetningu í tónlistarefni 

voru spurðir næst með hvaða hætti þeir hefðu tekið eftir vöruinnsetningunni. Á 

mynd 18 má sjá að 135 þátttakendur eða um 79% höfðu tekið eftir 

vöruinnsetningunni, bæði hljóðrænt og sjónrænt annarsvegar en aðeins 26 

þátttakendur eða um 15% aðeins sjónrænt og 11 þátttakendur eða um 6% aðeins 

hljóðrænt. 
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Mynd 18: Hvernig þátttakendur tóku eftir vöruinnsetningu í tónlistarefni 

Í þriðju spurningu var spurt hvaða vöruflokkum þátttakendur hefðu tekið eftir í 

vöruinnsetningu í tónlistarefni. Tveir þátttakendur völdu „Annað“ og skrifuðu 

„peningar“ en það er ekki tekið með í súluriti. Á mynd 19 má sjá að dreifing og 

svörun er mikil, þar sem haka mátti við fleiri en einn valmöguleika. Mesta 

eftirtektin var á fatnaði, bílum og áfengum drykkjum í vöruinnsetningu í 

tónlistarefni. Um 88% þátttakenda tóku eftir fatnaði, þar næst tóku um 79% eftir 

bílum og um 77% tóku eftir áfengum drykkjum. Í helmingi tilfella var tekið eftir 

skartgripum, fíkniefnum, raftækjum og mat en um 56% tóku eftir skartgripum, um 

55% tóku eftir fíkniefnum, um 52% tóku eftir raftækjum og um 47% tóku eftir mat. 

Minnst var tekið eftir tóbaki, óáfengum drykkjum og snyrtivörum en um 40% tóku 

eftir tóbaki, 39% tóku eftir óáfengum drykkjum og fæstir þátttakendur tóku eftir 

snyrtivörum eða um 24%. 
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Mynd 19: Vöruflokkar sem var tekið eftir í vöruinnsetningu í tónlist 

Í fjórðu spurningu var verið að kanna í hvaða tegund af tónlist þátttakendur tóku 

eftir vöruinnsetningu. Eins og sjá má á mynd 20 tók 91% þátttakenda mest eftir 

vöruinnsetningu í rapp-/hip-hoptónlist og um 76% þátttakenda tóku næstmest 

eftir vöruinnsetningu í popptónlist. Þátttakendur tóku minna eftir 

vöruinnsetningu í rafrænni tónlist eða um 31% tilfella og rokki um 19% tilfella. 

Minnst var tekið eftir vöruinnsetningu í kántrí eða um 7% tilfella og aðeins 1 

þátttakandi tók eftir vöruinnsetningu í djasstónlist (e. jazz).  

 

Mynd 20: Tegund tónlistar sem innihélt vöruinnsetningu 
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Í spurningu fimm var kannað hvort þátttakendur tækju almennt mikið eða lítið 

eftir vöruinnsetningu í tónlistarefni. Sjá má á mynd 21 að meira en helmingur 

þátttakenda tók almennt mikið eftir vöruinnsetningu í tónlistarefni, um 47% 

þátttakenda tóku frekar mikið eftir henni og um 16% tóku mjög mikið eftir 

vöruinnsetningu í tónlistarefni. Um það bil fjórðungur þátttakenda tók hvorki 

mikið né lítið eftir vöruinnsetningu í tónlistarefni eða um 26%. Í heildina tóku 11% 

þátttakenda almennt lítið eftir vöruinnsetningu í tónlistarefni en um 9% 

þátttakenda tóku frekar lítið og um 2% mjög lítið eftir vöruinnsetningu í 

tónlistarefni. 

 

 

Mynd 21: Almenn eftirtekt á vöruinnsetningu í tónlistarefni 

Í spurningu sex var kannað hversu oft þátttakendur tækju eftir vöruinnsetningu í 

íslensku tónlistarefni. Á mynd 22 má sjá að um 21% þátttakenda tók oft og 43% 

stundum eftir vöruinnsetningu í íslensku tónlistarefni eða í heildina um 64% 

tilfella, á meðan þátttakendur tóku um 26% sjaldan og um 10% aldrei eftir 

vöruinnsetningu í íslensku tónlistarefni eða í heildina um 36%. 
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Mynd 22: Eftirtekt á vöruinnsetningu í íslensku tónlistarefni 

Spurning sjö sneri síðan að því hversu oft þátttakendur hefðu tekið eftir 

vöruinnsetningu í erlendu tónlistarefni. Á Mynd 23 má sjá að langflestir 

þátttakenda tóku oft eða stundum eftir vöruinnsetningu í erlendu tónlistarefni eða 

í heildina um 95% tilfella á meðan aðeins 5% þátttakenda tóku sjaldan eða aldrei 

eftir vöruinnsetningu í erlendu tónlistarefni. 

 

Mynd 23: Eftirtekt á vöruinnsetningu í erlendu tónlistarefni 

Í spurningu átta var kannað meðal þátttakenda hvort þeir teldu vöruinnsetningu í 

tónlist hafa mikil eða lítil áhrif á sig og sitt neyslumynstur. Sjá má á mynd 24 að 

flestir þátttakenda töldu vöruinnsetningu í tónlist hvorki hafa mikil né lítil áhrif á 

sig eða neyslumynstur sitt eða í um 36% tilfella. Í heildina töldu jafnframt 36% 
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þátttakenda vöruinnsetningu í tónlistarefni hafa lítil áhrif á sig eða um 19% frekar 

lítil og um 17% mjög lítil. Í heildina töldu 29% vöruinnsetningu í tónlistarefni hafa 

mikil áhrif á neyslumynstur sitt eða 25% frekar mikil og um 4% mjög mikil. 

 

Mynd 24: Áhrif vöruinnsetninga í tónlist á neyslumynstur 

Í spurningu níu var kannað hvort þátttakendur hefðu jákvætt eða neikvætt viðhorf 

gagnvart vöruinnsetningu í tónlistarefni. Sjá má á mynd 25 að í flestum tilfellum 

höfðu þátttakendur hvorki jákvætt né neikvætt viðhorf gagnvart vöruinnsetningu 

í tónlistarefni eða um 42% tilfella. Í heildina höfðu jafnframt 42% þátttakenda 

jákvæð viðhorf gagnvart vöruinnsetningu í tónlistarefni eða um 35% frekar 

jákvæð og 7% mjög jákvæð. Aftur á móti höfðu í heildina 16% þátttakenda neikvæð 

viðhorf gagnvart vöruinnsetningu í tónlistarefni eða um 8% frekar neikvæð og um 

8% mjög neikvæð.  

 
Mynd 25: Almenn viðhorf gagnvart vöruinnsetningu í tónlistarefni 
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Í spurningu tíu var kannað í hvaða vöruflokka þátttakendur eyddu mestu 

fjármagni. Sjá má á mynd 26 að svörun og dreifing er misjöfn þar sem haka mátti 

við fleiri en einn valmöguleika. Næstum allir þátttakendur eyddu mestu fjármagni 

í mat eða um 95%. Um það bil helmingur þátttakenda eyddi jafnframt mestu 

fjármagni í fatnað eða um 56%. Þar næst eyddu þátttakendur mestu fjármagni í 

tóbak, áfenga og óáfenga drykki eða um 40% í tóbak, 36% í áfenga drykki og um 

31% óáfenga drykki. Fæstir þátttakendur eyddu mestu fjármagni í snyrtivörur, 

raftæki, skartgripi, tölvuleiki og minnst var eytt í fíkniefni. Í heildina eyddu 18% 

þátttakenda mest í snyrtivörur, um 16% í raftæki, um 9% í tölvuleiki og skartgripi 

og um 5% í fíkniefni. 

 

Mynd 26: Vöruflokkar sem þátttakendur eyddu mestu fjármagni í 

Spurning ellefu var sett upp á tíu þrepa Likert-kvarða, þar sem 0 var algerlega 

ósammála, 5 var hvorki sammála né ósammála og 10 var algerlega sammála, til að 

meta hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru fjórtán fullyrðingunum 

sem sjá má í töflu 2 að neðan ásamt miðgildi. 
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Nr. Spurning Miðgildi 

a. Vöruinnsetning í tónlistarefni er áhrifarík markaðsaðferð 7,0 

b. Ég man frekar eftir vörumerki ef ég heyri það í söngtexta 7,0 

c. Ég man frekar eftir vörumerki ef ég sé það í tónlistarmyndbandi 7,0 

d. 

Ég á auðvelt með að bera kennsl á vörumerki sem ég þekki í gegnum 

tónlist 7,0 

e. e. Mér líkar við að heyra vörumerki sem ég þekki í söngtexta 5,0 

f. Mér líkar við að sjá vörumerki sem ég þekki í tónlistarmyndbandi 6,0 

g. Vöruinnsetning í tónlistarefni eykur líkur á því að ég kaupi vöruna. 5,0 

h. Vöruinnsetning í tónlistarefni minnkar líkur á því að ég kaupi vöruna. 4,0 

i. 

Ég kaupi frekar vörumerki sem ég þekki fremur en þau sem ég þekki 

ekki. 8,0 

j. 

Vel framsettar vöruinnsetningar í tónlistarefni hafa jákvæð áhrif á 

vörumerkjaímynd 7,0 

k. 

Illa framsettar vöruinnsetningar í tónlistarefni hafa neikvæð áhrif á 

vörumerkjaímynd 7,0 

l. Ef vinsælt tónlistarfólk kynnir vörur er ég líklegri til að kaupa þær 5,0 

m. Ef óvinsælt tónlistarfólk kynnir vörur er ég líklegri til að kaupa þær 2,0 

n. Vöruinnsetning hefur meiri áhrif á börn og unglinga en fullorðna 8,0 

Tafla 2: Fullyrðingar á tíu þrepa Likert-kvarða 

Á mynd 27 að neðan má sjá að meðaltal fullyrðinga er að öllu jöfnu frekar hátt. 

Þátttakendur voru að mestu sammála átta fullyrðingum eða (a), (b), (c), (d), (i), (j), 

(k) og (n) og lítillega sammála (e) og (f), en voru að mestu leyti ósammála 

fullyrðingum (g), (h), (l) og (m). 

 

Mynd 27: Fullyrðingar sem þátttakendur voru sammála, hvorki né eða ósammála 
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8.4 Ýtarlegri niðurstöður 

Ýtarlegri niðurstöður voru fengnar með þeim hætti að bera ýmist saman gögn með 

Excel og tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics. Svör við spurningum voru 

krosskeyrð saman og sett í myndrænt formi. Ásamt því var svarað tilgátum 

rannsóknarinnar með aðhvarfsgreiningu og Spearmans fylgniprófi sem innihélt 

fullyrðingar.  

Á mynd 28 að neðan má sjá krosskeyrslu á eftirtekt á vöruinnsetningu í 

erlendu og íslensku tónlistarefni. Áberandi marktækur munur var á því að 

þátttakendur tóku mun oftar eftir vöruinnsetningu í erlendu en íslensku 

tónlistarefni. 

 

Mynd 28: Krosskeyrsla á eftirtekt á vöruinnsetningu í tónlistarefni á Íslandi og erlendis 

Á mynd 29 má sjá krosskeyrt súlurit af vöruflokkum sem þátttakendur tóku eftir í 

vöruinnsetningu í tónlist við þá vöruflokka sem neytendur eyddu mestu fjármagni 

í. Áberandi marktækur munur var á því að næstum því allir þátttakendur eyddu 

mest í mat en aðeins um helmingur tók eftir mat í vöruinnsetningu, öfugt við 

fatnað, þá tóku þátttakendur mest eftir fatnaði en um helmingur eyddi mest i 

fatnað. Eins tóku mun fleiri þátttakendur eftir skartgripum, raftækjum og 

fíkniefnum en eyddu minnstu fjármagni í þá vöruflokka. Lítill munur var á 

snyrtivörum og óáfengum drykkjum í eftirtekt og eyðslu en áhugavert að dreifing 

var jöfn í tóbaki. 
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Mynd 29: Krosskeyrsla á eftirtekt á vöruflokkum í tónlistarefni við vöruflokka sem 
neytendur eyddu mestu fjármagni í 

8.4.1 Tilgátupróf 1 

Tafla 3: Spáð fyrir um tengsl óháðu breytnanna (b) og (c) við háðu breytuna (d) 

Tilgátupróf 1: Aðhvarfsgreining, sjá töflu 3, var notuð til að spá fyrir tengslum á 

milli óháðu breytnanna í spurningu 11, (b) „ég man frekar eftir vörumerki ef ég 

heyri það í tónlistartexta“ og (c) „ég man frekar eftir vörumerki ef ég sé það í 

tónlistarmyndbandi“ við háðu breytuna í spurningu 11 (d) „ég á auðvelt með að 
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B Std. Error Beta 
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Bound 
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(Constant) 3,348 0,520  6,433 ,000 2,320 4,375 

(b) Ég man frekar eftir 

vörumerki ef ég heyri 

það í söngtexta 

0,257 0,077 0,256 3,344 0,001 0,105 0,408 

(c) Ég man frekar eftir 

vörumerki ef ég sé það 

í tónlistarmyndbandi 

0,289 0,075 0,296 3,857 0,000 0,141 
0,437 

 

(d) Auðvelt að bera kennsl á vörumerki sem það þekkir í gegnum tónlist 
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bera kennsl á vörumerki sem ég þekki í gegnum tónlist“. Aðhvarfsgreining sýndi 

fram á að báðar óháðu breyturnar höfðu marktæk áhrif á háðu breytuna. Með 

öðrum orðum átti ungt fólk auðveldara með að bera kennsl á vörumerki sem það 

þekkti í gegnum tónlist, ef þau minntust eftir að hafa heyrt og séð vörumerkið í 

tónlistartexta- og myndbandi. Útskýringarmáttur greiningarinnar var 22,4% (F(2, 

169) = 24,380, p ˂ 0,001). Hækkun í óháðu breytunum (b) og (c) um eina einingu 

samsvaraði að jafnaði hækkun um 0,257 fyrir (b) og 0,289 fyrir (c) í háðu 

breytunni (d). Metna líkanið: Auðvelt að bera kennsl = 3,348 + 0,257*(b)man-

heyra + 0,289*(c)man-horfa 

Því er núlltilgátunni hafnað um að enginn tengsl séu á milli breyta, H1: 

Tengsl eru á milli þess að ungt fólk minnist þess að hafa heyrt og séð vörumerki í 

tónlistartexta og -myndbandi og hæfni þeirra til að bera kennsl á vörumerki sem það 

þekkir í tónlistarefni. 

8.4.2 Tilgátupróf 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

95,0% Confidence Interval 

for B 

B 
Std. 

Error 
Beta   

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

(Constant) 1,207 ,511  2,361 ,019 ,198 2,215 

e. Mér líkar við að 

heyra vörumerki sem 

ég þekki í söngtexta 

,255 ,109 ,216 2,347 ,020 ,041 ,470 

f. Mér líkar við að sjá 

vörumerki sem ég 

þekki í 

tónlistarmyndbandi 

,305 ,100 ,282 3,066 ,003 ,109 ,502 

(g) Vöruinnsetning í tónlistarefni eykur líkur á því að ég kaupi vöruna. 

 

Tafla 4: Spáð fyrir um tengsl óháðu breytnanna (e) og (f) við háðu breytuna (g) 

Tilgátupróf 2: Aðhvarfsgreining, sjá töflu 4, var einnig notuð til að spá fyrir um 

tengsl milli óháðu breytnanna í spurningu 11, (e) „Mér líkar við að heyra vörumerki 

sem ég þekki í söngtexta“ og (f) „Mér líkar við að sjá vörumerki sem ég þekki í 

tónlistarmyndbandi“ við háðu breytuna í spurningu 11. (g) „Vöruinnsetning í 

tónlistarefni eykur líkur á því að ég kaupi vöruna.“. Aðhvarfsgreiningin sýndi fram 
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á að báðar óháðu breyturnar höfðu marktæk áhrif á háðu breytuna. Með öðrum 

orðum jók vöruinnsetning í tónlistarefni líkur á kaupum á vöru hjá ungu fólki, ef 

unga fólkinu líkaði við að heyra og sjá vörumerki sem það þekkti í tónlistartexta 

og -myndbandi. Útskýringarmáttur greiningarinnar var 20,8% (F(2, 169) = 

22,132, p ˂ 0,001). Hækkun í óháðu breytunum (e) og (f) um eina einingu 

samsvaraði að jafnaði hækkun um 0,255 fyrir (e) og 0,305 fyrir (f) í háðu 

breytunni (g). Metna líkanið: Auknar líkum á kaupum = 1,207 + 0,255*líkar-

heyra + 0,305*líkar-horfa  

Því er núlltilgátunni hafnað um að enginn tengsl séu á milli breyta, H2: 

„Þegar ungu fólki líkar við að heyra og sjá vörumerki sem það þekkir í 

tónlistartextum og -myndböndum tengist það auknum líkum á því að 

einstaklingarnir kaupi vöru eftir að verða varir við hana sem vöruinnsetningu í 

tónlistarefni“. 

8.4.3 Tilgátupróf 3 

Tilgátupróf 3: Spearmans fylgnipróf sýndi fram á frekar sterka jákvæða fylgni milli 

áhrifa vöruinnsetninga í tónlistarefni á neyslumynstur og viðhorf ungs fólks til 

vöruinnsetninga í tónlistarefni (r(172) = 0,344, p ˂ 0,001) sem þýðir að þeir sem 

telja áhrif vöruinnsetninga mikil á neyslumynstur hafa almennt jákvæðara 

viðhorf. Því er núlltilgátunni hafnað um að það séu ekki sterk tengsl á milli breyta 

H3: „Sterkt samband er á milli áhrifa vöruinnsetninga á neyslumynstur og viðhorfa 

ungs fólks til vöruinnsetninga í tónlistarefni“. 
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9 Umræður og ályktanir 

Í umræðukafla verður leitast við að svara fjórum rannsóknarspurningum sem 

voru settar fram í byrjun rannsóknarferilsins. Til stuðnings við svörun á 

rannsóknarspurningum verður notast við niðurstöður úr megindlegu og 

eigindlegu aðferðunum ásamt fræðilega kaflanum. Höfundur þurfti að hanna 

mælitæki sjálfur því engir opinberir staðlar eru til um mælingar á áhrifum 

vöruinnsetninga (Kuhn, 2008, bls. 82) en mikill ágreiningur hefur verið meðal 

fræðimanna um raunveruleg áhrif vöruinnsetninga (Hudson og Hudson, 2006, bls. 

498). Höfundur bjó til spurningar í könnunum í þeim tilgangi að nota svör 

þátttakenda til stuðnings við svörun á rannsóknarspurningum, sjá má í töflu 5 að 

neðan, samanburð á milli svara þátttakenda eigindlega og megindlega hluta 

rannsóknarinnar. 

 

Tafla 5: Samanburður á milli þátttakenda í eigindlega og megindlega hluta rannsóknar 

Vöruinnsetningar hafa meðal annars þann megintilgang að fá nálgun (e. 

exposure), sýnileika, athygli og áhuga hjá neytendum; til að auka vitund, minni og 

afturkall vörumerkja; breyta viðhorfi og gildismati vörumerkja; breyta 

kauphegðun og skapa jákvætt viðhorf gagnvart vöruinnsetningu en neytendur eru 

farnir að forðast auglýsingar með ýmsum hætti, því er vöruinnsetning er 

óhefðbundin markaðssetningaraðferð en leið til að eiga samskipti við neytendur 

(Kuhn, 2008, bls. 55; Williams o.fl., 2011, bls. 2-9)(Viðmælendur 2 og 3). Til að það 

myndist jákvætt viðhorf hjá neytendum gagnvart vörumerki þarf að afhenda 
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eiginleika og ávinning vörunnar með viðeigandi hætti til að uppfylla þarfir og 

langanir neytenda (Apéria, & Georgson, 2012, bls. 64). 

Neytendum líkar almennt við vöruinnsetningar nema þær séu of ágengar, 

augljósar (Williams o.fl., 2011, bls. 18-19) eða sýndar í óvinalegu umhverfi, Í þeim 

tilfellum, gætu neytendur myndað neikvætt viðhorf gagnvart vörumerki (Belch og 

Belch, 2004, bls. 452-453)(Viðmælendur 2 og 3).  

 Tónlistarfólk getur jafnframt haft mismunandi ástæður fyrir því að nefna 

vörumerki í tónlistinni sinni, en listrænar, persónulegar eða fjárhagslegar 

ástæður, en stjórnendur fyrirtækja vilja ekki afhjúpa fjárhagslega tengingu 

tónlistarfólks við vörumerki vegna ótta um að neytendur skynji vörumerki með 

neikvæðum hætti (Vaerenbergh, 2017, bls. 151-152). 

 

9.1 Áhrif vöruinnsetningar í tónlist á viðskiptavinamiðað 

vörumerkjavirði  

Viðskiptavinamiðuðu vörumerkjavirði má skipta upp í vörumerkjaþekkingu, sem 

er vörumerkjavitund og -ímynd, ásamt skynjuðum gæðum og vörumerkjatryggð 

(Aaker & Joachimsthaler. 2000, bls. 17; Keller, 1993). Vörumerkjavitund 

samanstendur af hæfni neytenda til að bera kennsl á vörumerki eftir að hafa heyrt 

eða séð það áður ásamt afturkalli vörumerkja eða hæfni neytenda til að sækja 

vörumerki úr minninu (Keller, 1993; Apéria, & Georgson, 2012, bls. 58-60). 

Vörumerkjaímynd felur síðan í sér hversu sterk, jákvæð og einstök 

hugrenningatengsl neytendur hafa við vörumerki sem skiptast upp í eiginleika, 

ávinning og viðhorf (Keller, 1993). 

9.1.1 Áhrif á viðhorf, vörumerkjavitund, vörumerkjavitund og 

kauphegðun 

9.1.1.1 Áhrif á viðhorf 

Niðurstöður spurningar númer níu úr spurningalistakönnun, „hefur þú jákvætt 

eða neikvætt viðhorf gagnvart vöruinnsetningu í tónlist?“, sýndi fram á að um 42% 

ungs fólks hafði í heildina jákvæð viðhorf gagnvart vöruinnsetningu í tónlist, 42% 

hvorki né og í heildina 16% höfðu neikvæð viðhorf. Þessi spurning var hönnuð 

með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni „hvernig er viðhorf ungs 

fólks til vöruinnsetningar í tónlist?“  
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Út frá tilgátuprófi 3 úr megindlega hluta rannsóknarinnar sýndi fylgnipróf 

að hafna ætti núlltilgátu, sem þýddi að það mátti finna sterkt samband á milli 

breyta tilgátunnar H3: „Sterkt samband er á milli áhrifa vöruinnsetninga á 

neyslumynstur og viðhorfa ungs fólks til vöruinnsetninga í tónlistarefni“. Því hafa 

þeir sem telja áhrif vöruinnsetninga mikil á neyslumynstur almennt jákvæðari 

viðhorf.  

Draga má þá ályktun að í heildina hafi meirihluti ungs fólks jákvæðara 

viðhorf gagnvart vöruinnsetningu í tónlist en neikvæðara, því þegar eiginleikum 

og ávinningi vörumerkis er afhent til neytenda á viðeigandi hátt og varan uppfyllir 

þarfir og langanir neytenda myndast jákvætt viðhorf gagnvart vörumerki (Apéria, 

& Georgson, 2012, bls. 64) 

9.1.1.2 Áhrif á vörumerkjavitund 

Eins og viðmælandi 3 greinir frá getur vöruinnsetning haft þau áhrif á neytenda að 

hann muni frekar eftir vöru ef lagið sem hún birtist í er vinsælt. Út frá því eiga 

neytendur almennt auðveldara með að bera kennsl á vöru þegar þeir sjá hana 

næst. 

Út frá aðhvarfsgreiningunni í tilgátuprófi 1 úr megindlegu rannsókninni 

kom í ljós að hafna ætti núlltilgátu sem þýddi að finna mátti tengsl milli breyta 

tilgátunnar H1: „Tengsl eru á milli þess að ungt fólk minnist þess að hafa heyrt og 

séð vörumerki í tónlistartexta og -myndbandi og hæfni þeirra til að bera kennsl á 

vörumerki sem það þekkir í tónlistarefni“. 

Þetta má því túlka þannig að vöruinnsetning í tónlist hafi marktæk áhrif á 

vörumerkjavitund ungs fólks, þá bæði hæfni ungs fólks til að bera kennsl á 

vörumerki eftir að hafa heyrt eða séð það áður og hæfni þess til að sækja 

vörumerki úr minninu (Keller, 1993; Apéria, & Georgson, 2012, bls. 58-60). 

9.1.1.3 Áhrif á vörumerkjaímynd 

Út frá niðurstöðum viðtala við viðmælendur 2 og 3 má meðal annars túlka að vel 

framsettar vöruinnsetningar hafi jákvæð áhrif á vörumerkjavitund og -ímynd en 

neikvæð áhrif ef þær eru illa framsettar. Bera má niðurstöður viðtala saman við 

niðurstöður spurningalistakönnunar en að meðaltali svöruðu þátttakendur um 7 

af 10 stigum á Likert-kvarða fyrir bæði (j) „Vel framsettar vöruinnsetningar í 

tónlistarefni hafa jákvæð áhrif á vörumerkjaímynd“ og (k) „Illa framsettar 

vöruinnsetningar í tónlistarefni hafa neikvæð áhrif á vörumerkjaímynd“. Þetta þýðir 
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að þátttakendur voru í meirihluta tilfella sammála því að vöruinnsetning í 

tónlistarefni hefði jákvæð áhrif á vörumerkjaímynd og neikvæð áhrif ef hún væri 

illa sett fram. Út frá samanburði niðurstaða eigindlegu og megindlegu 

rannsóknarinnar má draga þá ályktun að báðar fullyrðingarnar séu réttmætar og 

sannar út frá aðleiðslu, þar sem engin gögn eru til að hrekja fullyrðinguna í burtu, 

þó forðast eigi alhæfingar. 

Rannsóknir hafa meðal annars stutt það að vöruinnsetningar í 

tónlistartextum hafi jákvæð áhrif á gildismat vörumerkja, eins og 

vörumerkjavitund og vörumerkjaviðhorf óháð afstöðu neytandans gagnvart 

tónlistarflytjandanum. Neytendur eiga jafnframt auðveldara með afturkall 

vörumerkja sem birtast í viðlagi fremur en erindi tónlistarlaga (Vaerenbergh, 

2017, bls. 152). 

9.1.1.4 Áhrif á kauphegðun 

Til að svara rannsóknarspurningunni, „Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á 

kauphegðun ungs fólks?“, þurfti að finna út hvaða áhrif vöruinnsetning hefur á 

vörumerkjaþekkingu ungs fólks, því vörumerkjaþekking er lykilþáttur í 

kauphegðun neytenda (Viðmælendur 2 og 3). Hluti af þeirri gagnrýni sem beinast 

gegn vöruinnsetningum snýst um að þær ýti undir kauphegðun hjá neytendum 

sem eru ómeðvitaðir um tilgang þeirra (Hackley o.fl., 2008, bls. 112; Kuhn, 2008, 

bls. 56). 

Aðhvarfsgreiningin í tilgátuprófi 2 úr megindlegu rannsókninni sýndi að 

hafna ætti núlltilgátu. Finna mátti tengsl milli breyta tilgátunnar H2: „Þegar ungu 

fólki líkar við að heyra og sjá vörumerki sem það þekkir í tónlistartextum og -

myndböndum tengist það auknum líkum á því að einstaklingarnir kaupi vöru eftir 

að verða varir við hana sem vöruinnsetningu í tónlistarefni.“. 

Neytendur fara meðvitað og ómeðvitað í gegnum kaupákvörðunarferli með 

vanaföstum eða óhefðbundnum kaupum út frá víxlverkandi áhrif vitsmuna og 

tilfinninga, umhverfisþátta og hegðunar (Peter og Olson, 2010, bls. 163). 

 Þetta má því túlka þannig að vöruinnsetning í tónlist hafi marktæk áhrif á 

kauphegðun ungs fólks og að ef ungu fólk líkar við heyra eða sjá vörumerki sem 

það þekkir í vöruinnsetningu í tónlistarefni séu þau almennt líklegri til að kaupa 

vöruna.  
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9.1.2 Heildarsamantekt á áhrifum á vörumerkjavirði 

Til að svara rannsóknarspurningunni, „Hvaða áhrif hefur vöruinnsetning í tónlist á 

vörumerkjavirði fyrirtækja?“, þurfti að svara hinum þrem 

rannsóknarspurningunum á undan því viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði er 

skilgreint sem mismunandi áhrif sem vörumerkjaþekking hefur á viðbrögð 

neytenda við markaðssetningu vörumerkis (Keller, 1993; Keller, Apéria, & 

Georgson, 2012, bls. 54) og samanstendur af vörumerkjavitund, 

hugrenningatengslum, skynjuðum gæðum og vörumerkjatryggð (Aaker & 

Joachimsthaler. 2000, bls. 17). Langtímaminni neytenda er það sem byggir upp 

vörumerkjavirði (Kuhn, 2008, bls. 63; Viðmælandi 2 og 3) , því neytendur byrja að 

gleyma vörumerkjum frá því þeir sáu þau fyrst (Karrh, 1998, bls. 46). 

Vörumerkjavirði fer eftir því hversu sterk, jákvæð og einstök hugrenningatengsl 

neytendur hafa við vörumerki eftir því hvernig það hefur verið staðfært í huga 

þeirra (Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 43-47). 

 Út frá samantekt og samanburði á milli eigindlega og megindlega hluta 

ritgerðarinnar ásamt tilvísunum í fræðilegan kafla má segja að vöruinnsetning í 

tónlist hafi marktæk áhrif á vörumerkjavitund- og ímynd, kauphegðun og á 

heildina litið áhrif á vörumerkjavirði. Áhrifin eru á marga vegu, til dæmis muna 

neytendur frekar eftir vörumerki ef þeir sáu eða heyrðu það í tónlist og eiga 

auðveldara með að bera kennsl á vörumerki, ásamt því að viðhorf gagnvart 

vöruinnsetningu var frekar jákvætt. Það fer þó að mestu leyti eftir framsetningu á 

vörunni í tónlistarefninu. Því næst má segja að ef ungu fólki líkar við að sjá eða 

heyra vörumerki sem það þekkir í tónlistarefni sé það almennt líklegra til að kaupa 

þau. 

 

9.2 Ábyrgð fyrirtækja við framsetningu á vöruinnsetningu 

Eins og komið hefur fram er framsetning á vöruinnsetningu ekki alltaf áberandi 

og óljós hver heildaráhrif hennar eru. Helstu deilumál sem varða vöruinnsetningu 

eru siðferðisleg og lagaleg málefni (Hudson og Hudson, 2006, bls. 499; Kuhn, 2008, 

bls. 56) og finnst sumum að banna eigi vöruinnsetningar eða gefa þær upp í 

nafnalista í enda á spiluðu efni (Williams o.fl., 2011, bls. 18-19). Meðal gagnrýni 

vöruinnsetninga er að skynjun á þeim fari í undirmeðvitund neytanda sem ráða 

því ekki hvort þeir samþykki eða hafni skilaboðunum og séu blekkjandi og ýtt sé 



 

 
79 

undir kauphegðun hjá einstaklingum sem eru ómeðvitaðir um ásetninginn 

(Hackley o.fl., 2008, bls. 112; Kuhn, 2008, bls. 56).  

Við framsetningu vöruinnsetninga þarf að huga að siðferði, ásetningi og 

þeim afleiðingum sem þær geta haft í kjölfar sér (Kuhn, 2008, bls. 56). Ef að 

vöruinnsetning er illa framsett getur hún haft neikvæð áhrif (Viðmælandi 2 og 3) 

og hafa vörumerki verið gagnrýnd fyrir að tengjast ákveðinni tegund af tónlist, 

eins og rappi (Viðmælandi 2), þar sem samhengið sem vörumerki birtist í gæti 

verið í tengslum við ofbeldi eða morð. Rapptónlistarmyndbönd innihalda meira af 

vopnum, ofbeldi og fíkniefnum en önnur tegund af tónlist og um 60% af ofbeldi 

sem birtist í tónlistarmyndböndunum snýr gegn fólki (Schemer, Matthes, Wirth og 

Textor, 2008, bls. 925). Lög um fjölmiðla nr. 38/2011 tilgreina að mestu hvað felst 

með duldum vöruinnsetningum og hvernig umfangi hennar skuli vera háttað. 

Til að svara rannsóknarspurningunni, „Eru fyrirtæki samfélagslega ábyrg við 

framsetningu á vöruinnsetningu í tónlist?“. Má greina að á Íslandi neyðist fyrirtæki 

til að hegða sér með samfélagslega ábyrgum hætti til að brjóta ekki gegn lögum 

sem snúa að siðferðislegum álitamálum, eins og herja ekki á trúgirni barna eða 

brjóta á þeim siðferðislega ásamt því að gefa þurfi upp ef auglýsing er kostuð, þar 

sem börn eru viðkvæm og hafa meðal annars ekki þróað hæfni til að meta 

vöruinnsetningu sem markaðstæki (Hackley o.fl., 2008, bls. 112; Kuhn, 2008, bls. 

57; Williams o.fl., 2011, bls. 18). Setja má lögin í samhengi við niðurstöður 

spurningalistakönnunar, sem sýndi að meðaltali svöruðu þátttakendur um 8 af 10 

stigum á Likert-kvarða fyrir (n) „Vöruinnsetningar hafa meiri áhrif á börn og 

unglinga en fullorðna“, sem þýðir að þátttakendur voru í meirihluta sammála því 

að vöruinnsetning hafi meiri áhrif á börn og unglinga en fullorðna. 

Einnig geta aðrir einstaklingar verið viðkvæmir fyrir vöruinnsetningu 

vegna efnahagslegrar stöðu eða skorts á menntun, fjármálalæsi eða 

tilfinningalegum þroska (Hackley o.fl., 2008, bls. 115). Þrátt fyrir að löggjöf sé á 

Íslandi varðandi framsetningu vöruinnsetninga eru áhrifin einnig frá öðrum 

löndum sem hafa mismunandi vöruinnsetningaaðferðir og menningu (Williams 

o.fl., 2011, bls. 18). Því gæti yfirvöld skort reglugerðir til að hafa stjórn á 

vöruinnsetningum eða auðvelt gæti verið að komast fram hjá þeim reglum sem 

gilda. Mögulega væri þá ekki hægt að greina á milli vöruinnsetninga sem hluta af 

innihaldi efnis eða auglýsingar (Hackley o.fl., 2008, bls. 112-117).  



 

 
80 

9.3 Ferli neytenda við nálgun á vöruinnsetningu í tónlist, út frá 

rannsókn 

Vöruinnsetning hefur verið þekkt í meira en 100 ár (Arp, 2013, bls. 540; 

Viðmælandi 3) en til dæmis er tilhneiging til þess að koma vöru eða vörumerkjum 

auglýsanda í táknrænt form skilaboða á sviðsmynd skemmtanaefnis (Hackley, 

Tiwsakul og Preuss, 2008, bls. 110), eins og tónlistar, með duldum eða áberandi 

hætti á sjónrænu og/eða hljóðrænu birtingaformi (Gupta og Lord, 1998). 

Vöruinnsetning fellur undir einn af fjórum markaðsráðum; kynningu, sem felur í 

sér samþætt markaðssamskipti og er rödd auglýsanda til að upplýsa, sannfæra og 

minna neytendur beint eða óbeint á vörur og þjónustu (Keller, Apéria, & Georgson, 

2012, bls. 213-216) í gegnum skilaboð í markaðssamskiptablöndunni, með öðrum 

orðum auglýsingum, almannatengslum, persónulegri sölu og beinni 

markaðssetningu (Kotler o.fl., 2013, bls. 418). Markaðsblandan miðlar einum af 

lykilþáttum markaðssamskipta, vörumerkjaþekkingu, til uppbygginga á 

viðskiptavinamiðuðu vörumerkjavirði (Keller, Apéria, & Georgson, 2012, bls. 213-

216) og viðskiptavinasambandi, til að þrýsta neytendum í gegnum 

kaupákvörðunarferlið (Kotler o.fl., 2013, bls. 448-449).  

Neytandi kemst vanalega í snertingu við vöruinnsetningar í tónlistarefni í 

gegnum eigin hegðun í umhverfi sínu (Peter og Olson, 2010, bls. 101) og afritar 

skilaboð auglýsanda með tilfinningalegri og vitsmunalegri túlkun sem lýsir sér 

annaðhvort í jákvæðu eða neikvæðu viðbragði (Peter og Olson, 2010, bls. 21). Þar 

myndar neytandi hugsanlega einhliða sálfélagslegt samband við víðfræga 

einstaklinga sem getur falist í löngun neytenda til að endurspegla lífsstíl og hegðun 

fræga einstaklinga sem flytja sinn persónuleika yfir á vöruinnsetninguna og gætu 

leitt af sér sterkari hugrenningatengsl við vörumerki (Karrh, Balasubramanian og 

Patwardhan, 2006, bls. 127). Þannig gætu neytendur þrýst inn í 

kaupákvörðunarferlið sem tilgreinir afleiðingar og ávinning sem neytendur 

sækjast í að uppfylla (Peter og Olson, 2010, bls. 163) og gæti mögulega að lokum 

falið í sér aukið virði fyrir þá (Peter og Olson, 2010, bls. 77-81). 

9.4 Frekari rannsóknir 

Vegna margra óvissuþátta og engra nákvæmra staðla við greiningu og mælingar á 

vöruinnsetningu, er virkileg nauðsyn á áframhaldandi rannsóknum á áhrifum 



 

 
81 

vöruinnsetninga í tónlistarefni til þess að fá betri skilning á því hver raunveruleg 

áhrif og virði vöruinnsetninga eru. Því leggur höfundur fram tillögu um frekari 

rannsóknir á þessu sviði. 

Framkvæma ætti rannsókn í formi rýnihópa (e. focus groups) með þeim 

hætti að taka viðtöl við nokkra sérfræðinga í vöruinnsetningaaðferðum og 

neytendur á sama tíma, til að fá hnitmiðari sýn á vöruinnsetningaaðferðum í 

tónlistarefni frá augum sérfræðinga ásamt upplifun neytenda af 

markaðsaðferðinni. Umræður gætu myndast, þar sem ýmis sjónarmið og 

upplifanir gætu komið til sögunnar. Neytendur myndu jafnframt hlusta á 

tónlistartexta og horfa á tónlistarmyndbönd sem innihalda vörumerki, því næst 

væri spurningakönnun lögð fyrir neytendur um upplifun á tónlistinni, eftirtekt og 

tengsl þeirra við vörumerkin sem komu fram og líkum á því að þeir myndu kaupa 

vörumerkin í framtíðinni. Út frá því væri hægt að draga saman samræmi á milli 

sérfræðinga og neytenda, ásamt því að setja fram tölfræðilegar niðurstöður, sem 

gætu mögulega tilgreint þann grundvöll sem hugmyndafræði vöruinnsetninga 

byggist á og þau áhrif sem neytendur telja að aðferðin hefði á sig. 

9.5 Takmarkanir 

Ýmsar takmarkanir fylgja framkvæmd blandaðra rannsókna, sérstaklega þar sem 

höfundur hafði ekki samþætt aðferðir áður, en reyndi eftir bestu getu að afla, 

greina og túlka gögn til að samþætta aðferðir í niðurstöðum. Engin stöðluð 

mælitæki voru til og því þurfti höfundur að búa til spurningalista frá grunni, bæði 

fyrir megindlegu og eigindlegu rannsóknina. Dágóðan tíma tók að semja þær 

spurningar því höfundur vissi ekki nákvæmlega hvaða spurningar myndu nýtast 

til að svara rannsóknarspurningum. Höfundur fann jafnframt enga viðurkennda 

rannsókn sem hafði verið gerð áður í samhengi við þessa, hvorki á Íslandi né 

erlendis og því er óvíst hvort niðurstöður rannsóknarinnar hafi hagnýtt gildi og 

geti nýst til frekari rannsókna. 

Spurningakönnun var aðeins í gangi í tíu daga með fáum svarendum sem 

dregur úr marktækni rannsóknarinnar, en höfundur þurfti að hefja greiningu á 

gögnum vegna skorts á tíma. Nálgast var úrtak megindlega hlutans með hentugum 

leiðum á Facebook til að spara tíma og pening, en hentugleikaúrtök, sjálfvalin 

úrtök og snjóboltaúrtök eru ekki talin til líkindaúrtaka sem leiðir til ákveðinnar 

mæliskekkju, þar sem heildarþýði rannsóknarinnar er ekki vitað og óvíst hvort 
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alhæfa megi út frá þýði rannsóknarinnar yfir á heildarþýði. Notast var við 

heimildir frá Hagfræðistofu Íslands til stuðnings á dreifingu á heildarþýði og 

þátttakendum til að auka marktækni. Höfundur tók einnig eftir því að hann hafði 

sagt þátttakendum sem sögðu „Nei“ við fyrstu spurningu að svara næst spurning 

ellefu sem voru fullyrðingar en með réttu áttu þeir að fara beint í spurningu tólf, 

sem voru bakgrunnsupplýsingar. Höfundur leiðrétti því spurningakönnunina 

þegar hún hafði verið opin í tvo daga og tók röng gögn til hliðar svo ekki kæmi 

fram skekkja í niðurstöðum. 

Höfundur skilgreindi ekki fyrir þátttakendum rannsóknarinnar hvað 

tónlistarefni væri, en efst í hans huga voru það lög og tónlistarmynbönd, þó 

skilgreining á tónlistarefni geti verið víðtæk. Sumar spurningar á 

spurningalistanum afmarkast þó við tónlistartexta og tónlistarmyndbönd. 

Viðtal við fyrsta viðmælanda rannsóknar var byggt á misskilningi, þar sem 

verið var að rannsaka áhrif vöruinnsetninga í tónlist en viðmælandi 1 hafði 

sérþekkingu á áhrifum tónlistar í verslunum og gat því ekki svarað í beinu 

samhengi hvaða áhrif vöruinnsetning í tónlist hefði á ungt fólk. Reynt var þó að 

nýta svör viðmælanda 1 til rannsóknar en þó aðeins lítinn hluta. Viðmælandi 2 

hafði í raun ekki sérfræðiþekkingu á vöruinnsetningu almennt, en vöruinnsetning 

hefur þó oft komið fram í tengslum við nám hans og fjórtán ára starfsferil hans við 

auglýsingagerð.  
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10 Lokaorð 

Vöruinnsetning í tónlist er óhefðbundin leið til að ná til neytenda. Þær 

vangaveltur sem snúa mest upp að höfundi eftir gerð rannsóknar er hvort 

neytendur séu almennt að fullu meðvitaðir um þau áhrif sem vöruinnsetning 

getur haft. Einnig, ef löggjafar á Íslandi væru ekki til að vernda neytendur fyrir 

dulinni markaðssetningu, hvort fyrirtæki myndu ganga svo langt að brjóta gegn 

almennt viðurkenndu siðferði. 

Þessi ritgerð rannsakaði aðeins þá upplifun sem neytendur trúa sjálfir að 

vöruinnsetning í tónlist hafi á sig, að viðbættum áhrifum sem markaðsfræðingar 

telja að vöruinnsetning í tónlist hafi á neytendur. Engum aðferðum var beitt til að 

hafa áhrif á skynjun neytenda með neinu móti á vöruinnsetningaaðferðinni sjálfri 

og því er í raun óljóst hvort vöruinnsetning í tónlist fari í undirmeðvitund 

neytenda án þess að þeim verði viðvart um skilaboðin sem fyrirtæki eru að senda 

og hafi þar dulin áhrif sem mögulega væri erfitt að mæla. 
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12  Viðauki 1 

12.1  Spurningalisti sérfræðiviðtala 

Framkvæmd rannsóknar er fyrir lokaverkefni (BS) í grunnnámi í viðskiptafræði 

við Háskólanum á Bifröst. Viðfangsefni rannsóknar er að afla upplýsinga um 

vöruinnsetningu í tónlist (e. product placement) og áhrifum hennar á 

kauphegðun, vörumerkjaþekkingu og viðhorf ungs fólks ásamt áhrifum á 

vörumerkjavirði fyrirtækja. Einnig er leitast við að gera grein fyrir kostum 

hennar og göllum, siðferðislegu sjónarmiði og hvernig framsetning á 

vöruinnsetningu í tónlist hefur mest áhrif. Megindleg rannsókn var að auki send 

út í rafrænni spurningakönnun til neytenda. 

Fullri nafnleynd verður gætt ef óskað er eftir því. Útbúinn verður þar með 

trúnaðarsamningur um meðferð upplýsinga. Þú hefur rétt á að svara ekki einstaka 

spurningu eða óska eftir að viðtali sé lokið án frekari upplýsinga. 

 

Bakgrunnur 

Nafn:  Aldur:  Menntun:  Starf:   

Vöruinnsetning 

1. Hefur þú sérfræði þekkingu á vöruinnsetningu? 

2. Hvað þá með þekkingu á vöruinnsetningu í tónlistarefni? 

3. Hver telur þú vera megin markmið fyrirtækja með vöruinnsetningu í 

tónlistarefni? 

4. Hverja telur þú vera helstu kosti og galla við vöruinnsetningu í 

tónlistarefni? 

5. Hver eru þín siðferðislegu sjónarmið á vöruinnsetningu? 

6. Hverja af eftirfarandi aðferðum vöruinnsetningar í tónlistarefni telur þú 

að skili sem mestum áhrifum; sjónræn (tónlistarmyndbönd), hljóðræn 

(söngtexta) eða blönduð aðferð? 

  

Vörumerkjavirði 

Vörumerkjaþekking; vitund og ímynd 

Vörumerkjavitund 
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7. Hvaða áhrif telur þú vöruinnsetningu í tónlistarefni hafa á 

vörumerkjavitund eða hæfni neytenda til þess að bera kennsl á vörumerki 

og muna eftir þeim? 

8. Hvaða áhrif telur þú vöruinnsetning í tónlistarefni hafa á 

vörumerkjaímynd eða hugrenningartengsl neytenda gagnvart vörumerki? 

9. Hvaða skammtíma- og langtímaáhrif telur þú vöruinnsetninga í 

tónlistarefni hafa á vörumerkjaþekkingu neytenda? (ef miðað er við vel og 

illa framsetta vöruinnsetningu í tónlistarefni) 

Kauphegðun 

10. Hvaða áhrif telur þú vörumerkjaþekkingu hafa á kauphegðun neytenda? 

11. Hvaða skammtíma- og langtímaáhrif telur þú vöruinnsetninga í 

tónlistarefni hafi á kauphegðun neytenda? (ef miðað er við vel og illa 

framsetta vöruinnsetningu) 

Tónlist 

12. Skiptir það máli hvort tónlistarfólk sé vinsælt eða óvinsælt við kynningu á 

vörumerki? 

13. Hvaða áhrif telur þú tónlistarfólkið sem kynna vörumerki hafa á 

kauphegðun neytenda? 

14. Hvaða áhrif telur þú tónlistarfólkið sem kynna vörumerki hafa á 

vörumerkjaþekkingu neytenda gagnvart vörumerki? 

 

15. Er eitthvað annað sem þér finnst mikilvægt að megi bæta við að lokum? 
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13  Viðauki 2 

13.1  Spurningalisti netkönnun 
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