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Höfundarréttaryfirlýsing 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og er afrakstur eigin rannsóknar, 

þar sem vitnað er í rannsóknir eða efni annarra er vísað til heimilda eftir reglum. 

Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskólans á Bifröst. Ég lýsi því yfir að ég hef fylgt 

öllum þeim reglum og kröfum sem gerðar eru af hálfu skólans samkvæmt bestu 

vitund og þekkingu minnar með heiðarleika að leiðarljósi.   
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða ímynd orkudrykkja á Instagram. 

Neysla orkudrykkja hefur sprungið út á síðustu árum og eru drykkirnir 

sérstaklega vinsælir hjá ungu fólki. Instagram þótti hentugur miðill til að skoða 

ímynd orkudrykkjanna þar sem markaðssetning þeirra fer að miklu leyti fram í 

gegnum miðilinn og einnig vegna þess hve vinsæll miðillinn er hjá unglingum og 

ungu fólki. Í rannsókninni voru Instagram reikningar fjögurra vinsællra 

orkudrykkjategunda innihaldsgreindir. Áhugavert var að skoða hvaða skilaboð 

orkudrykkjategundirnar eru að senda í gegnum Instagram og hvaða áhrif þau 

gætu haft á unglinga. Niðurstöðurnar benda til þess að ímynd orkudrykkja á 

Instagram sé af nokkurskonar ferskum heilsudrykk sem auki orku. Drykkirnir 

voru oft tengdir við heilsu og íþróttaiðkun/æfingar og voru oftast auglýstir af 

íþróttafólki en einnig voru þeir stundum auglýstir af venjulegum áhrifavöldum. 

Þá var orkudrykkjunum gjarnan lýst sem ferskum og svalandi drykkjum sem 

ættu að geta svalað þorsta. 
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Abstract 

The goal of this research was to look at the image of energy drinks on Instagram. 

Consumption of energy drinks has increased tremendously in Iceland in the last 

couple of years. A large proportion of consumers of these drinks are in fact 

adolescents and young people. Instagram was considered a suitable media for 

viewing the drinks’ image as their marketing is largely conducted through the 

app and also because of how popular the app is for adolescents and young 

people. Instagram accounts of four different energy drink types were analysed 

with content analysis. It was interesting to see what kind of messages the energy 

drinks are sending trough Instagram and possible effects on adolescents. The 

results indicate that the image of energy drinks is of some sort of fresh and 

healthy drink that enhances energy. The drinks were often associated with 

health and sport activities/exercises and were usually advertised by athletes but 

they were also sometimes advertised by the usual social media influencer. In 

between, the drinks were often described as fresh and cooling drinks that should 

quench thirst.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu í miðlun og almannatengslum við 

félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Vægi ritgerðarinnar eru 14 

(ECTS) einingar. Leiðbeinandi við gerð ritgerðarinnar var Guðbjörg Hildur 

Kolbeins og kann ég henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og þolinmæði þegar 

ég skipti endalaust um skoðun á rannsóknarefni. Þá vil ég einnig þakka vinkonu 

minni, Ásdísi Erlu Þorsteinsdóttur, fyrir yfirlestur og góða punkta.  
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1. Inngangur 
 
Ótrúlegur vöxtur hefur verið í neyslu orkudrykkja hér á landi síðustu ár og er 

óhætt að segja að orkudrykkir hafi aldrei verið eins vinsælir og nú. Eftirspurnin 

eftir þeim er gífurleg og er framboðið orðið svo mikið að hægt að fá orkudrykki í 

nánast öllum regnboganslitum, gerðum og brögðum. Nýjar tegundir orkudrykkja 

virðast spretta upp í verslunum í takt við eftirspurnina. Orkudrykkir hafa þó 

lengi verið fáanlegir hér á landi en með tilkomu drykkjarins Nocco á markaðinn 

má segja að orðið hafi bylting og nokkurskonar orkudrykkjaæði hafi gripið um 

sig á landinu. Íslendingar hafi til að mynda drukkið rúmlega fimm milljónir lítra 

af orkudrykkjum árið 2018 og nam smásöluvirði drykkjanna eitthvað á fjórða 

milljarð króna (Höskuldur Daði Magnússon, 2019). Gerir það rúmlega 15 

milljónir dósa af orkudrykkjum sem Íslendingar drukku á árinu sem er töluvert 

magn miðað við höfðatölu.  

 Þrátt fyrir vinsældir orkudrykkja síðustu ár er neysla koffíns alls ekki ný 

af nálinni, enda hefur kaffi og te verið drukkið í hundruði og jafnvel þúsundir ára. 

Talið er að kaffi hafi fyrst verið ræktað á níundu öld og var það fljótlega notað af 

munkum til að halda sér vakandi á löngum bænastundum (Margrét 

Þorvaldsdóttir, 1995). Kaffið hefur verið nánast ómissandi afurð út um allan 

heim síðan á 18. öld og margir sem fara ekki í gegnum daginn án þess að drekka 

kaffibolla. Sumum þykir kaffi ekki bara drykkur heldur einnig mikil félagsleg 

athöfn en kaffi hefur lengi verið ein algengasta verslunarvara heims. Koffín hefur 

þó margvísleg áhrif á líkamann og vinsældir orkudrykkjanna vekja umhugsun 

um mikla koffínneyslu ungmenna en drykkirnir eru sérstaklega vinsælir meðal 

ungmenna. Dæmi eru um að unglingar séu að drekka orkudrykki í miklu magni 

og séu jafnvel að drekka þessa drykki eins og svaladrykki án þess að gera sér 

grein fyrir áhrifunum sem það getur haft en mikil koffínneysla getur haft slæm 

heilsufarsleg áhrif.  

Tilkoma samfélagsmiðla hefur haft miklar breytingar á markaðssetningu í 

för með sér. Fyrirtæki hafa þurft að færa markaðssetningu sína að miklu leyti yfir 

á samfélagsmiðla enda er flest fólk farið að nota samfélagsmiðla nær daglega. 

Unglingar og ungt fólk eyðir miklum tíma á samfélagsmiðlum og verða fyrir vikið 

fyrir miklu áreiti auglýsinga þar inná. Þá eru áhrifavaldar einnig mikilvægur 

hlekkur í nútíma markaðssetningu og eru þeir oft notaðir til að auglýsa vörur eða 
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þjónustu fyrir fyrirtæki á samfélagsmiðlum. Orkudrykkir eru dæmi um 

vörutegund sem er markaðssett að miklu leyti í gegnum samfélagsmiðla. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða ímynd orkudrykkja á 

samfélagsmiðlinum Instagram. Skoðað var hvernig orkudrykkir birtust í gegnum 

miðilinn, hvaða skilaboð voru þar á bak við og hvaða möguleg áhrif þau gætu haft 

á fólk, þá sér í lagi unglinga. Tilgátan var sú að orkudrykkir væru oftar en ekki 

markaðssettir sem heilsueflandi vara, t.d. af afreksíþróttafólki, og gjarnan tengdir 

við íþróttaiðkun og æfingar. Þá eru jafnvel haldnir sérstakir íþróttaviðburðir í 

tengslum við þá. Þrátt fyrir það eru unglingar stór hluti neytenda 

orkudrykkjanna og hafa þeir jafnvel ekki hugmynd um möguleg áhrif þeirra. 

Skoðað var Instagram reikninga orkudrykkjanna, þ.e. hver auglýsti drykkina með 

hvaða hætti og hver væru einkenni auglýsinganna. Rannsóknarspurningin sem 

unnið var eftir var eftirfarandi: Hver er ímynd orkudrykkja á Instagram? Þær 

tegundir orkudrykkja sem voru skoðaðar eru Nocco, Ripped, GoGo og Collab en 

þessir drykkir eru meðal þeirra sem notið hafa mikilla vinsælda hér á landi og 

halda allir úti Instagram reikningum.  

Ástæðan fyrir þessu vali á ritgerðarefni er sú að ég hef sjálf drukkið mikið 

af orkudrykkjum og hef líklega smakkað flesta orkudrykki á markaðnum hér á 

landi. Ég spila körfubolta og þar hafa orkudrykkir verið vinsælir fyrir æfingar eða 

leiki. Æfingar og leikir eru þó iðulega á kvöldin og því er maður oft að þamba 

koffínríka orkudrykki mjög seint á kvöldin sem er vissulega óhentugt. Einnig 

starfa ég á vinnustað með mikið af ungu fólki og þar hef ég tekið eftir að 

orkudrykkir eru nokkurskonar staðalbúnaður þegar unga fólkið mætir á vakt og 

þar af leiðandi safnast dósirnar hratt upp. Þá er mikill fjöldi unglinga farinn að 

neyta orkudrykkja í miklu magni og er jafnvel farinn að stóla á þá. Í ljósi þessa 

fannst mér áhugavert að skoða hver ímynd orkudrykkja raunverulega er og 

hvort hún gæti haft eitthvað að segja um vinsældir þeirra.  
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2. Fræðilegur bakrunnur 
 
2.1 Koffín 
 

Koffín er beiskjuefni (e. alkaloid) sem er flokkur basískra, lífrænna 

köfnunarefnissambanda sem myndast í plöntum (Dóra Hafsteinsdóttir og 

Sigríður Harðardóttir, 1990). Koffín finnst í meira en 60 plöntutegundum í 

heiminum en dæmi um þekktar koffínplöntur eru t.d. kaffiplantan, teplöntur, 

kakóplantan og gúaranaplantan (Arnaud, 1987). Koffín frá náttúrunnar hendi má 

því m.a. finna í kaffi, tei, súkkulaði og kakói. Koffín hefur einkennandi beiskt 

bragð og er stundum notað sem bragðefni í gosdrykki. Koffín var ekki einangrað í 

sinni hreinustu mynd þar til í kringum 1820. Í dag er mikill iðnaður í kringum 

koffín og mikill hluti koffíns í heiminum er tilbúið koffín sem er viðbætt í ýmsar 

vörur, s.s. drykkjarvörur, fæðubótarefni, snyrtivörur, lyf o.fl.  

 

2.2 Saga 

Kaffi er líklega þekktasti koffíngjafinn og á sér langa sögu. Til eru ýmsar 

kenningar um uppruna kaffis en engin sönnunargögn eru til um nákvæmlega 

hvar og hvenær kaffi hafi fyrst verið notað. Ein kenningin er sú að eþíópískur 

geitabóndi hafi uppgötvað hin orkumiklu áhrif kaffiplöntunnar á níundu öld 

þegar hann veitti geitum sínum athygli sem hlupu um holt og hæðir eftir að hafa 

étið ber af ákveðnum runnum (Weinberg og Bealer, 2001). Hann hafi þá ákveðið 

að bragða sjálfur á berjunum og færa íslömskum munk í munkaklaustri nokkur 

ber. Munknum mislíkaði berin og henti þeim í eldinn. Þegar baunirnar brunnu 

tóku þeir eftir lokkandi ilm og voru baunirnar fljótlega færðar úr eldinum, 

malaðar og leystar upp í heitu vatni sem leiddi til fyrsta kaffibollans (Weinberg 

og Bealer, 2001).  

Kaffið barst svo frá Eþíópíu til Yemen þar sem fyrstu skriflegu 

heimildirnar um kaffineyslu eru frá 15. öld. Kaffidrykkurinn varð mjög vinsæll í 

Mið-Austurlöndum og þótti ómissandi við ýmsar félagslegar athafnir og ekki 

síður til að halda sér vakandi á löngum bænastundum (Margrét Þorvaldsdóttir, 

1995). Kaffið barst síðan til Evrópu um miðja 17. öldina og opnuðu kaffihús 

fljótlega um alla álfuna. Kaffihúsin urðu fljótt vinsæll samkomustaður og mikill 

vettvangur þjóðfélagslegrar og pólitískrar umræðu (Margrét Þorvaldsdóttir, 
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1995). Kaffi er nú ein algengasta verslunavara heims og margir geta ekki hugsað 

sér að fara í gegnum daginn án þess að drekka kaffibolla.  

Aðrir kjósa að drekka te í stað kaffis en ýmis te innihalda koffín, s.s. grænt 

te og svart te. Te á sér kínverskan uppruna og á reyndar mun lengri sögu en kaffi. 

,,Samkvæmt sögunni uppgötvaðist tedrykkja af kínverska keisaranum Shennong, 

sem einnig er kallaður faðir kínverskra lækninga, árið 2737 f.Kr” (Vissir þú að, 

2014). Sagan segir að Shennong hafi sest niður við tré til að hvíla sig eftir heitan 

dag. Hann hafi kveikt eld til að sjóða vatn því hann hafði tekið eftir að þeir sem 

drukku soðið vatn urðu sjaldnar veikir en þeir sem drukku vatnið beint úr 

brunninum. Síðan hafi telauf fallið í sjóðandi vatn hans og var hann þar með sá 

fyrsti til að uppgötva örvandi áhrif og ljúffenga hressingu tesins (Weinberg og 

Bealer, 2001). Tedrykkja er enn í dag stór hluti af menningu Kínverja og er einnig 

drukkið út um allan heim. 

 

2.3 Áhrif 

Koffín er flokkað sem lyf (e. drug) vegna örvandi áhrifa þess en koffín verkar 

örvandi á miðtaugakerfið. Koffín hefur svipaða verkun og kókaín eða heróín, með 

því að auka magn dópamíns í heilanum, en hefur þó mun vægari áhrif. Þrátt fyrir 

það getur koffín verið ávanabindandi. Koffín er eina örvandi og ávanabindandi 

efnið í heiminum sem er auðfáanlegt nánast hvar sem er, eftirlitslaust, án leyfis 

og er jafnvel viðbætt í drykkjarvörur ætluðum börnum. Talið er að um 80% 

fullorðinna í heiminum séu vanir (e. habitual) koffínneytendur (Weinberg og 

Bealer, 2001). Ein helsta ástæða fyrir vinsældum kaffi- og koffíndrykkja er líklega 

sú staðreynd að koffín getur dregið úr einkennum þreytu og aukið einbeitingu. 

Koffín verkar orkugefandi með því að hindra að boðefnið adenósín geti sagt 

heilanum að líkaminn þurfi að hvílast (Pennington, Johnson, Delaney og 

Blankenship, 2010). Þannig blekkir koffín heilann til að halda að hann sé ekki 

þreyttur. Með því að draga úr þreytu og auka magn dópamíns getur koffín þar 

með létt lundina.  

Þó svo að koffín geti dregið úr einkennum þreytu og aukið einbeitingu 

hefur það fjölmörg önnur áhrif á líkamann. Koffín hefur í raun margvísleg áhrif en 

fyrst og fremst verkar það örvandi á líkamann í gegnum miðtaugakerfið. Örvandi 

áhrif koffíns á líkamann veldur m.a. útvíkkun æða, örari hjartslætti, hraðari öndun, 

örari meltingu, auknu blóðflæði til allra líffæra auk þvagræsandi áhrifum (Rockett 
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og Putman, 2002). Þá eykur koffín framleiðslu streituhormónsins kortisóls og 

adrenalíns í blóði en rannsóknir hafa sýnt að magn kortisóls eftir koffínneyslu sé 

svipað og upplifað við mikið stress. Mikil neysla á koffíni getur valdið ýmsum 

óþægindum s.s. höfuðverk, svima, skjálfta, svefnleysi, óróleika, 

hjartsláttartruflunum og kvíðatilfinningu (Pennington o.fl., 2010). 

Einstaklingsbundið er hvenær of mikið magn koffíns fer að valda neikvæðum 

áhrifum en rannsóknir hafa sýnt að meira en 400 mg á dag (u.þ.b. 4 kaffibollar) hjá 

heilbrigðum fullorðnum einstaklingi eykur hættuna á skaðsemi (Jónína Þ. 

Stefánsdóttir, 2009). 

Ofneysla á koffíni getur valdið koffíneitrunum en einkenni koffíneitrunar 

eru alvarleg og geta verið á borð við lifraskemmdir, nýrnabilun, krampa, 

geðrofseinkenni, rákvöðvalýsu, hraðtakt, hjartsláttatruflanir, háþrýsting, 

hjartabilun og dauða (Seifert, Schaechter, Hershorin og Lipshultz, 2011). 

Eitrunareinkenni af völdum koffíns eru þó fremur sjaldgæf. Þá virðist neysla á 

koffíni ekki stuðla að krabbameini eða hjarta- og æðasjúkdómum. Rannsóknir 

hafa þó sýnt fram á að mikil koffínneysla á meðgöngu auki líkur á fósturláti og 

minni fæðingarþyngd nýbura (Margrét Gústavsdóttir, 2017). ,,Börn og unglingar 

eru sérstaklega viðkvæm fyrir áhrifum koffíns og getur neysla þess valdið 

ýmsum breytingum á hegðun þeirra, s.s. svefnerfiðleikum, óróleika, pirringi og 

kvíða” (Fróðleikur um koffín, 2016). Hámark daglegrar neyslu á koffíni fyrir börn 

er u.þ.b. 2,5 mg fyrir hvert kíló líkamsþyngdar þeirra (Matvælastofnun, e.d.).  

Þó að koffín sé nokkuð vægt ávanabindandi efni eru margir sem telja sig 

ekki geta farið í gegnum daginn án þess. Koffín getur haft nokkuð slæm 

fráhvarfseinkenni í för með sér sem getur valdið því að fólk á erfitt með að hætta 

neyslu þess. Fráhvarfseinkennin geta verið s.s. höfuðverkur, þreyta, syfja, minni 

orka, einbeitingarörðugleikar, pirringur, verri hugræn frammistaða og mígreni 

og geta þau varað upp í 10 daga (Addicott, 2014). Það þarf ekki að neyta mikils 

koffíns til að finna fyrir fráhvarfseinkennum en hægt er að finna fyrir einkennum 

þó aðeins hafi verið drukkinn einn kaffibolli á dag í lengri tíma. Sérfræðingar 

hafa sagt að vellíðunartilfinningin sem fólk fær við að neyta koffíns strax á 

morgnana sé í raun skilaboð til heilans að hann sé laus undan 

fráhvarfseinkennunum (Birgir Olgeirsson, 2019). Samkvæmt bandarísku 

geðlæknasamtökunum (e. American Psychiatric Association) eru koffínfráhvörf 

skilgreind sem geðröskun (Jóhannes Stefánsson, 2013).  
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Niðurbrot koffíns á sér stað í lifrinni með hjálp ensímsins cytochrom. 

Helmingunartími koffíns, þ.e. tíminn sem það tekur líkamann að losa sig við 

helming koffínmagnsins, er misjafn eftir fólki og fer eftir ýmsum þáttum, en hjá 

hraustum fullorðnum einstakling er hann um sex klukkustundir. Þetta þýðir að ef 

manneskja neytir 100 mg af koffíni klukkan 18 eru enn 50 mg af koffíni í líkama 

hennar um miðnætti. Þá er niðurbrotstími koffíns mun lengri hjá óléttum konum 

og því er mikil koffínneysla á meðgöngu ekki æskileg.  

 

2.4  Orkudrykkir 

Orkudrykkir hafa verið fáanlegir á íslenskum markaði í yfir þrjá áratugi en aldrei 

náð sérstökum vinsældum fyrr en nú á síðustu árum. Í dag njóta orkudrykkirnir 

gífurlegra vinsælda en á síðustu árum hefur markaður orkudrykkja fimmfaldast 

hér á landi (Höskuldur Daði Magnússon, 2019). Stór hluti orkudrykkjaneytenda 

eru unglingar og ungt fólk.  

Engin almenn skilgreining er til fyrir svokallaða orkudrykki en drykkir 

sem innihalda einhvers konar örvandi efni eru almennt kallaðir orkudrykkir 

(Matvælastofnun, e.d.). Allir orkudrykkir innihalda koffín en auk þess innihalda 

þeir oft önnur virk efni, svo sem ginseng, vítamín eða útdrætti (e. extract) úr 

öðrum plöntum. Ginseng er til dæmis talið hafa hressandi og létt örvandi áhrif. 

Þrátt fyrir nafnið þá innihalda orkudrykkir ekki meiri orku, þ.e. hitaeiningar, en 

margir aðrir drykkir og í dag eru flestir orkudrykkir jafnvel hitaeiningasnauðir. 

Margir vilja meina að betra væri að kalla þá einhverju öðru nafni, s.s. örvandi 

drykki eða koffíndrykki enda oft litla sem enga orku í þeim að finna. Orkudrykkir 

eru flokkaðir sem almenn matvæli sem þýðir að þeir skulu fara eftir reglugerðum 

sem gilda um almenn matvæli.  

Flestir orkudrykkir á markaði hér á landi innihalda hreint koffín og/eða 

gúaranaþykkni en gúarana er mjög koffínrík suður-amerísk planta 

(Matvælastofnun, e.d.). Magn koffíns í orkudrykkjum er mismunandi en 

hámarksmagn koffíns í orkudrykkjum hér á landi er 320 mg/l (Reglugerð um um 

íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli nr. 453/2014). 

Hámarksgildið tekur til heildarmagns koffíns í vörum og breytir þá engu hvort 

um er að ræða íblöndun hreins koffíns, útdrátta (e. extract) eða náttúrulegra 

koffíngjafa (Matvælastofnun, e.d.). Óheimilt er að framleiða, markaðssetja eða 

flytja inn orkudrykki þar sem heildarmagnið er meira en 320 mg/l nema með 
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sérstöku leyfi frá Matvælastofnun. Leyfisveiting er síðan byggð á áhættumati sem 

er unnin á grundvelli vísindalegra upplýsinga og gagna. Matvælastofnun getur 

sett skilyrði fyrir vörunni vegna koffínmagns, t.d. að notkun skuli aðeins heimil í 

takmarkaðan tíma eða að efnið megi aðeins nota í tilteknum flokkum matvæla.  

Þá er Matvælastofnun ætíð heimilt að banna eða setja skilyrði fyrir 

framleiðslu, markaðssetningu og innflutningi ef stofnunin telur að varan geti 

verið heilsuspillandi fyrir neytendur eða tiltekinn hóp neytenda (Reglugerð um 

íblöndun vítamína og steinefna og annarra tiltekinna efna í matvæli). Það gildir 

einnig um vörur, sem hafa áður hlotið samþykki Matvælastofnunar, þegar fyrir 

liggja nýjar upplýsingar. Orkudrykkir sem innihalda 150 mg/l af koffíni eða 

meira þarf að merkja sérstaklega með tilliti til barna, barnshafandi kvenna og 

kvenna með börn á brjósti með upplýsingum um magn koffíns í mg/100 ml 

(Matvælastofnun, e.d.).  

 

2.5 Gagnrýni orkudrykkja 

Í ljósi mikilla vinsælda orkudrykkja hér á landi hefur ýmist borið á gagnrýni á 

þessa drykki frá t.d. læknum, sálfræðingum og næringarfræðingum. Ein helsta 

ástæða fyrir gagnrýni orkudrykkjanna er vegna þess hve hátt koffínmagn þeir 

innihalda og hversu hratt er hægt að innbyrða þá. Mikil neysla koffíns getur haft 

skaðleg áhrif og þegar neytendur orkudrykkja eru í miklum mæli unglingar er 

enn meiri ástæða til að hafa áhyggjur þar sem þessi hópur er viðkvæmari fyrir 

áhrifum koffíns en fullorðið fólk. Möguleg áhrif orkudrykkja eru t.d. aukinn kvíði, 

hegðunarbreytingar, erfiðleikar með svefn, skjálfti, pirringur, ógleði, hraðari 

hjartsláttur, hækkaður blóðþrýstingur og meltingartruflanir (Orkudrykkir eru 

ekki heilsudrykkir fyrir ungmenni, 2018).  

Vegna reglugerðar nr. 453/2014 um hámarksmagn koffíns innihalda 

flestir orkudrykkir hér á landi aðeins 320 mg/l af koffíni sem er leyfilegt 

hámarksmagn koffíns. Þó má finna orkudrykki sem innihalda mun hærra 

koffínmagn í íslenskum verslunum þrátt fyrir að hámarksmagn sé 320 mg/l. Eru 

það dæmi um orkudrykki sem hlotið hafa sérstakt leyfi frá Matvælastofnun en 

sífellt fleiri fyrirtæki óska eftir slíku leyfi. Til samanburðar þá innihéldu 

orkudrykkirnir Bomba, Cult og Magic sem voru á markaði í kringum 2005 aðeins 

160-176 mg/l af koffíni en í dag eru koffínríkustu drykkirnir á markaðnum að 

innhalda upp í 555 mg/l af koffíni. Eins og staðan er í dag hafa öll þau fyrirtæki 
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sem sótt hafa um sérstakt leyfi Matvælastofnunar fengið leyfisveitingu. Vekur 

það umhugsun margra um hversu auðvelt sé að fá slíkt leyfi.  

Matvælastofnun hefur verið gagnrýnd fyrir að samþykkja sölu á 

orkudrykkjum með mun hærra koffínmagn en hámarksmagn segir til um, m.a. 

vegna þess að unglingar eru stór hópur neytenda en koffín í miklu magni getur 

verið slæmt fyrir unglinga. Þessir orkudrykkir eru bannaðir innan 18 ára og er 

það á ábyrgð afgreiðslufólks að sjá til þess að unglingar yngri en 18 ára kaupi 

ekki orkudrykki með of háu koffínmagni. Erfitt getur þó verið að fylgja eftir 

slíkum reglum. Þá getur verið mjög auðvelt fyrir unglinga að versla orkudrykki 

án nokkurra athugasemda með svokölluðum sjálfsafgreiðslukössum sem margar 

verslanir eru komnar með. Þá er hægt að velta fyrir sér hversu gott aðgengi sé að 

slíkum orkudrykkjum og koffínríkum drykkjum hér á landi fyrir börn og 

unglinga. Orkudrykkir eru orðnir mjög fyrirferðamiklir í verslunum, yfirleitt í 

stórum stöflum og nánast ómögulegt að taka ekki eftir þeim. Þá eru jafnvel dæmi 

um að sjálfssalar í skólum, félagsmiðstöðvum og íþróttamannvirkjum séu hlaðnir 

orkudrykkjum, t.d. eins og í Menntaskólanum við Sund (Birgir Olgeirsson, 2019). 

Þá er lítið mál fyrir unglinga að skreppa í sjoppu í frímínútum eða hádegishléi og 

kaupa sér orkudrykk. 

Næringarfræðingurinn Agnes Þóra Árnadóttir segir orkudrykkina 

sérstaklega varasama fyrir léttari einstaklinga því eftir því sem einstaklingurinn 

er léttari því meira koffín fær hann á kílógramm úr hverjum drykk (Orkudrykkir 

eru ekki heilsudrykkir fyrir ungmenni, 2018). Fríða Rún Þórðardóttir 

næringarráðgjafi segir koffínmagnið helsta vandamálið við orkudrykkina en 

þegar unglingar eru að drekka nokkra orkudrykki á dag geta þeir einnig farið 

langt fram úr ráðlögðum dagskammti af ýmsum vítamínum og steinefnum sem 

flestir drykkirnir innihalda (Munnleg heimild, viðtal úr Kastljósi 21. október 

2019). Þá hafa tannlæknar bent á að sýran í orkudrykkjunum, hvort sem um 

sykraða eða sykurlausa drykki sé að ræða, getur leyst upp glerung tannanna svo 

að dagleg neysla orkudrykkja er því einnig slæm fyrir tennurnar (Elísabet Inga 

Sigurðardóttir, 2019).  

 

2.6 Orkudrykkir og unglingar 

Svo virðist sem einhvers konar orkudrykkjaæði hafi gripið um sig í 

framhaldsskólum hér á landi síðustu ár en gríðarleg aukning hefur orðið í 
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daglegri neyslu orkudrykkja meðal unglinga. Neysla framhaldsskólanema á 

orkudrykkjum hefur aukist um 150 prósent á tveimur árum en árið 2016 sögðust 

21,7% framhaldsskólanema drekka orkudrykki daglega en árið 2018 sögðust 

54,6% framhaldsskólanema drekka orkudrykki daglega (Birgir Olgeirsson, 

2019). Þá drukku Íslendingar samtals um fimm milljónir lítra af orkudrykkjum 

árið 2018 (Höskuldur Daði Magnússon, 2019). Orkudrykkir sem jafnvel voru 

markaðssettir í fyrstu fyrir íþróttafólk sem stundar ákafar æfingar eru nú orðnir 

nær daglegt brauð hjá unglingum. Unglingar geta þambað orkudrykkina á 

nokkrum sekúndum og fá því koffínáhrifin mjög hratt meðan t.d. kaffibolli er 

drukkinn miklu hægar. Dæmi eru um að íslenskir unglingar drekki allt að fjóra 

orkudrykki á dag (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2019).  

Orkudrykkir og aðrir örvandi drykkir sem innihalda koffín geta skert 

svefngæði okkar (Lára G. Sigurðardóttir, 2019). Rannsóknir sýna að íslenskir 

unglingar sofa alltof lítið en í nýlegri rannsókn frá Rannsóknum og greiningu 

kom fram að 70% framhaldsskólanema sofa of lítið (Gunnlaugur Snær Ólafsson, 

2019). Algengt er að íslenskir unglingar sofi í 5-6 klukkustundir þegar þeir þurfa 

í raun 10 klukkustunda svefn. Áhugavert er að unglingar hafa í raun lengi þjáðst 

af svefnleysi en orkudrykkjaneysla hefur þó aukist mikið síðustu ár. Í sömu 

rannsókn frá Rannsóknum og greiningu kom fram að 78% framhaldsskólanema 

sem sofa í 7 klukkustundir eða minna drekka fjóra orkudrykki eða meira á dag 

(Gunnlaugur Snær Ólafsson, 2019). Því er ekki ólíklegt að svefnvana unglingar 

sæki í orkudrykki vegna örvandi áhrifa þeirra en þegar maður er með of mikið af 

örvandi efnum í líkamanum þá sefur maður verr. Ef orkudrykks er neytt 

seinnipart dags þá er helmingur koffíns ennþá í líkamanum þegar komið er að 

háttatíma en koffín hindrar m.a. að boðefnið adenósín geti sagt heilanum að 

kominn sé tími á svefn (Lára G. Sigurðardóttir, 2019). Það getur því reynst 

erfiðara að sofna á kvöldin með mikið koffín í líkamanum og jafnvel þó að takist 

að sofna þá eru svefngæðin ekki eins góð. Koffín í líkamanum veldur því að fólk 

er lengur að sofna og styttir þannig svefntímann. Jafnframt örvar koffín líkams-

starfsemina sem er andstætt því sem þarf til að tryggja góðan svefn, sérstaklega 

djúpsvefn. Djúpsvefn er eitt mikilvægasta svefnstigið, sérstaklega fyrir börn og 

unglinga þar sem mikið er að gerast í líkamanum og heilinn ennþá að þroskast 

(Gunnlaugur Snær Ólafsson, 2019). Þá má einnig nefna að getnaðarvarnarpillan, 
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sem margar unglingsstúlkur taka inn, hindrar útskilnað koffíns úr líkamanum 

þannig að koffínið varir ennþá lengur í líkamanum (Myers, 1989). 

Orkudrykkjaþamb og svefnleysi íslenskra framhaldsskólanema virðist að 

einhverju leyti haldast í hendur. Margrét Lilja Guðmundsdóttir, sérfræðingur hjá 

Rannsóknum og greiningu, segir flókið að átta sig á því hvort sé orsök eða 

afleiðing, þ.e. hvort unglingar drekki orkudrykki vegna þess að þau sofi lítið eða 

hvort þau sofi lítið vegna þess að þau drekki orkudrykki (Skýr tengsl milli 

svefnleysis og orkudrykkjaneyslu, 2019). Það myndast ákveðinn vítahringur 

þegar svefnvana unglingar keyra sig út á orkudrykkjum til að halda sér gangandi. 

Þeir ná síðan ekki að sofna að kvöldi og þurfa að endurtaka leikinn aftur daginn 

eftir.  

Fríða Rún Þórðardóttir næringarráðgjafi segir orkudrykkjaneyslu 

unglinga ofan á svefnleysi geta haft slæm áhrif á andlega heilsu og geti m.a. 

valdið kvíða (Munnleg heimild, viðtal úr Kastljósi 21. október 2019). Hún segir 

mikilvægt að velta því fyrir sér hvað sé að valda slíku álagi hjá unglingum og spyr 

sig hvort hægt sé að tengja það við styttingu framhaldsskólanáms úr fjórum 

árum í þrjú ár sem hafi í rauninni bara skapað meira álag á styttri tíma. Þar að 

auki séu unglingar oft í íþróttum og jafnvel að vinna með skóla. Svefnleysi eykur 

líkur á kvíða og þunglyndi en þess má geta að andleg heilsa unglinga er talin 

aldrei hafa verið eins slæm og nú (Gunnlaugur Snær Ólafsson, 2019). Þá er 

geðheilsa grunnskólabarna sem drekka orkudrykki mun verri en þeirra sem ekki 

drekka orkudrykki en 17% þeirra barna sem drekka einn eða fleiri orkudrykki 

daglega segja andlega heilsu sína slæma eða mjög slæma (Skýr tengsl milli 

svefnleysis og orkudrykkjaneyslu, 2019). Þá eru unglingar sem nota 

samfélagsmiðla líklegri til að drekka orkudrykki.  

Matvælastofnun mælir með því að neyta ekki meira en 200 mg af koffíni í 

einu og ekki meira en 400 mg á dag fyrir fullorðinn einstakling. Unglingar eru 

mun viðkvæmari fyrir áhrifum koffíns en fullorðnir svo það er augljóst að þeir 

ættu að neyta minna magns en fullorðnir. Unglingar hafa einnig neytt koffíns í 

mjög stuttan tíma miðað við fullorðna einstaklinga sem hafa jafnvel neytt koffíns 

í fleiri ár og jafnvel áratugi. Þeir hafa því ekki jafn mikið þol fyrir koffíni eins og 

fullorðnir sem gerir þá líklegri til að upplifa skaðleg heilsufarsleg áhrif þess 

(Pennington, Johnson, Delaney og Blankenship, 2010).  
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Fjölmörg dæmi eru um að ungmenni í Bandaríkjunum hafi þurft að leita á 

bráðadeildir með slæm heilsufarseinkenni síðustu ár eftir mikla 

orkudrykkjaneyslu. Þá voru tvö ungmenni í Svíþjóð lögð inná sjúkrahús með 

alvarleg einkenni eftir mikla orkudrykkjaneyslu (Kristján Kristjánsson, 2019). 

Einkennin voru á borð við öndunarerfiðleika, mjög hraðan hjartslátt og verki 

fyrir hjarta. Sérfræðingar hafa fundið út að orkudrykkir innihalda nógu mikil 

örvandi efni til að valda m.a. kvíða, svefnleysi, ofþornun, meltingartruflunum, 

roða í andliti, taugaveiklun og hraðari hjartslætti hjá unglingum (Candow, 

Kleisinger, Grenier og Dorsch, 2009).  

 
2.7 Svefn og líkamsklukkan 

Svefn er ákaflega mikilvægt fyrirbæri og er öllum manneskjum nauðsynlegur. Þó 

svo að svefninn veiti okkur hvíld þá fer fram mikil vinna í svefni á bæði líkama og 

sál. Svefn er í raun mjög virkt og flókið lífeðlislegt ferli en hann er nokkurskonar 

viðgerðarferli líkamans. Erla Björnsdóttir (2014), sálfræðingur, segir svefn eina 

af grunnstoðum andlegrar og líkamlegrar heilsu ásamt reglubundinni hreyfingu 

og hollu mataræði. Líkaminn endurnýjar og gerir við frumur í svefni, losar sig við 

eiturefni, framleiðir hormón og flokkar allskyns áreiti í minni (e. memory) (Erla 

Björnsdóttir, 2014). Líkaminn vex og þroskast í svefni og eyðum við rúmlega 

þriðjungi af ævi okkar sofandi. Þrátt fyrir að vitað sé að svefn sé mikilvægur er 

ekki nákvæmlega vitað hver tilgangur hans er (Júlíus K. Björnsson, e.d.).  

Mikilvægi svefns kemur líklega best í ljós þegar sofið er of lítið. Of lítill og 

lélegur svefn hefur alls kyns neikvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega 

líðan. Pirringur og vanlíðan eru yfirleitt fyrstu einkenni eftir lítinn svefn en 

svefnleysi til lengri tíma getur m.a. valdið kvíða og þunglyndi, aukningu 

bólguboðefna í blóðinu og þyngdaraukningu, hækkuðum blóðþrýstingi og 

óreglulegum sykurbúskap í líkamanum (Björg Þorleifsdóttir, Erla Björnsdóttir, 

Erna Sif Arnardóttir og Þórgunnur Ársælsdóttir, 2018). Þrátt fyrir mikilvægi 

svefns eigum við það til að gleyma mikilvægi hans í svo hröðu samfélagi sem við 

búum við. Fólk verður fyrir stöðugu áreiti frá því það vaknar á morgnana og þar 

til það leggst á koddan á kvöldin og það getur verið erfitt að ná ró fyrir svefninn. 

Algengt er jafnvel að heyra fólk gorta sig yfir hversu lítinn svefn það fékk eins og 

það sé merki um dugnað eða atorku. Ráðlagður svefn fullorðinna er um 7-8 
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klukkustundir en unglingar þurfa aðeins lengri svefn eða 8-10 klukkustundir 

(Héðinn Svarfdal Björnsson, 2009).  

Í öllum lífverum er svokölluð líkamsklukka. Þessi líkamsklukka hefur sinn 

sjálfstæða takt sem er þó örlítið lengri en sólarhringurinn þannig að þær lífverur 

sem skynja birtu og lifa undir berum himni þurfa að stilla líkamsklukkuna sína í 

takt við gang sólarinnar (Björg o.fl., 2018). Því er þörf á að fá einhverskonar merki 

um það hvenær sé dagur eða nótt því líkaminn hefur mismunandi virkni eftir tíma 

sólarhringsins. Líkamsklukkuna er hægt að stilla og skorða við 24 klukkustundir 

en hún verður að fá einhverskonar merki til að miða við og er birtan frá sólinni 

mikilvægasta merkið (Björg o.fl., 2018). Hér á Íslandi er sumarið bjart og veturinn 

dimmur svo það er ljóst að líkamsklukkan getur verið breytileg eftir árstíðum. 

Maðurinn hefur aftur á móti þróað umhverfi sitt þannig með tækninýjungum að 

hægt er að framleiða svokallað dagsljós út frá hentugleika og þannig stjórna svefni 

og svefnvenjum. Umhverfi mannsins hefur breyst mikið á síðastliðnum hundrað 

árum sem hefur leitt til þess að líkamsklukka mannsins hefur nánast breyst úr því 

að vera líffræðilegt fyrirbæri yfir í félagslegan þátt hjá manninum (Kramer og 

Merrow, 2013).  

Svefnhormónið melatónín stjórnar því hvenær við verðum syfjuð. 

Líkamsklukkan stjórnast að miklu leyti af birtubreytingum í umhverfinu sem 

hafa áhrif á framleiðslu melatóníns (Júlíus K. Björnsson, e.d.). Myndun 

melatóníns í líkamanum eykst þegar byrjar að dimma og er það því oft kallað 

myrkurhormón en við sólarupprás dregur svo aftur úr framleiðslu þess vegna 

birtunnar í kringum okkur. Sérfræðingar mæla gjarnan með því að deyfa ljós á 

kvöldin til að raska ekki framleiðslu melatóníns. Blátt ljós (e. blue light) frá 

tölvum, símum og snjalltækjum getur haft sérstaklega neikvæð áhrif á melatónín 

framleiðsluna í líkamanum og því mæla margir sérfræðingar með því að hætta 

notkun snjalltækja a.m.k. tveimur tímum fyrir háttatíma. Aftur á móti getur bjart 

ljós verið afar gagnlegt á morgnana þegar vaknað er í myrkri til að draga aftur úr 

melatónín framleiðslunni.  

Hér á Íslandi er nokkuð misræmi milli staðartíma og sólargangs ef miðað 

er við hnattræna legu landsins sem þýðir að klukkan hér á landi er í raun einni 

klukkustund of fljót. Í Reykjavík er sólin hæst á lofti um klukkan 13:30 en ekki 

klukkan 12:30 eins og ætti að vera ef miðað væri við tímabelti samkvæmt 

hnattstöðu. Margir vilja því meina að Ísland sé á röngu tímabelti. Þetta þýðir að 
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langstærstan hluta ársins vakna Íslendingar í svarta myrkri en seinkun 

klukkunnar myndi skila fleiri björtum morgnum en rannsóknir hafa sýnt að birta 

á morgnana sé mikilvæg til að stilla líkamsklukkuna rétt. Til umræðu hefur verið 

að seinka klukkunni hér á landi um eina klukkustund til að koma til móts við 

sólarganginn og líkamsklukkuna almennt.  

Hinn rangi staðartími á Íslandi bitnar hvað mest á unglingum landsins því 

unglingar hafa náttúrulega seinkaða líkamsklukku en rannsóknir hafa sýnt að þeir 

hafa seinkaða losun á melatóníni miðað við börn og fullorðna (Björg o.fl., 2018). 

Unglingar þola hvað verst skort á ljósi og eru þeir í mestri hættu á að þróa með sér 

svokallaða fasaseinkun á svefni (e. Delayed Sleep Phase Insomnia) sem þýðir í 

raun að líkamsklukka þeirra er nokkrum klukkustundum á eftir klukku 

samfélagsins (Andrés Magnússon, 2010). Það lýsir sér með því að unglingarnir 

fara seinna að sofa en aðrir og eiga í erfiðleikum með að vakna snemma. Það er því 

kannski ekki skrýtið að unglingar sem þurfa að mæta snemma til skóla séu hálf 

svefnvana.  

 Flestir kannast við það að fara aðeins of seint að sofa og þurfa að vakna 

snemma daginn eftir. Það getur reynst erfitt að fara á fætur og allur dagurinn 

einkennist af geispum og mikilli þreytu. Fólk sækir í ýmislegt til að halda 

líkamsstarfseminni gangandi, eins og örvandi drykki, efni eða að taka kríu á tímum 

sem líkaminn er með melantóníska framleiðslu í lágmarki, t.d. eftir skóla eða 

vinnu. Slíkt getur valdið vítahring og ruglað í líkamsklukkunni. Þegar þreyttur 

einstaklingur innbyrðir mikið koffín yfir daginn er einnig erfiðara fyrir hann að 

sofna um kvöldið og leiðir til sama vandamáls næsta dag. Margir unglingar reyna 

gjarnan að bæta upp fyrir svefnleysið með því að sofa langt fram eftir um helgar 

en það skilar líklega engu nema að rugla enn meira í líkamsklukkunni. Líkaminn 

þarf að vinna viðgerðarferli sitt og seyta hormónum á hverri nóttu, hann getur ekki 

unnið viðgerðarferli eða seytt hormónum fyrir fyrri nætur eða nætur fram í 

tímann.  

 

2.8 Auglýsingar 

Auglýsingar eru ríkjandi vopn í allri markaðssetningu vegna þeirra miklu áhrifa á 

kauphegðun sem þær hafa (Malik o.fl., 2013). Í nútímasamfélagi verðum við fyrir 

stöðugu áreiti auglýsinga jafnvel þó við tökum ekki eftir því. Ólafur Stephensen 
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(1987) skilgreinir auglýsingar sem söluhvetjandi efni sem birt er í fjölmiðlum 

gegn greiðslu. Auglýsingar eru þó ekki einungis sölutækni heldur geta þær einnig 

verið notaðar til upplýsingamiðlunar og fræðslugildis (Ólafur Stephensen, 1987). 

Í flestum tilfellum er markmið auglýsinga þó að fá fólk til að kaupa vöru eða 

þjónustu. Auglýsingar virka sem sölutækni með því að reyna að vekja einhverja 

þörf hjá fólki. Til þess eru notaðar ýmsar aðferðir og varan/þjónustan sem er 

auglýst er oftar en ekki látin líta vel út og jafnvel eins og hún sé ómissandi til þess 

að neytandinn finni hjá sér einhverja þörf fyrir henni. Meginreglan um 

auglýsingar er sú að óheimilt er að veita rangar, villandi eða ófullnægjandi 

upplýsingar (Neytendastofa, e.d).  

Áður fyrr var yfirleitt að finna auglýsingar í blöðum, útvarpi og sjónvarpi. 

Miklar breytingar hafa þó orðið á fjölmiðlahögum fólks með tækniþróunum og 

má segja að netmiðlar, samfélagsmiðlar og aðrir stafrænir miðlar tröllríði nú 

auglýsingamarkaðnum. Þó svo að enn megi auðvitað finna auglýsingar í blöðum, 

útvarpi og sjónvarpi þá hefur lestur prentmiðla og áhorf á línulega 

sjónvarpsdagskrá minnkað töluvert síðustu ár. Í apríl 2009 t.a.m. lásu tæplega 

62% landsmanna Fréttablaðið og 40% landsmanna Morgunblaðið en í 

september 2019 lásu aðeins 37,5% landsmanna Fréttablaðið og 22,6% 

Morgunblaðið (Prentmiðlar, Gallup). Þá minnkar áhorf á línulega dagskrá með 

hverju árinu en svokallað hliðrað áhorf, sem er áhorf eftir upphaflegan 

útsendingartíma, eykst aftur á móti (Höskuldur Daði Magnússon, 2018). 

Minnkandi sjónvarpsáhorf tengist mögulega vinsældum streymisveitunnar 

Netflix en þess má geta að Netflix birtir engar auglýsingar á streymisveitu sinni. 

Ungt fólk notar samfélagsmiðla mikið og verður því kannski mest vart við 

auglýsingar inn á þeim meðan eldra fólk verður kannski frekar vart við 

auglýsingarnar í blöðum og sjónvarpi.  

Áður fyrr var algengt að nota fræga leikara, íþróttamenn eða fyrirsætur í 

auglýsingar en þegar fræg persóna er notuð í auglýsingu hefur það jákvæðari 

áhrif á fólk heldur en þegar óþekkt persóna er notuð í auglýsinguna (Malik o.fl., 

2013). Trúverðugleiki hefðbundinna auglýsinga hefur þó minnkað og leita 

neytendur meira í skoðanir eða reynslu annarra af vörum og þjónustu. 

Svokallaðir áhrifavaldar eru því orðnir stór hluti af nútíma markaðssetningu. 

Áhrifavaldar hafa yfirleitt stóran hóp fylgjenda á samfélagsmiðlum og geta haft 

áhrif á kauphegðun þeirra með auglýsingum og umfjöllun um vörur eða 
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þjónustu. Áhrifavaldar fá greitt fyrir auglýsingar í formi vöru, þjónustu eða 

fégreiðslu frá viðkomandi fyrirtæki og er þeim skylt að taka það fram þegar um 

auglýsingu er að ræða. Fyrirtæki leita í auknum mæli til áhrifavalda vegna þess 

hve áhrifarík aðferð til auglýsinga það er en ekki síður vegna þess hve einfalt og 

hagkvæmt það er. Auglýsingar í sjónvarpi og blöðum geta verið kostnaðarsamar 

og krefjast oft mikillar vinnu meðan áhrifavaldar þurfa ekki annað en að setja inn 

mynd eða fjalla stuttlega um tiltekna vöru/þjónustu. Jafnframt fá áhrifavaldarnir 

gjarnan greitt í vörum eða þjónustu frá viðkomandi fyrirtæki. Áhrifavaldar geta 

verið mjög sannfærandi og geta haft mikil áhrif á kauphegðun fólks (Nunes, 

Ferreira, de Freitas og Ramos, 2018). Það hefur t.d. sést hér á landi þegar 

áhrifavaldar fjalla um einhverja vöru sem síðan hefur selst upp í verslunum 

stuttu seinna.  

 

2.9 Börn/unglingar og auglýsingar 

Börn og unglingar geta verið mjög móttækileg fyrir hvers kyns auglýsingum. 

Sérfræðingar segja börn sérstaklega berskjölduð gagnvart auglýsingum vegna 

þess að þau skortir reynslu og þekkingu til að skilja og meta tilgang sannfærandi 

auglýsingastarfsemi (Barve, Sood, Nithya og Virmani, 2015). Börn trúa því 

gjarnan að auglýsingar segi alltaf sannleikann. Þá eiga yngri börn erfiðara með að 

aðgreina auglýsingar og almenna dagskrá auk þess sem þau greina oft ekki á 

milli raunveruleika og fantasíu (Barve o.fl., 2015). Í lögum um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 kemur fram að í auglýsingum 

verði að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirni barna og unglinga og áhrifa á þau. 

Rannsóknir hafa t.d. sýnt að áfengisauglýsingar stuðli að aukinni drykkju meðal 

unglinga (Snyder, Milici og Slater, 2006). Þá sýndi rannsókn sem gerð var í 

Indlandi einnig marktækt samband milli tóbaksauglýsinga og aukinnar 

tóbaksnotkunar ungmenna (Arora, Reddy, Stigler og Perry, 2008). Það er því 

ekki af ástæðulausu að áfengis- og tóbaksauglýsingar eru bannaðar hér á landi og 

í mörgum öðrum löndum. Auglýsingar gegn reykingum (e. anti smoking) sem 

sýna skaðsemi þeirra virðast þó vera nokkuð árangursríkar gegn reykingum 

unglinga miðað við rannsóknir (Pechmann og Reibling, 2006).  

Samkvæmt íslenskri orðabók er unglingur ungur maður á aldrinum 13 til 

17 ára (Mörður Árnason, 2002). Unglingsárin geta verið viðkvæm og mörgum 

unglingum finnst mikilvægt að falla inn í hópinn. Samþykki jafningja (e. peer 
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approval) er meira metið á unglinsárunum heldur en á fullorðinsárum (Gavin og 

Furman, 1989). Að klæðast flottum fötum og skóm, vera með flottan síma, 

heyrnatól og svo framvegis getur því verið mikilvægt fyrir sjálfsöryggi unglinga. 

Unglingar eyða gjarnan miklum tíma á samfélagsmiðlum og sjá þar mikið af 

auglýsingum hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. Áhrifavaldar á 

samfélagsmiðlum geta verið miklar fyrirmyndir og algengt er að börn og 

unglingar líti upp til þeirra og beri sig jafnvel saman við þá. Það getur því verið 

auðvelt að finna þörf fyrir einhverri vöru þegar maður sér fyrirmynd sína nota 

hana og tala um hversu vel hún virkar. Auglýsingar geta því auðveldlega selt 

börnum og unglingum vörur sem nýtast þeim ekki.  

Þó að áhrifavaldar auglýsi mikið af vörum og þjónustu þýðir það ekki að 

maður þurfi að eignast allt sem þau auglýsa eða að það muni gera mann 

hamingjusamari. Börn og unglingar átta sig síður á því að um auglýsingu sé að 

ræða og að áhrifavaldurinn fái greitt fyrir hana. Neytendur eiga rétt á að fá að 

vita hvenær um auglýsingu er að ræða (Neytendastofa, e.d.). Ef ekki kemur skýrt 

fram að um kostaða auglýsingu er að ræða telst auglýsingin vera dulin en slíkar 

auglýsingar eru ólöglegar hér á landi. Duldar auglýsingar geta verið villandi fyrir 

börn og unglinga sem trúa því jafnvel að áhrifavaldurinn hafi keypt sér vöruna 

sjálfur og sé að fjalla um hana eingöngu vegna gæða eða virkni hennar. 

Neytendastofa hefur því sett æ ríkari kröfur til áhrifavalda um að merkja skýrt og 

greinilega þegar um auglýsingu er að ræða (Stefán Ó. Jónsson, 2019).  

 

2.10 Instagram 

Instagram er snjallforrit sem stofnað var árið 2010 af þeim Kevin Systrom og 

Mike Krieger (Instagram, 2019). Instagram virkar þannig að notendur búa sér til 

reikning (e. profile) og geta síðan deilt ljósmyndum og myndböndum inn á 

forritið. Hægt er að breyta útliti myndanna með svokölluðum ,,filterum“ (e. 

filters) sem geta m.a. breytt birtustigi, litum og skerpingu myndanna svo eitthvað 

sé nefnt. Notendur fylgja (e. follow) hverjum sem þeir vilja og geta líkað við og 

skrifað athugasemdir við myndir og myndbönd annarra. Notendur sem fylgja 

öðrum notendum eru kallaðir fylgjendur (e. followers). Myndir og myndbönd 

þeirra sem notandinn fylgir birtast síðan á fréttaveitu (e. feed) hans. Notendur 

geta valið hvort þeir hafa reikninginn opinn almenningi (e. public) eða lokaðan 

(e. private) þannig að aðeins fylgjendur þeirra geta séð efnið. Til þess að dreifa 
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efni sem víðast er hægt að merkja myndirnar með myllumerkjum (e. hashtags) 

eða merkja staðsetninguna (e. location) þar sem myndin/myndbandið er tekið 

og geta þá enn fleiri séð myndina þegar þeir leita að ákveðnu myllumerki eða 

staðsetningu.  

Vinsældir Instagram hafa aukist hratt en eftir aðeins tvo mánuði frá 

stofnun þess voru notendur orðnir tvær milljónir og í dag eru notendur þess 

orðnir yfir einn milljarður (Instagram, 2019). Facebook keypti Instagram árið 

2012 og síðan hefur mörgu verið breytt og bætt við. Nú er t.a.m. hægt að senda 

einkaskilaboð, setja inn myndaseríur og setja inn svokallað ,,Stories“ sem gerir 

fólki kleift að deila skjáskotum úr lífinu á svipaðan hátt og með snjallforritinu 

Snapchat. Stories eru ekki varanlegar myndir eða myndbönd heldur er efnið 

aðeins aðgengilegt í 24 tíma á fréttaveitunni og getur notandinn séð hver hefur 

horft á það. Stories virkar þannig að það gerir notendur eiginlega háða Instagram 

og öðrum samfélagsmiðlum. Notendur vita að efni annarra eyðist eftir ákveðinn 

tíma svo þeir verða að fara inn á miðilinn til að missa ekki af því. Í janúar 2019 

voru daglegir notendur Instagram Stories um 500 milljónir manna (Hutchinson, 

2019). Instagram er sérstaklega vinsælt meðal unglinga og ungs fólks en 71% 

notenda þess eru undir 35 ára aldri (Clement, 2019).  

 

2.11 Instagram sem markaðstæki 

Markaðssetning á samfélagsmiðlum er orðin stór hluti af markaðssetningu 

almennt og er Instagram orðinn vinsæll miðill sem markaðstæki. Síðustu ár hafa 

fyrirtæki þurft að færa markaðssetningu sína að miklu leyti yfir á samfélagsmiðla 

vegna vinsælda þeirra. Mörg fyrirtæki eru komin með sína eigin viðskiptaprófíla 

(e. business profile) á samfélagsmiðlum en viðskiptaprófílar gera fyrirtækjum 

kleift að tengjast viðskiptavinum og fylgjendum sínum betur. Fylgjendur geta 

fengið betri og skjótari upplýsingar um ákveðnar vörur, nýjar sendingar, auk 

þess sem þeir geta sent fyrirspurnir og gefið fyrirtækinu endurgjöf (e. feedback). 

Samfélagsmiðlar eru góður möguleiki fyrir fyrirtæki til að ná til viðskiptavina 

sinna og auka þar með tekjur, draga úr kostnaði og auka framleiðni 

(Ahmadinejad og Asli, 2017).  

Instagram er mjög hentugur miðill til markaðssetningar, sérstaklega ef 

markhópurinn er ungt fólk enda er meirihluti notenda þess ungt fólk. Instagram 

býður upp á svokallaða viðskiptaprófíla. Viðskiptaprófílar á Instagram veita 
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fyrirtækjum ítarlega innsýn í samspil (e. interactions) milli fyrirtækisins og 

notenda. Til dæmis geta fyrirtækin séð hversu margir notendur horfa á 

myndbönd/færslur, hversu magir heimsækja síðuna og fleira. Önnur hentug leið 

fyrir fyrirtæki til að koma vöru eða þjónustu sinni á framfæri á Instagram er í 

gegnum áhrifavalda. Með því að láta áhrifavalda með stærri fylgjendahópa en 

fyrirtækið sjálft auglýsa vöru/þjónustu sína er fyrirtækið þ.a.l. að ná til fleira 

fólks. Flestir áhrifavaldar eru með sína eigin viðskiptaprófíla á Instagram þar 

sem þeir birta m.a. auglýsingar fyrir fyrirtæki undir sínu eigin nafni og persónu. 

Fyrirtæki geta valið viðeigandi áhrifavalda til að auglýsa vöruna sína eftir því 

sem á við en margir áhrifavaldar einblína á sérstök þemu á Instagram 

reikningum sínum s.s. tísku, heilsu, lífsstíl, matreiðslu, förðun o.fl. 

Áhrifavaldar á Instagram geta haft áhrif á kauphegðun fylgjenda sinna 

með umfjöllun um vöru eða þjónustu. Þeir geta t.d. auglýst vörur og þjónustu 

með svokölluðu umtali (e. word of mouth) þar sem þeir segja frá reynslu sinni af 

vörunni og fjalla um kosti hennar en umtal er gríðarlega áhrifarík markaðsaðferð 

(Nunes o.fl., 2018). Fyrir nokkrum árum var Snapchat einn vinsælasti miðillinn 

til auglýsinga með umtali en eftir að Instagram innleiddi ,,Stories“ árið 2016 sem 

svipar til Snapchat hafa sífellt fleiri áhrifavaldar fært sig yfir á Instagram (Sólrún 

og Camý hættar á Snapchat, 2019). Áhrifavaldar eru raunverulegt fólk og því er 

líklegt að neytendur taki mark á reynslu þeirra og skoðunum. Flestir áhrifavaldar 

leggja mikið upp úr trúverðugleika og segjast aðeins auglýsa vörur eða þjónustu 

sem þeir sjálfir myndu nota þar sem þeirra eigin nafn og orðspor er á bakvið 

vöruna. Neytendastofa telur auglýsingar í formi persónulegra meðmæla 

áhrifavalda njóta meira trausts og trúgirni heldur en önnur hefðbundin form 

auglýsinga (Stefán Ó. Jónsson, 2019).  

Áhrifavaldar geta einnig birt myndir af vörunni einni og sér eða af sér 

nota vöruna. Þá er algengt að áhrifavaldar efni til gjafaleikja á Instagram í 

samstarfi við fyrirtæki þar sem ýmis skilyrði eru til þátttöku, t.d. að fylgja 

fyrirtækinu, líka við myndir og jafnvel merkja vini í athugasemdir. Er þetta oft 

gert til að stækka fylgjendahóp fyrirtækisins og ná til fleira fólks. Einnig er 

algengt að fyrirtæki geri áhrifavalda að svokölluðum sendiherra vörumerkis (e. 

brand ambassador). Sendiherra vörumerkis er nokkurskonar andlit 

vörumerkisins sem auglýsir vörur þess, styður og eflir ímynd þess. Sendiherra 
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þarf því að vera duglegur að nota vöruna, birta myndir og minna á vörumerkið í 

gegnum Instagram.  

Fyrirtæki geta einnig keypt sér auglýsingar í gegnum Instagram og aðra 

samfélagsmiðla til að ná til einhvers ákveðins markhóps. Þegar notandi 

samþykkir notkunarskilmála á samfélagsmiðlum, s.s. Facebook eða Instagram, 

samþykkir hann að persónuleg gögn verði notuð til að sía út auglýsingar sem 

notandinn gæti haft áhuga á. Samfélagsmiðlarnir geta safnað gögnum um 

notendur eins og aldur, kyn, áhugamálum, hverju notandinn fylgist með og hvað 

hann horfir á, og birt síðan auglýsingar sem henta hans markhóp. 

Samfélagsmiðlarnir geta einnig verið tengdir gagnaveitum eins og Google þannig 

að t.d. einhver vara sem notandi leitar að á Google getur síðan birst sem 

auglýsing hjá honum á Instagram eða Facebook.   

Þessa dagana er vinsælt að setja inn myndir af sér á Instagram að nota 

ákveðna vöru eða þjónustu og merkja (e. tag) viðkomandi fyrirtæki á myndina, 

hvort sem það er innlegg eða ,,Stories“. Mörg fyrirtæki á Instagram eru dugleg að 

deila (e. repost) myndum fylgjenda sinna að nota vöruna sína. Fyrirtæki eru 

jafnvel með mörg þúsund fylgjendur og því geta margir séð myndina sem þeir 

deila. Þetta getur virkað sem hvatning fyrir fólk til að nota vöruna og taka mynd 

af sér með hana.  
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3. Aðferðir 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar, þ.e. innihaldsgreiningu (e. content analysis) og hvað felst í 

henni. Greint verður frá þeim gögnum og mælitækjum sem notuð voru auk þess 

sem takmarkanir rannsóknarinnar verða ræddar.  

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Innihaldsgreining er rannsóknaraðferð þar sem megináherslan er að greina 

innihald texta, hljóða, mynda eða myndbanda. Holsti (1969) skilgreinir 

innihaldsgreiningu sem tækni til ályktana með því að greina einkenni skilaboða á 

hlutlægan og kerfisbundinn hátt. Innihaldsgreining er t.d. notuð til að mæla tíðni 

hluta sem birtast í texta, á myndformi eða í tali. Í innihaldsgreiningu er leitað 

eftir ákveðnum þemum sem hafa sömu merkingu. Þannig kemur í ljós mynstur 

sem hægt er að rýna í og breyta í tölulegar upplýsingar (Krippendorff, 2004). 

Innihaldsgreining hentar því vel þegar um samanburð er að ræða og nýtist vel til 

að mæla hið augljósa innihald gagna (Berelson, 1971).  

 Í þessari rannsókn var innihaldsgreint Instagram reikninga fjögurra 

orkudrykkjategunda sem fást hér á landi. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða ímynd orkudrykkja á Instagram. Valdar voru fjórar vinsælar 

orkudrykkjategundir sem fást hér á landi sem allar halda úti virkum 

Instagramreikningum. Orkudrykkjategundirnar sem um ræðir eru Nocco, 

Ripped, GoGo og Collab. Instagram reikningarnir eru svokallaðir 

viðskiptaprófílar (e. business profile) orkudrykkjategundanna sem haldið er úti 

af íslenskum framleiðendum drykkjanna eða dreifingaraðilum. Instagram þótti 

hentugur miðill til að skoða ímynd orkudrykkjanna vegna þess að 

markaðssetning þeirra fer að miklu leyti fram í gegnum miðilinn og einnig vegna 

þess að miðillinn er sérstaklega vinsæll hjá unglingum og ungu fólki. Skoðað var 

hverja orkudrykkjategund fyrir sig í gegnum Instagramreikning hennar og 

innihaldsgreint innlegg í gegnum myndir/myndbönd, texta og skilaboð. Þá var 

einnig skoðað hvaða skilaboð orkudrykkirnir eru að senda á Instagram með tilliti 

til unglinga. 

 

3.2 Gögn 
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Ákveðið var að greina 40 Instagram innlegg hjá hverri orkudrykkjategund, bæði 

myndir og myndbönd. Rannsakandi takmarkaði rannsóknina við 40 innlegg þar 

sem Collab hafði einungis sett inn 45 innlegg á Instagramreikning sinn þegar 

rannsóknin var framkvæmd. Aðeins var skoðað innlegg sem tengdust 

orkudrykkjunum sjálfum þannig að innlegg sem tengdust súkkulaðistykkjum 

(Ripped) eða íspinnum (Nocco) voru ekki til skoðunar. Unnið var í gagnasöfnun 

þann 1. nóvember 2019 og voru fjörtíu nýjustu innleggin á Instagramreikningum 

orkudrykkjanna vistuð og safnað saman. Greint var bæði myndir/myndbönd og 

textana við innleggin. Samtals voru þetta því 160 innlegg sem voru til skoðunar.  

 

3.3 Mælitæki  

Í rannsókninni var aðaláherslan lögð á að skoða einkenni myndanna, hver það er 

sem auglýsir, skilaboð auglýsinganna/myndanna og möguleg áhrif þeirra á 

unglinga. Þau efnistök sem leitast var eftir á myndunum með kóðun voru 

eftirfarandi: Íþróttamaður, áhrifavaldur, orka, náttúra, ferskleiki, innihald, 

uppstillt auglýsing, dós ein og sér, dós í hendi, fleiri en ein dós, gjafaleikur, litir, 

tilkynning/frétt. Þá voru einnig kóðaðir textarnir við innleggin með sömu 

kóðum.  

 

3.4 Takmarkanir 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Aðeins var skoðað ímynd og 

markaðssetningu orkudrykkjanna á Instagram en ekki á neinum öðrum miðlum. 

Þá voru aðeins skoðuð 40 innlegg hjá hverri orkudrykkjategund sem er þó bara 

brot af innleggjum sumra tegundanna. Þegar rannsóknin var framkvæmd var 

Nocco Iceland t.d. með 291 innlegg á Instagram síðu sinni, Ripped var með 226 

innlegg og Gogo með 150 innlegg. Collab var aðeins með 45 innlegg og því gefa 

niðurstöður líklega réttustu mynd af ímynd Collab á Instagram. Það gæfi líklega 

betri mynd að skoða öll innlegg orkudrykkjategundanna en til þess að hægt væri 

að bera saman niðurstöðurnar að einhverju leyti fannst rannsakanda æskilegt að 

hafa jafn mörg innlegg til skoðunar hjá hverri tegund. Þá má ekki gleyma að fleiri 

orkudrykkjategundir fást hér á landi heldur en þessar fjórar og halda einhverjar 

þeirra líka úti Instagram reikningum. Þá nær rannsóknin ekki til ímyndar 

orkudrykkja hjá notendum Instagram eða viðskiptavinum drykkjanna heldur 

aðeins ímyndar þeirra á sínum eigin fyrirtækjaprófílum. Rannsóknin getur því 
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aðeins veitt innsýn í ímynd orkudrykkja á Instagram en getur ekki alhæft um 

hana.  
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4. Orkudrykkjategundir 

 

Í þessum kafla verður greint frá þeim orkudrykkjum sem teknir voru fyrir í 

þessari rannsókn. Farið verður yfir helstu upplýsingar drykkjanna og Instagram 

reikninga þeirra auk þess sem fjallað verður um uppruna og framleiðendur.  

 

4.1 NOCCO 

Nocco er BCAA drykkur sem kemur með eða án koffíns. Sænska fyrirtækið No 

carbs company framleiðir drykkina en Core ehf sér um innflutning og dreifingu á 

drykkjunum hér á landi. Drykkurinn er sykurlaus og kemur í 330 ml dósum. Allir 

drykkirnir innihalda BCAA amínósýrur, D vítamín og fimm tegundir af B 

vítamínum. Hægt er að velja milli nokkurra bragðtegunda og hægt er að fá 

drykkinn með 105 mg eða 180 mg koffíni auk þess sem ein bragðtegund er 

koffínlaus. Hægt er að segja að Nocco sé orkudrykkurinn sem kom af stað 

byltingu hér á landi og er nú einn vinsælasti drykkur landsins. Nocco Iceland var 

með um 11.100 þúsund fylgjendur á Instagram þegar rannsóknin var 

framkvæmd.  

Í grundvallarupplýsingum á Instagram síðu Nocco Iceland segir að 

drykkurinn sé BCAA drykkur sem kemur með eða án koffíns og að hann fáist um 

allt land. Auk þess er linkur á heimasíðu drykkjarins. Forsíðumyndin er mynd af 

Sveinka jóladósinni, sem er takmörkuð vara og nýkomin aftur í verslanir. 

Innleggin sem eru til skoðunar eru fjörtíu talsins og voru birt á tímabilinu 6. maí 

2019 til 31. október 2019.  

 

4.2 Ripped 

Ripped er íslenskur orkudrykkur sem fæst í fjórum bragðtegundum. Drykkurinn 

er sykurlaus og inniheldur koffín, grænt te, beta alanine og L-Carnitine auk þess 

sem ein bragðtegundin inniheldur kollagen. Drykkurinn kemur í 330 ml dósum 

og inniheldur 105 mg koffín. Ripped er í eigu og er framleiddur fyrir fyrirtækið 

Fitness Sport ehf sem sér einnig um innflutning og dreifingu á drykkjunum.  

Ripped orkudrykkur var með 3.690 fylgjendur á Instagram þegar 

rannsóknin var framkvæmd. Í grundvallarupplýsingum á Instagram segir að 

drykkurinn sé hollur fitubrennsludrykkur án sykurs og er birt virku 
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innihaldsefnin. Auk þess er linkur á heimasíðu drykkjarins. Forsíðumyndin er af 

þremur mismunandi Ripped dósum ásamt Ripped súkkulaðistykki. Innleggin 

sem eru til skoðunar eru fjörtíu talsins og voru birt á tímabilinu 17. júní 2019 til 

30. október 2019.  

 

4.3 GoGo 

Gogo er íslenskur orkudrykkur sem fyrirtækið Good good ehf stendur á bakvið. 

Uppskriftin er íslensk en drykkurinn er framleiddur í Austurríki. Drykkurinn 

inniheldur 105 mg koffín og kemur í 330 ml dósum. Koffínið í GoGo er 100% 

náttúrulegt úr grænum kaffibaunum, guarana og grænu tei. Gogo inniheldur 

einnig vítamín og steinefni. Drykkurinn er sykurlaus og án allra aukaefna en 

hann inniheldur einungis sætuefni úr stevíu.  

GoGo var með 2350 fylgjendur á Instagram þegar rannsóknin var 

framkvæmd. Í grundvallarupplýsingum á Instagram reikningi GoGo segir: 

,,Náttúrulegt koffín, enginn sykur, engin gerviefni og vítamín og steinefni“. 

Forsíðumyndin er af merki (e. logo) GoGo með bláum stöfum og hvítum 

bakgrunni. Innleggin sem eru til skoðunar eru fjörtíu talsins og voru birt á 

tímabilinu 30. maí til 29. september 2019.  

 

4.4 Collab 

Collab er íslenskur orkudrykkur sem er framleiddur af Ölgerðinni. Drykkurinn 

inniheldur 105 mg koffín, fæst í þremur bragðtegundum og er sykurlaus. Collab 

er ólíkur öðrum orkudrykkjum hvað það varðar að hann inniheldur íslensk 

vatnsrofin fiskiprótein (kollagen) en drykkurinn er afrakstur þróunarstarfs 

frumkvöðlafyrirtækisins Feel Iceland og Ölgerðarinnar. Drykkurinn inniheldur 

einnig sex tegundir af B vítamínum, átta lífsnauðsynlegar amínósýrur og 

sætuefni.  

Collab Iceland var með 616 fylgjendur á Instagram þegar rannsóknin var 

framkvæmd. Í grundvallarupplýsingum á Instagram segir að drykkurinn sé 

sykurlaus og innihaldi 105 mg af náttúrulegu koffíni auk þess að innihalda 5,9 gr 

vatnsrofin fiskiprótein. Forsíðumyndin er af Collab merkinu í hvítum stöfum með 

dökkum bakgrunni. Fjörtíu innlegg voru til skoðunar og voru þau birt á 

tímabilinu 5. apríl 2019 til 25. október 2019.  
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5. Niðurstöður 
 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum innihaldsgreiningar á Instagram 

reikningum orkudrykkjanna.  

 

5.1 Íþróttafólk og æfingar 

Allar orkudrykkjategundirnar voru í samstarfi með ákveðnum áhrifavöldum eða 

íþróttafólki sem auglýstu drykkina og birtust mikið á Instagram reikningum 

þeirra. Íþróttafólk var áberandi á Instagram reikningum orkudrykkjanna en þó 

síst hjá Ripped sem notaði frekar hefðbundna áhrifavalda.  

Nocco Iceland tengir drykkina sína mikið við íþróttaiðkun og var 

íþróttafólk sérstaklega áberandi á Instagram reikning þeirra. Af 40 innleggjum 

innihéldu 19 þeirra íþróttafólk eða einhvers konar tengingu við 

íþróttir/líkamsrækt. Oftast var um að ræða íþróttafólk sem tilheyrir Team Nocco 

Iceland og myndir/myndbönd frá íþróttaviðburðum sem Nocco Iceland stóð 

fyrir. Team Nocco Iceland samanstendur af átta framúrskarandi íþróttafólki í 

mismunandi greinum sem eiga það sameiginlegt að hafa marga fylgjendur á 

Instagram. Íþróttafólkið auglýsir drykkina í samstarfi við Nocco Iceland.  

 Áberandi var hversu mikið Nocco Iceland tengir drykkina við íþróttaiðkun 

en Nocco Iceland stóð m.a. fyrir þremur mismunandi íþróttaviðburðum fyrir 

almenning í sumar. Þá héldu þau einnig æfingabúðir hér á landi fyrir 20 

atvinnuíþróttamenn frá 12 löndum. Mikið var gert úr viðburðunum og birt mikið 

af myndum og myndböndum frá þeim á Instagram síðunni.   

 Nocco Iceland leggur mikinn metnað í samstarfið við íþróttafólkið sitt. Má 

t.d. sjá að íþróttafólkið sem birtist á myndum er nánast undantekningarlaust 

klætt vönduðum fötum merktum Nocco.  
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Mynd 1. Íþróttamaður úr Team Nocco Iceland með Nocco dós 

 

Af 40 innleggjum Ripped innihéldu aðeins fimm þeirra íþróttafólk eða 

einhverja tengingu við íþróttir/líkamsrækt. Kemur það nokkuð á óvart þar sem 

innflytjandi drykkjarins er fyrirtækið Fitness Sport, fæðubótarverslun með mikla 

tengingu við líkamsrækt. Þá er drykkurinn kynntur sem fitubrennsludrykkur og 

innihaldsefni drykkjarins, s.s. Beta Alanine og L-Carnitine, eru mikið notuð í 

líkamsræktarbransanum. Ripped notaði aðallega hefðbundna áhrifavalda til að 

auglýsa drykkina sína. Drykkurinn styrkir allskyns viðburði og þáttagerð en 

meðal þess er fegurðarsamkeppnin Miss Universe Iceland og nokkuð oft mátti 

því sjá keppendur Miss Universe bregða fyrir á Instagram síðu Ripped að auglýsa 

drykkinn. Þá styrkir drykkurinn einnig útvarpsþættina FM95Blö og Brennsluna á 

FM957 og mátti því finna myndir af stjórnendum þáttanna með Ripped dósir 

meðan á útsendingu stendur. Auk þess mátti sjá fleiri áhrifavalda bregða fyrir á 

Instagram síðunni.  

 Af 40 innleggjum GoGo innihéldu 22 þeirra íþróttafólk eða einhverskonar 

tengingu við íþróttir/líkamsrækt. Aðallega voru myndir af íþróttafólki sem GoGo 

er í samstarfi með til að auglýsa drykkinn en auk þess voru þrjár myndir af 

leikmönnum knattspyrnuliða í Pepsi Max deildum að drekka GoGo.  
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 Af 40 innleggjum Collab innihéldu 14 þeirra íþróttafólk. Collab var aðeins 

með þrjár manneskjur sem auglýstu drykkinn fyrir sig, og voru þau öll 

íþróttafólk. Mætti því segja að það sé fámennt en góðmennt.  

 
5.2 Náttúra 

Náttúra var áberandi á Instagram reikningum allra orkudrykkjategundanna, 

hvort sem það var dós ein og sér í náttúru eða íþróttafólk með dós í náttúru. 

Aðeins voru talin með innlegg þar sem náttúran var í nokkurskonar forgrunni 

eða aðalhlutverki.  

Athyglisvert var að Gogo samtvinnir íþróttafólk og náttúruna en flestar 

myndirnar af íþróttafólkinu eru teknar úti í náttúru. Mögulegt er að þar sé um að 

ræða einhverskonar myndlíkingu við náttúruna þar sem drykkurinn á að 

innihalda mjög hrein og náttúruleg innihaldsefni en náttúra er gjarnan notuð til 

að tákna hreinleika (e. purity). Nánast undantekningarlaust klæðist íþróttafólkið 

Nike fatnaði á myndunum en framleiðandi drykkjanna, Good Good ehf, er undir 

hatti fyrirtækisins Icepharma hf sem rekur einnig verslunina Hverslun sem selur 

Nike fatnað. Af 40 innleggjum GoGo innihéldu 20 þeirra náttúru eða landslag. Þar 

af voru 15 myndir af íþróttafólki í náttúru. Fimm myndir voru af dósinni einni og 

sér úti í náttúrunni.  
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Mynd 2. Íþróttakona með Gogo dós í náttúru 

 

Af 40 innleggjum Nocco innihéldu fimm þeirra náttúru eða landslag. Þrjár 

af þeim voru myndir af dós einni og sér með náttúru eða landslag í bakgrunni. 

Tvær myndir voru síðan af íþróttakonu annars vegar og hóp af íþróttafólki hins 

vegar með náttúru í bakgrunni. 

 Af 40 innleggjum Ripped innihéldu aðeins þrjú þeirra náttúru eða 

landslag. Þar af var dósin aldrei ein og sér í náttúrunni en tvær myndir voru af 

áhrifavöldum í náttúru með dós og ein mynd af íþróttamanneskju með dós og 

landslag í bakgrunni.  

 Af 40 innleggjum Collab innihéldu sex þeirra náttúru eða landslag. Í öllum 

tilvikum var um að ræða dós eða dósir í aðalhlutverki staðsettar í náttúrunni. 

 

 

Mynd 3. Nocco dós í náttúru 

 

5.3 Orka 

Orkudrykkirnir áttu það margir sameiginlegt að tengja sig við orku og gefa það í 

skyn að neysla þeirra stuðli að aukinni orku. Þrátt fyrir það eru allir 

orkudrykkirnir sem falla undir rannsóknina sykurlausir og nær 

hitaeiningasnauðir. Drykkirnir innihalda flestir 105 mg koffín fyrir utan nokkrar 
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bragðtegundir Nocco sem innihalda 180 mg koffín. Það er því ljóst að drykkirnir 

gefa manni í raun enga orku heldur frekar ríflegt koffínskot og geta þar af 

leiðandi dregið úr þreytu og aukið einbeitingu. Orkudrykkirnir voru gjarnan 

tengdir við orku fyrir æfingar eða sem orka út í daginn. Ripped fór þó aðra leið 

og hvatti m.a. til notkun drykkjarins til að halda sér vakandi við einstök tilefni. 

Ripped lagði nokkuð mikla áherslu á að drykkurinn gefi aukna orku. Í 

fimm innleggjum af 40 var vísað með einhverjum hætti í að drykkurinn stuðlaði 

að aukinni orku. Dæmi um tilefni sem voru nefnd til að neyta drykksins voru m.a. 

á æfingu, í skólanum, undir stýri, á sjó, á tónlistarhátíð eða hvenær sem er yfir 

daginn til að fá aukna orku.  

 

 

Mynd 4. Ripped drykkurinn tengdur við orku og skóla 

 

 Þrátt fyrir mikla íþróttatengingu Nocco var ekkert innlegg sem gaf 

sérstaklega í skyn að drykkurinn stuðlaði að orku. Þó voru tvö innlegg þar sem 

talað var um sérstök afrek Team Nocco íþróttafólks með mynd af þeim og 

dósinni. Þá voru einnig myndbönd frá íþróttaviðburðum þar sem íþróttafólk sást 

með Nocco dós við erfiðar æfingar.  

 Af 40 innleggjum GoGo voru einnig fimm sem vísuðu í að drykkurinn gæfi 

aukna orku. Af 40 innleggjum Collab voru fjögur sem vísuðu í að drykkurinn 

stuðlaði að aukinni orku.  
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5.4 Ferskleiki 

Athyglisvert var að sjá að orkudrykkirnir voru gjarnan tengdir við ferskleika 

og/eða svalandi drykk eins og um einhverskonar svaladrykk væri að ræða 

fremur en koffíndrykk. Til þess að tákna ferskleika var yfirleitt notast við klaka á 

myndunum, vatnsdropa á dós og notað orð eins og ,,ferskur“, ,,svalandi“ eða 

,,bestur ískaldur“. Þá voru sól og hiti gjarnan notuð í þeim tilgangi að sýna fram á 

gott tilefni til að neyta drykkjarins. 

Hjá Collab var áberandi hversu mörg innlegg innihéldu einhverskonar 

tengingu við ferskleika og að drykkurinn væri svalandi en af 40 innleggjum voru 

15 sem vísuðu í ferskleika eða svalandi drykk. Klakar og náttúra voru mikið 

notuð til að tákna ferskleika og svalandi drykk. Kom einnig nokkuð oft fram að 

drykkurinn væri ,,bestur ískaldur“ og þá sögðu íþróttakonurnar tvær sem helst 

auglýsa drykkinn á Instagram að þeim þætti drykkurinn ,,mjög ferskur“, fyrir 

æfingu eða hvenær sem er. Önnur þeirra sagði í innleggi að þetta væri ,,drykkur 

sem hana langaði í allan daginn“. Þá mælti hin þeirra m.a. með drykknum til að 

kæla sig niður. 

 

 

Mynd 5. Svalandi drykkur 
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 Af 40 innleggjum hjá Nocco voru níu þeirra með einhverskonar vísun í 

ferskleika eða svalandi drykk. Hjá Ripped voru átta innlegg af 40 með vísun í 

ferskleika eða svalandi drykk. Hjá GoGo voru fjögur innlegg af 40 sem vísuðu í 

ferskleika eða svalandi drykk.  

 
5.5 Tilkynningar  

Fyrirtækin sem framleiða eða flytja inn orkudrykkina nota Instagram gjarnan, 

líkt og önnur fyrirtæki, til að birta tilkynningar og fréttir um vörur og nýjungar 

fyrir fylgjendur og viðskiptavini sína. Samfélagsmiðlar gera fyrirtækjum kleift að 

vera í nánu sambandi við viðskiptavini sína. Því er ekki óalgengt að fréttir og 

upplýsingar um vörur birtast fyrst á samfélagsmiðlum fyrirtækja.  

 Af 40 innleggjum Nocco voru 10 þeirra beinar tilkynningar um nýja vöru 

eða væntanlega vöru. Ein tilkynning var um íþróttaviðburð þar sem fylgjendur 

voru hvattir til að taka þátt. Af 40 innleggjum Ripped voru tvö þeirra 

tilkynningar um nýja vöru eða vöru sem væri komin aftur. Af 40 innleggjum 

GoGo voru tvö þeirra tilkynningar um tilboð í ákveðnum verslunum. Af 40 

innleggjum Collab voru þrjú þeirra tilkynningar um nýja vöru.  

 

5.6 Gjafaleikir 

Allar orkudrykkjategundirnar héldu gjafaleiki á meðan rannsókninni stóð. 

Gjafaleikir eru oft notaðir til að stækka fylgjendahóp og ná til fleira fólks. Nocco 

var oftast með gjafaleiki eða sex sinnum af 40 innleggjum. Ripped var með þrjá 

gjafaleiki í 40 innleggjum og birti einnig mynd af sigurvegara í gjafaleik sínum. 

Gogo var með einn gjafaleik í sínum 40 innleggjum og Collab var sömuleiðis 

einnig með einn gjafaleik í 40 innleggjum sínum.  

 

5.7 Innihald – sérstaða  

Orkudrykkirnir sem falla undir rannsóknina innihalda allir koffín fyrir utan eina 

bragðtegund Nocco. Drykkirnir innihalda þó allir önnur mismunandi 

innihaldsefni sem kom gjarnan fram í markaðssetningu þeirra.  

Collab drykkurinn lagði mikla áherslu á sérstöðu drykkjarins, þ.e. 

kollagenið. Kollagen er eitt helsta uppbyggingarprótein líkamans og er að finna í 

öllum liðum, liðamótum, vöðvum, sinum og beinum líkamans. Þá er kollagen 

einnig stór hluti af uppbyggingu hárs, húðar og nagla en efnið virðist vera orðið 
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ákveðið tískuefni í dag, bæði í snyrtivörum og til inntöku. Á Instagram reikningi 

Collab segir að kollagen sé eitt mikilvægasta uppbyggingarefni líkamans og 

styrki bæði vöðva og liði. Þar kemur einnig fram að drykkurinn nýtist ekki bara 

fyrir æfingar heldur einnig eftir æfingar vegna próteininnihaldsins. Af 40 

innleggjum voru 13 sem vísuðu í kollagenið með einhverjum hætti.  

GoGo lagði áherslu á náttúrulegt innihald drykkjarins. Er drykkurinn 

sagður gefa manni náttúrulega orku, en hann inniheldur aðeins náttúrulegt 

koffín auk ginsengs og gúarana. Drykkurinn inniheldur engan sykur eða óæskileg 

gerviefni en hann inniheldur stevíu í stað sykurs og annarra sætuefna. 

Drykkurinn á að vera mjög hreinn og náttúrulegur og gefið í skyn að hann sé þess 

vegna hollari kostur en aðrir orkudrykkir. Af 40 innleggjum voru fimm sem 

vísuðu með einhverjum hætti í náttúruleg innihaldsefni drykkjarins.  

 Ripped er gefinn út fyrir að vera fitubrennsludrykkur á Instagram síðu 

sinni en einkunnarorð drykkjarins eru ,,orka“, ,,brennsla“ og ,,recovery“. Er þar 

vísað í innihaldsefni drykkjarins, L-Carnitine og Beta Alanine, sem eiga að hjálpa 

til við fitubrennslu og vöðvaendurheimt. Af þeim 40 innleggjum sem voru skoðuð 

vísuðu þó engin í virkni innihaldsefnanna en Neytendastofa bannaði Fitness 

Sport að nota ósannaðar fullyrðingar um innihaldsefni drykkjarins í 

auglýsingum.  

 Nocco inniheldur svokallaðar BCAA amínósýrur (e. Branched-chain amino 

acids) sem eru lífsnauðsynlegar amínósýrur. Þessar amínósýrur eiga að geta 

hjálpað til við vöðvauppbyggingu, aukið vöðvaúthald og dregið úr 

vöðvaniðurbroti. Þrátt fyrir það var aldrei vísað í amínósýrurnar eða önnur 

innihaldsefni í 40 innleggjum Nocco.  
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6. Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða ímynd orkudrykkja á 

Instagram. Nokkrir þættir voru skoðaðir, þ.e. tengsl við íþróttafólk, áhrifavalda, 

orku, náttúru, ferskleika, fréttir/tilkynningar, gjafaleiki, innihald o.fl. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að allir orkudrykkirnir voru einhvern tímann auglýstir af 

íþróttafólki með einhverskonar tengingu við líkamsrækt en þó misoft. Þó kom 

einnig fyrir að drykkirnir birtust í engu íþróttalegu samhengi og voru stundum 

kynntir sem einhverskonar hvatning til að komast í gegnum daginn, í gegnum 

prófin eða til að halda sér vakandi sem er virkilega athyglisvert í ljósi svefnleysis 

meðal unglinga. Gætu unglingar túlkað það svo að svefn sé ekki eins mikilvægur 

og raunin er og að lítið mál sé að drekka burtu þreytuna með orkudrykk. Fyrstu 

einkenni svefnleysis eru yfirleitt pirringur og vanlíðan og er það ekki eitthvað 

sem orkudrykkir laga, heldur er það svefn.  

Eitt helsta einkenni orkudrykkjanna á Instagram var hversu frískandi og 

svalandi þeir birtust. Voru þeir oft kynntir sem ferskir, ískaldir og svalandi 

drykkir. Allir orkudrykkirnir eru jafnframt sykurlausir. Það er kannski ekki 

skrýtið að orkudrykkir séu eins vinsælir og raun ber vitni þegar þeir eru 

auglýstir sem frískandi, bragðgóðir en jafnframt sykurlausir. Ekki er ólíklegt að 

fólk haldi að það sé að drekka hollan drykk vegna þess að hann sé sykurlaus og 

hitaeiningasnauður. Þá getur tenging drykkjanna við íþróttir og íþróttafólk gert 

það að verkum að fólk tengir drykkina enn fremur við heilsu og telur sig því vera 

að drekka hollan drykk. Þá innihalda flestir drykkirnir ýmis viðbætt vítamín og 

amínósýrur sem getur ýtt undir hugmyndina um hollan drykk.  

 Náttúra var nokkuð áberandi á Instagram reikningunum orkudrykkjanna. 

Íslenska náttúran býr yfir mikilli fegurð, krafti, ís og hreinleika svo eitthvað sé 

nefnt. Mögulegt er því að náttúran sé notuð til að tákna svalandi og frískandi 

drykk, heilsu eða hreinleika drykkjarins eða jafnvel orkuna sem drykkurinn á að 

gefa manni. Náttúra landsins virðist því henta fremur vel til að auglýsa 

orkudrykki en náttúran hefur reyndar oft verið notuð í íslenskar auglýsingar, 

m.a. til að auglýsa drykkjarvörur, s.s. Kristal og fleiri.  

Þrír af fjórum orkudrykkjategundum auglýstu drykkina sem orkugefandi 

drykk með vísun í koffínið í þeim. Koffín getur jú dregið úr þreytu og aukið 

einbeitingu en er þó í raun ekki orka. Orkuefnin í matvælum eru fita, alkóhól, 
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prótein og kolvetni en orkudrykkir eru flokkaðir sem almenn matvæli. Allir 

orkudrykkirnir í rannsókninni eru nær hitaeiningasnauðir svo þeir gefa manni í 

raun enga orku. Þrátt fyrir það virðist gjarnan vera talað um að koffín sé 

orkugefandi í daglegu tali.  

Mismunandi innihald drykkjanna getur líka dregið neytendur að. Til dæmis er 

ekki ólíklegt að kollagenið eitt og sér í drykknum Collab eigi einhvern þátt í 

vinsældum drykkjarins. Kollagen hefur verið nokkuð eftirsótt efni undanfarið en 

ekki margar mat- eða drykkjarvörur á markaðnum innihalda kollagen sem getur 

gefið Collab meðbyr. Þá getur hreint og náttúrulegt innihald GoGo dregið að fólk 

sem kýs að neita hjá allskyns aukaefnum og unnum matvælum. Þrátt fyrir að 

Ripped gefur sig út fyrir að vera fitubrennsludrykkur inniheldur drykkurinn 

líklega ekki nógu mikið magn L-Carnitine til að gera eitthvað gagn eitt og sér. Til 

þess að brenna fitu þarf einfaldlega að innbyrða færri kaloríur en maður brennir. 

Þrátt fyrir það eru örugglega einhverjir sem hafa keypt drykkinn í von um að 

brenna fitu við það eitt að drekka hann. Þá má einnig nefna að koffín hraðar á 

efnaskiptum líkamans svo því ættu allir orkudrykkirnir að geta hjálpað til að 

einhverju leyti við brennslu líkamans.  

Fyrirtækin á bak við orkudrykkina virðast reyna að draga upp nokkuð 

fallega og girnilega mynd af orkudrykkjunum með því að nota náttúruna og 

ferskleika á myndunum. Instagram getur einnig hjálpað til við að gera myndir 

meira aðlaðandi með allskyns filterum og birtubreytingum. Íþróttafólk er líklega 

notað til auglýsinga til að sýna að drykkirnir séu hentugir fyrir æfingar og 

líkamsrækt. 
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7. Lokaorð 

Auðvitað má vera að unglingar sæki í orkudrykki því þeir einfaldlega drekka ekki 

kaffi. Við vitum þó að unglingar á samfélagsmiðlum eru líklegri til að drekka 

orkudrykki. Líklegt er því að markaðssetning orkudrykkjanna hafi mikil áhrif á 

vinsældirnar. En burt séð frá markaðssetningunni á Instagram þá eru 

orkudrykkir farnir að taka mikið pláss í verslunum og er þeim jafnvel staflað upp 

í turnum á miðju gólfi eða í sérstökum kæliskápum svo erfitt er að taka ekki eftir 

þeim. Vinsældir orkudrykkja hafa að öllum líkindum byrjað með 

markaðssetningu, eftirspurnin tók við sér og framboðið jókst sífellt. Síðan hafa 

drykkirnir verið fyrirferðamiklir í verslunum.  

Í ljósi svefnleysis meðal unglinga er erfitt að segja hvort orkudrykkir séu 

orsök eða afleiðing þess. Svefnleysi meðal unglinga er ekki nýtt af nálinni og með 

komu orkudrykkja hefur svefnleysi þeirra líklega orðið að enn stærra vandamáli. 

Þar að auki hefur andleg heilsa unglinga aldrei verið verri en nú svo það er 

augljóst að þetta helst allt í hendur. Margir aðrir þættir hafa þó áhrif á svefnleysi 

unglinga. Blátt ljós frá símum og tölvum, samfélagsmiðlar, líkamsklukka þeirra 

o.fl. Þörf er á fræðslu fyrir unglinga um mikilvægi góðs nætursvefns og 

afleiðingar svefnleysis. Einnig er ljóst að þörf er á fræðslu um áhrif koffín neyslu. 

Flestir unglingar gera sér líklega ekki grein fyrir áhrifunum sem koffín hefur ofan 

á svefnleysi og kvíða/þunglyndi.  

Að mínu mati ætti ekki að banna unglingum að drekka orkudrykki eða 

taka þá úr umferð heldur væri skynsamlegra að hvetja unglingana til að spá í því 

hvenær þau eru að drekka þessa drykki og á hvaða forsendum. Ef þeir eru að 

drekka orkudrykki vegna þess að þeim langar í svalandi drykk er spurning að 

benda þeim á aðra kosti. Jafnvel er hægt að hvetja framleiðendur, t.d. Ölgerðina, 

til að framleiða drykkina án koffíns. Þá er kominn valmöguleiki um sykurlausan, 

bragðgóðan og svalandi drykk. Ef unglingarnir eru að drekka orkudrykki vegna 

þess að þeir eru svo þreyttir þarf að hvetja þá til að minnka neyslu og fara fyrr að 

sofa. Að mínu mati eiga orkudrykkir alveg rétt á sér, sérstaklega fyrir ákveðinn 

hóp íþróttafólks og fólk sem stundar líkamsrækt. Það er svo sem ekkert að því að 

drekka einn orkudrykk yfir daginn en maður þarf þó að vera meðvitaður um 

hvenær hann er drukkinn. Ef maður drekkur orkudrykk seinni part dags kemur 

það til með að hafa áhrif á svefninn. Best er líklegast að vera meðvitaður um áhrif 
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koffínneyslu á svefn og andlega heilsu. Fróðlegt væri að gera frekari rannsóknir á 

því hvers vegna unglingar eru að drekka orkudrykki, þ.e. á hvaða forsendum. 

Hvort það sé vegna þess að þeir telja sig þurfa koffínið eða því þeim langar í 

svalandi drykk. Kannski er bara í tísku að drekka orkudrykki.  

Eins og fram hefur komið hefur koffín margvísleg áhrif á líkamann og því 

ættu þessir drykkir ekki að vera neyttir sem svaladrykkir. Auk þess þurrkar 

koffín líkamann sem er einmitt öfugt við það sem leitast er eftir með 

svaladrykkjum, þ.e. að vökva líkamann. Fólk ætti því að hugsa sig tvisvar um 

áður en það ætlar að svala þorsta sínum með slíkum orkudrykkjum.  
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