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Útdráttur 
 

Upp á síðkastið hafa „falskar fréttir“ (e. fake news) verið mikið í umræðunni, en þrátt fyrir 

það virðast margir ekki kynna sér heimildir frétta eða sannleiksgildi þeirra og af því hlýst 

misskilningur. Það er í sífellu verið að reyna að selja okkur hluti sem eru ekki til eða réttara 

sagt ímynd hluta sem eru ekki til – og nógu margir kaupa það til þess að þessari starfsemi 

sé haldið áfram.   

Í ritgerðinni verður föls markaðsetning skoðuð út frá verkum Karl Marx um 

hvernig hin hefðbundu vöruskipti fara fram í kapítalískum samfélögum. Ferlið frá 

hugmynd til „afurðar“ verður rakið með óvenjulegum dæmum eins og veitingastaðnum 

The Shed at Dulwich, sem blaðamaðurinn Oobah Butler kom í fyrsta sæti á lista 

TripAdvisor yfir bestu veitingastaði í London. Sjónum verður beint að hlutverki 

áhrifavalda og hvað það er sem stendur eftir þegar söluvaran er ekki til staðar. Þá verða 

hugtök eins og blætiseðli vörunnar, snertigaldur og ofurraunveruleiki notuð til stuðnings 

þegar reynt er að svara spurningunni: Hvernig markaðsetur maður ekki neitt? 
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Inngangur  

Eitt af mínum uppáhalds ævintýrum er Nýju fötin keisarans eftir H.C. Andersen, sem í 

stuttu máli fjallar um tvo loddara sem tekst að sannfæra konung um að hann sé klæddur 

fínasta efni sem fyrirfinnst. Efnið er gætt þeim einstaka eiginleika að vera ósýnilegt öllum 

þeim sem eru „ófyrirgefanlega heimskir“.1 Þegar kemur að því að sýna almúganum nýju 

fötin, þykjast allir þegnar konungs sjá klæðin nema lítil stúlka, sem bendir á konunginn og 

segir „Já en, hann er ekki í neinu!“.2 Þessi litla saga er ágætis skemmtiefni fyrir svefninn en 

boðskapurinn er jafnframt ekkert minna viðeigandi í dag og árið 1837. Ef við setjum 

söguna í samhengi nútímaviðskipta þá er loddarinn sölumaðurinn, kraftaverkaefnið er 

varningurinn, konungurinn er áhrifavaldurinn, almúginn er hinn dæmigerði neytandi og 

litla stúlkan er sá eða sú sem lítur markaðssetninguna gagnrýnum augum. 

Upp á síðkastið hafa „falskar fréttir“ (e. fake news) verið mikið í umræðunni, en 

þrátt fyrir það virðist fólk ekki kynna sér heimildir frétta eða sannleiksgildi þeirra og af því 

hlýst misskilningur. Það er í sífellu verið að reyna að selja okkur hluti sem eru ekki til eða 

réttara sagt ímynd hluta sem eru ekki til – og nógu margir kaupa það til þess að þessari 

starfsemi sé haldið áfram. Af hverju? Skiptir sannleikurinn engu máli? Eða skiptir varan 

engu máli? Skiptir eitthvað í raun og veru máli? Þetta eru stórar spurningar og einfaldasta 

svarið væri eflaust að vísa til þess að hjarðeðlið sé sterkt í mannkyninu. Það sem vekur 

hinsvegar áhuga minn er blekkingin sjálf; hvernig loddaranum tekst að selja ekki neitt. 

Spurningin sem stendur því upp úr er: Hvernig markaðsetur maður ekki neitt? 

Hér á eftir verður skoðað hvernig hin hefðbundu vöruskipti fara fram með hjálp 

verka Karl Marx. Ferlið frá hugmynd til „afurðar“ verður rakið með óvenjulegum dæmum 

eins og veitingastaðnum The Shed at Dulwich, sem blaðamaðurinn Oobah Butler kom í 

fyrsta sæti á lista TripAdvisor yfir bestu veitingastaði í London. Ég velti fyrir mér hvað það 

er sem stendur eftir þegar hluturinn er ekki til staðar og beini sjónum að hlutverki 

áhrifavalda og hvað framkallar hjarðhegðun fólks með hugtökum eins og blætiseðli 

vörunnar, snertigaldri og ofurraunveruleika. 

 
1 Andersen, H.C, „Nýju fötin keisarans“, í Úrvalsævintýri H.C. Andersens, (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 
2004), bls 113. 
2 Sama heimild, 117. 
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Til sölu 

1.1 Söluvara og vöruskipti 
Samkvæmt íslenskri orðabók er skilgreining vöru, varnings, söluvöru eða neysluvöru (e. 

commodity) „e-ð sem er framleitt og gengur kaupum og sölum“3. Hvernig varan er 

framleidd er þó misjafnlega metið. Í dag virðist það skipta marga máli hvort varan sem við 

kaupum sé merkjavara, eins og Apple eða Gucci. En jafnvel þótt merkin skipti máli þá er 

okkur nokkuð sama hvar varan er framleidd og hversu mikil vinna fór í hana. Okkur þykir 

það réttlætanlegt að kaupa okkur síma dýrum dómum, en vitum við í raun hvert 

peningurinn okkar fer? Hvað er það sem gerir símann svona verðmætan? Eflaust pæla 

fæstir í vinnunni á bakvið hugbúnað símans, tímanum sem fór í hönnun útlits eða kaupið 

sem fólkið sem vinnur við frumframleiðslu fær – en hugsa fyrst og fremst um merkið.4 Við 

virðumst vera veruleikafirrt þegar kemur að vöruskiptum. 

Karl Marx (1818–1883) er einn þekktasti gagnrýni vöruskipta innan kapítalískrar 

samfélagsgerðar á plánetunni. Samkvæmt honum erum við hætt að skynja þá vinnu sem fer 

í að framleiða vörur í þessari gerð samfélaga. Ef við skoðum gróflega Vinnugildiskenningu 

(e. Labour Theory of Value) Marx, skiptist söluvara í tvennskonar gildi, þau eru notagildi 

(e. use-value) og skiptagildi (e. exchange-value).  Notagildi er gildi vöru til neyslu eða 

notkunar og getur verið gagnleg án þess að vera umbreytt af mannavöldum. Skiptagildi er 

síðan gildi vörunnar í viðskiptum, m.ö.o. hvað þú gætir fengið fyrir vöruna. Allar söluvörur 

eiga það sameiginlegt að uppfylla notagildi en þrátt fyrir að skiptagildi og notagildi er ekki 

það sama, er skiptagildið ávallt að reyna að selja ákveðið notagildi.5  

 
„Ef við hunsum notagildi (e. use-value) söluvörunnar, þá situr aðeins eitt eftir […] það er afurð 

vinnunnar.“ [...] Það sem söluvörur eiga sameiginlegt er að þær bera allar mannlega vinnu í 

framleiðslu sinni. En hann [Marx] um leið spyr, hvers konar mannleg vinna er falin í vörunum? 

Það getur ekki verið raunverulegur tíminn – sem hann [Marx] kallar verklegavinnu (e. concrete 

labor) – því þeim mun lengri tími sem er varinn í að framleiða vöruna, þeim mun verðmætari 

verður hún. Af hverju ætti ég [Harvey] að borga mikið fyrir hlut eingöngu vegna þess að 

einhver tók sér langan tíma í að framleiða hana þegar ég get fengið hana á hálfvirði frá 

einhverjum öðrum sem framleiddi hana á helmingi styttri tíma?6 

 
3 Íslenzk orðabók, ritstýrt af Árna Böðvarssyni, (Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs, 1963), „Vara“ 
4 Nanna Hlín Halldórsdóttir. „Er siðferðilega réttlætanlegt að eyða 190.000 kr. í iPhone 5?“ Vísindavefurinn, 
27. september 2013. Sótt 15. nóvember  2019 af http://visindavefur.is/svar.php?id=63459. 
5 Harvey, David, „Commodities and Exchange“, í A Companion To Marx‘s Capital (New York: Verso, 
2010), bls. 18-19. 
6  Sama heimild, bls. 18-19. 
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Til að útskýra þetta betur getum við tekið tösku sem dæmi. Við þurfum töskuna til þess að 

auðvelda okkur lífið með því að bera allt okkar dót í einni hirslu, það er notagildið. Ef 

einhver ákveður svo að skella merkinu sínu á töskuna, eins og Gucci, yrði hún um leið 

verðmætari – þar kemur skiptagildið inn. Gucci-taskan heldur þó ennþá í notagildið þar 

sem hún þjónar sama tilgangi og áðurnefnd taska. Það sem virðist þó skipa litlu eða engu 

máli er vinnutíminn sem fer í töskuna. Segjum sem svo að fyrri taskan hafi verið handgerð 

af einum aðila og tók það verk 6 klst, á meðan Gucci taskan var gerð af vélum sem tók 2 

klst. Fyrri taskan ætti í raun að vera verðmætari út af vinnunni sem fór í verkið en 

skiptagildið leggur frekari áherslu á afurðina sjálfa heldur en vinnuna sem liggur þar að 

baki. Við borgum þannig fyrir vöruna en ekki vinnuna. Til þess að kapítalísk framleiðsla 

skapi virði söluvörunnar, þarf notagildi hennar að birtast í þörf, löngun eða þrá neytendans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Blætiseðli vörunnar 
Þessu má líkja við hylmingu, sem Marx kallar blætiseðli 

vörunnar (e. the fetish character of the commodity).7 

Blætiseðli vörunnar lýsir sér þannig að söluvörur og raunar 

einnig peningar öðlast sjálfstæða tilvist í okkar huga.  

Sökum blætiseðlis er eins og að síminn og peningurinn eigi í  

samskiptum, frekar en við sjálf og fólkið sem að býr til eða selur vöruna.8  

 

 

 
7 Osborne, Peter, „Commodity: Fetish and Hieroglyph“, í How to read Marx (London: Granta Books, 2005), 
bls. 14-15.  
8  Nanna Hlín Halldórsdóttir, „Er siðferðilega réttlætanlegt að eyða 190.000 kr. í iPhone 5?“   

Verklegur vinnutími 
(e.concrete labour) Viðurkenndur vinnutími 
(e. exchange-value) 

SÖLUVARA 
(e. commodity) 

NOTAGILDI 
(e. use-value) 

SKIPTAGILDI 
(e. exchange-value) 

VINNA 
(e. labour) 

SÖLUMENNSKAN/
MARKAÐSETNING 

Blætiseðli vörunnar 
(e. the fetish character 

of the commodity) 

Neyslublæti 
(e. consumer fetish) 

Mynd 1: Einfölduð mynd af 
Vinnugildiskenningu Karl Marx, sem 
sýnir hvernig hugtökin tengjast. Einnig 
hvernig blætiskenningar Marx tengjast 
inn í ferli skiptagildis. 
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Þegar við skoðum bíl, tölvu eða þvottavél sjáum við verðið sem túlkun á virði 
söluvörunnar sjálfrar, í stað vinnunnar sem hún felur í sér. Við hugsum ekki um það 
hver framleiddi hana og hver setti saman íhluti þess, eða við hvaða aðstæður [...] 
Söluvörur eru þess vegna helgirún sökum sérkennilegs blætiseðlis þeirra.9 
 

Þannig hylur blætiseðli vörunnar vinnuna og þar með talið sköpun skiptagildissins. 

Það sem fær síðan neytendur til þess að finna fyrir löngun eða jafnvel þörf til þess að 

eignast eitthvað kallar Marx neyslublæti (e. consumer fetish), eða blætisdýrkun 

vörunnar. Við sjáum það í auglýsingum allt um kring, þar sem verið er að 

markaðsetja eða réttara sagt lofa okkur notagildi söluvara. Til dæmis hamingju í 

kókflösku eða skjannahvítt Colgate-bros. Við borgum fyrir ákveðna samfélagsstöðu 

sem við höldum að við öðlumst með vörunni. En er þessi veruleiki sem okkur er 

auglýstur raunverulegur? 

1.3 Ímynd vörunnar og galdramáttur áhrifavaldans 
Franski menningarfræðingurinn Jean Baudrillard (1929–2007) setti fram þá kenningu að 

raunveruleikinn okkar væri í raun ekki raunverulegur. Hann hélt áfram með því að segja 

„Hann [raunveruleikinn] hefur látið undan fyrir eftirlíkingum af sjálfum sér og er eftirleiðis 

ofurraunverulegur. Við búum þar af leiðandi í eyðimörk veruleikans þar sem eftirlíkingin 

er orðin raunverulegri en ,raunveruleikinn‘ sjálfur“.10 Ofurveruleikann sá Baudrillard allt 

um kring, í tölvu- og upplýsingatækni, beinni útsendingu og rauntímanum svo fátt eitt sé 

nefnt.11 Ofurraunveruleikinn felur í sér að ekki sé lengur hægt að greina á milli 

raunveruleika og eftirmynda hans. Eftirmyndirnar eru orðnar raunverulegri en 

raunveruleikinn og upplifun ofurveruleikans er jafnframt ánægjulegri en raunveruleikinn 

sjálfur. Baudrillard notar hugtakið líkneski yfir eftirmynd án fyrirmyndar. Hjá Platóni var 

líkneskið fölsk eftirmynd en samkvæmt ofurveruleikanum er viðmiðið ekki til staðar, 

líkneskið er framleiðsla eftirlíkingarinnar. Eftirlíking er síðan það ferli þegar eitthvað 

raunverulegt, eins og líkneski, kemur í stað þess sem á við um.12  

Sem dæmi um ofurveruleika nefnir franski menningarfræðingurinn Disneyland. 

Skemmtigarðurinn er í hnotskurn trúverðuleg eftirlíking hinnar raunverulegu Ameríku, 

nema allt er gert fallegra, betra og gleðilegra. Hann segir staðinn vera kynntan sem 

ímyndaðan heim til þess að fá okkur til að trúa að allt annað sé raunverulegt. 

 
9 Osborne, Peter, „Commodity: Fetish and Hieroglyph“, bls. 14-15.  
10 Baudrillard, Jean, „Hinsegin spámaður í eyðimörk veruleikans“, bls 7. 
11 Sama heimild, bls 7. 
12 Sama heimild, bls 14. 
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„Ímyndunarheimur Disneylands er hvorki sannur né falskur. Hann er fælingarvél, sem 

hefur verið sett á svið í varnarskyni til að endurgera uppruna raunveruleikans.“13 

Disneyland er þannig eftirlíking, eða ýktur veruleiki Ameríku. „Veruleikinn gerir 

endalausar eftirmyndir af sjálfum sér á ,brotabrotkenndan hátt‘ eða eins og vírus.“14 

Ameríka er þá líkneski, eða ríki sem er eftirmynd veruleikans.  

Þessi tengsl ofurraunveruleikans við vöruna eru kannski óskýr, en sett í samhengi þá fer 

markaðsetning söluvara í nútíma kapítalísku samfélagi, mest megnis fram í gegnum 

skjámiðla eða sem prentuð mynd af vörunni í fjölpósti. Þú sérð ekki raunverulegu vöruna 

nema að þú farir á staðinn þar sem hún er seld. Svo lengi sem við horfum á vöruna 

auglýsta í glæstri mynd í gegnum samfélagsmiðla, í stað þess að hafa hana beint fyrir 

framan okkur, gæti hún allt eins ekki verið til. Auglýsingastofur nýta sér margar hverjar 

ofurraunveruleikann til þess að markaðsetja vörur þ.e. veruleika sem gæti orðið þinn ef þú 

kaupir tiltekna vöru. En ef varan stenst ekki væntinga neytenda, mætti þá segja að 

markaðsetningin sé lygi? Kaupandinn gerir sér hugmynd um vöruna sem hefur verið 

auglýst og þá um leið lofað eiginleikum og notagildi sem hann girnist. Hann hefur 

hinsvegar ekki tækifæri á að sannreyna raunverulegt notagildi vörunnar fyrr en eftir kaup, 

því notkun söluvöru og kaup eru aðskildar athafnir.15 

Hvers vegna verður þó til ofurraunveruleiki í samfélögum þar sem vöruskipti fara 

fram, á þann hátt sem Karl Marx lýsir? Það gæti verið vegna þess að til þess að selja vöru 

þarf hún að vera eftirsóknarverð. Eins og áður hefur komið fram, selur skiptagildi ákveðið 

notagildi – markaðsetningin setur fram vöruna á þann hátt að hún sé eftirsóknarverð og til 

þess er oft notast á við ofurveruleika, þar sem varan er sett í samhengi og hún öðlast þann 

tilgang að gera líf neytendans betra. 

Í grein sinni „Því meira sem þú átt – því meira færðu frítt“ skrifar Halldór Armand 

meðal annars um markaðsetningu áhrifavalda. Í dag höfum við flest möguleika á því að 

reka okkar eigin auglýsingamiðil og gerum það mörg hver ómeðvitað. Við skoðum sögu 

(e. story) vina okkar á Instagram þar sem þau sýna misspennandi augnablik frá sínu lífi, 

klædd merkjavörum, haldandi á einhverri matvöru eða í aðstæðum sem þykja 

eftirsóknarverðar. Halldór veltir því fyrir sér hvort við séum með þessu að rækta vinskap 

 
13 Baudrillard, Jean, „Framrás líkneskjanna“, bls. 50-52. 
14 Baudrillard, Jean, „Hinsegin spámaður í eyðimörk veruleikans“, bls 14. 
15 Wolfgang Fritz Haug, „Commodity Aesthetics Revisited: Exchange Relations as the Source of 
Antagonistic Aesthetization.“ Radical Philosophy: A journal of sociakist and feminist philosophy, 135 
(janúar/febrúar 2006): 18-24, bls. 19. 
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eða horfa á auglýsingar. Hann heldur því fram að við séum stödd á hinum nýtilkomnu 

stafrænu landamærum vináttu og markaðar.16 

Hinsvegar er hópur svokallaðra áhrifavalda (e. influencers), sem á það til að biðja 

um fría hluti frá fyrirtækjum í skiptum fyrir að þeir séu auglýstir á samfélagsmiðlum.17 Að 

vera áhrifavaldur hefur öðlast nýja merkingu samkvæmt nýyrðabók, en í dag er það 

skilgreint sem einstaklingur sem hefur búið til vörumerki úr sjálfum sér, á sínum 

samfélagsmiðli og birtir myndir af sér og eftirsóknarverðum lífstíl til þess að laða að og 

hafa áhrif á fylgjendur (e.followers), í gegnum sömu miðla.18  Áhrifavaldur getur þess 

vegna haft djúpstæð áhrif á fylgjendur sína og kauphegðun þeirra. 

Í verkinu The Golden Bough (1890) skrifar skoski þjóð- og félagsfræðingurinn 

James George Frazer (1854–1941) um trú og trúarhætti (e. religion) út frá mann- og 

menningarfræðilegri nálgun. Þar greinir hann meðal annars virkni galdurs og nefnir Frazer 

tvær mismunandi galdraaðferði sem má nota til þess að tengja einn hlut við annan. Önnur 

aðferðin kallast hermigaldur (e. Law of Similarity), einfaldasta dæmið um hermigaldur 

væri líklegast vúdúdúkkur eða vúdú-galdur (e.Voodoo), þar sem göldruð er fram tenging út 

frá líkindum tveggja hluta. Hina aðferðina kallar Frazer snertigaldur (e. Law of Contact or 

Contagion). Snertigaldur lýsir sér þannig að hlutir sem hafa verið í snertingu hver við 

annan, haldi áfram að tengjast eftir að þeir hafi verið færðir í sundur. Snertigaldurinn er 

smitandi vegna tengslana sem hluturinn var áður í snertingu við. Þessa tegund af galdri 

getum við séð í auglýsingum allt um kring. T.d. ef frægur einstaklingur með flekklausa húð 

er sýndur nota andlitskrem, eru skilaboðin þau að kaupandinn gæti fengið fallega – ef ekki 

alveg eins húð og þessi frægi einstaklingur. Þannig smitar hluturinn áhrifum fyrrum 

notanda á þann sem meðhöndlar hlutinn seinna meir.19 Áhrifavaldar sem auglýsa sjálfa sig 

með þá vöru sem þau fengu fría, í þeim tilgangi að fá fylgjendur til að kaupa hana, búa því 

yfir snertigaldri. 

Þó hlýtur einhver að greiða fyrir fríu vöruna, því það er ekki til neitt sem kallast 

„ókeypis“ í hinum kapítalíska heimi.20 „Samlokurnar, orkudrykkirnir, heyrnartólin, 

 
16 Halldór Armand. „Því meira sem þú átt – því meira færðu frítt“ Rúv, 9. nóvember 2019. Sótt 15. nóvember 
2019 af https://www.ruv.is/frett/thvi-meira-sem-thu-att-thvi-meira-faerdu-fritt 
17 Daníel Freyr Birkisson. „Færist í aukana að áhrifavaldar biðji um vörur frítt: ,Þetta er nánast orðið 
látlaust‘“ Vísir, 23. janúar 2018. Sótt 15. nóvember 2019 af https://www.visir.is/g/2018180129803 
18 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. „Áhrifavaldur“ Nýyrði, 4. nóvember 2019. Sótt 15. 
nóvember 2019 af https://nyyrdi.arnastofnun.is/nyyrdi/3462 
19 Bryndís Björgvindóttir, „Nef er nef en stundum typpi: Galdrafár samtímans“, í Mæna 6. árgangur 
(Reykjavík, Hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands, 2015), bls. 3 
20 Halldór Armand. „Því meira sem þú átt – því meira færðu frítt.“ 



 

 8 

sjeikarnir, bílarnir, allt þetta glingur, sem blasir við þér þegar þú kastar mæðinni á 

koddanum í kvöld með bláa helskímuna í andlitinu, var ekki og er aldrei ókeypis. Þú ert 

greiðslan. [...] Gjaldmiðillinn er settur úr augum þínum, sál, ótta, dagdraumum og 

framtíð.“21   

Hvernig selur maður ekki neitt? 

2.1 Lygi byggist á sannleika 
 

„Líkneskið er aldrei það sem hylur sannleikann – það er sannleikurinn sem breiðir  
yfir það að hann er ekki til staðar. Líkneskið er ósvikið“  

 

Prédikarinn (Jean Baudrillard)22 

 

Samfélag á borð við okkar hér á Íslandi er byggt á ákveðnum grunni; það hefur lög og 

reglu í samræmi við hugmyndir um nútímaríki en jafnvel einnig ósýnilegar eða óskrifaðar 

hegðunarreglur, svo að daglegt líf okkar gangi sem „eðlilegast“ fyrir sig. Undirstaða þess 

sem við teljum „heilbrigðan“ veruleika hefur orðið sífellt flóknari með tímanum. Það er 

eflaust svo að því flóknara sem kapítalískt samfélag verður (með ört vaxandi mannfjölda), 

verða vöruskipti flóknari og til verða fleiri reglur sem vert er að fara eftir, svo hið 

kapítalíska samfélag haldist í jafnvægi. En svo kemur eitthvað fyrir – það verður 

efnahagshrun, flugfélag verður gjaldþrota eða stríð brestur á. Þetta eru dæmi um það 

hvernig glufa (e. loophole) getur myndast í kerfinu sem einhverjir óprúttnir aðilar eða 

snillingar gætu nýtt sér fyrir svindl. 

 Í stuttu máli: Ef eitthvað kemur fyrir í okkar flókna og reglufasta samfélagi, er 

einfaldara að finna leiðir til þess að svindla á kerfinu og að því yfirsjáist eitthvað. Til þess 

að lygi eða svik eigi sér stað þarf að vera til ákveðinn sannleikur eða grunnur, samanber 

fötin í  Nýju fötin keisarans. Fötin eru sannleikur og lygin er um fötin, þar af leiðandi er 

lygi byggð á sannleika. Hinsvegar getur ekki allt verið lygi, því eitthvað þarf að vera satt 

og standast væntingar neytendans svo hann haldi áfram að kaupa. Þess vegna þarf traust í 

 
21 Sama heimild. 
22 Baudrillard, Jean, „Hinsegin spámaður í eyðimörk veruleikans“, bls 42. 
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samfélagið, til að öðlast það þarf að sýna fólki fram á að vörur standist það sem er lofað, 

eins og t.d. með svansvottun eða öðrum eins vottunarstimpli.23   

2.2 The Shed at Dulwich  
Árið 2017 vann breski blaðamaðurinn Oobah Butler sér inn aukapening með því að skrifa 

fölsk meðmæli og jákvæða gagnrýni á síðunni TripAdvisor, um veitingastaði sem hann 

hafði aldrei farið á. TripAdvisor er vefsíða sem sýnir umsagnir „ferðalanga“ um hótel, 

veitingastaði, bókanir á gistingu og öðru ferðatengdu.24 Í grein sinni „I Made My Shed the 

Top Rated Restaurant on TripAdvisor“ segir Butler; „Þetta sannfærði mig um að 

TripAdvisor væri falskur veruleiki – að máltíðirnar hafi aldrei átt sér stað; að öll ummæli 

væru skrifuð af fólki eins og mér. En þau eru það auðvitað ekki, ummælin eru ábyggilega 

öll ósvikin. Það var þó einn þáttur sem virtist ómögulegt að falsa: en það voru 

veitingahúsin sjálf.“25  

 

 

Í framhaldi af þessu segist Butler hafa orðið fyrir ákveðinni hugljómun þegar hann 

áttaði sig á því, að á tímum rangra upplýsinga og vilja fólks til þess að trúa hverju sem er, 

væri mögulegt að falsa heilan veitingastað. Oobah Butler hófst þá handa við að skapa 

veitingastaðinn The Shed at Dulwich (The Shed). Hann bjó til heimasíðu fyrir 

veitingastaðinn, sem innihélt upplýsingar um staðsetningu,  heimilisfang blaðamannsins, 

bókunarnúmer og myndir af matnum sem var á boðstólnum. Maturinn reyndist vera óætur 

 
23 „Einfalt og traust umhverfismerki“ í Umhverfisvottað, kynningarblað Ajax, 21. desember 2016. Sótt 15. 
nóvember 2019 af https://www.visir.is/paper/serblod/SD161221.pdf 
24 Wikipedia, the free encyclopedia, „TripAdvisor“ Sótt 15. nóvember 2019 af 
https://en.wikipedia.org/wiki/TripAdvisor 
25 Butler, Oobah. „I Made My Shed the Top Rated Restaurant On TripAdvisor“, Vice, 6. desember 2017. Sótt 
15. nóvember 2019 af https://www.vice.com/en_uk/article/434gqw/i-made-my-shed-the-top-rated-restaurant-
on-tripadvisor 

Mynd 2: Mynd sem sýnd var á heimasíðunni. Mynd 3: Mynd af raunveruleikanum. 
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þar sem myndirnar voru meðal annars af Gillette-raksápu, svampi og berum fæti 

blaðamannsins.26 

Butler fékk vini sína og vandamenn til þess að skrifa jákvæð ummæli um The Shed 

og gefa staðnum fjórar til fimm stjörnur á TripAdvisor. Ummælin þurfa að vera skrifuð frá 

mismunandi stöðum og á ólíkum tíma svo reikniritið (e. algorithm) finni ekki neitt að 

ferlinu. Ekki leið á löngu þar til The Shed at Dulwich var komið í topp hundrað á lista yfir 

bestu veitingastaði í London. Stuttu seinna fór fólk að hringja í bókunarnúmerið til þess að 

panta sér borð, Butler svaraði öllum fyrirspurnum með sömu lyginni, að staðurinn væri 

uppbókaður næstu mánuði. Þegar The Shed var komið í topp tíu á lista TripAdvisor var 

hringt daglega í bókunarsímann, fólk sendi inn umsóknir með ferilskrám og Butler fékk 

sendar heim til sín prufur af mismunandi te-tegundum. Á þessum tímapunkti voru 

einstaklingar, sem Butler þekkti ekki til, farin að skrifa ummæli um The Shed og frábærri 

upplifun þeirra af staðnum. Þegar veitingastaðurinn náði loks fyrsta sæti á lista 

TripAdvisor, hafði meðal annars ástralskt framleiðslufyrirtæki samband og vildi sýna The 

Shed at Dulwich í kynningarmyndböndum flugfélaga víðs vegar um heiminn.27  

Þetta er virkilega áhugaverð þróun í hinu kapítalíska kerfi. „Því meira sem þú átt – 

því meira færðu frítt“28 segir Halldór Armand í samnefndri grein sinni. Í henni fjallar hann 

um fyrrnefndu markaðsetningu áhrifavalda, en einng þá ósanngjörnu mótsögn 

kapítalismans að því meira sem þú getur borgað, því minna þarftu að borga. Halldór nefnir 

fríhöfnina sem dæmi um þá samstöðu sem ríkir í samfélaginu um þetta fyrirkomulag. „Hún 

er búð fyrir ríkt fólk þar sem allt er miklu ódýrara en annars staðar. Þar getur fólk sem 

hefur efni á því að ferðast reglulega keypt sér áfengi og tóbak og nammi, sem sagt svalað 

fýsnum sínum, á miklu betri kjörum en fátæklingar.“29 Oobah Butler upplifir þessi 

forréttindi með athyglinni sem veitingastaðurinn fær. 

Í fyrstu var The Shed at Dulwich verkefnið gert í góðu gamni og til þess að varpa 

ljósi á siðlausar og falskar TripAdvisor umsagnir. Butler ætlaði sér aldrei í veitingarekstur, 

en þar sem flestir veitingastaðir í London leggðu á sig blóð, svita og tár til að fá a.m.k. 

þrjár stjörnur og ágætis umsögn á ferðasíðunni – á meðan blaðamaðurinn hafði lítið sem 

ekkert fyrir því – fannst honum ekki annað hægt en að gera staðinn að veruleika.30 

 
26 Sama heimild. 
27 Sama heimild. 
28 Halldór Armand. „Því meira sem þú átt – því meira færðu frítt“  
29 Sama heimild. 
30 Butler, Oobah, „Pick Yourself Up, Dickhead!“, í How to bullsh*t your way to number 1, (London, Oobah 
Butler, 2019),  bls.15 
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Hann setti upp borð og stóla í bakgarðinum sínum, fékk vini sína til að leika gesti 

og þjóna á veitingastaðnum, hitaði upp tilbúinn mat frá Iceland og bauð nokkrum á biðlista 

veitingastaðarins borð á The Shed at Dulwich. Butler fékk tökumenn hjá Vice Media, 

fjölmiðlafyrirtæki sem hann vinnur hjá, til að festa á filmu þetta örlagaríka kvöld og bauð 

þess í stað kúnnunum frían mat. Útkoman var vægast sagt ótrúleg og á sama tíma 

stórkostlega fyndin. Einhverjum kúnna var misboðið á meðan öðrum þótti kvöldið 

dásamlegt og skrifaði sömuleiðis jákvæð ummæli um huggulega veitingastaðinn The Shed 

at Dulwich.31 

Butler hafði samband við TripAdvisor eftir opnun staðarins og vakti máls á því að 

eitthvað hlyti að vera að kerfinu, fyrst veitingastaður sem væri ekki til kæmist í fyrsta sæti 

hjá þeim. Á heimasíðu fyrirtækisins segir að það verji umtalsverðum tíma og fjármunum í 

að tryggja að upplýsingarnar á TripAdvisor endurspegli raunverulega reynslu alvöru 

ferðamanna. Talsmenn fyrirtækissins svöruðu eftirfarandi „Almennt eru blaðamenn eina 

fólkið sem býr til falska veitingastaði í mislukkuðum tilraunum til að láta reyna á 

sannleiksgildi síðunnar [...] Þar sem það er enginn hvati fyrir nokkra manneskju til að falsa 

veitingastaði, þá er þetta ekki neitt sérstakt vandamál fyrir okkur – þess vegna er þessi 

tilraun ekki raunhæft dæmi“.32  

 Eftir svari TripAdvisor að dæma mætti í raun draga í efa það sem þau segja á 

heimasíðu sinni, um að þau tryggi að innihald síðunnar endurspegli reynslu raunverulegra 

ferðamanna. Einnig halda þau því fram að síðan þeirra sé raunveruleikinn – hvernig má 

það vera þegar allt fer fram í gegnum tölvuna og enginn veit hver er á bakvið ummælin? 

Þarna mætti segja að blætiseðli vörunnar komi sterkt fram, þar sem manneskjur eiga ekki í 

samskiptum heldur tölvur. Tölvur sem tala saman og búa til ímynd vörunnar, eða 

veitingastaðarins, sem fær fólk til þess að þurfa að heimsækja hann. Tripadvisor verður að 

einhvers konar helgitákni fyrir fantasíur okkar um að fara út að borða og hylur 

„raunveruleika“ þeirra fólks sem vinnur að upplifuninni. Það mætti því segja að síða 

TripAdvisor sé ofurraunveruleg, því allt sem fer þar fram gerist í öðrum veruleika sem er 

netheimurinn. Líkt og blætiseðlið gefur til kynna fara engin mannleg samskipti fram. Allt 

gerist á netinu og þá er hægt að draga í efa allt sem fer þar fram, þar sem það er ekki okkar 

veruleiki heldur einhver annar. Auk þess kemur hjarðeðli mannsins sterklega í ljós þegar 

fólk sem Butler kannast ekki við, skrifar meðmæli með stað sem er ekki til og þar að auki 

 
31 Vice. „How to Become TripAdvisor‘s #1 Fake Restaurant“. Vice Life Hacks with Oobah Butler. YouTube. 
London, 22. janúar 2018. Sótt 15. nóvember 2019 af https://www.youtube.com/watch?v=bqPARIKHbN8 
32 Butler, Oobah, „I Made My Shed the Top Rated Restaurant On TripAdvisor.“ 
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án þess að fá greitt fyrir það. Þetta virðist vera leið þeirra til þess að öðlast einhverja æðri 

samfélgasstöðu, þar sem þau „heimsóttu“ eftirsóttan stað þar sem fáir komast að. Þegar 

litið er til baka er hægt að líkja dæmi Oobah Butler við söguna um Nýju fötin keisarans. 

The Shed of Dulwich eru klæðin, TripAdvisor er konungurinn og almúginn er fólkið sem 

skrifar ummælin og tekur mark á þeim. Það mætti síðan segja að Butler sjálfur sé bæði 

loddarinn og litla stúlkan, þar sem hann bæði býr til lygina og varpar ljósi á hana. 

2.3 Konan sem ferðaðist um Asíu án þess að fara til Asíu 
Þó svo að tilraun Butlers sé sérstök er hún ekki einsdæmi. Árið 2013 falsaði, hollenski 

hönnunarneminn Zilla van den Born, fimm vikna ferð um Asíu, án þess að stíga fæti út 

fyrir heimaborg sína Amsterdam. Zilla vann (e. photoshopped) myndir sem hún tók af sér í 

hinum ýmsu aðstæðum í „Asíu“ fyrir fjölskyldu sína og Facebook-vini að sjá. Í einstaka 

tilfellum þurfti hún ekki einu sinni að lagfæra myndirnar, þar sem hún fann Asíska staði á 

götum Amsterdamborgar og stillti sér upp á ferðamannslegan máta.33 

 

 

Ég gerði þetta til þess að sýna fólki að við síum (e.filter) og ráðskumst með (e. 
manipulate) það sem við sýnum á samfélagsmiðlum, og að við sköpum netheim 
sem raunveruleikinn á ekki roð í. Markmið mitt var að sanna hversu algengt og 
auðvelt það er að brengla raunveruleikann. Allir vita að myndir af fyrirsætum eru 
unnar. En okkur yfirsést oft sú staðreynd að við ráðskumst einnig með okkar eigið 
raunverulega líf.34 

 

Þetta dæmi styður kenningu Jean Baudrillards um ofurraunveruleikann. Fjölskylda hennar 

og vinir sjá myndir af Zillu í gegnum samfélagsmiðla en ekki með berum augum. Þó þau 

 
33 Flanagin, Jake, „How To Fake Your Next Vacation“, The New York Times, 16. september 2014. Sótt 15. 
nóvember 2019 af https://op-talk.blogs.nytimes.com/2014/09/16/how-to-fake-your-next-vacation 
34 Sama heimild.  

Mynd 4: Mynd sem Zilla deildi á Facebook. Mynd 5: Fyrir myndvinnslu. 
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haldi það þegar fjölskyldan talar við Zillu í gegnum vefmyndavél, en þá hafði hún breytt 

herberginu sínu svo það líktist hótelherbergi. Því mætti halda að ofurraunveruleikinn, þ.e. 

samfélagsmiðlar, séu orðinn raunverulegri en raunveruleikinn sjáfur, eins og Baudrillard 

heldur fram. En að sjálfsögðu er traust til staðar í tilrauninni hennar Zillu, þar sem 

fjölskylda og vinir treysta því að hún sé í fimm vikna ferð í Asíu og þætti líklegast fráleitt 

að draga það í efa. Zilla byggir því lygina á trausti fólks eins og flest fyrirtæki byggja 

viðskipti sín á trausti kaupandans, þ.e. að söluvaran sé eins og hún er markaðsett.  

2.4 Íslensk markaðslygi 
Á Íslandi hefur einnig verið reynt á það 

að markaðsetja hluti sem eru ekki til, 

sem dæmi má nefna Beacons–gleraugun 

frá Virk starfsendur-hæfingasjóði. 

Sjóðurinn á að hjálpa fólki sem hefur 

fallið út af vinnumarkaði, af ástæðum 

eins og t.d. kulnun í starfi, til þess að 

komast inn á hann aftur. Árið 2018 fékk 

auglýsingastofan Hvíta húsið það 

verkefni frá Virk, að koma af stað 

forvarnarverkefni svo hægt væri að 

minnka þetta brottfall. Markmið 

auglýsingastofunnar var að koma 

þessum skilaboðum fram með réttum 

tóni, sem myndi vekja markhópinn til 

umhugsunar um álag í starfi sem og í 

einkalífi. Setningin „brjálað að gera“ 

stóð upp úr hjá hugmyndasmiðum stofunnar og var notuð sem leiðarljós í 

markaðsherferðinni, til þess að sýna fram á að það „að hafa mikið að gera“, væri ekki 

endilega eins jákvætt og margir Íslendingar telja. Út frá þeirri hugmynd voru framleiddar 

tíu auglýsingar um milli-stjórnandann Sigríði Halldórsdóttur, sem bæði er gerð að 

fórnarlambi og geranda, í atvinnuheimi sem leggur talsverða áherslu á það að hafa brjálað 

Mynd 6: Beacons auglýsing á Facebook 
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að gera. Karakterinn lendir í þeim aðstæðum að missa tökin vegna álags í vinnu og 

einkalífi ásamt því að fara yfir mörk undirmanna sinna.35 

 Fyrir birtingu þessara auglýsinga var sett af stað „beitu“–herferð  

(e. teaser) um snjallsímagleraugun Beacons. Gleraugun voru gædd þeim kosti að gera 

notandanum kleift að nota símann hvar og hvenær sem er, þó svo að slökkt væri á skjánum. 

„Fáránleiki þess að vinna bara í þágu atvinnulífsins var hér tekinn skrefinu lengra“.36 

Gleraugun voru og eru að sjálfsögðu ekki til, en þau vöktu mikla umfjöllun á 

samfélagsmiðlum. Fólk tók ýmist vel í þau og sagði þessa uppfinningu vera nauðsynlega 

fyrir sig, á meðan aðrir urðu hissa á því að ýtt væri undir skjánotkun þegar fólk ætti 

almennt að minnka símatímann og „slaka aðeins á.“37 Þegar betur er að gáð og slóðin sem 

fylgdi gleraugnaauglýsingunni er skoðuð, stendur stórum stöfum að gleraugun séu ekki til 

og verkefnið er útskýrt nánar. 

 Þarna er Hvíta húsið að vinna með neyslublæti fólks eða þörfina fyrir það að 

eignast eitthvað. Það mætti í raun segja að auglýsingafyrirtækið noti neyslublætið á 

jákvæðan hátt, þar sem varan er sett fram sem forvörn eða ádeila á samfélagið – að 

vinnandi fólk þurfi að greina í sundur einkalíf og atvinnu. Það þótti þó heldur athyglisvert 

hversu fáir kynntu sér málið eða ýttu á slóðina sem fylgdi auglýsingunni og þess í stað 

merktu (e. tagged) vini sína á Facebook-síðu BeaconsIceland til þess að láta vita hvað ætti 

að vera í jólapakkanum í ár.38  

 Annað heldur nýlegra dæmi um íslenska fals-markaðsetningu er „alþjóðlegi 

gosframleiðandinn“ SodaDream® sem hljómsveitin Hatari, pönk-teknó band og 

Eurovisionfarar, vöktu athygli á.39 Hljómsveitin sagði fyrirtækið vera sinn helsta 

styrktaraðila, en gaf sig út fyrir að vera andkapítalísk hljómsveit. Að sjálfsögðu var 

SodaDream® aðeins hluti af listrænum gjörningi hljómsveitarinnar en þó einnig ádeila og 

minnti þá helst á Ísraelska fyrirtækið SodaStream. Hatari minntist á SodaDream® í nánast 

 
35 „Er brjálað að gera? – Virk starfsendurhæfingarsjóður“, Hvíta húsið, desember 2016. Sótt 15. nóvember 
2019 af hvitahusid.is/is/verkefni/er-brjalad-ad-gera  
36 Sama heimild. 
37 „SteinunnOlina.“ Twitter. Sótt 15. nóvember 2019 af 
 https://twitter.com/SteinunnOlina/status/1070008801984679936 
38„Beacons Iceland.“ Facebook. Sótt 15. nóvember 2019 af 
https://www.facebook.com/BeaconsIceland/photos/a.210870163144634/214839809414336/?type=3&theater 
39Freyr Gígja Gunnarsson. „Hatari með SodaDream – Hafþór með SodaStream“, Fréttastofa Rúv, 23. maí 
2019. Sótt 15. nóvember 2019 af https://www.ruv.is/frett/hatari-med-sodadream-hafthor-med-
sodastream 
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öllum viðtölum sem hún veitti, en þar sem flestir áttuðu sig á því að um gjörning væri að 

ræða tóku þeir nær öllu sem hljómsveitin sagði með fyrirvara.40 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vörusvik eða lygi? 

3.1 Hvaða áhrif hefur fölsk markaðsetning? 
Eftir ævintýri Oobah Butler segist hann ekki treysta vefsíðum eins og TripAdvisor. Þess í 

stað tekur hann mark á meðmælum vina sinna og fjölskyldu, en annars kýs hann hið 

óvænta – að vita ekki neitt um ætlaðan áfangastað.41 Það kemur ekki á óvart að Butler 

treysti ekki TripAdvisor nú þegar hann veit af fölskum ummælum, ásamt því að hafa tekið 

þátt í að skrifa þau. Ef við vitum sannleikann, erum við þá ekki líklegri til þess að forðast 

lygina – líkt og málshátturinn segir „brennt barn forðast eldinn“. Þó svo að við vitum betur, 

gæti þá verið að við trúum lyginni vísvitandi?  

Vísindamenn álykta að lygi sem hegðunarform hafi orðið til stuttu eftir tilkomu 

tungumáls. Listin við það að ráðskast með aðra án þess að beyta líkamlegu afli er talin hafa 

sýnt fram á forskot til makaleitar og samkeppnis um auðlindir, svipað og þróun villandi 

aðferða í dýraríkinu eins og t.d. felulitir.42 Siðfræðingurinn Sissela Bok heldur því fram að 

 
40 Kristín Ólafsdóttir. „Undarlegt útspil Hatara rétt fyrir úrslit Söngvakeppninnar“, Vísir, 2. mars 2019. Sótt 
15. nóvember 2019 af https://www.visir.is/g/2019190309846 
41 Butler, Oobah, „Pick Yourself Up, Dickhead!“, bls.15. 
42 Bhattacharjee, Yudhijit. „Why We Lie: The Science Behind Our Deceptive Ways“, National Geographic, 
júní 2017. Sótt 15. nóvember 2019 af https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/06/lying-hoax-
false-fibs-science/ 
 

Mynd 7: Söngvarar Hatara halda á kolsýru vatni  
frá aðalstyrktaraðilanum SodaDream® 
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lygin sé einfaldasta leiðin, samanborin við aðrar leiðir, til þess að öðlast völd. Þar sem lygi 

hefur verið viðurkennd sem hluti af mannlegu eðli, hafa félagsvísindamenn og 

taugasérfræðingar reynt að lýsa orsökum hegðunar með spurningum eins og;  „Hvernig og 

hvenær lærum við að ljúga?“, „Hver er sálfræði- og líffræðileg undirstaða óheiðarleika?“ 

og „Hvar drögum við línuna?“.43 Samkvæmt rannsóknum hafa vísindamenn komist að því 

að við í auknu mæli erum tilneydd til að trúa lyginni. Niðurstöður benda til þess að 

tilhneiging okkar til að blekkja aðra og varnarleysi okkar gagnvart blekkingum hafi 

stóraukist með tilkomu samfélagsmiðla – „Geta mannsins til að aðgreina sannleika frá lygi 

er undir áður óþekktri ógn“.44 Þannig má velta því fyrir sér hvort sumt fólk í dag, sé orðið 

of hrætt við að skera sig úr hópnum, til þess að geta verið sá sem lítur lygina gagnrýnum 

augum? 

Það sem er einnig innbyggt í okkar mannlega eðl eri að forðast það sem er 

óþægilegt og því eltum við það sem lætur okkur líða vel – eins og hamingja í kókflösku, 

skjannahvítar tennur eða sú upplifun að borða á besta veitingastað Lundúna.45 Svo lengi 

sem einhverjir kaupa lygina, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað, heldur þessi 

starfsemi áfram. En þrátt fyrir það að flestir reyni að forðast óþægilegar aðstæður liggur 

ákveðin þversögn í því að trúa lyginni vísvitandi. Því þegar sannleikurinn lítur dagsins ljós 

getur staða þess sem henni trúir verið heldur óþægileg, samanber skömmin sem 

konungurinn fann fyrir í sögunni Nýju fötin keisarans. Á Facebook-síðu Beacons 

gleraugnanna hefur ummælum fækkað því nokkrir einstaklingar hafa eytt því sem þeir 

sögðu, mögulega sökum skammar.  

3.2 Þegar lygin vindur upp á sig 
Eftirmálar The Shed at Dulwich voru blaðamanninum Oobah Butler í hag, þar sem saga 

hans naut þvílíkra vinsælda. Í dag ferðast hann um heiminn og flytur fyrirlestra um The 

Shed á ráðstefnum ásamt því að ræða falsfréttir og falskar markaðsetningar.46 Það sama á 

við um Zillu van den Born og í raun öll dæmin sem nefnd hafa verið, þar sem þau hafa öll 

vakið mikla athygli og umræðu. Það er eins og lygin hafi ekki meiri afleyðingar en svo að 

 
43 Sama heimild. 
44 Sama heimild. 
45 Nicholson, Nigel, „How Hardwired Is Human Behavior?“, Harward Business Review, júlí/ágúst 1998. Sótt 
15. nóvember 2019 af https://hbr.org/1998/07/how-hardwired-is-human-behavior 
46 Butler, Oobah, „Prologue to Prologue“, bls. 4. 
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fólk geti jafnvel hagnast á henni og þeir sem trúa henni skammist sín, en sú skömm fellur 

síðan í gleymskunnar dá. 

Lokaorð 

Það eru margir þættir sem eiga í hlut þegar kemur að því að markaðsetja ekki neitt.  

Í upphafi ritgerðarinnar var farið yfir samband neytendans við söluvöru með 

Vinnugildiskenningu Karl Marx undir handleiðslu og söluvaran skoðuð út frá notagildi og 

skiptagildi hennar. Í ljós kom að til þess að kapítalísk framleiðsla skapi virði söluvörunnar, 

þarf notagildi hennar að birtast í þörf, löngun eða þrá neytendans. Í framhaldi af því var 

kafað dýpra í blætiseðli vörunnar og hvernig það hylmir yfir samskiptum okkar við 

vinnandi fólk á bakvið vöruna þ.e. við kaupum söluvöruna en ekki vinnuna. Það mætti 

segja að neyslublæti væri leið skiptagildis til þess að búa til notagildi. Neyslublætið er 

síðan þær væntingar sem skapast hjá okkur um vöruna út frá því sem við sjáum í 

markaðsherferðum sem ætlað er að mynda þörf hjá neytanda. Þannig myndast 

ofurraunverulegur heimur vörunnar, eða sá veruleiki þar sem munurinn á milli 

glansmyndar vörunnar og hinnar raunverulegu vöru er óskýr. Til þess að búa til 

neyslublæti leita mörg fyrirtæki til áhrifavalda, því eins og staðan er í dag treysta flestir 

markhópar einstaklingum fram yfir fyrirtæki. Áhrifavaldurinn býr yfir þeim galdramætti er 

nefnist snertigaldur, sem lýsir sér þannig að hluturinn eða varan sem hann snertir hefur 

áhrifa á kaupandann. Kaupandinn stendur í þeirri trú að með tiltekinni vöru færist hann nær 

áhrifavaldanum eða jafnvel líkist honum á einn eða annan hátt. 

Til þess að lygi gangi upp þarf að vera einhver grunnur til staðar, lygi er þannig 

ávallt byggð á sannleika. Ferlið frá hugmynd til „afurðar“ var rakið með dæmum eins og 

The Shed at Dulwich, Beacons Iceland og SodaDream®. En öll þessi dæmi eiga það 

sameiginlegt að vera gerð í þeim tilgangi að vekja máls á nútímavandamálum á borð við 

falsfréttir, vinnuálag og neysluhyggju. 

Þegar litið er til baka er eitt dæmi sem stendur upp úr í huga höfundar en það er 

sagan um Nýju fötin keisarans. Það sem sat fast í höfundi við skrif þessarar ritgerðar var að 

saga H.C. Andersen var skrifuð fyrir um 182 árum. Sagan á svo sannarlegavið enn þann 

dag í dag og hægt að bera hana saman við flest öll dæmin sem tekin vöru fyrir í ritgerðinni. 

Höfundur velti því fyrir sér hvort staðan hafi ávallt verið eins og í sögunni, að hræðslan við 

það að vera öðruvísi beri sannleikan ofurliði. Til þess að fá svar við þeim pælingum fór 
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höfundur lengra aftur í tímann og rýndi í upphaf lyginnar. Kom í ljós að lygin er rótgróin í 

hinu mannlega eðli svo sjálfsagt hefur sagan um Nýju fötin keisarans endurtekið sig í 

gegnum aldirnar.  

Til þess að markaðsetja og selja vöru sem er ekki til þurfa ákveðnir þættir að vera 

til staðar. Í fyrsta lagi þarf að búa til notagildi í ímyndaðri vöru svo það sé þörf á henni og 

neytandinn finni fyrir löngun eða jafnvel þrá eftir henni. Þar næst er æskilegt að mynda 

ofurveruleika vörunnar í gegnum samfélagsmiðla til þess að ná til markhópsins, án þess að 

það eigi sér stað í raunveruleikanum – það spillir ekki fyrir að fá áhrifavald með sér í lið til 

að auka ennþá meiri þrá í neytandanum. Síðast en ekki síst væri sniðugast að setja upp 

samfélagsmiðlaleik, sem er sú aðferð sem þykir skila hvað mestum hagnaði og er notuð í 

talsverðu mæli í dag, þegar fyrirtæki henda í Facebook eða Instagram leik. Þá birtist varan 

þín í sögum hundraða ef ekki þúsunda manna þér að kostnaðarlausu, sem sagt frí 

markaðsetning. Það að geta logið að fólki í gegnum vini þess á samfélagsmiðlum er 

markaðstækni sem seint verður metin til fjár. 
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