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Útdráttur 

Samfélagsmiðlar eru orðnir stór partur af okkar daglega lífi og eru börn þar ekki 

undanskilin. Aðgengi fólks að samfélagsmiðlum gerir það að verkum að fyrirtæki nýta sér 

vettvanginn til þess að nálgast markhópa sína á auðveldan og hagstæðan hátt. Í þessari 

rannsóknarritgerð er ætlað að skoða markaðssetningu til grunnskólabarna á Íslandi frá bæði 

samfélagsmiðlum og áhrifavöldum á Internetinu. Áhersla var einnig lögð á hvort og þá hversu 

mikil áhrif börn hafa á kauphegðun foreldra sinna og þá sérstaklega þegar kemur að vörum sem 

auglýstar hafa verið á samfélagsmiðlum. Einnig var skoðað hvort  hjúskaparstaða og atvinna 

foreldra hefðu áhrif á þann tíma sem börnin eyddu á Internetinu og hvort að börn sem eyða meiri 

tíma á netinu biðja foreldra sína oftar um að kaupa vörur sem auglýstar eru þar. Þátttakendur 

þessarar rannsóknar (N=228) voru foreldrar grunnskólabarna á Íslandi sem nálgast var í gegnum 

samfélagsmiðilinn Facebook. Það kom í ljós að YouTube, TikTok og Snapchat eru vinsælustu 

samfélagsmiðlarnir hjá grunnskólabörnum á Íslandi og þau eyða að meðaltali 11 til 20 

klukkustundum á Internetinu á viku. Einnig kom í ljós að um helmingur grunnskólabarna á Íslandi 

biðja foreldra sína að kaupa vörur sem þau hafa séð auglýstar á samfélagsmiðlum og eru helstu 

vöruflokkarnir leikföng og tölvuleikir. Það kom á óvart að aldur og fjöldi barna á heimili virðist 

ekki skipta máli hvað varðar kauphegðun foreldra á netinu. Einnig kom á óvart að íslensk 

grunnskólabörn, sem eiga foreldra í hjónabandi eða sambúð og í fullu- eða hlutastarfi virðast hafa 

meiri áhrif á kauphegðun foreldra sinna þegar kemur að vörukaupum í gegnum Internetið.  

 

Lykilhugtök: Markaðssetning, samfélagsmiðlar, áhrifavaldar, kauphegðun, neytendahegðun, 

börn, foreldrar. 
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1. Inngangur 

Internetið og samfélagsmiðlar er orðinn stór þáttur af okkar daglega lífi og veitir okkur 

mikið af upplýsingum, skemmtun og slökun (Whiting og Williams, 2013). Flestir eiga farsíma í 

dag sem veitir fólki beinan aðgang á Internetið hvenær sem er og hvar sem er, börn eru þar ekki 

undanskilin (Statista, 2019b; Anderson og Jiang, 2018). Hraðinn á netinu er mikill og er hægt að 

senda skilaboð fram og til baka á marga vegu í gegnum allskyns forrit sem Internetið hefur uppá 

að bjóða (Edosomwan, o.fl., 2011). Samfélagsmiðlar eru ein helsta leið einstaklinga til þess að 

miðla upplýsingum í dag. Flestir geta tjáð skoðanir sínar, skoðað myndir af frægum einstaklingum, 

lesið fréttir og deilt myndum úr eigin lífi (Widing og Williams, 2013; Edosomwan, o.fl., 2011). Í 

dag eru um einn þriðji af öllum einstaklingum í heiminum sem nýta sér samfélagsmiðla og gerir 

það samfélagsmiðla að einum stærsta markaðsvettvangi allra tíma (Statista, 2019b ; Gunelius, 

2011). Þessi tækni hefur gert það að verkum að heimurinn hefur minnkað hvað varðar samskipti 

einstaklinga og fyrirtækja (Ercis og Basar, 2020). Með þessum hraða og greiða aðgangi að 

einstaklingum er auðveldara fyrir fyrirtæki að nálgast núverandi og verðandi viðskiptavini (Ercis 

og Basar, 2020). Fyrirtæki nota samfélagsmiðla vegna þess að þar ná þau ekki eingöngu að selja 

vöru sína og þjónustu heldur geta þau einnig átt í persónulegum samskiptum við viðskiptavini sína 

(Neti, 2011). Þessi tækni auðveldar fyrirtækjum að auðkenna markaðshópa sína, fylgjast með 

ferðum þeirra á Internetinu og beina auglýsingum í átt að þeim, allt með mjög litlum kostnaði 

(Neti, 2011; Social media driven, e.d.). Auglýsingar á samfélagsmiðlum eru hagkvæmari og 

kostnaðarminni en hefðbundnar auglýsinga herferðir (Social media driven, e.d.). Ein af ástæðum 

þess að fyrirtæki nota í auknum mæli samfélagsmiðla er sú að fólk fréttir af vöru þeirra frá öðrum 

einstaklingum sem nota vöruna og eru ánægðir með hana (word of mouth). Það eitt að neytendur 

séu að tala um vöruna getur aukið vinsældir vörumerkja til muna, en hins vegar getur það líka 

verið varasamt ef neytendur eru óánægðir með vöruna á einhvern hátt og segja frá því á 

samfélagsmiðlum (word of mouth e.d.). Til þess að auka jákvætt umtal vörumerkis hafa fyrirtæki 

fengið aðstoð frá áhrifavöldum. Áhrifavaldar hafa verið nýttir í hefðbundnum auglýsingum í 

sjónvarpinu í fjölda ára en í dag eru áhrifavaldar meira á Internetinu (Glucksman, 2017). 

Áhrifavaldur er með stóran hóp af fylgjendum í gegnum samfélagsmiðla og veitir hann óbeina 

tengingu á milli neytenda og fyrirtækja með því að færa fylgjendum sínum efni sem hannað er af 

fyrirtækinu í stað greiðslu (Stubb o.fl, 2019; What is influencing marketing, 2020; Woods, 2016). 
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Öll þessi tækni í markaðssetningu hefur áhrif á neytendahegðun einstaklinga í nútíma samfélagi 

(Constantinides, 2014).  

Rannsókn þessi er gerð í þeim tilgangi að skoða, í fyrsta lagi, hversu mikil áhrif 

markaðssetning á samfélagsmiðlum og í gegnum áhrifavalda hefur á börn á grunnskólaaldri og í 

öðru lagi, hversu mikil áhrif börnin hafa á kauphegðun foreldra sinna þegar verslað er á netinu. 

Neytendahegðun barna var skoðuð út frá samfélagsmiðlum og áhrifavöldum og hverskonar áhrif 

börnin hafa á kauphegðun foreldra sinna þegar þeir versla á netinu. Spurningalisti var hannaður og 

settur á tvo hópa á Facebook þar sem allir meðlimir voru foreldrar barna á Íslandi. Spurningalistinn 

innihélt 15 spurningar um hegðun barna á netinu og kauphegðun foreldra á netinu. Svör við þessum 

spurningum leiða til niðurstöðu um hvort samfélagsmiðlar og áhrifavaldar hafa áhrif á 

neytendahegðun barna og hvort börn hafi í raun áhrif á kauphegðun foreldra sinna þegar þeir versla 

á netinu. 
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2. Fræðikafli 

2.1 Rafræn viðskipti 

Internetið hefur gjörbylt því hvernig vörur eru bæði keyptar og seldar (From storefronts to 

search engines, 2016). Internetið var fyrst opnað fyrir almenning 1. janúar 1983 og er sú dagsetning 

talin vera afmælisdagur Internetsins þó svo að það hafi verið uppgvötað fyrir þann tíma (Ryan, 

2016). Aðgangur að Internetinu er nú opinn flestum í gegnum tölvur og síma sem eru alltaf að 

verða minni, léttari og auðveldari að ferðast með hvert sem er (Ryan, 2016). Árið 1997 voru um 

19% heimila í Bandaríkjunum með Internet tengingu en árið 2020 höfðu 87% heimila Internet 

tengingu og aðgang að tölvum eða snjalltækjum (NCES, 2018). Árið 2019 var netnotkun 

íslendinga mæld og voru 97,9% heimila með aðgang að nettengingu og voru 115,9 

einstaklingar á hvern 100 íbúa með Internet aðgang í gegnum snjallsíma (OECD, 2020, 

OECD, 2020a). Fyrsta fyrirtækið til að stofna verslun á netinu var Amazon sem var til að byrja 

með eingöngu bókasala og seldi fyrstu bókina í júlí árið 1995 (From storefronts to search engines, 

2016). Í dag er Amazon stærsti netmarkaðurinn í heiminum og selur yfir 12 milljónir vörutegunda 

(Dayton, e.d.). Í september sama ár var fyrirtækið eBay stofnað sem þá var kallað AuctionWeb þar 

sem fólk gat selt og keypt notaðar vörur á uppboði. Árið 2007 var eBay með 220 milljón notendur 

og hafði $52,5 milljarða í tekjur af uppboðum (From storefronts to search engines, 2016). Þessi 

tvö fyrirtæki marka rafræn viðskipti eins og við þekkjum þau í dag. Talið er að um 12-24 milljónir 

netverslana hafi verið stofnaðar á heimsvísu og hækkar talan daglega (Gennaro, 2020). Árið 2019 

nam rafræn sala 14,1 prósenti af allri smásölu í heiminum og er talið að hún verði 22 prósent árið 

2023 (Statista, 2020a). Árið 2016 keyptu 1,66 milljarðar manns vörur eða þjónustu í gegn um 

Internetið á heimsvísu og er talið að sú tala muni verða 2,14 milljarðar árið 2021 (Statista, 2019a). 

Áætlað er að fyrir árið 2040 verði 95 prósent allra kaupa gerð í gegnum Internetið (Georgiev, 

2020). Algengustu vöruflokkarnir sem verslaðir eru á netinu af fólki í Bandaríkjunum er fatnaður, 

skór, bækur, tónlist og tölvuleikir (Statista, 2020b).  Samkvæmt rannsókn sem gerð var á vegum 

Karim (2013) er helsta ástæða þess að fólk nýtir sér vefverslanir hentugleikinn að hafa verslun sem 

er opin allan sólarhringinn. Það að versla á netinu sparar fólki tíma og er ekki jafn stressandi og að 

versla í hefðbundnum búðum. Kaupandinn hefur einnig fleiri valkosti á verslunum og vörum um 

allan heim og getur borið saman og fundið lægsta verð á auðveldan hátt (Karim, 2013). Því fylgja 

þó oft ókostir að versla á netinu. Með alþjóðlegan vettvang af netverslunum getur alltaf komið upp 

að vöru seinki eða hún týnist í pósti (Dcruz, 2020). Varan getur komið skemmd úr flutningi til 
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viðtakanda eða viðkomandi fær ekki rétta vöru í hendurnar. Fólki finnst oft mun flóknara að skila 

eða skipta vörunum í netverslun heldur en í hefðbundinni verslun. Mikið magn er til af sölusíðum 

og ekki eru þær allar lögmætar. Fólk getur lent í því að panta og borga fyrir vöru sem berst svo 

aldrei (Dcruz, 2020). Samfélagsmiðlar eru einn stærsti markaðsvettvangur síðan 

sjónvarpsauglýsingar litu dagsins ljós. Þrír af hverjum fjórum einstaklingum leita til 

samfélagsmiðla til að afla sér upplýsinga um bæði vefverslun og vöru áður en þeir taka ákvörðun 

um kaup (Gunelius, 2011). Einnig leita þeir eftir upplýsingum um hvaða skoðun aðrir hafa á 

vefversluninni og vörunni áður en þeir taka ákvörðun um kaup (Schillaci, 2015). 

 

2.2 Samfélagsmiðlar 

Skilgreining á orðinu samfélagsmiðill er form rafrænna samskipta þar sem notendur búa til 

sitt eigið samfélag til að deila upplýsingum, hugmyndum, persónulegum skilaboðum og öðru efni 

(Social media, e.d.). Samfélagsmiðlar náðu fyrst vinsældum í kringum aldamótin 2000 með notkun 

heimasíðunnar MySpace sem varð sú fyrsta á því formi sem þekkist í dag (Ortiz-Ospina, 2019). 

Áætlað er að 3,02 milljarðar á heimsvísu muni nýta sér samfélagsmiðla árið 2021, eða um einn 

þriðji af íbúum jarðarinnar (Statista, 2019b). Þar sem farsímar bjóða upp á sveigjanleika hvað 

varðar samskipti á ferðinni kemur það fáum á óvart að heildar netnotkun einstaklinga hefur fært 

sig nær farsímum, en árið 2019 voru 42 prósent þeirra sem nýttu sér samfélagsmiðla að nálgast þá 

í gegnum farsíma (Statista, 2019b). Samfélagsmiðlanotkun er ein vinsælasta leiðin til að eyða tíma 

á netinu og árið 2019 eyddi fólk að meðaltali 144 mínútum eða 2,4 klukkutímum á dag á 

samfélagsmiðlum (Statista, 2020c). Samkvæmt eigindlegri rannsókn sem Anita Whiting og David 

Williams (2013) framkvæmdu á 25 einstaklingum um samfélagsmiðla, eru helstu ástæður þess að 

fólk nýtir sér þá fyrir félagsleg samskipti, leit að upplýsingum, til skemmtunar, slökunar og einnig 

til að tjá skoðanir sínar á ýmsum málefnum. Samkvæmt Statista eru Facebook og YouTube 

vinsælustu samfélagsmiðlarnir í heiminum í dag miðað við virka notendur. Einnig er á listanum 

WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok og Reddit sem eru með þekktari miðlum á íslenskum 

markaði (Statista, 2020d). Börn og unglingar hafa einnig aðgang að samfélagsmiðlum. 95 prósent 

unglinga á aldrinum 13 til 17 ára í Bandaríkjunum eiga eða hafa aðgang að farsíma og nýta sér 

samfélagsmiðla daglega (Anderson og Jiang, 2018). Árið 2018 var YouTube, Instagram og 

Snapchat í mestu notkun á meðal unglinga í Bandaríkjunum, en þar áður var Facebook vinsælasti 

miðillinn meðal ungmenna (Anderson og Jiang, 2018). Með aukinni samfélagsmiðlanotkun barna 
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og unglinga verða þau vör við fyrirtæki sem nýta sér samfélagsmiðla á einhvern hátt. Þar sem þeir 

eru taldir besta leiðin til að afla sér upplýsinga og tjá skoðanir sínar í dag gefur það fyrirtækjum 

einnig tækifæri til að auðvelda samskipti sín við einstaklinga innan sem utan fyrirtækisins (Whiting 

og Williams, 2013). Með notkun samfélagmiðla geta fyrirtæki þannig náð til stærri hóps áhorfenda 

og auðveldlega átt í samskiptum við alla þá sem sýna fyrirtækinu áhuga. Hefðbundari aðferðir við 

að ná til viðskiptavina með símtölum og tölvupóstum tekur töluvert meiri tíma úr vinnudegi 

starfsmanna og auðvelt er að gleyma að svara símtölum eða finna tölvupóstinn í hrúgu af öðrum 

skilaboðum. Með spjallforritum tengdum samfélagsmiðlum er auðveldara og hraðvirkara að tjá sig 

með skilaboðum og fá svar mun fyrr en áður (Edosomwan o.fl., 2011). 

 

2.3 Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

Heimurinn fer minnkandi þar sem fólk nær að tengjast alls staðar frá í gegnum Internetið, 

samkeppni milli fyrirtækja verður á alheimsvísu og þá neyðast fyrirtæki til að nálgast nýja og 

núverandi viðskiptavini með samfélagsmiðlum (Ercis og Basar, 2020). Ástæður þess að fyrirtæki 

tileinka sér það að markaðssetja sig á samfélagsmiðlum er sú að þau ná ekki eingöngu að selja 

vörur sínar eða þjónustu, heldur geta þau hratt og örugglega átt persónuleg samskipti við núverandi 

og verðandi viðskiptavini sína (Neti, 2011). Fyrirtækin geta auðveldlega auðkennt 

markaðshópana, fundið þá hópa á samfélagsmiðlinum sem hentar markaðssettningu þeirra og beint 

auglýsingum sínum í átt að þeim sem hafa áhuga á starfsemi þeirra. Allt er þetta gert með litlum 

sem engum kostnaði (Neti, 2011). Auglýsingar eru orðnar mjög algengar á samfélagsmiðlum og 

þau fyrirtæki sem vilja selja varning borga samfélagsmiðlinum fyrir það að birta auglýsinguna 

fyrir sig. Auglýsingar frá fyrirtækjum eru miðuð til þeirra einstaklinga með notkun á auðkenndum 

upplýsingum um notandann, stundum í formi sem er kallað vafrakökur (e. cookies). Þessi aðferð 

við að auglýsa vörur á samfélagsmiðli getur verið mun hagkvæmari heldur en hefðbundnar 

auglýsingar í dagblöðum og sjónvarpi (Social media driven, e.d.). Fyrirtæki einbeita sér oft að 

mælingu á arðsemi fjárfestingar (ROI) og eftir að samfélagsmiðlar komu til hafa aðferðir fyrirtækja 

þurft að breytast í þeim málum. Samkvæmt grein á vegum MIT (Hoffman og Fodor, 2010) skiptir 

miklu máli að stjórnendur fyrirtækja hætti að leggja áhersu eingöngu á kostnað og gróða af beinni 

sölu og fara að huga að því hvað vörumerkjavitund og neytendahegðun á samfélagsmiðlum getur 

verið mikilvægur hluti viðskipta á þessum alþjóðlega markaði. Hegðun notenda gagnvart 

fyrirtækinu á samfélagsmiðlum getur verið mælanleg með auðþekkjanlegum mælingum eins og 
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heimsóknum á vefsíðu og tíma eytt á vefsíðu en einnig með athugasemdum, deilingum og fjölda 

fólks sem líkar við fyrirtækið á samfélagsmiðlum. Þessi mælitæki sýna árangur 

markaðssetningarinnar þegar kemur að vörumerkjavitund neytenda og ummælum notenda (word 

of mouth). ,,Word of mouth” er ferli þar sem neytandi mælir með vöru eða þjónustu við vini sína 

og fjölskyldu af því honum finnst varan eða þjónustan góð og vill hvetja vini sína og fjölskyldu til 

þess að prófa að versla hjá fyrirtækinu (word of mouth, e.d.). Rannsóknir sýna að meðmæli að 

hætti ,,word of mouth” eru meðal áhrifamestu markaðsetningaraðferðum og einnig eru 

endurgjafir og umsagnir á Internetinu mjög áhrifamiklar (Georgiev, 2020). 18,46 prósent 

ungmenna tengjast vörumerkjum í gegnum samfélagsmiðla og 73 prósent vilja helst að 

auglýsingar um vörumerki séu í gegnum Instagram. Athyglisbil þessarar kynslóðar er um 8 

sekúndur; það er að það tekur þau 8 sekúndur að velja hvort eitthvað er þess virði að skoða 

nánar. 61 prósent ungmenna vilja helst kaupa vörur í gegnum Internetið og eru þá merkja- 

og tískuvörur þar efst á baugi. 85 prósent þessarar kynslóðar frétta af nýrri vöru í gegnum 

samfélagsmiðla. 70 prósent ungmenna hafa skrifað umsögn um þjónustu, 40 prósent þeirra 

hafa gefið endurgjöf mjög oft og 30 prósent hafa mælt með fyrirtæki vegna þess að þau fréttu 

að einhver annar mælti með fyrirtækinu. 68 prósent þessarar kynslóðar lesa að minnsta kosti 

þrjár umsagnir áður en ákvörðun um kaup er tekin (Georgiev, 2020). Fyrirtæki sem 

markaðssetja sig á samfélagsmiðlum mæta einnig vissri áhættu þar sem samfélagsmiðlar eru staðir 

umræðna og þá getur verið erfitt að stjórna umhverfinu í kringum vörumerkið. Athugasemdir, 

ljósmyndir eða myndbönd frá þriðja aðila, sem birtast á samfélagsmiðlum, geta haft þær 

afleiðingar að skaða ímynd vörumerkisins og ekki sýnt vörumerkið í því ljósi sem fyrirtækið óskar 

eftir. Einnig er erfitt fyrir fyrirtækið að hafa stjórn á því hvort varan þeirra sé notuð eða sýnd á 

neikvæðan eða óæskilegan hátt (Sweeney og Craig, 2010). Til þess að koma í veg fyrir neikvæða 

ímynd vörumerkis hafa fyrirtæki nýtt sér vinsæla einstaklinga á samfélagsmiðlum til þess að halda 

uppi jákvæðri umræðu um vörumerkið. 

 

2.4 Áhrifavaldamarkaðssetning 

Áhrifavaldur getur verið hvaða einstaklingur, hópur, vörumerki eða staður sem er 

(Influencer marketing, e.d.). Fyrirtæki nýta sér oft áhrifavalda til að auglýsa vörur sínar og 

þjónustu á samfélagsmiðlum. Merking orðsins áhrifavaldur er ,,einhver sem hefur áhrif á- eða 

breytir því hvernig fólk hagar sér” (Influencer, e.d.). Áhrifavaldar hafa verið nýttir í hefðbundnari 
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auglýsingaherferðum til fleirri ára, þá oftast frægt fólk, eins og leikarar og tónlistamenn, sem 

auglýsa vöru í sjónvarpsauglýsingum og tímaritum (Glucksman, 2017). Með þróun 

samfélagsmiðla hefur áhrifavaldamarkaðssetning breyst töluvert. Áhrifavaldur er notandi 

samfélagsmiðils með stóran hóp fylgjenda sem fylgist reglulega með lífi áhrifavaldsins. 

Áhrifavaldurinn er talinn áreiðanlegur af fylgjendum sínum og er búinn að byggja upp samskipti 

sín við þá þannig að þeir treysta skoðunum hans (Stubb o.fl., 2019). Áhrifavaldurinn veitir óbeina 

tengingu á milli neytenda og fyrirtækis með því að aðstoða fyrirtækið við sölu á vöru og færa 

fylgjendum sínum efni hannað af fyrirtækinu á samfélagsmiðli (What is influencer marketing, 

2020). Áhrifavaldamarkaðssetning er í raun kostuð munnleg markaðssetning (e. word of mouth 

marketing) þar sem áhrifavaldurinn fær greiðslu í vörum eða peningum frá fyrirtækinu (Woods, 

2016). Með því að nýta sér áhrifavalda í markaðssetningu þarf fyrirtækið ekki að eyða tíma og 

peningum í að leita uppi markhóp eða auglýsa vöru á því breiða sviði sem samfélagsmiðlar eru þar 

sem neytendur gætu mögulega ekki haft áhuga. Fyrirtækið getur þá betur einbeitt sér að einum 

einstaklingi sem passar við ímynd fyrirtækisins sem auglýsir vöruna eða þjónustuna fyrir þá. 

Áhrifavaldurinn leiðir svo neytendur í átt að fyrirtækinu með því að tala um og mæla með vöru 

eða þjónustu í skiptum fyrir gjald og fyrirtækið eignast nýja viðskiptavini  (Woods, 2016). Með 

auknum vinsældum áhrifavaldamarkaðssetningar hefur Alríkisviðskiptanefnd Bandaríkjana (FTC) 

sett ýtarlegar reglur um upplýsingagjöf þegar við kemur kostuðum auglýsingum bæði með  

ljósmyndum og myndböndum á samfélagsmiðlum (FTC, e.d.). Í reglunum er tekið fram að 

áhrifavaldurinn beri ábyrgð á því að taka skýrt fram að um auglýsingu sé að ræða og að greiðsla 

frá fyrirtæki þurfi ekki endilega að vera peningagreiðsla til þess að vera kostuð auglýsing. 

Áhrifavaldurinn gæti til dæmis fengið fríar vörur í skiptum fyrir auglýsingu á samfélagsmiðlum. 

Einnig er tekið skýrt fram hvar og hvernig eigi að merkja auglýsinguna í texta-, ljósmynda- og 

myndbandsformi (FTC, e.d.). Einnig hefur Neytendastofa sett svipaðar reglugerðir þegar kemur 

að duldum auglýsingum á íslenskum markaði. Þar gilda sömu reglur um alla miðla á Íslandi og um 

alla þá sem fá greitt fyrir það að dreifa upplýsingum um vöru eða þjónustu (Neytendastofa, e.d.). 

Þessar reglugerðir eru til þess að vernda neytendur með því að kenna þeim að bera kennsl á 

auglýsingu svo að þeir verði ekki sannfærður um að kaupa vöru sem þeir líklegast hefðu annars 

ekki keypt (Boerman o.fl., 2017). 
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2.5 Neytendahegðun á Internetinu 

Vettvangur neytendahegðunnar er mjög breiður og útskýrir alla hluta hegðunnar sem 

neytandinn fer í gegnum þegar um vörukaup er að ræða (Solomon o.fl., 2012). Neytendahegðun 

er langt og flókið ferli sem byrjar áður en einstaklingur eða hópur fær hugmynd um kaup á vöru 

eða þjónustu (Solomon o.fl., 2012). Fyrirtæki nýta sér hegðun neytandans til þess að setja hann í 

vissan flokk, hvort sem það er eftir aldri, kyni, atvinnu og innkomu eða með flóknari útreikningum 

eins og að meta áhuga neytandans á tísku, tónlist eða öðrum áhugamálum. Margir þættir hafa áhrif 

á ákvarðanatöku neytandans eins og lýðfræðilegir, sálfræðilegir, efnahagslegir, og félagslegir. 

Ferlið endar ekki fyrr en einstaklingurinn eyðir vörunni eða lýkur við þjónustuna með þeim 

tilgangi að uppfylla þarfir og óskir sínar (Solomon o.fl., 2012). Þegar kaupferlið er fært á Internetið 

taka við vissar breytingar í neytendahegðun einstaklinga. Sem dæmi má nefna breytt gildi og 

lífshættir út frá því sjónarmiði að fólk tengist félagslega, les fréttir, hlustar á tónlist og verslar á 

Internetinu (Díaz, o.fl., 2017). Á samfélagsmiðlum er hægt að sjá marga mismunandi hópa af 

neytendum sem koma saman og tjá skoðanir sínar á vörum og fyrirtækjum, bera saman upplifanir 

sínar á notkun vara og endingu þeirra en leita einnig eftir meðmælum hjá öðru fólki áður en 

ákveðið er að kaupa vöruna hjá fyrirtækinu (Solomon o.fl., 2012). Hægt er að segja að 

samfélagsmiðlar hafa breytt valdauppbyggingu á markaðinum og ekki er jafn auðvelt að sannfæra 

og halda í viðskiptavini. Vald neytenda er orðinn mun meiri en áður þar sem upplýsingaflæðið er 

mikið og eiga þeir auðveldara með að taka ákvarðanir um kaup (Constantinides, 2014). Árið 1920 

var hannað módel fyrir kauphegðun neytenda sem kallast AIDMA módelið. AIDMA stendur fyrir 

athygli (attention), áhuga (interest), löngun (desire), leggja á minnið (memorize) og aðgerð 

(action). Þessi skref virkuðu vel fyrir hefðbundnari markaðsherferðir til þess að skýra hegðun 

neytandans frá þeim tíma sem hann sá auglýsingu í blaði, sjónvarpi eða útvarpi og þangað til hann 

festi kaup á vörunni og fékk hana í hendurnar (Kono, 2009). Með hraðri þróun Internetsins breyttist 

kauphegðun einstaklinga og þannig hefur það valdið breytingum á þessu hefðbundna kauplíkani. 

Í dag er líkanið kallað AISAS og var hannað af markaðsfyrirtækinu Dentsu í Japan árið 2004 

(Hendriyani o.fl., 2013). AISAS stendur fyrir athygli (attention), áhuga (interest), leit (search), 

aðgerð (action) og deilingu (share). Sá hluti módelsins sem fjallaði um löngun í vöruna, að leggja 

vöruna á minnið og aðgerðina við það að festa kaup á vörunni breyttist og varð þá leitin að vörunni, 

aðgerðin að kaupa vöru og það sem fólk deilir um vöruna á samfélagsmiðlum algengara 

hegðunarmynstur neytenda (Kono, 2009). Leitin (search) að vörunni og upplýsingar um hana fer 
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fram á Internetinu. Það hefur aldrei verið jafn einfalt að finna nákvæmar lýsingar á vörum eins og 

í dag. Þó svo aðgerð (action) sé í báðum líkönum þá hefur verið mikil breyting á því hvernig 

neytendur kaupa vörur. Í dag fer aðgerðin kaup á vöru aðallega fram á Internetinu. Neytandinn 

getur auðveldlega fundið upplýsingar um vöruna, farið á heimasíðu fyrirtækisins og keypt í 

gegnum hana, eða ef neytandinn vill versla á hefðbundnari hátt, fundið hvar næsta búð sem selur 

vöruna er í grend við sig á netinu. Deiling (share) á við um að neytandinn sjálfur dreifir 

upplýsingum um vöruna, notagildi hennar og endingartíma eftir kaup. Þær upplýsingar geta haft 

mikil áhrif á kauphegðun annarra neytenda sem leitast eftir upplýsingum um vöruna í framtíðinni 

(Kono, 2009). Sumum skrefum er hægt að sleppa eða endurtaka eins og sést í rannsókn á vegum 

ICSPS um AISAS módelið á Twitter þar sem kemur fram að neytendur deila ekki alltaf 

upplýsingum um kaup sín og persónulegri reynslu sinni af vörunni á samfélagsmiðlum 

(Hendriyani o.fl., 2013). 

 

2.6 Börn sem neytendur 

Börn eru sögð vera markaður framtíðarinnar og talið er að þau geti þróað með sér 

vörumerkjatryggð frá unga aldri (Valkenburg og Cantor, 2002). Nýja kynslóðin eða Gen Z, sem 

eru börn og ungmenni á aldrinum 8-23 ára, eru um 30 prósent af öllu fólki í heiminum og er því 

mikilvægur hópur til að skoða þegar kemur að markaðssetningu fyrirtækja (Georgiev, 2020). 

Markaðssettning til barna og unglinga er margra milljóna dollara iðnaður og eyddu fyrirtæki um 

900 milljónum í stafræna markaðsetningu til barna árið 2018 (Radesky o.fl., 2020). Það kemur 

kannski ekki á óvart því að margir einstaklingar af þessari nýju kynslóð eru nú þegar orðnir 

viðskiptavinir. Af þeim 65 milljónum Bandaríkjamanna sem eru af þessari kynslóð eru 40 prósent 

þeirra nú þegar orðnir að neytendum (Georgiev, 2020). Margir þættir sem að ýta undir aukna 

neyslu barna. Sem dæmi má taka upptekna foreldra, félagsmótun barna, áhrif fjölmiðla og áhrif 

frá vinum og öðrum jafnöldrum (Kumar, 2013). Í rannsókn sem gerð var á 663 börnum í 

Bandaríkjunum þar sem skoðaðir voru helstu áhrifaþættir á neyslu barna sýndu niðurstöður það að 

neytendahegðun barna er breytileg eftir kyni, aldri, peningaupphæðinni sem barnið hefur aðgang 

að, hvernig þau eyða tímanum eftir skóladaginn og hvort þau eyða mikið af frítíma sínum fyrir 

framan skjá (Dotson og Hyatt, 2005). Ferlið sem leiðir börn að því að verða neytendur er mælt í 

fimm stigum (Kumar, 2013). Á fyrsta stigi fara börn með foreldrum sínum í búð og fylgjast með 

því hvað og hvernig foreldrarnir versla. Á öðru stigi byrja börn að biðja foreldra sína um að kaupa 
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vörur sem þau sjá í verslunum, með öðrum orðum, að betla. Á þriðja stigi fara börn að taka þátt í 

að velja vörurnar með foreldrum sínum. Á fjórða stigi fara börnin að versla sjálfstætt í fylgd með 

foreldrum sínum og á fimmta og lokasigi fara þau án eftirlits í búðina og kaupa sjálf vörur sem 

þau kjósa (Kumar, 2013). Meirihluti barna á aldrinum 8 til 11 ára eru farin að færa skjátíma sinn 

frá sjónvarpinu yfir á tölvur eða síma (Boerman og Reijmersdal, 2020) og börn frá 5-15 ára eyða 

um tveimur klukkutímum á dag á Internetinu (Ofcom, 2019). 98 prósent af nýju kynslóðinni 

(Gen Z) á snjallsíma og nota um 55 prósent þeirra símana í fimm eða fleiri klukkustundir á 

dag og 26 prósent nota símann í 10 klukkustundir eða meira á dag (Georgiev, 2020). Einnig 

notar 52 prósent þessarar kynslóðar þrjá eða fleiri samfélagsmiðla og 73 prósent nota að 

minnsta kosti einn samfélagsmiðil. 40 prósent þessara ungmenna nota Facebook og 90 

prósent ungmenna á aldrinum 13 til 23 ára í Bandaríkjunum nota Snapchat. Um helmingur 

eða 46 prósent fylgja 10 eða fleiri áhrifavöldum á samfélagsmiðlum (Georgiev, 2020). Í mars 

á þessu ári leyfðu 89 prósent foreldra börnum sínum á aldrinum 5 til 11 ára að horfa á myndbönd 

á YouTube (Statista, 2020e). Í rannsókn sem var framkvæmd af Park Thaichon (2017) á 35 börnum 

og 28 foreldrum í Ástralíu kom fram að samfélagsmiðlar spila stórt hlutverk þegar kemur að 

neytendahegðun barna á vefverslunum og að mörg börn höfðu keypt vörur á netinu vegna þess að 

þau sáu áhrifavald á samfélagsmiðli eins og til dæmis YouTube, Twitter og Facebook, mæla með 

vörunni. Börn hafa áhuga á mun þrengra vöruúrvali heldur en fullorðnir, til dæmis leikföngum, 

sælgæti, drykkjarföngum og fatnaði. Þar af leiðandi eru þessir vöruflokkar oft auglýstir þannig að 

þeir höfði til þessa markhóps. Oftar en ekki er óholl fæða líka auglýst sem sérstaklega 

eftirsóknarverð vara fyrir börn og unglinga (Blades o.fl., 2013). Þessa vöruflokka má oft sjá í 

myndböndum frá áhrifavöldum á YouTube og á öðrum samfélagsmiðlum. Börnin telja að 

áhrifavaldurinn sé að sýna hvernig hin sanna upplifun er af notkun vörunnar og þau gera sér oft 

ekki grein fyrir því að um auglýsingu sé að ræða (Boerman og Rejimersdal, 2020). Þó svo 

áhrifavaldur gefi upp allar nauðsynlegar upplýsingar til þess að skýra auglýsinguna er innihald 

myndbandsins skemmtilegt og áhugavert í augum barnanna. Þau hafa ekki þroska til þess að stoppa 

og hugsa um hvort það sé verið að reyna að sannfæra þau til að kaupa vöruna sem áhrifavaldurinn 

er að auglýsa (Boerman og Rejimersdal, 2020). Börn undir 12 ára hafa ekki náð fullum þroska til 

að skilja og gera greinamun á auglýsingum og öðru efni á samfélagsmiðlum. Þau hafa heldur ekki 

þróað með sér færni í auglýsingalæsi og skilja ekki viðskiptaeðli markaðssettningar (Boerman og 

Rejimersdal, 2020). Í lagafrumvarpi á síðu Neytendastofu kemur fram að það er leyfilegt að 
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auglýsa vörur til barna en það þarf að taka sérstakt tillit til þeirra (Neytendastofa, e.d.a). 

Auglýsingin má ekki misbjóða börnum á nokkurn hátt, gæta þarf þess að auglýsingin framkalli 

ekki hættulega eða óheimilaða hegðun sem börn geta hermt eftir og ekki má hvetja börn beint til 

kaupa á vöru (Neytendastofa, e.d.a). Þegar kemur að samfélagsmiðlum eins og YouTube er erfitt 

að ætlast til þess að þessum reglum sé fylgt þar sem YouTube er á alþjóðamarkaði. Í september 

2019 setti Alríkisviðskiptanefnd (FTC) strangari reglur um börn og samfélagsmiðla eftir að kom 

upp málsókn gagnvart YouTube og Google sem ólöglega söfnuðu persónulegum upplýsingum um 

börn án leyfi foreldra, en það er gegn COPPA lögunum (Children’s Online Privacy Protection 

Act). Lögin taka fram allar leiðir sem samfélagsmiðlar nýta sér til að safna upplýsingum um fólk 

á netinu og banna efnishöfundum (content creator) sem hanna efni fyrir börn á samfélagsmiðlum, 

að nýta sér eiginleika samfélagsmiðilsins, til dæmis að hafa opið fyrir athugasemdir á 

myndböndum sem eru ætluð börnum undir 13 ára (FTC, 2019). Fyrirtæki auglýsa til barna því þau 

hafa mikinn kaupmátt og hafa einnig mikil áhrif á hvað foreldrar þeirra versla inn á heimilið 

(Blades o.fl., 2013). Árið 2018 var nýja kynslóðin (Gen Z) með yfir 200 milljarða dollara 

kaupmátt á heimsvísu og þar að auki 600 milljarða dollara kaupmátt í gegnum foreldra sína. 

Þetta er 800 milljarða dollara kaupmáttur hjá börnum allt frá 8 ára aldri. Í Bandaríkjunum 

einum er áætlað að þessi ungmenni séu með 44 milljarða dollara kaupmátt (Georgiev, 2020). 

 

2.7 Áhrif barna á kauphegðun foreldra 

Kauphegðun er skilgreind sem ferli fólks þegar það tekur ákvarðanir um kaup: hvaða vöru 

eða þjónustu einstaklingur kaupir, hjá hvaða fyrirtæki hann verslar, hvenær hann verslar og hversu 

miklu hann eyðir í vöruna eða þjónustuna (buying behaviour, e.d.). Í dag eru samskipti barna og 

foreldra ekki þau sömu og fyrir nokkrum áratugum síðan (Valkenburg og Cantor, 2002). Uppeldi 

barna snerist eitt sinn um vald, hlýðni og virðingu en í dag er talið að skilningur, jafnrétti og 

málamiðlun séu algengari uppeldisaðferðir foreldra. Þessi samskipti barna og foreldra hafa veruleg 

áhrif þegar kemur að kaupvaldi barna og kauphegðun foreldra (Valkenburg og Cantor, 2002). Um 

80 prósent foreldra segjast leyfa börnum sínum að taka þátt í kaupákvörðunum oftar en foreldrar 

þeirra leyfðu þeim að gera þegar þau voru börn (NRF, 2019). Í grein gerða á vegum National Retail 

Federation (NRF) árið 2019 kemur fram að 9 af hverjum 10 foreldrum eru sammála því að börnin 

hafi veruleg áhrif á kauphegðun þeirra. Um það bil helmingur foreldra sem svöruðu könnuninni, 

eða 48 prósent eru sammála því að börn þeirra hafi áhrif á kauphegðun þegar keyptar eru vörur 
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fyrir barnið og einn þriðji svarenda, 36 prósent eru sammála að börn þeirra hafi áhrif á kauphegðun 

þegar keypt er inn fyrir heimilið. Einnig kemur þar fram að börn hafi meiri áhrif á kaup foreldra í 

ýmsum vöruflokkum en þar er hæst á lista leikföng og leikir, fatnaður og skór, matur og drykkur 

og val um veitingastaði. Margir foreldrar segja einnig að börn þeirra hafa áhrif á kaup þeirra á 

raftækjum (NRF, 2019). Eyðsla foreldra er 59 prósent meiri á ári en eyðsla fólks sem á ekki börn 

(Viacom, 2018). Áhrif barna á kauphegðun foreldra sinna geta verið mjög mismunandi eftir 

aðstæðum (Kumar, 2013). Ástæður þess að áhrif barna á kauphegðun mælast mismunandi hjá 

foreldrum eru meðal annars hjúskaparstaða foreldra, menntun þeirra, starfsgrein, hvort báðir eða 

annað foreldrið er útivinnandi og hversu miklar tekjur koma inn á heimilið (Kumar, 2013). 

Foreldrar hvetja börnin sín til þess að taka þátt í ákvarðanatöku heimilisins og eru farin að virða 

skoðanir þeirra (Valkenburg og Cantor, 2002). Samkvæmt rannsókn sem gerð var um áhrif 8 til 

12 ára barna á kauphegðun foreldra sinna á Indlandi kom fram að eldri börn hafa veruleg áhrif á 

ákvarðanatöku innan heimilisins. Skoðun þeirra á vöru er talin vera jafn gild og foreldranna nema 

þegar kemur að fjárhag eða hversu miklu á að eyða í vörur (Kumar, 2013). Samkvæmt rannsókn 

sem framkvæmd var af Ali og Kerpčarová árið 2019 kom fram að helstu ástæður þess að eldri börn 

hafi meiri áhrif á kauphegðun foreldra sé sú að þau biðja foreldra sína sjaldnar um vörur. Ástæðan 

er samkvæmt rannsókninni sú að yngri börn biðja oftar (suða) um vörur heldur en unglingar. Þar 

af leiðandi vilja foreldrar gera unglingunum til geðs og kaupa það sem þeir biðja um því það er 

svo sjaldan. Í sömu rannsókn var skoðað hvort fjöldi barna á heimili hefði áhrif á kauphegðun 

foreldra en niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að svo var ekki (Ali og Kerpčarová, 2019). Í annarri 

rannsókn, sem gerð var um áhrif barna á ákvarðanatöku innan fjölskyldunnar, var lagður 

spurningalisti fyrir 779 danska foreldra sem áttu börn á aldrinum 5 til 13 ára. Skoðað var í hvaða 

flokkum börn höfðu mest áhrif á kaup foreldranna. Niðustöður sýndu að börn hafa mikil áhrif á 

ákvarðanatöku foreldra sinna, sérstaklega þegar keyptar eru vörur sem eru viðeigandi fyrir börn til 

að hafa skoðun á, eins og morgunkorn, safi og gos hjá yngri börnum og hjá eldri börnum tegund 

farsíma. Þar kemur einnig fram að eldri börn hafa meiri áhrif á ákvarðanatöku foreldra sinna en 

hins vegar tengist kyn barnanna ekki áhrifum á ákvarðanatöku foreldra (Martensen og Grønholdt, 

2008). 
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3. Aðferðafræði 

3.1 Þátttakendur 

Notast var við megindlegar rannsóknaraðferðir við gerð þessarar rannsóknar. Þátttakendur 

voru foreldrar barna á grunnskólaaldri og voru valdir af hentugleika. Stuðst var við Facebook 

hópana Mæðratips og Pabbatips til þess að nálgast þetta úrtak. Þátttakendur í rannsókninni voru 

228 (N=228) foreldrar og svöruðu þeir öllum spurningum. Hlutfall þáttakenda var ekki jafnt þar 

sem svarendur voru 212 konur (93%), 14 karlar (6,1%) og 2 (0,9%) sem skilgreindu sig sem annað. 

Þátttakendur voru á aldursbilinu 20-59 ára. 28 (12,3%) einstaklingar voru á aldursbilinu 20-29 ára, 

144 (63,2%) voru á aldursbilinu 30-39 ára, 55 (24,1%) voru á aldursbilinu 40-49 ára og 1 (0,4%) 

var á aldursbilinu 50-59 ára (sjá mynd 1).  

 

Einnig var skoðuð atvinna og hjúskaprstaða þátttakenda (sjá töflu 1). Hjúskaparstaða 

þátttakenda skiptist þannig að 29 (12,7%) einstaklingar voru einhleypir, 8 (3,5%) voru fráskildir, 

ekkja eða ekkill, 141 (61,8%) einstaklingur var í hjónabandi eða staðfestri samvist og 50 (21,9%) 

voru í sambúð. Atvinna skiptist svo að 143 (62,7%) foreldrar voru í fullu starfi, 23 (10,1%) í 

hlutastarfi, 33 (14,5%) voru heimavinnandi, 21 (9,2%) foreldri var námsmaður og 8 (3,5%) 

greindu atvinnu sína sem annað. Flestir sem svöruðu könnuninni voru foreldrar í fullu starfi og í 

Mynd 1: Aldur og kyn þátttakenda 
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hjónabandi eða staðfestri samvist (39%) og þar á eftir í fullu starfi og í sambúð (13,6%). Næst á 

eftir voru heimavinnandi foreldrar í hjónabandi eða staðfestri samvist (8,8%) og einhleypir 

foreldrar í fullu starfi (7,9%). 

 

Tafla 1: Hjúskaparstaða og atvinna þátttakenda 

 Fullt Starf Hlutastarf Heimavinnandi Námsmaður Annað Samtals 

Einhleyp(ur) 18 0 3 6 2 29 

Fráskilin(n) 

/Ekkja/Ekkill 

5 0 1 1 1 8 

Í hjónabandi/ 

Staðfestri samvist 

89 19 20 10 3 141 

Í sambúð 31 4 9 4 2 50 

Samtals 143 23 33 21 8 228 

 

3.2 Mælitæki 

Þáttakendur svöruðu spurningalista sem innihélt 15 krossaspurningar (sjá viðauka). Í 

byrjun könnunarinnar var þátttakendum gerð grein fyrir því að rannsóknin er trúnaðarmál og er 

ekki rekjanleg á nokkurn hátt. Einnig var gerð grein fyrir að svörum yrði eytt að úrvinnslu lokinni. 

Þeim var einnig gerð grein fyrir að ekki tæki meira en 5 mínútur að svara spurningunum. 

Spurningarnar voru allar lokaðar á nafnkvarða. Hægt var að haka við einn svarmöguleika í 13 

spurningum og fleiri en einn möguleika í 2 spurningum. Fyrsta spurning rannsóknarinnar var um 

fjölda barna á heimili undir 18 ára aldri. Önnur spurning var síuspurning en hún fjallaði um í hvaða 

bekk grunnskólabarnið er í. Þar var settur sá valmöguleiki að nefna að einstaklingurinn ætti ekki 

barn í grunnskóla til þess að sporna við ómarktækum niðurstöðum sem ekki pössuðu við 

rannsóknarhópinn. Spurning þrjú var um netnotkun grunnskólabarnsins og var þar valmöguleiki 

að svara að barnið væri ekki á netinu. Spurning fjögur var um hvaða samfélagsmiðla barnið notaði 

og var sú spurning ein af þeim sem var opin fyrir fleiri valkostum en einum. Spurning fimm og 

sex voru um hvort barnið hefði einhvern tíma beðið foreldri sitt um að kaupa vöru sem auglýst 

hafði verið á samfélagsmiðlum og í gegnum meðmæli áhrifavalda. Spurning sjö var önnur 

spurning þar sem hægt var að velja fleiri en einn valkost en þar var spurt hvers konar vörur börnin 

bæðu foreldra sína um að kaupa með tilliti til þáttanna í spurningunum á undan. Spurning átta, níu 
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og tíu voru um kauphegðun foreldra barnanna en þar var spurt um kaup á vörum fyrir börnin í 

gegnum samfélagsmiðla, á vefsíðum og í gegnum meðmæli áhrifavalda. Spurning ellefu var um 

hvort barnið hafi sjálft keypt vörur á netinu. Seinustu fjórum spurningum var beint að foreldrum 

og þeir spurðir um atvinnu, húskaparstöðu, aldur og kyn (sjá viðauka). Í enda spurningalistans var 

þáttakendum þakkað fyrir þátttökuna. 

 

3.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var hannaður og könnunin sett upp með forritinu Google Forms. 

Könnunin var  forprófuð af rannsakanda og leiðbeinanda og leiðrétt í samræmi við forprófun áður 

en rannsóknin var send út. Könnuninni var deilt á hópana Mæðratips og Pabbatips á Facebook til 

þess að meiri líkur væru á að finna foreldra barna á grunnskólaaldri og einnig til að reyna að fá 

jafn mörg svör frá báðum kynjum. Rannsakandi fékk aðstoð frá barnsföður sínum til þess að deila 

könnuninni á Pabbatips þar sem sá hópur er eingöngu fyrir feður og ekki möguleiki fyrir 

rannsakanda að nálgast þann hóp sjálf. Skrifuð var lýsing yfir hlekknum að könnuninni og þar 

útskýrður tilgangur hennar, það að engin svör væru rekanleg, gögnum yrði eytt að lokinni 

úrvinnslu og þátttakendum þakkað fyrir þátttökuna. Könnunin var send út klukkan tólf á hádegi 

sunnudaginn 18. október 2020 og stóð yfir þrjá daga, eða til kvölds á miðvikudegi 21. október. 

Gögnum úr spurningalistanum var safnað á Google Forms og svo færð yfir í Microsoft Excel til 

frekari greiningar, hreinsunar og yfirferðar. 
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4. Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar, bæði í texta og myndum. Fyrst er skoðað 

hversu mörg börn eru í hverjum bekk á grunnskólaaldri. Samkvæmt niðurstöðum frá foreldrum 

grunnskólabarna sem svöruðu spurningalistanum, voru 25 börn í 1. bekk (11%), 23 börn í 2. bekk 

(10,1%), 34 börn í 3. bekk (14,9%), 37 börn í 4. bekk (16,2%), 20 börn í 5. bekk (8,8%), 23 börn 

í 6. bekk (10,1%), 22 börn í 7. bekk (9,6%), 11 börn í 8. bekk (4,8%), 18 börn í 9. bekk (7,9%)  og 

15 börn í 10. bekk (6,6%) (sjá mynd 2). 

Næst var netnotkun barna á viku skoðuð og kom í ljós að netnotkun þeirra er mismunandi 

eftir aldri (sjá mynd 3). Niðurstöðurnar sýndu að börn í 1. bekk eyða flest um 1-5 klukkustundum 

á netinu í hverri viku eða um 44%. Eins er með börn í 2. bekk (43,5%). Munur er á milli fjölda 

klukkustunda á netinu hjá 3. og 4. bekk. Flestir í 3. bekk (35,3%) eru að eyða um 1-5 

klukkustundum á meðan börn í 4. bekk (37,8%) eru flest að eyða 6-10 klukkustundum á netinu í 

hverri viku. Bæði 5. og 6. bekkur eru að eyða mestum tíma á netinu í 11-20 klukkustundum á viku 

eða 45% barna í 5. bekk og 47,8% í 6. bekk. Börn í 7. bekk eru einnig flest að eyða um 11-20 

klukkustundum á netinu á viku eða 36,4% og 22,7% barna eyða 21-30 klukkustundum á viku. 

Minni hluti barna í 7. bekk eru að eyða 30 klukkustundum eða fleiri á netinu í hverri viku eða um 

Mynd 2: Skipting barna eftir bekk 
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13,6%. Flest börn í 8. bekk eyða einnig 11-20 klukkustundum (54,5%) og einungis 18% eyða 30 

klukkustundum eða meira á netinu í hverri viku. 9. bekkur skiptist frekar jafnt þar sem 27,8% barna 

eru í 11-20 klukkustundir á netinu og 22,2% eyða 30 klukkustundum eða meira á viku. Meirihluti 

barna í 10. bekk eru að eyða 11-20 klukkustundum eða um 46,7% en 26,7% eyða 30 

klukkustundum eða meira á netinu í hverri viku (sjá mynd 3).  

 

 

Mynd 3: Tíma eytt á netinu skipt eftir bekk 

 

Næst var skoðað hvort hjúskaparaðstaða foreldra sem og atvinna þeirra hefðu áhrif á 

netnotkun barna (sjá töflu 2). Einhleypir foreldrar sögðu að barnið þeirra væri oftast á netinu í 11-

20 klukkustundir á viku eða í 31% tilvika. Þá sýndu niðurstöður að jafnt var á milli netnotkunnar 

barna í 1-5 klukkustundir (20,7%) og 6-10 klukkustundir (20,7%). Börn sem eiga foreldra sem eru 

fráskilin, ekkja eða ekkill, skiptast í jafna hópa hvað varðar netnotkun. 1-5 klukkustundir (25%) 

og 11-20 klukkustundir (25%). Börn þeirra sem voru í hjónabandi eða staðfestri samvist voru oftast 

á netinu í 11-20 klukkustundir (27,7%) og þar á eftir 6-10 klukkustundir (27%). Börn foreldra í 

sambúð eyddu mest 11-20 klukkustundum á netinu á viku (40%), þar næst var jafnt valið á milli 

6-10 klukkustunda og 1-5 klukkustunda (22%). 21 einstaklingur (9,2%) sagði að barnið sitt væri 
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ekki á netinu. Foreldrar sem voru í fullu starfi svöruðu í 27,3% tilvika að barnið þeirra væri á 

netinu í 11-20 klukkustundir á viku. Þar á eftir var netnotkun barna þeirra í 6-10 klukkustundir á 

viku í 25,2% tilvika og í 1-5 klukkustundir í 21,7% tilvika. Foreldrar sem voru heimavinnandi 

svöruðu í 42,4% tilvika að barnið þeirra væri á netinu í 11-20 klukkustundir á viku. Jafnt hlutfall 

var á netnotkun barna foreldra í hlutastarfi en það var 30,4% í 11-20 klukkustundir á viku og 30,4% 

í 6-10 klukkustundir á viku. 47,6% barna námsmanna eyða 11-20 klukkustundum á netinu á viku. 

Þeir foreldrar sem svöruðu að atvinna þeirra væri annað sögðu að börnin þeirra eyddu 6-10 

klukkustundum á netinu á viku í 37,5% tilvika, 25% í 1-5 klukkustundir á viku og 25% meira en 

30 klukkustundir á viku. 

 

Tafla 2: Internetnotkun, hjúskaparstaða og atvinna 

  
1-5 6-10 11-20 21-30 30+ 

Ekki á 

netinu 

Fullt starf 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

4 

2 

20 

5 

3 

1 

24 

8 

4 

1 

21 

13 

4 

0 

8 

2 

2 

0 

5 

2 

1 

1 

11 

1 

 Samtals 31 36 39 14 8 14 

Hlutastarf 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

6 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

 Samtals 3 7 7 1 3 2 

Heimavinnandi 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

1 

0 

3 

2 

0 

0 

4 

2 

2 

0 

8 

4 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

 Samtals 6 6 14 3 1 3 

Námsmaður 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

3 

0 

3 

1 

4 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

 Samtals 4 4 10 2 0 1 

Annað 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

 Samtals 2 3 0 0 2 1 
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Þegar borin var saman netnotkun barna, hjúskaparstaða foreldra og atvinnu staða þeirra 

sést að foreldrar í fullu starfi og í hjónabandi eða staðfestri samvist svöruðu oftast að barn þeirra 

noti Internetið í 6-10 klukkustundir á viku en það var valið í 27% tilvika. Þar á eftir voru 23,6% 

foreldra sem töldu að barnið þeirra væri að nota netið í 11-20 klukkustundir á viku. Algengasta 

svar foreldra í fullu starfi og í sambúð var að börn þeirra notuðu Internetið í 11-20 klukkustundir 

á viku og var það valið í 41,9% tilvika. Þar á eftir voru 25,8% foreldra sem svöruðu að barnið 

þeirra væri að nota netið í 6-10 klukkustundir á viku. Í þessum hópi svaraði minnihluti foreldra að 

barnið þeirra væri að nota Internetið í 1-5 kukkustundir eða aðeins 16,1%. 36,8% foreldra í 

hlutastarfi og í hjónabandi eða staðfestri samvist töldu börnin sín oftast eyða 6-10 klukkustundum 

á netinu á viku. Þar á eftir völdu 31,6% þeirra að barnið væri á netinu í 11-20 klukkustundir á viku. 

40% af heimavinnandi foreldrum í hjónabandi eða staðfestri samvist töldu að barnið sitt væri að 

eyða 11-20 klukkustundum á netinu á viku og þar á eftir svöruðu 20% foreldra að barnið þeirra 

eyddi um 6-10 klukkustundum á netinu á viku. 40% námsmanna í hjónabandi/staðfestri samvist 

svöruðu að barnið þeirra eyddi 11-20 klukkustundum á viku á netinu (sjá töflu 2). 

Niðurstöður rannóknarinnar sýna að af þeim börnum sem nota samfélagsmiðla er YouTube 

vinsælasti miðillinn miðað við svör þeirra foreldra sem svöruðu spurningalistanum (sjá töflu 3). 

Þegar á heildina er litið nota grunnskólabörn YouTube í 65% tilvika. TikTok er næst vinsælasti 

miðillinn og er notaður í 38% tilvika. Snapchat kemur þar á eftir og er notkun miðilsins valinn af 

foreldrum í 33,8% tilvika. Þegar horft er á hvern bekk fyrir sig sést að YouTube er vinsælasti 

miðillinn á meðal nemenda í 1. til 7. bekk. Um 44% barna í 1. bekk nýta sér YouTube oftar en 

aðra miðla, 57% barna í 2. bekk, 62% barna í 3. bekk, 59% barna í 4. bekk, 70% barna í 5. bekk, 

78% í 6. bekk og 82% barna í 7. bekk. Börn í 8. bekk nota samfélagsmiðlana YouTube og Snapchat 

jafn mikið, eða í 82% tilvika. Þá var Snapchat vinsælasti samfélagsmiðillinn á meðal nemenda í 9. 

og 10. bekk, valið í 94% tilvika hjá 9. bekk og í 80% tilvika hjá börnum í 10. bekk. TikTok er 

oftast valinn sem næst vinsælasti miðillinn í hverjum bekk fyrir sig en 29,4% barna í 3. bekk nýta 

sér miðilinn, 29,7% barna í 4. bekk, 55% barna í 5. bekk völdu einnig TikTok sem næst vinsælasta 

miðilinn. 56,5% barna í 6. bekk, 50% barna í 7. bekk, 45,5% barna í 8. bekk, 77,4% í 9. bekk og 

40% barna í 10. bekk sögðust einnig nota þennan miðil næst mest.. Um 22% foreldra barna á 

grunnskólaaldri svöruðu að barnið þeirra væri ekki á samfélagsmiðlum og var það algengara svar 

hjá foreldrum yngri grunnskólabarna, eða börnum í 1. til 4. bekk (sjá töflu 3). 
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Tafla 3: Samfélagsmiðlum skipt eftir bekk 

   

Facebook 

 

Instagram 

 

YouTube 

 

TikTok 

 

Snapchat 

 

Annað 

Barnið ekki á 

samfélagsmiðlum 

1. bekkur 0 0 11 2 1 2 12 

2. bekkur 0 0 13 4 2 1 9 

3. bekkur 0 0 21 10 0 1 10 

4. bekkur 0 0 22 11 5 1 11 

5. bekkur 2 1 14 11 5 0 4 

6. bekkur 2 8 18 13 11 0 2 

7. bekkur 0 5 18 11 15 2 1 

8. bekkur 3 7 9 5 9 2 0 

9. bekkur 8 13 14 14 17 2 0 

10. bekkur 6 10 9 6 12 0 2 

Samtals 21 44 149 87 77 11 51 

 

Kannað var hversu marga samfélagsmiðla íslensk grunnskólabörn nota hverju sinni (sjá 

töflu 4). Niðurstöður sýna að 30% íslenskra grunnskólabarna nota allavega einn samfélagsmiðil 

og 20% íslenskra grunnskólabarna nota allavega tvo samfélagsmiðla. 15% grunnskólabarna nota 

þrjá samfélagsmiðla, 8% grunnskólabarna nota fjóra samfélagsmiðla, 4% þeirra nota fimm 

samfélagsmiðla og 1% grunnskólabarna notar alla sex samfélagsmiðlana sem hægt var að velja á 

spurningalistanum (sjá töflu 4). Foreldrar barna í 1. til 4. bekk töldu að barnið sitt notaði oftast 

einn samfélagsmiðil eða í 64% til 77% tilvika eftir bekk. Niðurstöður sýndu mjög jafnar tölur á 

milli notkunnar á einum til þremur samfélagsmiðlum hjá börnum í 5. bekk eða frá 31% til 38% 

tilvika. Börn í 6. bekk nota mest tvo samfélagsmiðla (33%) og þar á eftir einn samfélagsmiðil 

(24%). Svipaðar niðurstöður voru um notkun á samfélagsmiðlum í 7. bekk en þau nota allt að einn 

til fjóra samfélagsmiðla, minnst var 18% og mest var 32% eftir miðli. Börn í 8. bekk nota mest tvo 

til þrjá samfélagsmiðla eða 27% í báðum hópum. Börn í 9. bekk nota mest þrjá samfélagsmiðla 

(39%) og þar á eftir fimm (28%). Börn í 10. bekk nota mest þrjá samfélagsmiðla (46%) og þar á 

eftir fjóra samfélagsmiðla (31%) (sjá töflu 4). 
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Tafla 4: Samfélagsmiðlanotkun hjá hverju barni 

 1 2 3 4 5 6 

1. bekkur 10 3     

2. bekkur 9 4 1    

3. bekkur 16 8     

4. bekkur 17 5 4    

5. bekkur 5 5 6    

6. bekkur 5 7 4 4 1  

7. bekkur 7 6 4 5   

8. bekkur 1 3 3 2 1 1 

9. bekkur  2 7 3 5 1 

10. bekkur  2 6 4 1  

Samtals 70 45 35 18 8 2 

 

Skoðaðir voru þeir vöruflokkar sem grunnskólabörnin báðu foreldra sína helst um að kaupa 

eftir að hafa séð vöruna á samfélagsmiðli eða hjá áhrifavaldi (sjá töflu 5). Tilgangur þess er til að 

fá betri sýn á hvort munur væri á vali barna á vöruflokkum eftir aldri. Foreldrar 32% barna í 1. 

bekk töldu að börnin þeirra bæðu oftast um að keypt yrði leikfang. Börn í 2. bekk báðu oftast um 

leikfang eða í 39,1% tilvika en í 30,4% tilvika völdu þau tölvuleik. Val á milli vöruflokka barna í 

3. og 4. bekk var frekar jöfn en börn í 3. bekk báðu um leikfang í 35,3% tilvika, tölvuleik í 26,5% 

tilvika og sælgæti í 23,5% tilvika og börn í 4. bekk báðu um leikfang í 32,4% tilvika, tölvuleik í 

27% tilvika og sælgæti í 29,7% tilvika. Börn í 5. bekk báðu um tölvuleik í 50% tilvika, börn í 6. 

bekk báðu helst um raftæki eða í 30,4% tilvika og þar á eftir tölvuleik í 26,1% tilvika. Börn í 7. 

bekk báðu helst um tölvuleik í 40,9% tilvika eða fatnað/skó í 31,8% tilvika. Börn í 8. bekk völdu 

jafnt tvo vöruflokka en þau báðu um fatnað/skó í 18,2% tilvika og leikfang í 18,2% tilvika. Börn í 

9. og 10. bekk báðu helst um fatnað/skó, í 38,9% tilvika hjá 9. bekk og 40% í 10. bekk. 103 

þátttakendur (45%) svöruðu að barnið þeirra bæði ekki um neina vöru út frá notkun 

samfélagsmiðla eða vegan meðmæla áhrifavalda (sjá töflu 5). 
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Tafla 5: Vöruflokkum skipt eftir bekk 

 Fatnaður/skór Skartgripir Raftæki Leikfang Tölvuleikur Sælgæti Annað Ekkert 

1. bekkur 2 0 1 8 3 2 1 14 

2. bekkur 5 0 0 9 7 2 2 11 

3. bekkur 3 1 3 12 9 8 0 17 

4. bekkur 6 1 6 12 10 11 2 16 

5. bekkur 5 1 5 7 10 5 1 6 

6. bekkur 6 0 7 5 6 1 0 8 

7. bekkur 7 0 5 3 9 3 3 6 

8. bekkur 2 0 1 2 1 1 0 8 

9. bekkur 7 2 4 0 3 2 2 10 

10. bekkur 6 2 1 1 2 2 1 7 

Samtals 49 7 33 59 60 37 12 103 

 

Kannað var hvort börn bæðu foreldra sína um að kaupa vörur fyrir sig af því þau sáu hana 

á samfélagsmiðlum eða hvort þau bæðu foreldra sína um vöru af því þau sáu áhrifavald mæla með 

vörunni. Tilgangurinn með því var að kanna hvort markaðssetningin væri vinsælli meðal 

grunnskólabarna og hvort yngri börn hafi meiri áhrif á kauphegðun foreldra þegar verslað er á 

netinu (sjá mynd 4). Niðurstöður sýna að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa mun meiri áhrif á 

neytendahegðun barna á öllum stigum grunnskóla heldur en meðmæli áhrifavalda. Af þeim 228 

sem tóku þátt í könnuninni voru 120 (52,6%) einstaklingar sem sögðu að barnið hefði beðið þau 

að kaupa vöru af því það sá hana auglýsta á samfélagsmiðli en 62 (27,2%) svöruðu að barnið hefði 

beðið um vöru af því það sá áhrifavald mæla með og nota vöruna. Börn í öllum bekkjum sem 

skoðaðir voru báðu oftar foreldra sína um vörur sem þau sáu á samfélagsmiðlum, eða 40% barna 

í 1. bekk, 52,2% barna í 2. bekk, 47,1% barna í 3. bekk, 51,4% barna í 4. bekk, 65% barna í 5. 

bekk, 69,6% barna í 6. bekk, 68.2% barna í 7. bekk, 27,3% barna í 8. bekk, 44,4% barna í 9. bekk 

og 53,3% barna í 10. bekk. Eldri grunnskólabörn báðu foreldra sína oftar en þau yngri að kaupa 

vöru af því þau sáu áhrifavald mæla með henni. Algengast var það hjá 5. bekk og var valið í 45% 

tilvika. 
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Mynd 4: Beiðnir frá samfélagsmiðlum og áhrifavöldum 

 

Bornir voru saman vinsælustu samfélagsmiðlarnir og beiðnir barna um kaup á vörum út frá 

því sem þau sáu á samfélagsmiðlum eða vegna meðmæla áhrifavalda til þess að kanna hvort 

samfélagsmiðlanotkun barna hefði áhrif á neytendahegðun þeirra. Börn sem eru á 

samfélagsmiðlinum YouTube eru í 67% tilvika að biðja foreldra sína að kaupa vörur á 

samfélagsmiðlum en í 34% tilvika biðja þau um vörur sem áhrifavaldur hefur mælt með. 66% 

barna sem nota TikTok biðja foreldra sína að kaupa vöru sem þau sáu á samfélagsmiðlum og 34% 

þeirra biðja um vörur sem voru auglýstar eða notaðar af áhrifavöldum. Af börnum sem nota 

Facebook biðja 57% þeirra foreldra sína um vörur sem þau sáu á samfélagsmiðlum en aðeins 33% 

barna biðja um vörur sem þau sáu áhrifavald mæla með. 58% barna sem eru á Snapchat biðja 

foreldra sína um vöru sem auglýstar voru á samfélagsmiðlum á meðan 30% barna biðja um vöru 

sem áhrifavaldur hefur mælt með. 55% þeirra barna sem eru á Instagram biðja um vörur auglýstar 

á samfélagsmiðlum á meðan 34% þeirra biðja um vöru sem áhrifavaldur hefur mælt með (sjá mynd 

5). 
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Mynd 5: Áhrif samfélagsmiðla og áhrifavalda á börn skipt eftir tegund samfélagsmiðla 

Einnig var spurt hvort börn á grunnskólaaldri væru farin að versla sjálf á netinu sem var gert til 

þess að bera það saman við óskir barna um að foreldrar versli fyrir þau (sjá mynd 6). Einungis 

voru 25 þátttakendur sem svöruðu því játandi að barnið þeirra hefði einhvern tíma verslað sjálft á 

netinu eða um 11% þátttakenda. Algengast var að börn í 8. til 10. bekk versluðu sjálf á 

Internetinu. 
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Mynd 6: Börn sem versla sjálf skipt eftir bekk 

 

Skoðað var á hvaða vettvangi börn biðja foreldra sína að kaupa vörur fyrir sig með tillite 

til þess hversu mörg börn undir 18 ára eru á heimilinu (sjá töflu 6). Samkvæmt niðurstöðum kom 

fram að á heimilum þar sem 1-2 börn eru undir 18 ára, biðja 47,7% barna um vöru sem þau sáu á 

samfélagsmiðlum og 27,5% barna báðu foreldra sína um vöru sem þau sáu áhrifavald mæla með. 

Á heimilum þar sem eru 3-4 börn undir 18 ára báðu 63,2% barna foreldra sína um vöru sem þau 

sáu auglýstar á samfélagsmiðlum og 27,6% barna báðu um vöru sem þau sáu áhrifavald mæla 

með. 33,3% barna báðu foreldra sína um að kaupa vöru frá samfélagsmiðli þegar 5 eða fleiri 

börn undir 18 ára voru á heimilinu. Einnig var skoðað hvaða vettvang foreldrar notuðu helst til 

að versla vörur fyrir börnin sín á Iternetinu. Valmöguleikar voru samfélagsmiðlar, vefsíður og 

vegna meðmæla áhrifavalda. Niðurstöður sýndu að flestir foreldrar grunnskólabarna eða 169 

(74%) einstaklingar, nýta sér vefsíður til þess að kaupa vörur fyrir börnin sín. 68 (30%) 

einstaklingar hafa keypt vörur fyrir börnin sín í gegnum samfélagsmiðla og 39 (17%) hafa keypt 

vöru vegna þess að áhrifavaldur mælti með henni (sjá töflu 6).  
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Tafla 6: Beiðni barna og kaup foreldra 

 Beiðni 

Samfélagsmiðlar 

Beiðni 

Áhrifavaldar 

Kaup 

Vefsíða 

Kaup 

Áhrifavaldur 

Kaup 

Samfélagsmiðlar 

1-2 börn 71 41 111 27 48 

3-4 börn 48 21 57 12 19 

5 börn + 1 0 1 0 1 

Samtals 120 62 169 39 68 

 

Bornar voru saman þessar þrjár breytur; fjöldi barna á heimili, frá hvaða vettvangi börnin 

biðja foreldra sína að kaupa vörur og hvar foreldrar kaupa helst vörur fyrir börnin sín (sjá töflu 6). 

Af þeim foreldrum sem eiga 1-2 börn undir 18 ára, hefur 71 barn beðið foreldra sína að kaupa 

vörur í gegnum samfélagsmiðla. 48 foreldrar hafa keypt vörur fyrir barnið í gegnum 

samfélagsmiðla eða í 67% tilvika. Þegar horft er á sama fjölda barna á heimili undir 18 ára og 

borinn saman við áhrifavalda, kemur í ljós að 41 barn hefur beðið foreldra sína að kaupa vöru sem 

auglýst var af áhrifavaldi. Þá hafa 27 foreldrar keypt vörur vegna meðmæla frá áhrifavöldum eða 

í 66% tilvika. Þegar skoðað er heimili með 3-4 börnum undir 18 ára aldri sést að 41 barn hefur 

beðið foreldrið að kaupa vöru af samfélagsmiðli og 19 foreldrar hafa keypt vörur fyrir barnið sitt 

í gegnum samfélagsmiðla eða í 46% tilvika. Þegar litið er til sama fjölda barna á heimili undir 18 

ára aldri og þau borin saman við kaup á vöru útfrá áhrifavöldum sést að 21 barn bað um vöru af 

því það sá áhrifavald mæla með henni, þar af voru 12 foreldrar sem keyptu vörur fyrir barnið sitt 

vegan meðmæla áhrifavalds eða í 57% tilvika. Aðeins einn þátttakandi af þrem í hópnum sem var 

með 5 eða fleiri börn undir 18 ára aldri á heimilinu svaraði játandi um að barnið hafi beðið um 

kaup á vörum sem auglýst var á netinu. Þar af leiðandi eru niðurstöður úr þeim hóp ekki marktækar 

(sjá töflu 6). 
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Tafla 7: Beiðni barna og kaup foreldra, hjúskaparstaða og atvinna 

 

 

Hjúskaparstaða 

 

Beiðni 

Samfélagsmiðlar 

Beiðni 

Áhrifavaldar 

Kaup 

samfélagsmiðlar 

Kaup 

Vefsíður 

Kaup 

Áhrifavaldar 

Fullt starf 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

14 

1 

36 

19 

5 

0 

18 

11 

5 

2 

28 

10 

13 

1 

69 

28 

1 

0 

13 

6 

 Samtals 70 34 45 111 20 

Hlutastarf 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

0 

0 

9 

2 

0 

0 

4 

2 

0 

0 

6 

3 

0 

0 

13 

2 

0 

0 

7 

1 

 Samtals 11 6 9 15 8 

Heimavinnandi 

 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

2 

0 

13 

5 

1 

0 

8 

2 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

15 

6 

0 

1 

0 

3 

 Samtals 20 11 7 25 4 

Námsmaður 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

6 

1 

7 

2 

2 

0 

4 

1 

2 

0 

3 

1 

5 

0 

7 

3 

1 

0 

4 

1 

 Samtals 16 7 6 15 6 

Annað 

Einhleyp(ur) 

Fráskilin(n) 

Í hjónabandi 

Í sambúð 

1 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

 Samtals 3 4 1 3 1 

 

Borin var saman beiðni barna og kaup foreldra eftir hjúskaparstöðu og atvinnu þeirra (sjá 

töflu 7). 77,8% einhleypra foreldra í fullu starfi hafa fengið beiðni frá barni sínu um að kaupa vöru 

á samfélagsmiðlum og 27,8% þeirra hafa keypt vöru fyrir barnið sitt í gegnum samfélagsmiðla. 

Einnig hafa 72,2% þeirra keypt vörur fyrir barnið sitt í gegnum vefsíður. 40,4% foreldra í fullu 

starfi og í hjónabandi eða staðfestri samvist hafa fengið beiðni frá barni sínu um að kaupa vöru á 

samfélagsmiðlum og 31,5% þeirra hafa keypt vöru fyrir barnið sitt á samfélagsmiðlum, einnig hafa 

77,5% þeirra keypt vörur fyrir börnin sín af vefsíðu. 61,3% foreldra í fullu starfi og í sambúð hafa 

fengið beiðni frá barni sínu um að kaupa vöru á samfélagsmiðlum og hafa 32,3% keypt þar vöru 

fyrir barnið, 90,3% þeirra hafa einnig keypt vörur fyrir barnið sitt á vefsíðum. Af þeim foreldrum 

sem eru í hlutastarfi og í hjónabandi eða staðfestri samvist hafa 50% þeirra sem hafa fengið beiðni 

frá barni sínu um vörukaup á samfélagsmiðlum og hafa 33,3% þeirra orðið við þeirri beiðni og 
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hafa 72,2% þeirra keypt vörur fyrir barnið á vefsíðum. Heimavinnandi foreldrar í hjónabandi eða 

staðfestri samvist hafa í 65% tilvika fengið beiðni frá barni sínu um að kaupa vöru á 

samfélagsmiðlum en eingöngu 15% þeirra hafa orðið við þeirri ósk og keypt vöru fyrir barnið sitt 

á samfélagsmiðlum. Hins vegar hafa 75% þeirra keypt vöru fyrir barnið í gegnum vefsíður. 

Heimavinnandi foreldrar í sambúð hafa fengið beiðni frá barni sínu um kaup á vöru á 

samfélagsmiðlum í 55,6% tilvika en aðeins hafa 11,1% þeirra keypt þar vörur. Hins vegar hafa 

66,7% heimavinnandi foreldra í sambúð keypt vörur fyrir barnið sitt í gegnum vefsíður. Af þeim 

foreldrum sem eru í námi og einhleypir hafa 100% fengið beiðni frá börnum sínum um kaup á 

samfélagsmiðlum en aðeins 33,3% þeirra hafa keypt vöru fyrir barnið sitt í gegnum 

samfélagsmiðla á meðan 83,3% hafa keypt vörur fyrir barnið á vefsíðum. 70% námsmanna í 

hjónabandi eða staðfestri samvist hafa fengið beiðni frá barni sínu um að kaupa vöru í gegnum 

samfélagsmiðla en aðeins 30% þeirra hafa orðið við beiðninni, hins vegar hafa 70% foreldra keypt 

vörur fyrir barnið sitt á vefsíðum. Aðeins hafa 20,2% foreldra í fullu starfi og í hjónabandi fengið 

beiðni um vörukaup frá barni sínu eftir að það sá áhrifavald mæla með vörunni en 14,6% þeirra 

hafa keypt vörur fyrir barnið sitt þegna þess að áhrifavaldur mælti með vörunni. 35,5% foreldra í 

fullu starfi og sambúð hafa fengið beiðni um vörukaup frá barni sínu vegan meðmæla áhrifavalda 

en aðeins 19,4% hafa keypt vöru fyrir barnið sitt á þeim vettvangi. 27,8% þeirra sem eru einhleypir 

og í fullu starfi hafa fengið beiðni um vörukaup frá barni sínu af því að það sá áhrifavald mæla 

með eða nota vöruna en aðeins 5,6% þeirra foreldra hafa keypt vöru fyrir barnið sitt vegan þess. 

Heimavinnandi foreldrar í hjónabandi eða staðfestri samvist hafa í 40% tilvika fengið beiðni um 

kaup á vöru af því barnið sá áhrifavald mæla með henni en enginn þeirra hefur keypt vöru fyrir 

barnið vegna meðmæla áhrifavalda (sjá töflu 7). 
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5. Umræða 

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við fyrri  

rannsóknir. Farið verður yfir þær spurningar sem ætlað var að myndu aðstoða við að svara 

rannsóknarspurningunum um áhrif samfélagsmiðla og áhrifavalda á börn og áhrif barna á 

kauphegðun foreldra. Kaflanum er skipt upp í þær sjö spurningar sem leiða til lokasvars 

rannsóknarspurninganna. 

 

5.1 Hvað eyða börn á Íslandi miklum tíma á netinu? 

Samkvæmt niðurstöðum er netnotkun grunnskólabarna á Íslandi mismunandi eftir aldri. 

Börn í 1. til 3. bekk eyða mest 1-5 klukkustundum á viku á netinu. Börn í 4. bekk eyða mest 6-10 

klukkustundum og börn frá 5. til 10. bekk eyða 11-20 klukkustundum á netinu á viku. Þegar borin 

er saman netnotkun barna við hjúskap og atvinnu foreldra er útkoman frekar jöfn í öllum hópum. 

Börnin eyða flest 11-20 klukkustundum á viku á netinu eða um 94 til 171 mínútu á dag en það 

svipar til rannsóknar Ofcom (2019) á netnotkun barna í Bretlandi sem sýndi fram á að börn 5 til 

15 ára eyða rúmum 2 klukkustundum á dag á Internetinu. Samkvæmt niðurstöðu Georgiev (2020) 

kemur fram að meira en helmingur einstaklingar af kynslóð Z (Gen Z) eyði 5 eða fleiri 

klukkustundum á netinu á dag. Sú kynslóð er talin vera einstaklingar frá 8 til 23 ára og er þannig 

erfitt að sjá hvort það samsvari við niðurstöður rannsóknarinnar. Samkvæmt rannsókn Dotson og 

Hyatt (2005) kemur fram að skjátími barna hefur áhrif á neytendahegðun þeirra og er þessi 

rannsóknarspurning því mikilvægur hluti þess að rannsaka áhrif samfélagsmiðla á grunnskólabörn. 

 

5.2 Hvaða samfélagsmiðlar eru vinsælastir hjá grunnskólabörnum? 

Þegar horft er á niðurstöður rannsóknarinnar sést að 78% íslenskra grunnskólabarna nýta 

sér allavega einn samfélagsmiðil. Samfélagsmiðlum í notkun hjá íslenskum grunnskólabörnum 

fjölgar með hækkandi aldri. Niðurstöður rannsóknar eru vel í samræmi við niðurstöður Georgiev 

(2020) en þar kemur fram að 73% þeirra sem eru af kynslóðinni Gen Z nota að minnsta kosti einn 

samfélagsmiðil. Einnig kemur fram í sömu rannsókn að 52% þessara ungmenna nota þrjá eða fleiri 

samfélagsmiðla en samkvæmt þessari rannsókn nota um 28% grunnskólabarna á Íslandi þrjá eða 

fleiri samfélagsmiðla. 

Þegar vinsældir samfélagsmiðla meðal íslenskra barna á grunnskólaaldri eru skoðaðar á 

kemur skýrt í ljós að samfélagsmiðillinn YouTube ber höfuð og herðar yfir aðra samfélasmiðla 



30 

 

hvað varðar vinsældir og notkun en 65% barna á grunnskólaaldri í þessari rannsókn nýta sér 

miðilinn. Þar á eftir nutu TikTok og Snapchat mikilla vinsælda hjá íslenskum grunnskólabörnum. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöðu rannsóknar sem framkvæmd var af Anderson og 

Jiang (2018) en þar kemur einnig fram að unglingar í Bandaríkjunum nýta sér helst 

samfélagsmiðlana YouTube, Instagram og Snapchat. Einnig sýna niðurstöður frá Statista (2020d) 

svipaðar niðurstöður þegar kemur að vinsældum samfélagsmiðla, en þar var YouTube næst 

vinsælasti netmiðillinn þegar miðað er við virka notendur samfélagmiðla en sú  rannsókn tók mið 

af fólki á öllum aldri. Önnur rannsókn frá Statista (2020e) sýndi að 89% foreldra í Bandaríkjunum 

leyfa börnum sínum á aldrinum 5-11 ára að horfa á YouTube. Þar af leiðandi er hægt að draga þær 

ályktanir af niðurstöðum þessara rannókna að YouTube sé einn af vinsælustu samfélagsmiðlunum 

hjá fólki á öllum aldri í netheimum. Aðeins 22% foreldra svöruðu þannig að barnið þeirra notaði 

ekki samfélagsmiðla. 

 

5.3 Hvaða vöruflokka biðja íslensk börn helst foreldra sína að kaupa? 

Skoðað var hvaða vöruflokkar eru vinsælastir á meðal barna á grunnskólaaldri. 

Spurningalistinn innihélt þær vörur sem oftast eru markaðssettar til barna, sem er töluvert þrengra 

vöruúrval en hjá fullorðnum (Blades o.fl., 2013). Rannsóknin innihélt einnig þann valkost að velja 

annað. Sá svarmöguleiki átti þá að lýsa vörum sem eru ekki vinsælastar meðal barna og eru sjaldnar 

markaðssettar beint til þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós að tölvuleikir og leikföng voru þeir 

vöruflokkar sem íslensk börn á grunnskólaaldri báðu foreldra sína hvað oftast að kaupa. Aðeins 

10,5% foreldra svöruðu því að barnið þeirra vildi aðrar vörur en þær sem rannsakandi tók fram og 

45% foreldra sögðu að barnið þeirra bæði ekki um neina af þeim vöruflokkum sem í boði var. 

Þessar niðustöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar NRF sem var framkvæmd árið 2019 

þar sem kemur fram að leikföng og tölvuleikir eru vinsælustu vörurnar sem börn óska eftir og sem 

foreldrar kaupa fyrir börnin sín. Einnig kom fram í sömu rannsókn að um 48% foreldra voru 

sammála því að börn þeirra hefðu áhrif á kauphegðun þeirra, sérstaklega þegar kemur að vöruvali 

og kaupum fyrir barnið sjálft. 
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5.4 Hvort hafa samfélagsmiðlar eða áhrifavaldar meiri áhrif á neytendahegðun íslenskra 

barna? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar telja börn sín biðja frekar um vörur frá 

samfélagsmiðlum (53%) heldur en frá meðmælum áhrifavalda (30%) í öllum aldurshópum. Miðað 

við að niðurstöður þessarar rannóknar sem sýnir að YouTube er vinsælasti samfélagsmiðillinn hjá 

íslenskum grunnskólabörnum verða þau óhjákvæmilega fyrir áhifum frá áhrifavöldum á YouTube. 

Það getur verið möguleiki á því að íslensk börni geri ekki greinamun á milli áhrifavaldsins og 

miðilsins sem þau horfa á. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að börn á ákveðnum aldri greina ekki  

á milli myndbands og auglýsinga og hafa þau ekki getu til þess að skilja að þau eru að horfa á 

áhrifamiðil sem markaðssetur vörur beint til þeirra (Boerman og Rejimersdal, 2020). Hins vegar 

spila samfélagsmiðlar stórt hlutverk þegar kemur að neytendahegðun barna bæði erlendis og á 

Íslandi þar sem 67% íslenskra barna, sem horfa á YouTube, biðja foreldra sína að kaupa vörur af 

samfélagsmiðlum (Thaicon, 2017). 

 

5.5 Hafa eldri börn meiri áhrif á kauphegðun foreldra sinna á Internetinu? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að beiðni barna um vörur er 

algengari þegar kemur að samfélagsmiðlum heldur en áhrifavöldum og þar af leiðandi er hægt að 

draga þá ályktun að markaðsetning í gegnum samfélagsmiðla nái betur til barna. Hins vegar sést 

enginn greinilegur munur á milli aldurshópa þegar kemur að beiðnum barna til foreldra sinna og 

að börnin suði meira um vörukaup því yngri sem þau eru (Ali og Kerpčarová, 2019). Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Kumar (2013), þar sem fram kom að 

því eldri sem börn verða, því meiri atkvæðisrétt og áhrif hafa þau á kauphegðun foreldra sinna og 

þar af leiðandi suða þau minna um vörukaup. Þannig má túlka niðurstöður Kumars að aldur ætti 

að hafa áhrif á beiðnir barna um vörukaup. Einnig voru niðurstöður þessarar rannsóknar ekki í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Martensen og Grønholdt (2008) en þar kom fram að aldur 

barna hefði áhrif á kauphegðun foreldra og að eldri börn hafi meiri áhrif en þau yngri. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að fá grunnskólabörn eru farin að kaupa vörur sjálf í gegnum Internetið. 

Skýringing gæti verið sú að börnin séu ekki enn komin á lokastig þróunar á neytendahegðun 

(Kumar, 2013).  
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5.6 Hefur fjöldi barna á heimili áhrif á kauphegðun foreldra á Internetinu? 

Í þessari rannsókn var fjöldi barna á heimili undir 18 ára aldri skoðaður á móti beiðnum og 

kaupum á vörum. Þetta var gert til þess að fá fram hvort fjöldi barna á heimili hefði veruleg áhrif 

á kauphegðun foreldra á Internetinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að lítill munur 

væri á milli heimila með 1-2 börn og 3-4 börn hvað varðar beiðnir og kaup á vörum í gegnum 

Internetið. Á heimilum þar sem voru 1-2 börn undir 18 ára aldri urðu foreldrar í 66-68% tilvika 

við beiðnum barnanna og varan var keypt í gegnum samfélagsmiðilinn eða áhrifavaldinn en einnig 

keyptu 74% foreldra vörur fyrir börnin sín á vefsíðum. Á heimilum þar sem voru 3-4 börn undir 

18 ára keyptu foreldrar í 40-57% tilvika vörur eftir beiðnum barna sinna og 75% foreldra keyptu 

vörur fyrir börnin sín á vefsíðum. Fyrri rannsóknir styðja þessar niðurstöður um að fjöldi barna á 

heimili hafi ekki endilega áhrif á kauphegðun foreldra (Ali og Kerp, 2019). En þrátt fyrir að fjöldi 

barna á heimili hafi ekki áhrif á kauphegðun foreldranna sérstaklega hafa rannsóknir sýnt að börn 

yfir höfuð hafi í 48% tilvika áhrif á kauphegðun foreldra sinna (NRF, 2019). 

 

5.7 Hefur atvinna og hjúskapur foreldra áhrif á kauphegðun þeirra á Internetinu? 

Niðurstöðu rannsóknarinnar sýna að foreldrar í fullri vinnu eða hlutastarfi versla mun oftar 

á netinu fyrir börnin sín heldur en þeir foreldrar sem eru námsmenn eða heimavinnandi. Einnig 

versla foreldrar í hjónabandi eða staðfestri samvist og sambúð mun oftar á netinu fyrir börnin sín 

heldur en einhleypir eða fráskildir foreldrar. Hægt er að bera niðurstöður saman við rannsókn 

Kumars (2013) þar sem könnuð var hjúskaparstaða og atvinna foreldra og borið saman við áhrif 

barna þeirra á kauphegðun. Þar kemur fram að áhrif barna á kauphegðun foreldra sé mismikil eftir 

aðstæðum og gáfu niðurstöður til kynna að neysla barna sé meiri hjá þeim börnum sem eiga 

foreldra sem eru oft fjarverandi vegna vinnu. 
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6. Samantekt og frekari rannsóknir 

Hér verður skoðuð samantekt á þeim spurningunum sem var svarað í kaflanum hér fyrir 

ofan og aðal rannsóknarspurningu ritgerðarinnar svarað. Einnig verða skoðaðir kostir og hindranir 

þessarar rannsóknar og komið með tillögur að því hvað mætti betur fara og hvaða breytur mætti 

rannsaka betur.  

 

6.1 Samantekt 

Með þróun Internetsins hefur breyting orðið á samkeppni fyrirtækja á alheimsvísu og þau 

þurft að aðlaga sig eftir því (Ercis og Basar, 2020). Samfélagsmiðlar eru orðnir að einum stærsta 

markaðsvettvangi heimsins og hafa fyrirtæki þurft að nýta sér samfélagsmiðla og áhrifavalda í 

miklum mæli til þess að nálgast viðskiptavini og vera í samskiptum við þá (Ercis og Basar, 2020 ; 

Gunelius, 2011). Hins vegar hafa samfélagsmiðlar einnig breytt valdauppbyggingu markaðsins þar 

sem neytendur geta fengið endalausar upplýsingar um vöru og þjónustu fyrirtækis sem auðveldar 

þeim að taka ákvörðun að kaupa vöru eða ekki (Constantinides, 2014). Börn eru ekki undanskilin 

þegar kemur að samfélagsmiðlanotkun og neytendahegðun á Internetinu en talið er að börn séu 

mest megnis farin að færa skjátíma sinn yfir á síma og tölvur (Boerman og Reijmersdal, 2020). 

Litið er á börn sem markað framtíðarinnar og er mikið markaðsett beint til þeirra á stafrænum 

vettvangi (Valkenburg og Cantor, 2002; Radesky o.fl., 2020). Uppeldisaðferðir foreldra hafa 

einnig breyst töluvert en í dag hafa samskipti foreldra og barna haft þær afleiðingar að kaupvald 

barna er orðið meira og þau hafa meiri áhrif á kauphegðun foreldra sinna. Þau eru hvött til þess að 

taka þátt í ákvarðanatöku heimilisins og foreldrar eru farnir að virða skoðanir þeirra á vörukaupum 

(Valkenburg og Cantor, 2002). 

Rannsókn þessi er gerð í þeim tilgangi að skoða, í fyrsta lagi, hversu mikil áhrif 

markaðssetning á samfélagsmiðlum og frá áhrifavöldum hefur á börn á grunnskólaaldri á Íslandi 

og í öðru lagi, hversu mikil áhrif börnin hafa á kauphegðun foreldra sinna þegar verslað er á netinu. 

Teknar voru saman þær undirspurningar sem svarað var í kaflanum hér að framan til þess 

að fá svar við rannsóknarspurningunum tveim. Þegar svarað er rannsóknarspurningunni hvort 

markaðssetning á samfélagsmiðlum hafi áhrif á neytendahegðun íslenskra grunnskólabarna má 

gera ráð fyrir því að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi þar mikil áhrif. Niðurstöður sýndu að 

íslensk grunnskólabörn nota Internetið í 11-20 klukkustundir á viku. Flest grunnskólabörn eru á 

einhvers konar samfélagsmiðli og yfir helmingur barna biður um vörur frá samfélagsmiðlum eða 
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áhrifavöldum. Þegar svarað er rannsóknarspurningunni hvort börn hafi áhrif á kauphegðun foreldra 

sinna þegar þau versla á Internetinu er hægt að gera ráð fyrir því að íslensk grunnskólabörn hafi 

veruleg áhrif á kauphegðun foreldra sinna þegar þeir versla á netinu. Flestir foreldrar sem tóku þátt 

í könnuninni hafa einhvern tíma keypt vöru fyrir barnið sitt í gegnum Internetið hvort sem það er 

á vefsíðu, í gegnum samfélagsmiðil eða vegan meðmæla áhrifavalda.  

Það er mjög mikilvægt að rannsaka neytendahegðun og kauphegðun fólks í dag þar sem 

samfélagsmiðlar eru orðnir stór partur af skjátíma fólks á öllum aldri. Auglýsingar frá fyrirtækjum 

koma fram á ýmsa vegu á þeim vettvangi, hvort sem það er í formi ljósmynda, myndbanda eða 

meðmælna frá áhrifavöldum sem fá greitt fyrir að auglýsa vöruna. Mikilvægt er að vita hversu 

langt fyrirtæki má ganga þegar kemur að markaðssetningu sem beint er til barna og þau þurfa að 

kynna sér þær reglur sem gilda bæði á Íslandi og á alþjóðarmarkaði. Mikilvægt er að börn séu 

varin á Internetinu þar sem þau hafa oft ekki þroska til þess að gera greinamun á hvað er 

raunverulegt og hvað ekki. Börn hafa mikinn kaupmátt í gegnum foreldra sína sem leiðir til 

breytinga á kauphegðun foreldranna sem í auknum mæli kaupa vörur fyrir börnin sín. Mismunandi 

þættir hafa áhrif á hversu oft foreldrar verða við ósk barnsins síns um vörukaup. Mikilvægt er að 

rannsaka það nánar. 

 

6.2 Takmarkanir rannsóknar 

Fyrsta takmörkun rannsóknarinnar var sú að ekki var jöfn skipting á milli kynja. 

Rannsakandi reyndi að koma rannsókninni til bæði mæðra og feðra grunnskólabarna í gegnum 

viðeigandi Facebook síður með aðstoð barnsföður en mæður voru mun fúsari að svara 

spurningalistanum heldur en feður. Ekki var hægt að sjá fyrir um húskaparstöðu og atvinnu 

þátttakenda fyrr en niðurstöður lágu fyrir en hefði komið sér vel að hafa jafnari skiptingu allra 

hópa í þeim flokkum. Ekki var heldur hægt að sjá fyrir um hvort þátttakendur hefðu mögulega 

misskilið vissar spurningar í könnuninni, til dæmis spurninguna um netnotkun barna sinna. 

Foreldrar með fleiri börn á heimilinu gætu hafa svarað fyrir hönd allra barna á heimilinu eða ekki 

verið með fullar upplýsingar um hversu löngum tíma barnið eyðir á netinu á viku þar sem foreldrið 

er ekki með barninu sínu allan daginn, alla daga. Einnig gæti verið skekkja í svörum við 

spurningunni um samfélagsmiðla og áhrifavalda. Þar sem YouTube er vinsælasti 

samfélagsmiðillinn samkvæmt rannsókninni gæti verið að börnin bendi foreldrum sínum á vöru 

sem þau vilja að keypt sé af því þau sáu hana á YouTube en koma því ekki á framfæri hvaða 
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áhrifavaldur í myndbandinu auglýsti vöruna. Upplifun barna og foreldra á samfélagsmiðlum er 

ekki sú sama þar sem auglýsingar eru mismunandi eftir því hvað neytandinn skoðar sem ræður því 

hvaða auglýsingar koma á skjáinn hjá honum hverju sinni. 

 

6.3 Frekari rannsóknir 

Nauðsynlegt er að skoða neytendahegðun íslenskra barna á Internetinu nánar og áhrif þeirra 

á kauphegðun foreldra sinna þegar þeir versla á Internetinu. Hægt væri að leggja spurningakönnun 

fyrir grunnskólabörn á Íslandi til þess að rannsaka upplifun þeirra á markaðssetningu á Internetinu 

og einnig til þess að skoða áhrif markaðssetningar á neytendahegðun þeirra. Það er einnig 

mikilvægt að rannsaka kauphegðun foreldra barnanna enn frekar. Með því að stjórna hlutfalli 

þátttakenda, svo sem kyni, aldri, atvinnu og hjúskaparstöðu, væri hægt að fá ýtarlegri niðurstöður 

um hvort þessir eiginleikar hafi í raun áhrif á kauphegðun foreldra á Internetinu. Einnig væri hægt 

að kafa dýpra í rannsóknarefnið með eigindlegri rannsókn sem væri gerð fyrir bæði börn og 

foreldra til að kanna hvort foreldrar hafi í raun vitneskju um hversu mikil áhrif barnið þeirra hefur 

á kauphegðun þegar það verslar á Internetinu. 
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Viðauki 

Spurningalisti 

 

1. Hvað eru mörg börn inni á heimilinu þínu undir 18 ára?  

1-2 

3-4 

5 eða fleiri 

 

2. Í hvaða bekk er grunnskólabarnið þitt? 

1. bekk 

2. bekk 

3. bekk 

4. bekk 

5. bekk 

6. bekk 

7. bekk 

8. bekk 

9. bekk 

10. bekk 

Á ekki barn í grunnskóla 

 

3. Hversu löngum tíma eyðir barnið þitt á netinu á viku? 

1-5 klukkustundum 

6-10 klukkustundum 

11-20 klukkustundum 

21-30 klukkustundum 

Meira en 30 klukkustundum 

Barnið mitt fær ekki að vera á netinu 

 

4. Notar barnið þitt einhvern af eftirfarandi samfélagsmiðlum? (hægt að velja fleiri en 

einn valkost) 
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Facebook 

Instagram 

YouTube 

TikTok 

Snapchat 

Annað 

Barnið mitt notar ekki samfélagsmiðla 

 

5. Hefur barnið þitt beðið þig að kaupa vöru sem það sá á samfélagsmiðli? (t.d. föt, 

raftæki, leikföng, tölvuleiki, sælgæti o.s.frv.) 

Já 

Nei 

 

6. Hefur barnið beðið þig að kaupa vöru af því það sá áhrifavald mæla með vörunni? 

Já  

Nei 

 

7. Hvað af eftirfarandi hlutum hefur barnið þitt beðið þig að kaupa út frá 

samfélagsmiðli/áhrifavaldi? (hægt er að velja fleiri en einn valkost) 

Fatnað/Skó 

Skartgripi 

Raftæki 

Leikföng 

Tölvuleik 

Sælgæti 

Annað 

Ekkert 

 

8. Hefur þú einhvern tíma keypt vöru fyrir barnið þitt í gegnum auglýsingu á 

samfélagsmiðli? (t.d. Facebook,  Instagram youtube, o.s.frv.) 

Já  
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Nei 

 

9. Hefur þú einhvern tíma keypt vöru fyrir barnið þitt á vefsíðu? (t.d. Amazon, Nike, 

Footway, Wish o.s.frv.) 

Já 

Nei 

 

10. Hefur þú einhvern tíma keypt vöru fyrir barnið þitt af því þú sást áhrifavald mæla 

með vörunni? 

Já  

Nei 

 

11. Hefur barnið þitt keypt sér sjálft vöru af Internetinu?  

Já 

Nei 

 

12. Hvað af eftirtöldum atriðum á best við þig? 

Námsmaður 

Fullt starf 

Hlutastarf 

Heimavinnandi 

Annað 

 

13. Hver er hjúskaparstaða þín? 

Í hjónabandi/staðfestri samvist 

Einhleyp(ur) 

Í sambúð 

Fráskilin(n)/ekkja/ekkill 

 

14. Á hvaða aldurstímabili ert þú? 

20-29 ára 
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30-39 ára 

40-49 ára 

50-59 ára 

 

15. Hvert er kyn þitt? 

Kona 

Karl 

Annað 

 

 

 

 


