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Ágrip 
Ritgerðin fjallar um rannsókn á viðhorfi almennings til álvera í landinu, hvort hægt  sé 

að hafa áhrif á viðhorf fólks og loks með hvaða hætti.  

Í fræðilega hlutanum er farið í hugtökin viðhorf og áhrifahópar og víddir þessara 

hugtaka. Skoðað hvað hefur áhrif á mótun viðhorfs og þar er skoðað áhrifafólk (e. 

Opinion leaders) og þann mikilvæga þátt sem höfundur telur það hafa á fólkið. 

Höfundur skoðar útfrá fræðum markaðssamskipta með hvaða hætti væri hægt að 

hafa áhrif á viðhorf fólks og hvaða aðferðum væri best að beita. Farið er yfir helstu 

þætti sem þurfa að vera tilstaðar til þess að upplýsingar sem veittar eru til 

almennings séu að þeirra mati áreiðanlegar og hvaða hlutverki áhrifafólk gegnir í 

þeim málum. 

Farið er yfir helstu niðurstöður spurninga könnunarinnar en notast var við 

meigindlega aðferð. Þá var spurningalisti lagður út á samfélagsmiðilinn facebook þar 

sem óskast var eftir að ná til breiðs hóps svarenda með mætti samfélagsmiðilsins 

facebook. Mig langaði að sjá virkni samfélagsmiðla, en mikið hefur verið fjallað um 

umfang þeirra í stafrænum hluta námsins. Úrtakið myndar sig sjálft við dreifingu á 

samfélagsmiðlinum þar sem þátttakendur svara könnuninni og dreifa henni áfram. 

Alls svöruðu 283 einstaklingar spurningalistanum og benda niðurstöður til  þess að 

stór hópur fær upplýsingar um áliðnað í fréttum og frá samfélagsmiðlum sem hjálpar 

þeim að mynda sér skoðanir á álverum. Þá hafa svarendur áhuga á að vita um 

starfsemi álvera og finnst ekki að álverin skipti þau ekki máli. Upplýsingar virðast ekki 

vera nógu aðgengilegar og segja svarendur að upplýsingar um álver sé best að fá frá 

sérfræðingum í umhverfismálum.  

Í svöruninni sést hvernig einstaklingar á aldrinum 20-35 ára upplifa að aðgengi 

upplýsinga sé lítið og áhugi þeirra á álverum og starfsemi þeirra er einnig minna en 

öðrum aldurshópum. Farið er yfir hvernig nálgast mætti þennan markhóp betur og að 

lokum eru lagðar fram tillögur til úrbóta útfrá þeim nálgunum sem höfundur telur 

líklegar til árangurs í markaðssamskiptum milli álvera landsins og almennings. 
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Abstract 
The purpose of this research is to see what people´s attitude and believes are based 

on.  

Can they be affected by using strategic marketing communications?  

In the theoretical part I will take you through the definitions of attitude and beliefs, 

opinion leaders and what distinguishes them. 

I will try to detect in what way it is possible to use marketing communications to 

change attitudes towards the aluminum industry in Iceland. The theoretical part will 

take you through some of the criteria needs to for fill a strategy in marketing to be 

successful in changing attitudes and beliefs towards a company or a brand.  

The research was done using quantitative method using the social media page 

Facebook. I wanted to see the effect of sharing in social media, as it is also a part of 

my strategy for the aluminum industry to reach the target group through Facebook or 

other social media platforms.  

The questions are based on where people get their information about the industry, 

what their attitudes are based on, if they are willing to learn more about the industry 

or if it they do not care to know anything about the aluminum industry in Iceland. 

The age groups are divided into three groups from the age 20-35, 35-55 and 55 and 

older. 283 individuals took part in the research, quite even participation between men 

and woman with different education backgrounds. 
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Formáli 
Þessi ritgerð er 14 ECTS eininga lokaverkefni mitt í 180 ECTS eininga námi á 

Viðskiptasviði með áherslu á markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst. Verkefnið 

var krefjandi og kallaði stöðugt á nýjar nálganir. Það hefur því verið mjög lærdómsríkt 

að vinna með það bæði með tilliti til fræðilegrar nálgunar en einnig það að takast á 

við þær hindranir sem upp komu á leiðinni. 

Vinna við verkefnið hófst í byrjun árs 2016 og var unnin fram að vori.  

 

Ég vil þakka vinnuveitanda mínum fyrir veittan stuðning við val á viðfangsefni og 

góðan skilning á þeirri vinnu sem verkefni kallaði á. Sérstakar þakkir fá foreldrar mínir 

og John fyrir ómældan stuðning á meðan á þessu stóð og einnig leiðbeinandinn minn  

Katrín Pálsdóttir sem hefur reynst mér vel, verið mér innan handar og leiðbeint mér í 

gegnum þetta ferli að skrifa lokaritgerð.  

 

Ég vil ljúka þremur lærdómsríkum árum með þessari setningu frá Philip Kotler sem 

hefur að svo mörgu leiti haft áhrif á það sem ég tek með mér frá þessum tíma við 

Háskólann á Bifröst. 

 

 

 

 

“Mikilvægast er að sjá fyrir að hverju neitendur hallast, og vera á undan þeim”                  

(Kotler P, 2005). 
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1.Inngangur 

Álver hafa verið áberandi í fjölmiðlum undanfarið ár og vakti það áhuga minn, (ruv.is, 

2016). Viðfangsefni ritgerðarinnar eru álverin í landinu og viðhorf fólks til þeirra. 

Fyrirtæki á markaði vinna stöðugt að því að byggja upp góða ímynd sem myndar gott 

viðhorf fólks til starfseminnar. Þetta er gert með ýmsum hætti og öflugt markaðsstarf 

skilar oft góðum árangri. Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á viðhorf fólks til álvera í 

landinu og á hverju viðhorfið byggist. Hvaðan upplýsingar koma og hvernig það 

myndar afstöðu útfrá þeim upplýsingum sem það fær. Ritgerðinni er ætlað að sýna 

fram á með hvaða hætti álverin geta haft áhrif á viðhorf fólks með þeim hætti að það 

styrkir ímynd álveranna og myndar traust almennings til álveranna. 

 

1.1 Val á viðfangsefni 
Við val á viðfangsefni lagði höfundur áherslu á að fara útfyrir þægindarammann og 

finna efni sem tengdist námsefninu, en á sama tíma kallaði á nýjar nálganir. Umræða 

um álver hefur verið sýnileg undanfarin ár af fleiri ástæðum en sem dæmi var 

fyrirhuguð stækkun álversins í Straumsvík á sínum tíma, langvarandi kjaradeila á 

sama stað hefur nú staðið yfir i rúmt ár og svo hafa umhverfismál lengi verið umdeild. 

Höfundi þótti athyglisvert að vita hvernig almenningur myndaði skoðanir sínar á 

álverum landsins af þeirri ástæðu að umræðan virðist einhliða, þ.v.s. að miklu leiti 

byggjast á því sem fjallað er um í fréttum og almenn umræða meðal fólks. Spurningin 

vaknaði þá hvort að þessar upplýsingar væru réttar eða hvort að upplýsingar og 

skoðanir gengi manna á milli, maður til manns (e. word of mouth).  Hvernig áhrifafólk 

gæti haft áhrif með sínum skoðunum og hvort hægt væri og eðlilegt væri að 

forsvarsmenn áliðnaðar væru þátttakendur í því að miðla réttum upplýsingum. Í 

framhaldi var svo spurningin hvort almenningur hefði áhuga á upplýsingum um 

áliðnað og hvaðan upplýsingarnar ættu að koma til þess að þær þættu áreiðanlegar. 

 

 

1.2 Forsaga rannsóknarinnar 
María Guðrún Árnadóttir ( 2012) nemandi við Háskóla Íslands skrifaði BS lokaritgerð 

um ímynd Álversins í Straumsvík.  

Fullyrðingin ,,álverið í Straumsvík er mengandi” svöruðu 26% svarenda að þeir væru 

mjög sammála, 29% frekar sammála, 21% frekar ósammála og 2 % ósammála, 22% 

tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Þessi spurning vekur áhuga hjá mér bæði vegna þess hversu jöfn dreifing svaranna 

er við þessari spurningu og hvort aukin samskipti milli álveranna og almennings gæti 

breytt viðhorfi fólks. 
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  Í framhaldi af þessari rannsókn langar mig að vita hvernig viðhorfið er í dag og hvort 

bæta megi ímynd álvera með því að hafa áhrif á viðhorf fólks útfrá fræðum 

markaðssamskipta. 

Aukið upplýsingaflæði til almennings gæti átt þar stóran þátt og með réttri nálgun á 

þann hóp sem þarf að eiga samskipti við telur höfundur að hægt sé að hafa áhrif á 

núverandi viðhorf. 

Það sem rannsóknin frá 2012 benti á var að almenningur upplifir álverin bæði 

umhverfis- og sjónmengandi. Ég tel að bæta megi ímynd álvera með breyttu viðhorfi, 

auknu aðgengi að upplýsingum um starfsemi þeirra og kynningu á því sem álver 

landsins eru að gera.  

 

 

1.3 Markmið og rannsóknarspurning 
Í þessum kafla mun ég fara yfir helstu markmið rannsóknarinnar og hverju 

rannsóknarspurningunni er ætlað að svara og hvers vegna ég hef valið að taka 

þessa nálgun. 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um viðhorf íslendinga til álvera í 

landinu, á hverju viðhorfin byggjast og hvort hægt sé að hafa áhrif á viðhorf fólks með 

beitingu markaðssamskipta.  

Rannsóknin byggist á fræðum markaðssamskipta og eru því spurningar lagðar fyrir 

hóp íslendinga á Facebook. Stafrænir miðlar eru stór þáttur af markaðsstarfi 

fyrirtækja í dag og hefur þróun síðastliðin ár haft áhrif á samskiptaleiðir  fólks. Með 

tilkomu snjalltækja og samfélagsmiðla þótti höfundi við hæfi að nota kraft 

samfélagsmiðla til þess að ná í svarendur fyrir rannsóknina. 

Í ritgerðinni er greint frá því hvaða grunnþættir samkvæmt markaðsfræðilegum 

kenningum þurfa að vera til staðar í fyrirtæki til þess að fólk hafi gott viðhorf til 

starfseminnar. Skrifin munu einnig spegla þá þætti sem hafa áhrif á og mynda viðhorf 

til starfsemi eða fyrirtækis. Í ritgerðinni er greint frá því hvernig áhrifahópar virka og 

hvernig áhrifafólk hjálpar öðrum að mynda sér skoðanir á viðfangsefnum. Höfundur 

vill vita hvað einkennir áhrifafólk og hvernig hægt sé að bera kennsl á þessa 

einstaklinga. Eða jafnvel enn frekar hver eru árangursviðmið þess að nota áhrifafólk í 

markaðsaðgerðum. Í næsta kafla verður farið yfir uppbyggingu ritgerðarinnar og þá 

þætti sem hún inniheldur.  
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1.4 Uppbygging ritgerðar 
Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að fjallað er um fræðileg hugtök sem 

tengjast viðhorfi fólks, hvernig þau eru skilgreind og hvernig viðhorf myndast. Farið er 

yfir þá áhrifaþætti sem mynda viðhorf, hvort hægt sé að hafa áhrif á viðhorf, með 

hvaða hætti og hvernig nýta megi markaðssamskipti til þess að móta 

upplýsingastefnu. Þá eru gefin dæmi úr bókum höfunda sem hafa tekið fyrir 

greiningar á viðhorfi neytenda, mætti áhrifafólks og sett fram módel sem nýta má við 

stefnumótun kynningar herferðar. Farið er yfir þá þætti sem lúta að greiningu viðhorfs 

og þeim lýst hverjum fyrir sig. 

Síðari hluti ritgerðarinnar greinir frá framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum, 

gangasöfnun og gangagreiningu, þá eru niðurstöður dregnar saman við fræðilega 

umræðu. Að lokum hef ég sett upp tillögu kafla þar sem ég set fram tillögur um hvað 

álverin gætu gert útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilega kaflanum. Í næsta 

kafla fer ég stuttlega yfir álverin í landinu og greini frá starfsemi þeirra. 

 

1.5 Um álverin í landinu 
Í þessum kafla mun ég fjalla stuttlega um álver landsins hvert um sig og gera skil á 

helstu atriðum er snúa að starfsemi þeirra. 

 

Á Íslandi eru í dag þrjú fyrirtæki sem starfa við áliðnað, það eru Rio Tinto Alcan í 

Straumsvík, Norðurál á Grundartanga og í Helguvík og Alcoa Fjarðarál á Reyðarfirði. 

Árlega eru framleidd um 800.000 tonn á ári á Íslandi samanborið við 

heimsframleiðslu sem eru um 40 milljónir tonn á ári.  

Álverin eru atvinnuskapandi fyrir þjóðina en hjá fyrirtækjum í greininni starfa um 1500 

starfsmenn (Samtök iðnaðarins, 2009). Auk þess sem fjölmörg afleiðustörf hafa 

skapast fyrir verktaka og önnur fyrirtæki sem þjónusta áliðnaðinn. 

Áliðnaður í landinu er umdeildur og þá helst vegna þess hversu mikil raforka fer í 

framleiðslu og hvaða áhrif það hefur á auðlindir þjóðarinnar en einnig um það hversu 

mikil mengun fylgir slíkri framleiðslu. 

Stærri raforkukerfi með meiri sölu til orkufreks iðnaðar hefur leitt til lækkunar á 

raforku á almenna markaðinum. Raforkuverð til heimila hefur að jafnaði lækkað um 

30% frá árunum 1997, sem að stórum hluta má skýra með auknu umframafli frá 

orkufrekum iðnaði sem sinnir afltoppum á almenna markaðinum samkvæmt skýrslu 

Atvinnu Lífsins Skóla um raforkuverð á Íslandi á árunum 1997-2008. (Samtök 

iðnaðarins, 2008). 
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1.5.1 Rio Tinto Alcan 
Álverið í Straumsvík er rekið af Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. Sem er hluti af Rio Tinto 

Alcan, einum stærsta álframleiðanda í heimi. Verksmiðjuheiti álversins er ISAL. (Rio 

Tinto Alcan, 2016). 

Fyrirtækið framleiðir hágæðaál eftir óskum viðskiptavina auk þess að framleiða 

fjölmargar málmblöndur í mismunandi stærðum, alls um 200 vörutegundir. Álið er 

notað fyrir byggingaiðnað, prentplötur, umbúðir og bifreiðar. Stærsti viðskiptavinur 

ISAL er í Þýskalandi en einnig eru aðrir viðskiptavinir í öðrum löndum.  

Álframleiðsla krefst mikillar raforku og fyrir 190.000 tonna árlega framleiðslu notar 

ISAL tæplega 3.000 gígavattstundir eða um 18% af allri raforku sem notuð er á 

Íslandi.  

Starfsleyfi var gefið út af Umhverfisstofnun árið 2005 og gildir til 1.nóvember 2020. 

Umhverfisstofnun er jafnframt eftirlitsaðili fyrirtækisins. (Rio Tinto Alcan, 2016). 

  

 

1.5.2 Norðurál 
Norðurál er í eigu Century Aluminium sem er með höfuðstöðvar í Chicago Illinois í 

Bandaríkjunum. Century Aluminium á fjögur önnur álver í Bandaríkjunum. (Norðurál, 

2016). 

Í ágúst árið 1997 var tekin fyrsta skóflustungan fyrir nýju álveri á Grundartanga, 14 

mánuðum síðan var fyrsta kerið gangsett. 

Framleiðslugeta Norðuráls er í dag um 312.000 tonn af áli og er Norðurál eitt stærsta 

iðnfyrirtæki á Íslandi. (Norðurál, 2016). 

 

 

1.5.3 Alcoa Fjarðarál 
Álver Alcoa Fjarðaráls á Reyðarfirði er stærsta álver landsins. Hjá Fjarðaráli eru 

árlega framleidd um 344.000 tonn af áli og álblöndum. 

Álið sem unnið er hjá Fjarðaráli er aðallega notað til framleiðslu á vörum fyrir 

bygginga- og samgönguiðnað auk þess til framleiðslu á álfelgum og 

háspennustrengjum. Ekkert annað iðnfyrirtæki á landinu flytur út framleiðslu vörur í 

meira magni. (Fjarðarál, 2016). 
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2.  Skilgreining hugtaka 

Hvað er viðhorf? (e.Attitude and beliefs). 

“Attitudes decribe a persons´s relatively consistent evaluations, feelings, and 

tendeses toward an object or idea”. (Kotler P. og fl. 2008). 

 

Viðhorf myndast út frá tilfinningum eða skoðunum sem einstaklingur myndar, byggt á 

upplýsingum sem hann hefur fengið eða safnað um ákveðið efni. Þær tilfinningar 

sem einstaklingurinn finnur út frá þeim upplýsingum mynda viðhorf hans til sama 

efnis.  

Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á þær upplýsingar sem við söfnum daglega 

um hina ýmsu þætti og myndum skoðanir út frá. Sem dæmi er ekki óalgengt að 

skoðanir og viðhorf gangi kynslóða á milli. Þær byggja þá oft á þeim upplýsingum 

sem einstaklingur hefur safnað í uppvextinum frá fjölskyldu. Aðrir áhrifa þættir eru 

menningarlegir en það eru oft lærð gildi, skynjun, óskir og hegðun fjölskyldumeðlima 

eða annarra mikilvægra fyrirmynda. Félagslegir áhrifa hópar eru sem dæmi vinir, 

samstarfsmenn, samnemendur, maki eða tengdafjölskylda. Þetta eru oft hópar sem 

einstaklingurinn velur sér út frá sameiginlegum gildum og skoðunum. Sameiginlegir 

þættir geta verið, menntun, starf, tekjur, aldur eða aðrar breytur. Þá getur 

stéttarskipting verið stór áhrifaþáttur. 

Ólíkar víddir hópa má skipta í þrennt, (e.membership groups) er sá hópur sem 

einstaklingur tilheyrir út frá gildum og skoðunum, einnig sá hópur sem hefur áhrif á 

skoðanir. Væntinga hópurinn (e. Aspirational groups) sá hópur sem einstaklingurinn 

óskar að verða hluti af (e. Reference groups) er sá hópur sem ber saman 

upplýsingar og myndar viðhorf og hegðun út frá þeim. 

Þeir áhrifaþættir sem byggja á persónuleika eru einnig útfrá fleiri breytum og geta 

verið mismunandi eftir því hvar í lífsferlinu einstaklingurinn er. Þá geta þeir þættir  

verið lífstíll, menntun, aldur, félagslegstaða og fjárhagur. (Kotler og fl. 2012). 

 

“Belief is a discriptive thought that a person has about something based on 

knowledge, opinion or faith”. (Kotler og fl. 2012). 

 

Það sem einstaklingur trúir á, er byggt á vitneskju og skoðunum sem breyta jafnvel 

því sem áður var trú einstaklingsins. Aukin vídd upplýsinga getur því haft áhrif á fyrri 

trú, skoðun og viðhorf. 

 (Kotler, 2005). 
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2.1 Samfélagsleg ábyrgð 
Hugtakið samfélagsleg ábyrgð hefur verið skýrt með ýmsum hætti en stuttlega þá eru 

samfélagslega ábyrg fyrirtæki þau sem ákveða að bæta sína starfshætti og leggja 

meira til samfélagsins en þeim er skylt samkvæmt lögum. (Staðlaráð, 2012). 

Í mörg ár hefur verið hefð fyrir því að fyrirtæki veittu styrki til íþrótta, menningar og 

góðgerðamála, þetta hefur þó breyst. Í dag er ekki nóg að veita styrki heldur þurfa 

fyrirtækin að sýna að þau starfi með þeim hætti að þau geti talist samfélagslega 

ábyrg, þ.v.s að allir þættir starfseminnar séu skoðaðir með tilliti til samfélagsins, 

umhverfisins og öryggis (Staðlaráð, 2012). 

 

 

2.1.1 Ímynd og ásýnd 
Ásýnd fyrirtækisins segir til um hvernig fyrirtækið vill vera út á við, ímynd snýst um 

það hvernig fyrirtækið í raun er skilgreint af almenningi. Góð fyrirtækja ásýnd hefur 

þýðingu fyrir starfsmenn fyrirtækisins og alla þá aðila sem fyrirtækið er háð til þess 

að vera starfandi. Markaðsfræðingar hafa reynsluna af því að það er ekki endilega 

nýir viðskiptavinir eða stærri markaðshlutur sem er það mikilvægasta, til lengri tíma 

litið getur tryggð og arðsemi núverandi viðskiptavina verið mikilvægari. Þetta kallar á 

virka tengslamyndun og trausta fyrirtækja ásýnd þegar unnið er að stefnumótun í 

markaðssamskiptum. Eitt af grunnatriðunum í því að halda núverandi viðskiptavinum 

er að vinna stanslaust með ímynd og tengslanet fyrirtækisins. Tilgangurinn er að gefa 

jákvæða upplifun af fyrirtækinu til lengri tíma sem einnig stendur fyrir sínu þegar á 

reynir. Það er því mikilvægt að greina hvaða upplifun ólíkir markhópar hafa og móta 

stefnu sem tekur mið af því að geta unnið gegn efahyggju. (Keller K.L, 2008). 

 

Markaðssamskipti fyrirtækisins skapa ásýnd en vörur, starfsmenn, merki, auglýsingar 

og þess háttar eru þættir sem hjálpa til við að móta ímynd  fyrirtækisins. Það er 

mikilvægt að skoða þessa þætti sem eina heild þannig að ásýnd fyrirtækja gefi rétta 

mynd af starfseminni. 

 

Samkvæmt Percy og Elliot (2005) getum við skoðað staðsetningu á markaði útfrá 

tveimur spurningum; hver erum við?  og hvað gerum við? Fyrst þurfum við að skoða 

á hvaða markaði fyrirtækið starfar og hverjir eru helstu samkeppnisaðilar þess. Hvað 

fyrirtækið gerir snýst svo meira um að greina og skilja hver rétt staðsetning er fyrir 

fyrirtækið. Hvað getur það boðið uppá? Hvað er það sem aðgreinir fyrirtækið og gerir 

það betra en samkeppnisaðilar á markaðinum. 
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2.1.2 Markhópur 
Markhópur er sá hópur fólks sem ætlað er að ná til með þeim skilaboðum sem er 

verið að senda út. Markhópar geta verið skilgreindir útfrá kyni, aldurs, tekna, 

menntunar og landsvæða svo eitthvað sé nefnt. Útfrá þessum skilgreiningum 

ákveður sá sem boðskapinn sendir hvernig hann setur upp skilaboðin. 

Á hverri klukkustund streymir inn nýtt efni á stafræna miðla sem er okkur 

aðgengilegt. Það verður því sífellt erfiðara að ná til rétta hópsins. Þess vegna verður 

fyrirtækið að þróa stefnu sem kallar á þátttöku neytenda með því að búa til heillandi 

efni sem gefur neytendum einstaka upplifun. (Chaffey og fl., 2012). 

Mikilvægt er að skilgreina markhópinn til þess að geta náð til hans með sem bestum 

árangri. Samskiptunum er líka hægt að beina óbeint að markhóp, sem dæmi í 

gegnum áhrifafólk (e.opinionleaders). (Kotler, 2012). 

 

 

2.1.3 Áhrifafólk (e. Opinion leaders)  
Saga áhrifafólks nær allt aftur til ársins 1948 en þá gátu menn borið kennsl á hvaða 

mátt áhrifafólk (e.opinion leaders) hafði. Bókin “The peoples choice” eftir Lazarfeld, 

Berelson og Gaudet (1948) lýsir rannsókn sem gerð var í tengslum við 

forsetakosningar í Bandaríkjunum árið 1940. Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar var 

sú að fjölmiðlar voru ekki aðal ástæða þess að kjósendur breyttu skoðun sinni á 

meðan á herferðinni stóð. Hvað var það þá sem hafði áhrif?  

 Þegar kjósendur voru spurðir, svöruðu þeir “aðrir einstaklingar”. 

Rannsóknin leiddi í ljós að uppspretta áhrifa frá öðru fólki var umfram allt það sem 

hafði áhrif á breytta skoðun fólks (Lazarsfeld, Berelson og Gaudet, 1948). Svo virtist 

vera sem kjósendur kusu það sem jafningar þeirra kusu. Rannsóknin sýndi einnig að 

það voru einstaklingar sem stunduðu það að leggja fram skoðanir sínar, og að þetta 

áhrifafólk eins og það var kallað, voru ekki þær persónur sem áður var haldið að væri 

áhrifa mikið; áhrifafólk virtist vera tilstaðar í öllum starfsgreinum og á öllum 

félagslegum og fjárhagslegum stigum.  

 Katz og Lazarsfeld (2006) tóku rannsóknina skrefinu lengra með því að 

rannsaka hvað hefur áhrif á áhrifafólkið? Niðurstöður þessarar rannsóknar voru ólíkar 

hinni að því leitinu til að áhrifafólkið sögðu að það sem hefði áhrif á þau væru 

fjölmiðlar. Út frá þessu sáu menn að öll samskipti milli fólks eru hugsanlega net 

samskipta og staðhæfing Lazarsfeld, Berelson og Gaudet (1948) er sú að líta ætti á 

áhrifafólk sem meðlimi hópa sem skipta sköpum í þessum samskiptum. 
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2.1.4 Kennileiti áhrifafólks. 
Þekkt skilgreining áhrifafólks (e.opinion leaders) er eftir Rogers og Catano (1962), 

þeirra skilgreining að þetta eru einstaklingar sem hafa áhrif á ákvarðanir annarra. 

Í þessari skilgreiningu sjáum við að áhrifafólk eru einstaklingar sem hafa áhrif á 

ákvarðanir annarra, eru fyrirmyndir, dáðir af hinum og oft reyna aðrir líkja eftir hegðun 

áhrifafólks. Álit almennings á áhrifafólki er gjarnan að þeir séu fólk með betri 

þekkingu og reynslu. Áhrifafólk getur einnig haft bein áhrif á aðra með ráðleggingum 

og handleiðslu um sem dæmi upplýsingaleit, kaup og notkun. 

 

Skilningur Rogers og Catanos (1962) á áhrifafólki í tengslum við áhrifavaldi á 

einstaklinga eru skýr og nákvæm. 

Höfundur túlkar lýsingu áhrifafólks þannig; áhrifafólk eru  einstaklingar sem búa yfir 

þeim hæfileika að geta haft áhrif á aðra, óháð því hver bakgrunnur þeirra er eða 

staða. Áhrifafólk eru einstaklingar sem maður vill líkjast, fær ráðleggingar hjá og ber 

sig saman við. 

 

 
2.1.5 Þátttaka einstaklinga og WOM  
Árið 1984 var sagt að 80% af öllum þeim kaupákvörðunum sem neytendur tóku voru 

af áhrifum frá öðrum og þeirra tillögum eða meðmælum. Áhrifafólk stendur á bakvið 

mjög stóran hluta af þessum mannlegu samskiptum. (Richins og Root-Shaffer, 

1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Mynd	1	:	Opinionledership	Model	with	Three	WOM.	Factors,	Rechins	og	Root-Shaffer	1988.	
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Áhugi almennings um vöru, þjónustu eða starfsemi myndar spennu og áhuga sem 

þarf að miðla áfram  með meðmælum og reynslu. Þetta skýrir að vissu leiti af hverju 

áhrifaleiðtogar verða til, samkvæmt Rechins og Root-Shaffer (1988). Rannsókn 

þeirra sýndi fram á að mikill áhugi og þátttaka geta leitt til vöruspjalls eða samræðna 

um vöru, þjónustu eða starfsemi. En ekki til áhrifaleiðtoga, til þess að áhrifaleiðtogar 

verði til þarf neytandinn að vera virkur þáttakandi í viðfangsefninu sem er ekki 

eingöngu bundinn við þátttöku vegna einhverra aðstæðna þar og þá. Þátttaka við 

ákveðnar aðstæður sem eru ekki endurtekin athöfn heldur tilfallandi og sjaldan mun 

eingöngu leiða af sér bein samskipti (e. Word of mouth) sem ekki er hægt að tengja 

við áhrifafólk. Ef áhrifaleiðtoginn er ákveðin og tryggur þátttakandi um viðfangsefnið  

hefur þetta áhrif á hversu trúverðugar upplýsingarnar þykja fyrir þeim sem eru að 

sækjast eftir meðmælum og skoðunum. (Richins og Root-Shaffer, 1988).  

 

 

2.1.6 WOM fært úr  ótengdur (e.offline) spjalli yfir í nettengdur (e. Online) 
spjall. 
Með tilkomu veraldarvefsins og því umhverfi sem okkur býðst nú að vera 

þátttakendur í, hafa samskiptin breyst töluvert. Höfundar bókarinnar Social media 

marketing, (Tuten og Solomon, 2013) skrifa að rafrænt WOM hefur orðið til með 

stafræna umhverfinu, WOM hefur aðlagað sig að veraldarvefnum.  Þetta hefur haft í 

för með sér að skoðanaskipti, meðmæli og vöruspjall er mun árangursríkari. Þau 

kynna einnig til leiks hugtakið “word of mouse”, sem bendir til þess að til að koma 

skoðunum, meðmælum og kvörtunum á framfæri þarf ekki meira en eitt klikk á 

músina. 

Ef við skoðum aðeins nánar hver munurinn á þessum samskiptum WOM og e-WOM 

er, þá sjáum við að það er töluverður munur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd	2:	WOM	og	eWOM	

 

Persónulegt	WOM	 eWOM	 		 		

augnlit	til	augnlits	 á	vefnum	 		 		

munnleg	 		 Skrifleg	 		 		

nafngreind	 		 geta	verið	nafnlaus	 		

gleymast	fljótt	 netið	man	allt	,	þangað	til	fjarlægt	

berst	hægt	 		 berst	mjög	hratt	 		

erfitt	að	mæla	 Mælanlegt	 		 		
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Þessi samanburður sýnir okkur að eWOM getur borist mun hraðar en WOM af því að 

þau samskipti eiga sér stað á veraldarvefnum. Það er mjög mikilvægt að fyrirtæki geti 

gert mælingar á virkni notenda og er vefurinn kjörinn til þess. Það að netið gerir 

notendum kleyft að vera nafnlaus auðveldar mögulega notendum að vera neikvæð 

eða leggja fram sínar kvartanir (Tuten og Solomon, 2013). 

Þá eru upplýsingar varðveittar til langs tíma á vefnum í andstæðu við munnleg 

samskipti sem eru sveiflukenndari, geta breyst og gleymst. 

  

2.2 Sálfræðilegir þættir 
Daglega verða einstaklingar fyrir miklu magni upplýsinga á ýmsu formi. Þetta geta 

verið auglýsingar, tilkynningar, fréttir, samræður eða hverskonar upplýsingar um 

hvaða efni sem er. Það er samkvæmt fræðum Philip Kotler að eðli okkar að sigta úr 

þessu upplýsingaflæði (e.selective attetion). Þegar það á sér stað er tilhneiging 

einstaklingsins að rangtúlka það sem er sorterað út með þeim hætti að það styðji 

þær skoðanir sem einstaklingurinn trúir á (e.selective distrortion). Þannig varðveita 

það sem er jákvætt sem lagt er fram, um sem dæmi fyrirtæki eða vörumerki sem 

einstaklingurinn er hlynntur og gleyma jákvæðum þáttum í garð samkeppnisaðila 

fyrirtækisins sem einstaklingurinn er hlynntur. 

(Kotler, 2005). 

 

Til þess að breyta viðhorfi eða skoðun þarf því að kenna einstaklingnum að skynja 

aðra þætti en það sem hann er vanur. Þetta er hægt að gera með örvun, 

vísbendingum, kalla fram viðbrögð og stuðning við upplýsingar.  

Þetta eru allt þættir sem markaðsfræðileg nálgun styður í heildar markaðssetningu. 

Það er því lykilatriði að veittar upplýsingar séu sniðnar að réttum hópi, gefi þau 

skilaboð sem óskað er eftir að koma á framfæri og nota til þess alla þá þætti sem 

hafa áhrif. (Kotler,  2012). 

 

3. Beiting markaðssamskipta 

Þau skilaboð sem fyrirtæki vill senda frá sér eru því mikilvægur þáttur, en einnig hvað 

þau eiga að segja. Fyrirtæki þarf því að skilgreina til hvaða hóps hann vil ná og 

hverju hann vil koma til skila þannig að það styðji þau viðhorf sem ætlast er til að 

myndist út frá gefnum upplýsingum. (Keller, 2008 ). 

 Niðurstöður rannsóknar Maríu Guðrúnar Árnadóttur (2012) sýna að eldri hópur 

þátttakenda hefur meira umburðalyndi gangvart álverinu í Straumsvík og má það 

mögulega rekja til þess að annað viðhorf var til álvera á þeim tíma sem sú kynslóð 

ólst upp.  
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Samskipta rannsakendur segja að greina þurfi félagslega uppbyggingu í því umhverfi 

sem eiga á samskipti við. Þeir líta svo á að samfélagið sé skipt niður í klíkur 

(e.cliques), minni hópa þar sem meðlimir eiga samskipti hvorn við annan.  Það sem 

einkennir meðlimi í hverri klíku eru sameiginlegar skoðanir og viðhorf sem þeir geta 

átt samskipti um en á sama tíma einangrast klíkan við þessar hugmyndir og hleypir 

ekki nýjum hugmyndum að.  

Þetta sé þó hægt að hafa áhrif á með því að tengjast aðila sem tengist fleiri en einni 

klíku án þess að tilheyra neinni sérstakri, þessir aðilar eru kallaðir (e.liaisons). Það 

eru fleiri skref sem fyrirtæki geta tekið til þess ná samskiptum við markhópa sína, 

með því að beita einstaklings áhrifum (Kotler og fl. 2012). 

 
 

 
3.1 Þróun og kynslóðir 
Í þessum kafla mun ég fjalla um mismunandi kynslóðir, þau tæknitímabil sem þær 

tilheyra og notkun þeirra á internetinu í dag. 

 

Kynslóð X  eru einstaklingar fæddir á árunum 1966-1976. Þessi kynslóð voru oft börn 

fráskyldra foreldra og biðu oft sjálf með að stofna fjölskyldu og taka þeirri ábyrgð sem 

því fylgir ekki léttúðlega. Þessi kynslóð fagnar fjölbreytileika og einkennist af 

frumkvöðlastarfsemi í meiri mæli en aðrar kynslóðir. 

Kynslóð Y eru einstaklingar fæddir 1977-1990. Þessi kynslóð fór af stað með 

internetinu og tækninni og kallar stanslaust eftir nýsköpun og aukinni þróun. Þessi 

kynslóð mun vera sú sem knýr vaxtar vélina áfram næstu tvo áratugi. Það er erfitt að 

ná til þessa hóps markaðslega séð enda hefur hann verið virkur í tæknilegri þróun og 

öllu því markaðsáreiti sem fylgt hefur þessum breytingum frá upphafi æsku. Kynslóð 

Y sýnir ekki eins mikla vörumerkjatryggð og fyrri kynslóð heldur er opin fyrir 

nýjungum og samkeppnishæfni markaðar. Helsti munurinn á kynslóð Y og X er sá að 

grunngildi kynslóðar Y eru hugmyndafræðileg og samfélagslega meðvituð og laus við 

“hvað fæ ég í staðin” viðhorfið sem einkennir kynslóð X. 

Kynslóð Z  eru einstaklingar fæddir 1991 og seinna. Þessi kynslóð krefst þess að 

vera nettengd allan sólahringinn og mestmegnis á sín samskipti á internetinu og oft 

við vini sem þau hafa aldrei hitt. Þessi kynslóð þekkir ekki heiminn án tækninnar og 

gæti ekki verið án símtækja sinna. Kynslóð Z kýs tölvur umfram bækur og væntir 

þess að fá niðurstöður strax. Kynslóðin hefur skilning á afleiðingum efnahagslegra 

erfiðleika og mun bráðlega vera framarlega við að leysa einhver erfiðustu umhverfis, 

félagsleg og efnahagsleg vandamál sögunnar.  Mögulega stefnir kynslóð Z á 
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starfsframa innan stétta sem ekki eru til í dag. Með aukinni þekkingu og skilning á 

tækninni er þessi kynslóð fær um greiningar og árangursmælingar á stafrænum 

miðlum sem mun verða þróaðri næstu árin. Þekking kynslóðar Z á tækninni mun 

verða mun betri og þróaðri en kynslóðar Y og er það helst að rekja til þess hversu 

tölvuvætt umhverfi þeirra er frá unga aldri (Kotler og fl. 2008). 

 
 
 
3.2  Áhrif og siðfræði 
Það sem fer á milli sendanda og móttakanda þarf að byggjast á heiðarleika til þess 

að móttakandi upplifi að sendandi sé traustsins verður og óhætt sé að veita þessar 

upplýsingar til annarra. Það skiptir því máli að tilgangur skilaboðanna sé til þess 

gerður að fræða og upplýsa, ekki sannfæra eða blekkja. 

Skilgreiningin á  sannfæringu er  “Vel heppnuð áform um að hafa áhrif á annan 

einstakling með beitingu samskipta, við aðstæður þar sem sá er verið er að 

sannfæra hefur eitthvað frelsi líka” (O´Keefe, 2002). 

O´Keefe (2002) segir að þegar hafa á áhrif þarf það að gerast undir ákveðnu frelsi, 

þar sem þvingun geti ekki talist til áhrifa.  

 

 

 

3.2.1 TARES 

                 

Mynd	3:	TARES	Módelið.	
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TARES prófið  var þróað af þeim Baker og Martinsen (2001). Þetta er próf sem 

byggir á fimm meginreglum og ætlað sem leiðarvísir fyrir siðfræðileg áhrif. Fyrsti 

punkturinn T (e.truthfulness), fjallar um sannleikann í skilaboðunum. Hægt er að 

blekkja án þess þó að ljúga. Meginreglan um sannleikann snýst um að ætlun 

áhrifapersónunnar má ekki vera að hún ætli að blekkja, heldur gefa móttakanda sönn 

skilaboð sem hann í raun þarf til þess að taka góða ákvörðun eða afstöðu.  

Annar punkturinn A (e.authenticity), fjallar um áreiðanleika áhrifapersónunnar, og 

snýst um að  hafa heiðarleika og dyggð í tengslum við siðfræði, vera ekta og tryggur 

sinni eigin vöru, siðferðilegt sjálfstæði  og skuldbinda sig meginreglum samfélagsins. 

Þriðju punktur TARES R (e.respect), fjallar um að borin sé virðing fyrir móttakenda, 

með þeim hætti að ekki sé litið á móttakenda sem markmiðið sjálft. 

Fjórði punktur TARES E (e.equity) er réttlæti innihaldsins og réttlæti í því hvernig því 

er áfrýjað. Það þarf að vera samsvar milli áhrifapersónu og móttakenda um 

upplýsingarnar, skilning á þeim, innsýn, vitsmunalegri getu og reynslu. Ekki ætti að 

hafa áhrif á veika einstaklinga. 

Fimmti og síðasti punktur TARES S (e.social responcibility), fjallar um 

samfélagsábyrgð. Áhrifapersónan þarf að vera næm fyrir öðrum einstaklingum, 

velferð þeirra og sýna almannaheilindi þegar litið er á stóru myndina. 

 

Þeir Baker og Martinsen (2001) halda því fram að þessar 5 meginreglur megi styðjast 

við í öllu formi þar sem á að hafa áhrif á aðra. Það þýðir að fyrirtæki getur stuðst við 

þessa punkta til þess að ákveða með hvaða hætti eigi að nota áhrifapersónu í stefnu 

sinni við að ná til síns markhóps. Að hafa áhrif er ekki siðlaust sé það gert með 

réttmætum hætti. Markaðir í dag eru háðir eftirspurn til þess að komast af og 

eftirspurn getur skapast með því að hafa áhrif.  

 
3.2.2 Stafrænir miðlar 
Hin hefðbundna aðferð við markaðssamskipti sem ætluð eru til að ná til fjöldans eru 

einstefnu ferli sem gengur þannig fyrir sig að stofnanir miðla boðskap til stærri hópa 

neytenda ( Hoffman og Novak, 2006). Samkvæmt kenningu Bang (2003) saman 

stendur fjölmiðillinn af sendanda, boðleið og móttakanda. Markaðssamskipti í 

samhengi við þetta eru að sendandi er fagaðili, textinn er staðlaður og móttakendur 

eru dreifðir, ekki skipulagðir. Þetta þýðir að sendandinn miðlar eingöngu boðskap frá 

fyrirtækinu til hvers og eins neytanda, neytandinn er áhorfandinn og það eiga sér ekki 

stað nein samskipti milli sendanda og móttakenda. Þessi samskiptaleið er betur 

þekkt sem sjónvarp, útvarp og dagblöð og er ætlað að tala til markaðs í heild sinni í 

stað þess að skipta markaðinum í hópa. 
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Með tilkomu stafrænna miðla hafa fyrirtæki og vörumerki fengið nýjan vettvang til 

þess að eiga samskipti við neytendur og notendur þessara miðla. Þessi vettvangur 

gefur fyrirtækjum það kleift að sérsníða boðskap sinn og skipta upp markhópnum. 

(Chaffey, 2009). Þetta hefur haft í för með sér að hin hefðbundna markaðsfærsla, 

einstefnu boð frá fyrirtæki til neytenda hefur ekki lengur sömu áhrif á neytendur, þar 

sem fjölmiðlum er stjórnað af gagnvirkni.  

 

Hugtakið gagnvirkni hefur verið skilgreint með ólíkum hætti en samkvæmt Blattberg 

og Deighton (1991) er gagnvirkni leikvöllurinn fyrir einstaklinga og stofnanir til þess 

að eiga samskipti óháð fjarlægð eða tíma. 

 

 

3.3 Samfélagsmiðlar  
Í þessum kafla langar mig að mynda sameiginlegan skilning á því hvað 

samfélagsmiðlar eru, hverrar tegundar þeir eru og hver þróun þeirra er.  Í framhaldi 

mun ég skoða WOM (e.word of mouth) og hvernig það hefur þróast yfir í eWom og 

loks tenginguna milli samfélagsmiðla og vöru/þjónustu.  

 

3.3.1 Hvað eru samfélagsmiðlar? 
Hugtakinu vil ég lýsa þannig; Stafræn þjónusta sem býður uppá allir til allra samskipti 

þar sem innihaldið myndast af notendunum sjálfum.  

 

Þess vegna aðgreinir þessi miðill sig frá hefðbundnum samskiptaleiðum á borð við  

sjónvarp, dagblöð og útvarp sem allt eru dæmi um einstefnu samskipti. 

 

Með tilkomu samfélagsmiðla höfum við einnig kynnst hugtakinu viral dreifing. Þetta er 

einmitt kjarni kraftsins sem samfélagsmiðlar fela í sér. Viral dreifing snýst um það að 

innihald eða efni dreifist um vefinn vegna þess að það hefur áhrif á einstaklinga sem 

þess vegna dreifa því áfram.  

 

Ef við skoðum hugtakið samfélagsmiðlar nánar þá lýsir fyrri hluti hugtaksins þörfum 

einstaklinga að eiga samskipti við aðra einstaklinga og vera félagsleg. Þetta snýst 

um óskir og þarfir  okkar fyrir það að deila því sem gerist í lífi okkar, upplifun, 

skoðunum  og því sem hreyfir við okkur. (Kotler og fl. 2012). 

Hinn hluti hugtaksins miðill lýsir þeim vettvangi sem gerir okkur kleift að seðja þessa 

þörf. Þó svo að hugtakið skiptist til helminga í þessi tvö atriði tel ég að félagslegi 

þátturinn vegi mun meira, þá er þetta mikilvægur punktur í þeirri umræðu um hvort 
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samfélagsmiðlar séu komir til að vera eða ekki. Félagslegi þátturinn og þörf okkar 

fyrir að tjá okkur er til staðar, það er svo bara spurningin hvaða vettvang við notum til 

þess að uppfylla þessa þörf fyrir að deila atburðum í framtíðinni. 

 

Innihald samfélagsmiðla snýst í miklum mæli um einstaklinga og tengingar þeirra við 

aðra einstaklinga. En einnig hefur þróunin verið þannig að samfélagsmiðlar eru orðnir 

mikilvægt verkfæri fyrir fyrirtæki og vörumerki. (Kotler og fl. 2012). 

 

Í hugum margra er samheiti Facebook, samfélagsmiðill, það er líklegt að ástæða 

þess sé hversu mikil notkun Facebook er meðal fólks á landinu og á heimsvísu. 

 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2014) teljast 95% íbúa landsins til reglulegra 

netnotenda. Þetta hlutfall er hæst af öllum mældum notendum í Evrópu. Tæplega 

helmingur tengist netinu á snjallsímum og um 85% fyrirtækja á Íslandi eru með eigin 

vefsíðu. 

Þessi mikla netnotkun gefur til kynna að það er full ástæða til þess að fyrirtæki nálgist 

sinn markhóp með notkun stafrænna miðla. Þá sérstaklega ef markhópurinn er á því 

aldursbili sem notar hve mest stafræna miðla. Þetta hefur þó breyst síðustu ár og við 

sjáum aukningu í notkun internets meðal allra aldurshópa. 

Samfélagsmiðlar eiga þarna stóran hluta af kökunni og eru notendur Facebook alls 

1,55 milljarða. Árið 2013 voru alls 223.720 íslendingar á Facebook. (Statistica, 2016). 

Facebook er þó ekki eini samfélagsmiðilinn og þá má finna í mörgum formum, sem 

mæta ólíkum þörfum notenda. Facebook var heldur ekki fyrsti samfélagsmiðillinn. 

 

3.3.2 Samfélagsmiðla þrenningin 
Í þessum kafla fjalla ég stuttlega um þá ólíku miðla sem internetið býður uppá og eru 

hvað vænlegastir til árangurs fyrir fyrirtæki og vörumerki. 

Samfélagsmiðla þrenningin (e.The social media trinity) sem kynnt er í bókinni The 

social media bible eftir Lon Safko (2010) greinir frá þremur helstu samfélagsmiðlum 

sem fyrirtæki og vörumerki ættu að vera þátttakendur í. 

Blogg er það fyrsta sem hann dregur fram. Orðið er stytting á web-logg sem líta má á 

sem rafræn dagbók þar sem höfundar skrifa og deila á vefnum. Undanfarin ár hafa 

blogg þróast mikið og er finna blogg um það mesta.  

 

Safko (2010) vill einnig meina það að fyrirtæki ættu að nýta sér micro-blogg eða 

betur þekktur vettvangur sem Twitter. 
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Þriðji þátturinn eru samfélagsmiðlar á borð við Facebook og Instagram sem einnig 

eru þeir miðlar sem vaxið hafa hvað mest á undanförnum árum. 

 

Þá er einnig fjórði þáttur í þessu samhengi en það er lokaðir miðlar á borð við 

Snapchat og Whatsapp sem eru að koma sterkt inn og njóta vinsælda í dag. 

 

3.3.3 Frá einum til allra til allra til allra 
Í umfjöllunum um samfélagsmiðla kemur fram að mikil breyting hefur orðið á því 

hvernig við viljum eiga samskipti. Áður voru einstefnu upplýsingar (e.monologue) 

ríkjandi og við meðtókum það sem okkur var fært, í dag sækjumst við eftir 

samskiptum (e.dialouge) (Safko, 2010). Allstaðar sjáum við að fólk vill ekki láta tala til 

sín, heldur við sig. Mikil aukning hefur orðið meðal vörumerkja þar sem þau sækjast 

eftir að eiga samskipti við neytendur á samfélagsmiðlum, #hashtag , líka við og deila 

og jafnvel koma með hugmyndir sem geta leitt til vinninga fyrir þátttöku. Þetta hefur 

verið reynt með mis góðum árangri. Þetta opnar á fjölmörg tækifæri en einnig bjóða 

þessi samskipti uppá margar áskoranir. Þegar margir geta átt samskipti opinberlega 

við þessa aðila öðlast neytendur/notendur meiri mátt gagnvart 

fyrirtækinu/vörumerkinu. Það geta allir með einföldum hætti tjáð sig um reynslu sína 

og upplifun á viðkomandi fyrirtæki, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð. Það er því 

lykilatriði að fyrirtæki standi rétt að samskiptum sínum á samfélagsmiðlum svo þeir 

verði þeim ekki að falli. 

 

3.3.4 Fyrirtæki á samfélagsmiðlum 
Mikilvægt er að þær upplýsingar sem birtar eru á samfélagsmiðlum séu réttar og 

heiðarlegar svo ekki röng vinnubrögð rýri ímynd fyrirtækisins. Þá er æskilegt að 

ákveðinn aðili eða aðilar sjái um færslur og daglega vöktun á síðunni, því mikilvægt 

er að færslum sé svarað sem og að þess sé gætt að ósæskilegar upplýsingar eða 

meiðyrði rati ekki þangað inn án þess að fylgst sé með því. 

Mikilvægt er að starfsmenn hafi frelsi til athafna og geti prufað sig áfram, að þeir læri 

á hvernig best er að eiga samskipti með notkun samfélagsmiðilsins. Æskilegt er að 

ákveðin hópur starfsmanna hafi ábyrgð með síðunni sem hægt er að leita til ef 

þannig aðstæður bera að. Mælitæki til mælingar á umferð á síðuna eru fyrir hendi hjá 

Facebook  og  mælt er með að þau séu notuð en einnig er hægt að nota aðra teljara 

sem dæmi Google Analytics.  Efni síðunnar ætti að vera af almennum toga í formi 

texta, mynda eða myndbrota. Þá má setja upp sérstakar síður fyrir tiltekna viðburði 

eða málefni, þetta getur hentað betur þegar ná á til afmarkaðs hóps. 
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Gæta skal þess að ritstjórnarlegri ábyrgð sé sýnd en á sama tíma að samskipti séu á 

léttu máli sem notendur geta myndað tengingu við. Þá er talið að réttast sé að 

upplýsingar sem veittar eru í ,,Um” (e.about) hluta síðunnar séu birtar með fyrirvara. 

Þetta eru nokkur atriði sem koma fram í skýrslu vinnuhóps um samfélagsmiðla og 

upplýsingamiðla stjórnsýslunnar sem gerð var árið 2012 og nær þá helst til 

samfélagsmiðilsins Facebook. (Stjórnarráð Íslands, 2012). 

 

 

 
3.4 Aðgengi upplýsinga á stafrænum miðlum 
Þegar höfundur leitaði að álverum á stafrænum miðlum kom í ljós að álverin á Íslandi 

eru með vefsíður og hafa í sumum tilfellum opnað Facebook síðu. Á 

samfélagsmiðlinum eru sumir hópar lokaðir og því greinilega ekki ætlaðir til þess að 

eiga samskipti við almenning. Þegar leitað er að Alcoa í leitarvélum sést að 

alþjóðlega er Alcoa með góða virkni á samfélagsmiðlum, bæði Facebook, Twitter og 

Instagram.  Rio tinto er einnig að finna bæði á Twitter og Instagram og Norðurál er að 

finna á báðum samfélagsmiðlum en lítil virkni og nánast engar færslur.  

Mikið af góðum og áhugaverðum upplýsingum er að finna um starfsemi fyrirtækjanna 

á þessum síðum sem móðurfélögin halda úti og ef hið sama yrði gert hérlendis yrði 

aðgengi upplýsinga mun betra. 

Á vefsíðum fyrirtækjanna eru upplýsingar af ýmsum toga sem dæmi er að finna á 

vefsíðu Norðuráls græna bókhaldið en það eru árlegar skýrslur um stöðu 

umhverfismála og halda utan um tölulegar upplýsingar. Á vefsíðu Rio Tinto eru einnig 

góðar upplýsingar um umhverfismál þar sem skýrt er bæði í máli og myndum hvernig 

unnið er úr úrgangi og hvaða efni er verið að nota við álframleiðslu.  

Alcoa birtir einnig grænt bókhald á vefsíðu sinni en þar er að finna tölulegar 

upplýsingar í umhverfismálum.  

 

Það sem kom í ljós við þessa skoðun var að móðurfélög þessara fyrirtækja halda úti 

góðar síður á samfélagsmiðlum þar sem birtar eru upplýsingar og tilkynningar af 

ýmsum toga ásamt myndum og myndböndum. Þetta eru mjög upplýsandi færslur og 

birtast bæði á Facebook og Instagram en einnig er að finna myndbönd á Youtube.  

 
 

4. Rannsóknaraðferð 

Megindleg (e.quantitative) aðferð er notuð við rannsóknina og felur það í sér að 

notast er við stórt úrtak eða þýði. Í megindlegum aðferðum er alhæft út frá 

tölfræðilegum gögnum. Hægt er að framkvæma meigindlega aðferð á fjóra vegu, við 
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viðtöl, spurningakannanir, próf/mælingar gagna og áhorfsaðferð.  Í þessari rannsókn 

voru lagðir fyrir spurningalistar fyrir þátttakendur og svara þeir með notkun 

SurveyMonkey. Spurningalisti er staðlaður og um almenn málefni. Spurningalistinn er 

notaður til að afla upplýsinga sem ekki er hægt að afla á auðveldan hátt (Esterberg, 

2002).  

Megindleg aðferðafræði á vel við þegar höfundur þekkir viðfangsefnið vel og 

markmið rannsóknarinnar eru skýr. Tilgangur megindlegrar nálgunar er að finna 

umfang, tíðni eða frávik fyrirbærisins. (Jacobsen, 2005). 

Þegar valin er aðferðafræði er mikilvægt að skoða jákvæðar og neikvæðar hliðar 

mælitækis en einnig þarf aðferðin að geta svarað rannsóknarspurningunni. 

(Jacobsen, 2005). Í þessari rannsókn var óskað eftir stóru svarhlutfalli og hentaði því 

vel að notast við meigindlega aðferð í formi spurningalista. Eigindleg aðferð byggð á 

persónulegum viðtölum við þátttakendur hefði ekki hentað þar sem það hefði tekið of 

langan tíma að safna inn gögnum.  

Þá hefur meigindleg aðferð það fram yfir aðrar að við hjálp tölvuforrita má sækja 

hnitmiðaðar upplýsingar úr flóknum gögnum á einfaldan hátt. Þessi aðferð hefst og 

endar á ákveðnum tíma sem gerir það einfaldara að afmarka rannsóknina. Auk þess 

þá má lesa úr gögnum það sem kemur sterkara fram en annað og bera saman 

breytur milli ólíkra sambanda (Jacobsen, 2005).  

 Könnuninni var dreift með notkun Facebook en með þeim hætti taldi ég að 

svarendur yrði fjölbreyttur hópur svarenda með mismunandi bakgrunn á breiðu 

aldursbili, búsett víðsvegar um landið. Með notkun samfélagsmiðla vonaðist ég til að 

fá góðan fjölda af svarendum við könnuninni.  Við úrvinnslu notaði ég tölfræðilega 

aðferð til þess að setja fram niðurstöður.  

Í þessum kafla eru færð rök fyrir vali á rannsóknaraðferð og rannsóknarsniði. Greint 

er frá rannsóknarspurningum, vali á þátttakendum, mælitæki og siðferðilegum 

þáttum. Að endingu verður fjallað um gagnasöfnun og greiningu gagna. 

Settar voru fram þrjár spurningar: Hefur viðhorf almennings til álvera breyst á síðast 

liðnum fjórum árum? 

Eru upplýsingar um stóriðju nógu aðgengilegar fyrir almenning? 

Hvernig getum við nýtt markaðssamskipti til þess að breyta viðhorfi fólks til álvera? 

Markmið rannsóknarinnar er að greina viðhorf fólks til álvera í dag og setja fram með 

hvaða hætti er hægt að breyta þessu viðhorfi með notkun fræða í 

markaðssamskiptum. 
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4.1 Rannsóknarsnið 
Við rannsókn á viðhorfi fólks til álvera var notuð könnun sem er innan megindlegra 

rannsókna. Könnun hefur þá kosti að hún gefur möguleika á að safnað sé, á stuttum 

tíma, upplýsingum frá mörgum einstaklingum auk þess sem kostnaður við slíka 

rannsókn er minni en við margar aðrar gerðir rannsókna. Í könnunum hefur 

rannsakandi yfirleitt lítil samskipti við þátttakendur, hann er hlutlaus og fjarlægur og 

reynt er að halda hlutverkum rannsakanda og þátttakanda aðgreindum (Bailey, 

1997).  

Upplýsingaöflun er ekki alltaf tæmandi þar sem svörin takmarkast af fyrirfram 

skilgreindum spurningum og getur þetta verið gallar könnunnar. Lágt svarhlutfall 

getur einnig rýrt gæði slíkra rannsókna (Bailey, 1997). Gátlisti var notaður við þessa 

rannsókn en gátlisti getur gefið yfirborðskenndar upplýsingar og einnig eru litlir 

möguleikar á túlkun (Guðrún Pálmadóttir, 2001).  

Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru fólk sem er á Facebook tímabilið 19.03.2016 til og með 

25.03.2016. Úrtak var valið með því að sent var á vini sem síðan deildu á aðra vini 

og kallast þessi aðferð þyrpingaúrtak. Þar sem ekki er vitað hver verður fyrir valinu 

þá er það slembiaðferð. Úrtakið var 282 einstaklingar á aldrinum 20-55 ára og eldri. 

 

 

4.2 Mælitæki 
Mælitæki sem notast var við í þessari rannsókn eru spurningalistar sem í eru alls 15 

spurningar. Þá eru 3 bakgrunnsspurningar um kyn, aldur og menntun. Í framhaldi 

koma 12 spurningar um fullyrðingar sem svara eiga því hvernig svarendur fá 

upplýsingar um álver og mynda sér skoðanir á starfsemi þeirra útfrá þeim 

upplýsingum. Spurningarnar eru á raðkvarða frá 1-5 og er 1 mjög sammála en 5 

mjög ósammála. Við spurningunum er aðeins hægt að velja einn svarmöguleika og 

þarf svarandi að ljúka við allar spurningarnar til þess að klára könnunina. 

Samkvæmt Williamson (2002) eru spurningarnar beinar staðreyndir og gefa 

þátttakendum möguleika að velja svörin eftir því hvernig þau höfða til skoðunar 

þeirra. Álit er oft metið með Likert skala og lokuðum spurningum þar sem þátttakanda 

er kynnt nokkrir möguleikar af svörum. Það ætti alltaf að vera valmöguleikinn 

„annað“. Í þessari könnun var ákveðið að sleppa valmöguleikanum „annað“ þar sem 

það þótti of mikið af upplýsingum.  
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4.3 Siðfræðilegir þættir 
Þegar rannsókn er framkvæmd þarf að fylgja ákveðnum siðfræðilegum viðmiðunum . 

Þátttakendum er lofað nafnleyndar og fyllsta trúnaðar og þeim er sýndur virðing og 

sjálfræði þeirra er virt. Kröfur eru gerðar um upplýst samþykki þátttakenda. 

Nauðsynlegt er að veita nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar, áhættu hennar 

og tilgang til að þátttakendur geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (Baily, 1997). 

 

 

 

4.4 Gagnasöfnun  
Dagana 19.mars til 25. Mars 2016 sendi rannsakandi út spurningakönnun á 

Facebook til allra vina sinna og bað þá um að deila könnuninni áfram til sinna vina. 

Spurningarkönnunin var send út á MonkeySurvey og gátu því þátttakendur treyst því 

að nafnið þeirra kom hvergi fram.  

 

 
4.5 Greining gagna 
Við greiningu gagna var notaður tölvureiknirinn Excel. Lýsandi tölfræði var beitt sem 

hentar vel til að setja fram og draga saman tölur eða rannsóknarniðurstöður. Til að 

hægt væri að álykta út frá úrtaki þýðis þá var notuð ályktunartölfræði (Amalía 

Björnsdóttir, 2001). 
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5. Niðurstöður rannsóknarinnar 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru teknar saman í þessum hluta 

ritgerðarinnar. Í heildina voru 282 svarendur sem tóku þátt í könnunni með því að 

svara henni á samfélagsmiðlinum facebook. 167 konur svöruðu eða 57,96% og  119 

karlmenn eða 42,05%. Flestir í hópi svarenda eru á aldrinum 35-55 ára eða 53,57% 

og einnig eru flestir í hópi svarenda með háskólamenntun og voru það 146 svarendur 

eða 51,59%.  

 

 

Spurning 1 
Bakgrunnsspurningin, kyn? 

Alls svöruðu 283 einstaklingar spurningunni og var hlutfall kvenna 57,97% eða 164 

konur en hlutfall karla 42,05% eða 119 karlar. Kynjahlutfall þátttakenda er því nokkuð 

jafnt. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aldur	 Konur	 Karlar	 Alls	 %	

20-35	 37	 16	 53	 18,93%	

35-55	 85	 65	 150	 53,57%	

55	og	eldri	 41	 36	 77	 27,50%	
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Spurning 2 
Bakgrunnsspurningin, aldur? 

Þá var aldursbili þátttakenda skipt upp í 3 hópa, 20-35, 35-55 og 55 eða eldri. 

Þátttakendur á aldrinum 20-35 voru 18,93% eða 53, þátttakendur á aldrinum 35-55 

53,57% eða 150 svarendur sem reyndist vera stærsti hópurinn, og 55 ára eða eldri 

27,50% eða 77 svarendur. 
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Spurning 3 
Bakgrunnsspurningin menntun? 

Svar möguleikarnir voru 3, grunnskólamenntun, menntaskólamenntun eða 

háskólamenntun. 18,73% eða 53 þátttakenda voru með grunnskólamenntun, 29,68% 

eða 84 þátttakenda voru með menntaskólamenntun og 51,59% eða 146 þátttakendur 

voru háskólamenntaðir. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		 		 Konur	 Karlar	 Alls	

Grunnskólamenntun	 21,95%	36	 14,41%	17	 53	

Menntaskólamenntun	 22,56%	37	 39,83%	47	 84	

Háskólamenntun	 55,49%	91	 45,76%	54	 145	
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Spurning 4 
Fullyrðingin ,,það er auðvelt að nálgast upplýsingar um starfsemi álvera” svöruðu 

5,30% að þeir væru mjög sammála, 21,91% eru frekar sammála, 24,03 eru frekar 

ósammála, 12,01 eru mjög ósammála en 36,75% svarenda eru hvorki sammála né 

ósammála þessari fullyrðingu og flestir þeirra á aldrinum 20-35 ára, karlar með 

háskólamenntun. 

 
 

Spurning 5 
Fullyrðingin ,,Ég fæ upplýsingar um álverin í fréttum fjölmiðla” svöruðu 26,24% að 

þau eru mjög sammála, 51,42% eru frekar sammála, 10,99% eru frekar ósammála, 

3,55% eru mjög ósammála en 7,80% svarenda eru hvorki sammála né ósammála. 

Hlutfall þeirra sem eru frekar sammála eru flestir karlar á aldrinum 35-55 ára en 

fæstir þeirra sem eru á aldrinum 20-35 ára. Hér sést hversu stórt hlutfall svarenda 

fær upplýsingar um álverin frá fréttum fjölmiðla. 
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Spurning 6 
Fullyrðingin ,, Ég fæ upplýsingar um álverin úr samfélagsmiðlum” eru 10% mjög 

sammála, 38,93% frekar sammála, 23,57% frekar ósammála, 14,29% eru mjög 

ósammála en 13,21% eru hvorki sammála né ósammála. Þá eru flestir þeirra sem 

eru frekar sammála á aldrinum 20-35 ára konur með grunnskólamenntun.  

 
 

Spurning 7 
Fullyrðingunni ,,Ég fæ upplýsingar um álverin frá fjölskyldu og vinum” eru 6,01% 

mjög sammála en 36,04% eru mjög ósammála fullyrðingunni. Meðal þeirra sem er 

mjög ósammála fullyrðingunni eru flestir á aldrinum 55 og eldri og fleiri karlar en 

konur. Meðal þeirra sem eru á aldrinum 20-35 eru fleiri konur sem eru sammála 

fullyrðingunni. Meðal svarenda er bakgrunnsbreytan menntun nokkuð jafnt skipt. 
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Spurning 8 
Í spurningu 8 er sett fram fullyrðingin ,,Þær upplýsingar sem ég fæ um álverin hjálpa 

mér að mynda skoðun á þeim” þá eru  44,33% frekar sammála en 7,80 eru mjög 

ósammála fullyrðingunni. 22,34% svara hvorki sammála né ósammála. 

Stærsti hópur þeirra sem er mjög sammála fullyrðingunni eru konur með 

grunnskólamenntun á aldrinum 20-35 ára og eru þær helmingi fleiri en fjöldi karla 

sem er sammála fullyrðingunni. 

 

 
 

 

 

Spurning 9 
Fullyrðingunni í spurningu 9 ,,Ég er stolt/stoltur af því starfi sem álverin í landinu 

vinna og hef traust til þeirra” eru 9,54% sammála en 25,09% eru mjög ósammála. 

Flestir þeirra sem eru ósammála eru karlar 55 ára og eldri og flestir þeirra sem eru 

frekar sammála eru konur á aldrinum 20-35 ára. 
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Spurning 10 
 

Fullyrðingunni í spurningu 10 ,,Álverin eru mikilvægur þáttur í atvinnulífi Íslendinga” 

eru 23,32% mjög sammála, 37,10% frekar sammála en 14,49% eru mjög ósammála 

þá eru 11,66% hvorki sammála né ósammála. Flestir þeirra sem eru mjög sammála 

eru með menntaskólamenntun og örlítið lægra hlutfall með háskólamenntun, mjög 

jöfn skipting er eftir aldri við þessari fullyrðingu þó eru fleiri karlar sammála en konur. 

 

 
 
 
Spurning 11 
Fullyrðingin í spurningu 11 ,,Það er best að fá upplýsingar um álverin frá yfirmönnum 

álveranna” eru 3,04% sammála en 36,04% mjög ósammála og 22,61% taka ekki 

afstöðu til fullyrðingarinnar. Langflestir þeirra sem eru mjög ósammála eru karlar, 55 

ára og eldri en einnig er þar stórt hlutfall kvenna á aldrinum 35-55 ára. Þá eru flestir 

þeirra sem eru mjög ósammála með grunnskólamenntun. 
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Spurning 12 
Fullyrðingunni,, það er best að fá upplýsingar um álverin frá sérfræðingum í 

umhverfismálum” eru 13,88% mjög sammála, 34,16% frekar sammála, 16,73% 

frekar ósammála, 10,32% eru mjög ósammála og 24,91% eru hvorki sammála né 

ósammála. 

 
 

Fullyrðingin í spurningu 12 ,,Það er best að fá upplýsingar um álverin frá 

sérfræðingum í umhverfismálum” eru 34,16% sammála en 1,032% mjög ósammála 

og 24,91% taka ekki afstöðu og meðal þeirra eru flestar konur. Af þeim svarendum 

sem eru frekar sammála eru flestir eldri en 55 ára en örlítið færri af þeim sem eru á 

aldrinum 20-35 ára. Jöfn skipting er milli svarenda og menntunar við þessari 

spurningu þó eru flestir þeirra sem eru sammála fullyrðingunni með 

menntaskólamenntun. 
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Spurning 13 
Fullyrðingin í spurningu 13 ,,Ég veit mjög lítið um starfsemi álvera” eru 29,33% 

sammála en 17,31% mjög ósammála, 7,77% taka ekki afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Hlutfall þeirra sem er mjög eða frekar sammála fullyrðingunni eru flestar konur á 

aldrinum 20-35 ára og með menntaskóla menntun. Meira hlutfall karla eldri en 55 ára 

er mjög ósammála fullyrðingunni. 

 

 
 

 

Spurning 14 
Fullyrðingunni ,,Ég hef engan áhuga á því að vita um starfsemi álvera” eru 4,59% 

mjög sammála, 10,25% frekar sammála, 35,34% frekar ósammála, 35,34% mjög 

ósammála og 14,49% hvorki sammála né ósammála. 
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Fullyrðingunni í spurningu 14 ,,Ég hef engan áhuga á því að vita um starfsemi álvera” 

eru 4,59% mjög sammála en 35,34% frekar ósammála og 35,34% mjög ósammála, 

14,49% taka ekki afstöðu. Flestir þeirra sem eru mjög ósammála eru karlar eldri en 

55 ára en flestar kvenna eru frekar ósammála á aldrinum 35-55. Þá eru flestir þeirra 

sem eru sammála fullyrðingunni á aldrinum 20-35 ára.  

 

Spurning 15 
Fullyrðingunni ,,Álverin skipta mig engu máli” svara 5,34% mjög sammála, 9,96% eru 

frekar sammála,  33,81% eru frekar ósammála, 37,72% eru mjög ósammála og 

13,17% eru hvorki sammála né ósammála.  

Stærst hlutfall þeirra sem eru ósammála eru karlar eldri en 55 ára og konur 35-55 ára 

en flestir þeirra sem eru frekar sammála eru á aldrinum 20-35 ára. 
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Spurning 16 
Fullyrðingunni ,,Fólkið í kring um mig hefur sterkar skoðanir á álverum og starfsemi 

þeirra” eru 13,78% mjög sammála, 35,69 frekar sammála, 20,85% frekar ósammála, 

6,71% mjög ósammála og 22,97% eru hvorki sammála né ósammála.  

,,Fólkið í kring um mig hefur sterkar skoðanir á álverum og starfsemi þeirra”  eru 

35,69% sammála, 20,85% eru frekar ósammála en 22,97% taka ekki afstöðu. Hér er 

aldursdreifingin fyrir þá sem eru sammála fullyrðingunni mjög jöfn en þó er fleiri karlar 

en konur sem eru sammála. Flestir svarenda sem eru sammála fullyrðingunni eru 

með menntaskólamenntun.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 39 

6. Takmarkanir 

Þegar unnið var að rannsókninni voru helstu takmarkanirnar þær að 

samfélagsmiðilinn tók seint við sér og ítreka þurfti hversu mikilvægt væri að deila 

rannsókninni áfram. Mögulega hefði verið meira flæði í þessu ef svarendur hefðu haft 

einhvern ávinning af því að svara, sem dæmi vinningur eða svipað. Höfundur vildi 

ekki senda út könnunina á ákveðna hópa á borð við vinnustaði eða einstaklinga 

tengda álverinu þar sem þetta gæti haft áhrif á niðurstöðurnar. Aðgengi að þessum 

hópum hefði verið gott en höfundur nýtti sér það ekki af ofangreindri ástæðu. 

Það hefði verið betra ef úrtakið hefði verið stærra til þess að niðurstöður hefðu verið 

marktækari. 

 

 

 

 

 

7. Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvaðan almenningur fær upplýsingar um 

álverin í landinu og hvort að skoðanir þeirra byggist að einhverju leiti á þeim 

upplýsingum. Mikill munur er á þeim upplýsingum sem veittar eru í fréttum fjölmiðla 

og þær sem álverin sjálf gætu verið að miðla. Umfjöllun í fréttum fjölmiðla lúta oft að 

neikvæðum málum svo sem kjaradeilu, verkfalli, álverði og öðrum þáttum sem snúa 

að starfseminni. Það er þó mat höfundar að álverin mættu vera öflugri í því að miðla 

jákvæðum upplýsingum um áliðnaðinn, hvaða þýðingu hann hefur fyrir þjóðfélagið, 

hvernig öryggis og umhverfismálum er háttað. Með þeim hætti hafa áhrif á þær 

skoðanir sem almenningur hefur á áliðnaði útfrá einstreymis upplýsingum úr 

fjölmiðlum frétta og frá samfélagsmiðlum. 

Rannsóknin sýnir að svarendur treysta á umhverfissérfræðinga og gæti samstarf við 

umhverfisstofnun verið góð leið til þess að miðla réttum upplýsingum um 

umhverfisáhrif sem álverin hafa í för með sér. 

Höfundur skoðaði samfélagsmiðla og tengingu álveranna við þá við vinnslu á 

verkefninu. Álverin virðast ekki virk á samfélagsmiðlum en nokkrir hópar hafa verið 

opnaðir en þeir eru ekki allir opnir né notaðir til þess að miðla upplýsingum um 

starfsemina til almennings. Hlutfall svarenda á aldrinum 35-55 var 53,57% en það er 

mjög virkur hópur á samfélagsmiðlum (Pewinternet, 2006). Á þeim grundvelli telur 

höfundur mikilvægt að virkja samfélagsmiðla í þeim tilgangi að jafna hlutfall 

upplýsinga sem byggjast á neikvæðum og jákvæðum upplýsingum. Þá geta réttar 

upplýsingar byggðar á raunverulegum mælingum og skoðunum frá aðila á borð við 
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Umhverfisstofnun aukið traust almennings til álvera. Þetta gæti einnig haft áhrif á 

viðhorf áhrifafólks sem miðla gjarna upplýsingum innan hópa. Á meðan unnið var að 

þessu verkefni hefur staðið yfir kjaradeila sem hefur fengið mikla umfjöllun í 

fjölmiðlum frétta sem og meðal almennings. Kjaradeilan hefur staðið yfir í nokkra 

mánuði og engar lausnir virðast vera  í aðsigi. Þetta hefur haft í för með sér 

neikvæða umræðu, þá hafa forsvarsmenn álvera ekki miðlað miklum upplýsingum frá 

sinni hálfu miðað við það sem verkalýðshreyfingin hefur gert.  

Höfundi þykir sérstaklega áhugavert hversu mikill áhugi meðal svarenda er fyrir því 

að vita meira um starfsemi álvera.  Stór hópur svarenda er ósammála því að álverin 

skipti þá ekki máli  og sömuleiðis ósammála því að hafa ekki áhuga á því að vita 

meira um starfsemi álvera. 

Þetta gefur fullu ástæðu til þess að virkja samskipti og fræðslu um álverin í landinu 

og starfsemi þeirra.   

 

 

8. Tillögur til úrbóta  

Hver er svo markhópur álveranna í landinu?  

 

Þá er nálgun höfundar sú að nýta ætti stafræna miðla til þess að fræða og eiga 

samskipti við komandi kynslóðir sem stunda samskipti með öðrum hætti en gert var 

fyrir tíma internetsins og samfélagsmiðla, tölvu og snjalltækja. 

 

Ef við skoðum markhópa nánar þá er fyrsta skrefið, markhópagreining. Ég tel 

markhóp álveranna í landinu vera alla íslendinga en í ljósi þess sem kemur fram í 

rannsókninni, á að leggja áherslu á aldurshópinn 20-35 ára. Ástæðan fyrir því að ég 

tel mikilvægt að leggja áherslu á þennan hóp er sú að hann er í meiri mæli á 

samfélagsmiðlum þar sem viðhorf myndast útfrá umræðuefni og skoðunum. Þessar 

umræður og skoðanir eru að einhverju leiti ekki byggðar á réttum upplýsingum og því 

mikilvægt að bregðast við því með fræðslu um starfsemi álvera og þýðingu þeirra 

fyrir hagkerfið. Ástæðan fyrir því að ég tel að þarna sé ójafnvægi er sú að 

upplýsingar sem eru á meðal almennings í dag eru af miklu leiti útfrá fjölmiðlum 

frétta. Ef við skoðum fréttir aftur í tímann og fregnir af álverum undanfarin ár eru þær 

mikið til af neikvæðum toga, þær eru ekki veittar af forsvarsmönnum álveranna 

heldur fjölmiðlum frétta. Þá vil ég taka fram að það efni sem fjallað er um í fréttum 

fjölmiðla eru ekki af hinu slæma, heldur þarf meira jafnvægi í umræðuna. Slík að 

umfjöllun álvera sé ekki eingöngu látin í hendur fjölmiðla heldur komi á ábyrgan og 
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heiðarlegan hátt líka frá álverunum sjálfum eða stofnunum sem eiga samstarf við 

álverin. 

 

Ef markhópurinn, íslendingar á aldrinum 20-35 ára  er skoðaður nánar eru þetta 

einstaklingar blandaðir af kynslóð Y og Z  sem fæddir eru á árunum 1981-1996. Eins 

og Kotler bendir á tileinka báðar kynslóðir sér tækniþróun hratt og örugglega og eru 

virkir notendur snjalltækja. Það sama má segja um samfélagsmiðla en stór hópur ef 

ekki langflestir eru notendur einhverra þeirra. Þessir einstaklingar eiga sín samskipti 

mikið til rafrænt með notkun stafrænna miðla og því líklegt að það sé hægt að ná vel 

til hópsins með notkun þeirra.  

Ef litið er til áhrifafólks tel ég að gott tækifæri liggi í því að beina fræðandi 

upplýsingum að einstaklingum sem eru líklegir til þess að breiða út boðskap innan 

hóps síns. Eins og rannsókn Lazarfeld bendir til þá getur þetta getur haft mikið vægi 

fyrir áliðnaðinn séu upplýsingarnar réttar og af heiðarleika. Þá er eðlilegra og á svo 

margan hátt réttara að fólk myndi sér skoðanir og viðhorf byggt á slíkum 

upplýsingum. 

 

Hvað samfélagsmiðlana varðar þá eru móðurfélög íslensku álveranna virk á fleiri 

miðlum. Þar eru upplýsingar af ýmsum toga og ætti ekki að vera flókin aðgerð fyrir 

álverin á Íslandi að nýta sér þá grunnvinnu sem móðurfélögin hafa unnið við sínar 

síður og yfirfæra það á samfélagsmiðlana fyrir íslensku útibúin. Einnig geta álverin 

stuðst við skýrsluna sem starfshópur stjórnsýslunnar vann fyrir undirbúning um 

notkun samfélagsmiðla. 

 

Með því að færa sig úr hefðbundnu WOM (e.word of mouth) og yfir i eWOM 

(e.electronic word of mouth) geta álverin tekið betur stjórn á þeirri umfjöllun sem á 

sér stað, haft áhrif á umræðuna með þeim hætti að taka þátt í að dreifa 

upplýsingunum. Það er ein leið til þess að hafa áhrif á viðhorf. 

Svarendur telja einnig mikilvægt að upplýsingar um álverin komi frá sérfræðingum í 

umhverfismálum. Þar sem fyrirtækin halda úti grænt bókhald sem birt er á síðum 

þeirra, þessu mætti dreifa víðar til upplýsinga og stuðnings við samfélagslega ábyrgð 

sem álverin eru að taka. Upplýsingar um álverin þóttu að einhverju leiti aðgengilegar 

en í flestum tilfellum er þeim upplýsingum sem álverin sjálf miðla dreift á heimsíður 

fyrirtækjanna eingöngu. Það kallar á sérlega áhugasaman hóp til þess að fara inná 

þessar fyrirtækja síður sér til fróðleiks og gamans og ekki mjög líklegt að 

einstaklingar á aldrinum 20-35 geri mikið af því. Á sama tíma er stór hópur meðal 

svarenda sem er ekki sammála fullyrðingunni að álverin skipti sig ekki máli og að 

ekki sé áhugi fyrir því að vita um starfsemi álvera. Þetta er einmitt ástæðan fyrir því 



 

 42 

að ég tel stafræna miðla og samfélagsmiðla vera svo mikilvægan vettvang fyrir 

álverin sem og aðra umdeilda starfsemi í landinu. Látið gegnsæi vera í fyrirrúmi og 

verið óhrædd við að sýna almenningi hvernig starfshættir fyrirtækisins eru og byggja 

upp traust þeirra.  

Mér er minnisstæð auglýsing sem birt var í desember mánuði frá Norðurál þar sem 

fjallað er stuttlega um ál og endurvinnslu áls. Þetta var stutt en upplýsandi auglýsing 

og meðal þeirra sem ég umgengst, áhugaverð. 

 

Eins og fjallað var um í kafla 2.2 þarf efnið að vera endurtekið í ólíkum formum sem 

örva skynfærin með þeim hætti að persónan nær að meðtaka efnið. Þetta segir 

Kotler að gerist yfir tíma með endurtekningum. Ferlið í kring um þetta byggist á vel 

skipulögðu markaðsstarfi sem byggist á því að samþætta alla miðla þannig að 

skilaboðin birtist í ólíku formi sem hefur mismunandi áhrif á móttakandann.  

Með því að álverin birtu stutt, upplýsandi og fræðandi efni á stafrænum miðlum í 

bland við þá hefðbundnu myndu skilaboðin ná á þann breiða hóp sem skilaboðin eru 

ætluð. Með þessu móti er einnig hægt að birta sömu skilaboðin í ólíkum myndum 

með notkun mynda, texta, umfjöllunar, orðsendingum og myndbanda. Samhliða 

þessu væri gott að fá aðila á borð við umhverfisstofnun til þess að gera mælingar og 

greiningu á þeim málum og birta rauntölur um hvað álverin eru í raun að skilja eftir 

sig í formi úrgangs sem hefur neikvæð umhverfisáhrif. Einnig mætti greina frá því 

hvaða þýðingu starfsemi álvera hefur fyrir bæjarfélög sem staðsett eru í nánd við 

álver, sem dæmi hversu atvinnuskapandi þau eru, tekjur til bæjarfélaga og aðrar 

ganglegar upplýsingar sem hjálpa almenningi að mynda sér skoðun á starfseminni. 

Með Tares prófið í grunninn, þegar lagt er af stað með uppsetningu og val á efni sem 

nota á í markaðssamskiptunum, er vel við hæfi í tengslum við kynningu á starfsemi 

álveranna, einmitt vegna þess hversu umdeild starfsemin er. Þá er mikilvægt að 

móttakendur upplifi ekki kynningarherferð sem blekkingu eða tilraun til þess að fegra 

aðstæður.  
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9. Lokaorð 

Að lokum ættu álverin í landinu að taka meiri þátt í upplýsingaveitu til almennings og 

þannig hafa áhrif á viðhorf fólks byggt á staðreyndum um starfsemi þeirra. 

Stafræn markaðssetning gæti þar komið sterkt inn, stafrænir miðlar eru sífellt meira 

notaðir og gætu náð vel til markhópsins, sem höfundur telur vera fólkið í landinu á 

aldrinum 20-55 ára.  

Markaðssamskipti gætu myndað samband milli álveranna og almennings og myndað 

vettvang fyrir umræðu sem byggir á réttum upplýsingum. Áhrifafólk innan hópa væru 

þá að miðla upplýsingum sem byggðar væru á réttum upplýsingum og hefði það 

trúlega mikla breytingu í för með sér hvað viðhorf fólks varðar. 

Höfundur hefði viljað gera mælingar á vitund um áliðnað í landinu meðal almennings 

sem snýr að fjárhagslegum þáttum, sem dæmi hversu miklu álverin skila inn í 

hagkerfið og hvaða þýðingu það hefur fyrir hagkerfið í landinu auk þess að fróðlegt 

hefði verið að skoða nánar umhverfisþætti og hversu mikið álverin í landinu í raun 

eru að skilja eftir sig af úrgangi sem hafa neikvæð umhverfisáhrif.  
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11. Viðauki  Spurningar til svarenda 
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