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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknarskýrslu er að greina og setja fram helstu áhrifaþætti sem hafa 

áhrif á minni áhorfenda á sjónvarpsauglýsingum. Rannsakað var hvaða þættir þátttakendur 

töldu hafa mest áhrif á það af hverju þeir mundu eftir auglýsingum úr myndbandi sem sýnt var 

í upphafi könnunarinnar. Rannsóknin var framkvæmd með megindlegri rannsóknaraðferð sem 

fól í sér spurningakönnun á netinu. Rannsóknarspurningin sem leitast var eftir að svara var:  

Gera þekktir talsmenn sjónvarpsauglýsingar eftirminnilegri? 

Spurningakönnuninni var skipt upp í 17 hluta og var það gert til þess að koma í veg fyrir að 

þátttakendur vissu hvað var verið að rannsaka. Rannsóknin snerist út á það hvaða auglýsingar 

þátttakendur mundu eftir og af hverju þeir töldu sig muna eftir ákveðnum auglýsingum.  

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á fyrrum rannsóknum og fræðum um 

viðfangsefnið. Niðurstöðurnar eru settar fram með myndrænum hætti og lýsandi tölfræði, þá 

var einnig notast við einkunnargjöf þar sem hverjum áhrifaþátt var gefin stig og reiknað 

meðaltal.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þrír helstu áhrifaþættir sem höfðu áhrif á það af 

hverju þátttakendur töldu sig muna eftir auglýsingu voru: einstaklingurinn sem lék í 

auglýsingunni, litirnir í auglýsingunni og tónlistin. Rannsóknin gefur innsýn inn í huga 

áhorfenda þegar þeir horfa á sjónvarpsauglýsingar, þó er athyglin betri þegar um könnun er að 

ræða en daglegt líf þátttakanda fyrir framan sjónvarpið. Mikilvægt er að skoða þessa þætti til 

að gefa fyrirtækjum tækifæri til að sjá hvað hefur mest áhrif á það af hverju áhorfendur muna 

eftir einstaka auglýsingum.  
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Abstract 
The aim of this research report is to analyze and present the main influencing factors that affect 

the memory of viewers of television commercials. Main reasons why participants remembered 

advertisements was studied from a video which was presented to them in the online survey. 

The study was conducted using a quantitative research method that included an online 

questionnaire. The research question that was sought to be answered was: 

Does the use of celebrities in television advertisements make them more memorable? 

The questionnaire was divided into 17 parts to prevent participants from knowing the purpose 

of the research. The study focused on which advertisements participants remembered and what 

they thought the reason was for them remembering certain advertisements.  

The theoretical background in this research is based on previous researches and academic 

studies on the subject. The results are presented in a graphical way and descriptive statistical 

data, predetermined criteria was used, where each influencing factor was given points and an 

average was calculated.  

The main results of the study showed that the three main factors influencing participants 

memory of an advertisement were: celebrity endorsement, colors in the advertisement and 

music. This study provides an insight into the viewers' minds when they are watching television 

commercials, although the attention is better in a survey than in the daily life of the participant 

when they sit in front of the television at home. It is important to look at these factors to give 

companies an opportunity to see what has the most impact on why viewers remember 

individual ads.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafærði með áherslu á 

markaðssamskipti og samfélagsmiðla, við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. Lokaverkefnið 

er til 14 ECTS eininga sem unnið var á haustönn 2020. Leiðbeinandi verkefnisins var Ragnar 

Már Vilhjálmsson og vil ég þakka honum innilega fyrir einstaklega góða leiðsögn og gagnlegar 

ábendingar á meðan á verkefninu stóð. Þá fær fjölskylda og vinir sérstakar þakkir fyrir stuðning 

í gegnum námið og Hafdís Rós Jóhannesdóttir, samnemandi minn sem fór með mér í gegnum 

námið með stuðning og hvatningu.  
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1 Inngangur 

Áhorf á línulega dagskrá hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár, áhorfendur flakka á 

milli stöðva, snjallsímar fá oft athyglina, umhverfislegir þættir sem trufla og margt fleira sem 

hefur áhrif á athygli áhorfenda. En þegar áhorfendur horfa á sjónvarpsauglýsingar þá er 

mikilvægt að reyna að vera meðal þeirra auglýsinga sem áhorfendur muna eftir. Hvaða þættir 

eru það sem valda því að áhorfendur muna eftir einni auglýsingu frekar en annari? Þessi 

spurning er mikilvæg fyrir stjórnendur fyrirtækja sem eru að gera sér betri grein fyrir mikilvægi 

þess að vera sýnilegur í sífellt harðnandi samkeppnismarkaði. Því betur sem vörumerkið er 

þekkt því líklegra er að neytendur séu með það í valsettinu þegar kemur að vali á vörumerki 

eða þjónustu (Belch og Belch, 2018).  

Í ritgerðinni verður farið í fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar sem er grunnur könnunarinnar 

sem lögð var fyrir þátttakendur. Greint verður frá aðferðarfræði rannsóknarinnar, því næst 

niðurstöðum hennar og í lok ritgerðar eru umræður og lokaorð rannsakenda. 

1.1 Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða þættir spila inn í það af hverju einstaklingar muna 

eftir einstaka sjónvarpsauglýsingum, eiga áhorfendur auðveldara með að muna eftir auglýsingu 

þegar kunnugleg andlit eru í sjónvarpinu? Eiga fyrirtæki að nýta sér fræga einstaklinga í 

markaðssetningu til að ná athygli áhorfenda? Eru það þekktir einstaklingar frekar en aðrir 

áhrifaþættir sem ná athygli áhorfandans þegar verið er að auglýsa? Þetta eru meðal þeirra 

margra spurninga sem leitast verður við að svara í rannsókninni. Rannsóknarspurningin er því 

svo hljóðandi:  

Gera þekktir talsmenn sjónvarpsauglýsingar eftirminnilegri? 

Megindleg rannsókn var framkvæmd og þess vegna er stuðst einungis við niðurstöður 

megindlegrar rannsóknar í niðurstöðum ritgerðarinnar.  



 

 
2 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Auglýsingar 

Auglýsingar eru skilgreindar á ýmsan hátt en sú skilgreining sem Philip Kotler setti fram er sú 

þekktasta. Kotler skilgreinir auglýsingar sem allar ópersónulegar kynningar á hugmyndum, 

vörum eða þjónustu sem augljóslega hefur verið greitt fyrir. Megin einkenni auglýsinga er að 

auglýsandinn er tilgreindur og er þannig augljóst að greitt hafi verið fyrir auglýsinguna, auk 

þess sem þær eru ópersónulegar, þ.e. miðar að stórum hópum sem auglýst er til í einu, en ekki 

persónulega til einstaklinga (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). Hlutverk 

auglýsinga er tvennskonar, annars vegar að upplýsa og hins vegar að skemmta. Þó er megin 

tilgangur auglýsinga að upplýsa fólk um vöru eða þjónustu, hvar það getur nálgast hana og 

fleira í þeim dúr. Þó eru sumar auglýsingar einfaldlega gerðar til þess að skemmta fólki með 

fyndnu eða skemmtilegu efni (Belch og Belch, 2018).  

2.2 Sjónvarp sem auglýsingamiðill 

Sjónvarp hefur verið ein vinsælasta afþreying á heimilum um allan heim yfir í meira en 75 ár 

og hafa auglýsingatekjur verið lífsbrauð sjónvarps iðnaðarins. Sjónvarpsauglýsingar hafa 

breyst mikið í gegnum árin, áhorf línulegrar dagskráar á íslenskum sjónvarpsstöðvum hefur 

dregist saman um 10,3%, þá voru áhorfin 95,6% árið 2012 en 85,3% árið 2017 (Gallup, 2017). 

Hins vegar hafa sjónvarpsstöðvunum fjölgað mikið og sum heimili með fleiri en 100 

sjónvarpstöðvar til afþreyingar og streymisveitur sem hafa tekið út auglýsingar (Belch og 

Belch, 2018). Dæmi um þessar streymisveitur eru Netflix, Amazon Prime, Stöð 2 Maraþon, 

Sjónvarp Símans og fleira. Þar geta áhorfendur horft á sjónvarpsefni án þess að sjá auglýsingar 

eða jafnvel spólað yfir þær, þó hafa auglýsingar á sumum streymisveitum verið fastar í 10 

sekúndur áður en áhorfendur geta spólað yfir þær. Hliðrað áhorf sjónvarpsstöðva hefur aukist 

um rúm 10,3% frá árinu 2012 til 2017, hliðrað áhorf landsmanna var 14,7% árið 2017 (Gallup, 

2017). Oft hefur verið haldið fram að sjónvarp sé besti miðilinn til þess að auglýsa vöru eða 

þjónustu, vegna þess að þar er hægt að sameina sjónræna mynd, hljóð, hreyfingu og liti. 

Auglýsandi getur því skapað fjölbreyttar og áhugaverðar auglýsingar til að koma sínum 

skilaboðum til skila til áhorfenda. Sjónvarp er þó einnig með takmarkanir á því hvernig 

auglýsendur nýta sér þennan miðil til auglýsinga. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að atriði sýnd í byrjun auglýsingahlés og í lokin eru þær 

auglýsingar sem munað er hvað best eftir, á mynd 1 er sýnt samspil á minni áhorfenda og þeirri 

röð sem auglýsing birtist í auglýsingahléinu. Eins og áður sagði eru mestu líkur á að áhorfendur 
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muni eftir auglýsingum ef þær eru sýndar í byrjun auglýsingahlés eða í lok þess (Belch og 

Belch, 2018). 

 

 

Mynd 1: Sýnir samspil minni áhorfenda og röð auglýsinga í auglýsingahléi (Belch og Belch, 2018) 

2.2.1 Kostir  

Eins og kom fram hér áður eru kostir þess að nota sjónvarp sem auglýsingamiðil meðal annars 

að sköpunargáfan og tækifærin eru mikil. Hægt er að búa til auglýsingar með tilfinningalegt 

gildi, húmor, upplýsandi og allt þar á milli. Annar stór kostur við sjónvarpsauglýsingar er sá 

að hægt er að ná til stórs hóps áhorfenda í einu, því jú, flestir horfa einhvern tímann á línulegt 

sjónvarp. Þá er hægt að velja sér auglýsingatíma til að reyna að fá sem réttasta markhóp fyrir 

vöru eða þjónustu. Sem dæmi má nefna að síðdegis um helgar er markhópurinn aðallega 

karlmenn sem hafa áhuga í íþróttum en yfir miðjan dag á vikum dögum eru áhorfendur frekar 

fólk sem er heimavinnandi. Einnig er mjög vinsælt að kaupa stór auglýsingapláss til að ná sem 

flestum áhorfum, t.d. áramótaskaupið á Íslandi, NFL úrslitaleikur, fótboltaleikur hjá íslenska 

landsliðinu í undankeppni HM og svo má lengi telja. Því geta auglýsendur valið sér tíma dags 

og viku til að ná til sem réttasta markhóps fyrir sína vöru eða þjónustu (Belch og Belch, 2018).  

2.2.2 Gallar 

Það eru einnig nokkrir gallar þegar kemur að því að nýta sjónvarp sem auglýsingamiðil, þar 

má nefna kostnað, skort á vali á markhópi til að auglýsa til, lengd auglýsinga er takmörkuð, 

magn auglýsinga sem birtast, vantraust almennings til sjónvarpsauglýsinga og einnig skortur á 

athygli áhorfenda í auglýsingahléum. Þegar fyrirtæki vilja ná bestu auglýsingaplássunum 

kostar það sitt, það er slegist um auglýsingapláss þar sem líklegast telst að áhorfendur séu 

margir og með athygli á sjónvarpinu. Ef markhópar eru þröngir og sérhæfðir getur verið erfitt 

að ná til réttra markhópa í gegnum sjónvarpsauglýsingar. Þá er einnig lengd auglýsinga í 
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sjónvarpi lítil og dýrt er að auglýsa í langan tíma. Flestar sjónvarpsauglýsingar eru ekki lengri 

en 30 sekúndur og því erfitt að koma skilaboðum til skila á svo stuttum tíma. Einn mesti galli 

er magn auglýsinga á auglýsingatímum og skortur á athygli áhorfenda á 

sjónvarpsauglýsingunum. Nú er auðvelt fyrir áhorfendur að spóla yfir auglýsingar eða flakka 

á milli sjónvarpsstöðva (e. Zapping) til að forðast auglýsingahlé (Belch og Belch, 2018). 

2.3 Mikilvægi þess að muna eftir auglýsingum 

Minni auglýsinga hjá neytendum hefur verið notað sem mælikvarði á hversu mikil áhrif 

auglýsingarnar hafa á neytendur þar sem minni er afar mikilvægur þáttur af kauphegðun 

neytenda. Neytendur framkvæma ekki kaup þegar auglýsingarnar eru sýndar heldur frekar er 

það minningin um auglýsinguna eða vöruna sem kemur upp þegar ákvörðun er tekin um kaup. 

Minni neytandans á vöru eða auglýsingu hjálpar honum við ákvarðanatöku, einstaklingar taka 

ákvarðanir með þeim upplýsingum sem þau hafa. Þegar þeir muna eftir vöru er hún komin í 

valsettið og þar með orðin valmöguleiki í huga neytandans. Kenning er um að því betur sem 

neytandi man eftir auglýsingu, því líklegra er að hún komi upp í huga hans þegar hann er að 

versla og þar af leiðandi er neytandinn líklegri til þess að kaupa vöruna (Laninhun og Essien, 

2015). 

2.4 Þættir sem hafa áhrif á minni áhorfenda á sjónvarpsauglýsingum 

Margir þættir í sjónvarpsauglýsingum geta haft áhrif á það hvort áhorfendur muni frekar eftir 

ákveðnum auglýsingum eða ekki. Í þessum kafla verða einstaka áhrifaþættir til skoðunar og er 

rannsóknin byggð á þessum fræðum.  

2.4.1 Hlutverk tónlistar í sjónvarpsauglýsingum 

Tónlist í sjónvarpsauglýsingum gegnir mikilvægu hlutverki, tónlistin gefur auglýsingunni 

notalegan bakgrunn eða hjálpar til með að skapa viðeigandi andrúmsloft sem auglýsendur vilja 

ná fram. Tónlist er einnig mikið notuð til að ná athygli áhorfenda, brjótast í gegnum ringulreið 

auglýsingafjölda í hléum, koma skilaboðum áleiðis til áhorfenda, hjálpa að setja fram ákveðna 

hugmynd neytenda á vöru eða þjónustu og einnig getur tónlist bætt tilfinningu við 

auglýsinguna. Þá hafa mörg vinsæl lög (e. Hit songs) verið notuð í auglýsingum í gegnum 

tíðina til þess að ná fram þeim áhrifum sem auglýsandinn vill. Sýnt hefur verið fram á að 

samsvörun sé á milli tónlistar og auglýsinga þegar skoðað eru þættir eins og tónlistarstíll, tempó 

og fleira. Þessir þættir hafa áhrif á skilvirkni auglýsinga með því að auka líkur á að þeim verði 

munað eftir, viðhorf til vörumerkis, áhrifamikil viðbrögð og kaupáform neytenda.  

Auglýsingastef (e. Jingles) eru grípandi lög eða stef um vöru eða þjónustu og eru oftast notuð 

sem þemu í auglýsingaherferðum, þau innihalda einnig stundum einföld skilaboð bæði í 
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sjónvarpi og útvarpi. Auglýsingastef eru notuð sem kennileiti vörumerkja og vörurnar birtast 

oft í lok auglýsingarinnar, stefin eru með það hlutverk að koma þeim skilaboðum eða ákveðnu 

andrúmslofti til skila eins og kom fram hér að ofan. Auglýsingastef hafa þó ekki verið jafn 

vinsæl og notkun vinsælla popp laga í auglýsingum í dag, en talið er að auglýsingastefin séu 

þó að koma sterk til baka. Ef auglýsingastefin eru góð geta þau komist ofarlega í huga neytenda 

sem muna eftir stefinu og þar af leiðandi auglýsingunni. Vörumerkjastjóri Procter & Gamble 

hefur mikla trú á auglýsingastefum og setti fram kenningu um áhrif auglýsignastefa í eina 

setningu: „If they are humming it, they are buying it“ (Belch og Belch, 2018). 

Rannsókn sem framkvæmd var árið 2019 hefur sýnt fram á að áhrif auglýsingastefa hafi 

gífurleg áhrif á það hvort neytendur muni eftir vöru, en það er þó tónlistin sem sé mikilvægari 

en lagatextarnir því samkvæmt þessari rannsókn voru textar auglýsingastefa almennt 

hundsaðir. Veruleg áhrif auglýsingastefa komu fram í rannsókninni þegar kemur til þess að 

muna eftir auglýsingum og mikilvægt fyrir auglýsingar að vera með stef til að ýta undir að 

áhorfendur muni frekar eftir auglýsingunni. Auglýsingastef hefur áhrif á langtímaminni 

viðskiptavinarins og sýndu niðurstöður að einstaklingar keyptu frekar vörur vegna grípandi 

auglýsingastefa. Þá kom einnig fram að tónlistin hefur áhrif á það hvort viðskiptavinurinn muni 

eftir vörunni en ekki textinn, hann gegnir ekki mikilvægu hlutverki eins og kom fram áður. 

Góð auglýsingastef geta því gert vöru meira aðlaðandi og sannfært neytendur um að kaupa 

vöru (Siddiqui og Shakil, 2019).  

2.4.2 Litir í sjónvarpsauglýsingum 

Áhrif lita í markaðssetningu er erfitt að greina en rannsóknir hafa sýnt fram á að litir hafi bæði 

áhrif á viðhorf til vörumerkja og kauphegðun neytenda. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram 

á að um 90% snöggra ákvarðana um vörumerki getur verið byggt á lit vörumerkisins, mikilvægt 

er að litir séu viðeigandi fyrir vörumerkið. Einnig hefur verið sýnt fram á að neytendur velji 

frekar vörumerki sem þeir kannast við og því mikilvægt að vera með vörumerki í réttum lit 

sem passar viðvörumerkið svo neytendur muni frekar eftir því. Því er hægt að segja að litur 

hefur áhrif á skynjun vörumerkja (Belch og Belch, 2018). 

Líkt og nafn vörumerkis hafa litir gríðarlega mikla þýðingu í huga neytenda, litir vörumerkis 

stuðla að því að neytendur muni eftir vörumerkinu (e. Brand recall) og skilar viðeigandi ímynd 

vörumerkisins til neytenda (Labreque og Milne, 2012).  

2.4.3 Skilaboð sjónvarpsauglýsinga 

Skilaboð eru mikilvæg í sjónvarpsauglýsingum til þess að ná athygli áhorfenda og koma 

skilaboðum áleiðis með árangursríkum hætti. Fræðin á bakvið skilaboð í stökum 
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sjónvarpsauglýsingum eru þau sömu og var útskýrt í mynd 1 hér að ofan. Þá er lagt til að 

mikilvægustu skilaboð sem auglýsandi vill koma á framfæri komi fram í byrjun auglýsingar, 

það er vegna þess að samkvæmt kenningum eru upplýsingar sem eru gefnar eru fyrst upp í 

auglýsingum líklegri til að verða eftir í minni þeim sem sjá skilaboðin (e. Primary effect). En 

ef skilaboðin eru birt í lok auglýsingar er einnig líklegt að áhorfend muni frekar eftir þeim því 

kenningin segir einnig að upplýsingar sem eru í lok auglýsingar eru líklegri til að festast í minni 

áhorfenda (e. Recency effect). Það fer eftir hver skilaboðin eru sem auglýsendur vilja koma á 

framfæri hvort betra sé að hafa þau í upphafi eða lok auglýsingar. Sterk eða grípandi skilaboð 

eiga best heima í upphafi auglýsingar ef áhorfandi hefur ekki áhuga á því sem verið er að 

auglýsa. En þegar áhorfendur eru betur út settir fyrir auglýsingunni eða hafa áhuga á vöru eða 

þjónustu sem verið er að auglýsa er hægt að geyma skilaboðin þar til í lok auglýsingar (Belch 

og Belch, 2018). 

Skilaboð auglýsinga og markmið þeirra er að fræða, sannfæra eða minna á vöru eða þjónustu. 

Fræðandi auglýsingar eru mikið notaðar þegar ný vara er að koma inn á markað, þá er einnig 

notað fræðandi auglýsingar þegar verið er að auglýsa tilboð, verðbreytingu, virkni vöru, byggja 

upp frumeftirspurn og fleira. Sannfærandi auglýsingar eru auglýsingar þar sem neytendur eru 

hvattir til að skipta um vörutegund, breyta skoðun þeirra á vöru, hvetja til kaupa innan ákveðins 

tímaramma og fleira. Áminningar auglýsingar eru notaðar til þess að minna á vöru, minna á 

hvar sé hægt að kaupa vöruna, minna á opnunartíma eða halda vöru í huga fólks (Kotler, 

Armstrong, Wong, og Saunders, 2008). 

2.4.4 Þekktir einstaklingar í markaðssetningu (e. Celebrity endorsment)  

Þekktir eða frægir einstaklingar hafa mikið birst í auglýsingum vörumerkja og þjónustu en 

þurfa þó ekki að vera með mikla þekkingu á vörunni eða bransanum til þess að auglýsa (Bekk 

og Spörrle, 2010). Að nota fræga einstaklinga í auglýsingum getur verið að ýmsum toga, þá 

getur verið um að ræða samstarf, einstaklingurinn birtist í auglýsingu, er talsmaður vörunnar 

og fleira. Að nota fræga einstaklinga í markaðsefni fyrirtækja er oft hluti af markaðsstefnu 

fyrirtækja og er það vinsæl leið til þess að ýta undir jákvæða vörumerkjaímynd (Chuchu, 2016). 

2.4.4.1 Kostir 

Markaðsfræðingar hafa haldið því fram að þegar notaðir eru þekktir einstaklingar í 

auglýsingum staldri áhorfendur frekar við og veiti auglýsingunni athygli (e. Stopping power). 

Þetta er mikill kostur fyrir auglýsendur sem vilja ná að koma út sínum skilaboðum í 

auglýsingabransanum þar sem ríkir oft mikil ringulreið. Einnig halda þeir því fram að frægir 

hafa það vald að ýta undir jákvæðar tilfinningar, viðhorf og kauphegðun áhorfenda með því að 
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auglýsa ákveðna vöru eða þjónustu. Talið er að frægir auki vitund og athygli á vörumerkinu, 

fyrirtækinu og auglýsingum þeirra. Þá hafa tölur sýnt að sala eða markaðshlutdeild fyrirtækja 

hafa aukist í kjölfar þess að nota þekkta einstaklinga í markaðsaðgerðir (Belch og Belch, 2018).  

2.4.4.2 Gallar 

Neytendur geta átt það til að veita þekktum einstaklingnum, sem eru að auglýsa, meiri athygli 

en vörumerkinu sjálfu eða skilaboðum auglýsingarinnar. Carsten Erfgen og samstarfsmenn 

hans hafa gefið þessu vandamáli heitið vampíru áhrif (e. Vampire effect), þar sem þetta gerist 

þegar persónuleiki þekkta einstaklingsins, sem er að auglýsa vöruna eða þjónustuna, skyggir á 

vörumerkið eða skilaboðin sem er verið að reyna að koma á framfæri. Þar af leiðandi týnist 

tilgangur auglýsingarinnar en sá tilgangur er að selja það sem verið er að auglýsa. Mikilvægt 

er að velja þekktan einstakling sem er ekki of frægur til að varast vampíru áhrifin en 

einstaklingurinn þarf þó að vera nógu þekktur til þess að grípa athygli áhorfandans og koma 

skilaboðunum áleiðis. Trúverðugleiki er einnig vandamál sem fylgir því að nota fræga í 

auglýsingum þar sem neytendur vita að þeim er borgað fyrir að auglýsa og þar með tapast 

trúverðugleikinn í sumum tilfellum. Þá er hegðun einstaklingsins sem auglýsir einnig áhætta 

sem fyrirtækið þarf að taka, ef viðkomandi gerir eitthvað umdeilt í sínu persónulega lífi er erfitt 

að koma til baka frá því. Þess vegna fylgir mikil áhætta að nota frægan, opinberan einstakling 

í auglýsingum og vanda þarf valið vel (Belch og Belch, 2018).  

2.4.5 Húmor í sjónvarpsauglýsingum 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að auglýsingar sem nota húmor eru oft eftirminnilegastar og mest 

þekktar af öllum markaðsskilaboðum sem notuð eru í auglýsingum. Þá eru auglýsingar, þar 

sem húmor er notaður, mest sýndar í gegnum sjónvarp eða stafræn myndbönd, en þó er einnig 

hægt að nota húmor í útvarpsauglýsingum eða hefðbundnum auglýsingum. Það eru margar 

ástæður fyrir því að markaðsstjórar nota húmor í auglýsingum, húmorinn kemur þeim sem sjá 

auglýsinguna í gott skap og þar með líkar þeim betur við vörumerkið eða þjónustuna sem verið 

er að auglýsa. Það getur þó truflað áhorfendur að sjá húmor og skemmtilegar auglýsingar því 

athyglin beinist að húmornum en ekki því sem verið er að auglýsa. Því hefur verið haldið fram 

að fyndnar auglýsingar eldist verr en aðrar vegna þess að brandarinn er orðinn gamall og ekki 

lengur eins skemmtilegur. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að vörur sem eru með litla 

skuldbindingu (e. Low-involvement products) eru hentugri í auglýsingar þar sem húmor er 

allsráðandi frekar en þegar vörur eru með mikla skuldbindingu (e. High-involment products) 

(Belch og Belch, 2018). 
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2.4.6 Grafík í sjónvarpsauglýsingum 

Grafík er listin að sameina texta og myndir í auglýsingum, tímaritum eða bókum. Rannsókn 

sem framkvæmd var árið 2015 sýndi fram á að teiknuð grafík (e. Animation) hafði þau áhrif að 

neytendur mundu frekar eftir auglýsingum með grafík umfram auglýsingum með engri grafík. 

Þá var munað betur eftir auglýsingunum og einnig skilaboðum sem auglýsandi vildi koma til 

skila til þeirra sem sjá auglýsinguna (Khanum, 2015).  

2.5 Vörumerkjavitund (e. Brand awareness) 

Vörumerkjavitund vísar til getu neytenda til að muna eftir eða kannast við vörumerki og hvort 

viðskiptavinir, eða þeir sem stunda ekki viðskipti við vörumerkið, viti eitthvað um vörumerkið 

og hvað það stendur fyrir (Keller, 2008). Vörumerkjavitund hefur áhrif á ákvarðanatöku 

neytandans, þau vörumerki sem neytendur kannast við eru líklegri til þess að vera í valsetti 

neytandans þegar komið er að kaupum á vöru eða þjónustu, því meiri vörumerkjavitund því 

betri líkur eru á að neytendur velji vöruna (McDonald og Sharp, 2000). Því er mikilvægt að 

áhorfendur muni eftir auglýsingum og hafi vörumerkið í huga við innkaup. 

2.6 Eftirminnileiki vörumerkja (e. Brand recall) 

Neytendur muna mis vel eftir vörum en eftirminnileiki vörumerkja er geta neytandans til að 

muna vörumerki þegar gefin er upp vöruflokkur. Það er þá hvaða vörumerki er efst í huga (e. 

Top of mind) neytenda, eftirminnileiki vörumerkja er liður í vörumerkjavitund. 

Vörumerkjaþekking (e. Brand recognition) er síðan hversu vel neytandi man eftir vörumerki 

fyrirtækis. Notkun þekktra einstaklinga í markaðssetningu getur aukið líkur á að neytendur 

muni eftir auglýsingum (Illicic og Webster, 2011). Þekktir einstkalingar draga að sér meiri 

athygli og því getur það leitt til betri efitrminnileika vörumerkis og vörumerkjaþekkingu 

(Hudders o.fl., 2012).  

2.7 Eldri rannsóknir 

Í rannsókn á þáttum sem hafa áhrif á það hvort áhorfendur muni eftir auglýsingum, sem 

framkvæmd var árið 2015 í Nígeríu, kom fram að eðli auglýsinga er stór þáttur í eftirminnileika 

þeirra. Rannsóknarspurningin í rannsókn Laninhun og Essien var eftirfarandi: „Hvaða þættir 

eru ábyrgir fyrir minni sjónvarpsauglýsinga hjá áhorfendum Ibadan metropolis?“ 

Auglýsingarnar sem áhorfendur mundu hvað mest eftir voru þær sem innihéldu eftirminnileg 

lög eða tónlist, skýr eða kröftug skilaboð, grípandi slagorð, fallegt umhverfi og góða 

sýnikennslu á vöru. Einnig kom í ljós að aðrir áhrifaþættir á minni áhorfenda á auglýsingum 

væru meðal annars athygli áhorfenda, viðhorf þeirra til auglýsinga, fjöldi auglýsinga sýnd í 

auglýsingahléi, ringulreið í auglýsingahléinu, lýðfræði og kaupáform. Áhrif þekktra 
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einstaklinga á minni áhorfenda á sjónvarpsauglýsingum voru ekki meðal viðfangsefna sem 

skoðuð voru í tiltekinni rannsókn. Í rannsókninni er ályktað að vörur sem voru auglýstar og 

munað eftir í sjónvarpsauglýsingum séu líklegri til þess að vera á innkaupalista áhorfenda. Því 

gegnir eftirminnileiki auglýsinga stóru hlutverki og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að leggja 

áherslu á að gera auglýsingu sína eftirminnilega fyrir áhorfendur og þar með komast í 

langtímaminni og valsett neytenda (Laninhun og Essien, 2015). 

Rannsókn sem framkvæmd var í Víetnam árið 2016, þar sem skoðað var samband 

sjónvarpsauglýsinga á eftirminnileika vörumerkja og tryggð viðskiptavina (e. Costumer 

loalty), sýndi fram á að endurtekning, húmor og skilaboð auglýsinga hafa jákvæð áhrif á minni 

neytenda á vörumerki. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að mikilvægt sé að áhorfendur muni eftir 

auglýsingu svo vörumerkið sé þeim ofarlega í huga, það er einn lykilþátta sem leiða til 

viðskiptavina tryggðar. Einnig var greint frá því að sjónvarpsauglýsingar eiga að vera í forgangi 

hjá markaðsstjórum. Í umræddri rannsókn var sýnt fram á að sjónvarpsauglýsing hafði bein 

áhrif á val viðskiptavina þegar kemur að innkaupum (Kuhong, Hoa og Nguyen, 2016). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fyrst verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og gagnaöflun, því næst 

þátttakendum, svo framkvæmd rannsóknarinnar, greiningu hennar, réttmæti og áreiðanleika og 

að lokum takmarkanir og annmarkar rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram með megindlegri rannsóknaraðferð (e. Quantative 

research). Megindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til þess að safna tölulegum gögnum, 

t.d. með spurningalista sem lagður er fyrir úrtak hóps sem verið er að rannsaka, líkt og var gert 

í þessari rannsókn. Megindlegar rannsóknaraðferðir henta vel til þess að fá yfirlit um viðhorf, 

tiltekið svið eða hegðunarmynstur (HÍ, 2014). Markmið með megindlegum rannsóknum er að 

setja fram lýsandi niðurstöður fyrir úrtakið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). 

3.2 Megindleg rannsókn 

3.2.1 Þátttakendur 

Gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram í formi spurningakönnunar og var rannsókninni dreift á 

persónulegri Facebook síðu rannsakanda. Vinir og vandamenn deildu rannsókninni áfram og 

var því úrtakið hentugleikaúrtak (e. Convenience sampling) með snjóboltaaðferð (e. Snowball 

sampling). Einnig deildi rannsakandi spurningakönnuninni á vel valinna hópa til að ná fleiri 

þátttakendum á síðustu dögunum sem könnunin var í lofti, ásamt því að senda könnunina í 

tölvupósti á nemendur sem stunda nám við Háskólann á Bifröst. Ekki er hægt að draga ályktun 

um þýðið vegna ónákvæmni hentugleikaúrtaka. Þau eru, eins og nafnið gefur til kynna, notuð 

vegna hentugleika og eru slík úrtök oft notuð þegar vonast er eftir mörgum svörum (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2016). Þýði rannsóknarinnar eru allir einstaklingar í mengi 

samfélagsmiðlanets rannsakanda, aðstandanda þeirra sem eru íslenskumælandi og hafa aðgang 

að samfélagsmiðlinum Facebook. Nafnleynd og trúnaði þátttakenda var gætt auk þess að 

þátttakan var valkvæð.  

Alls tóku 187 einstaklingar þátt í rannsókninni en þá voru 179 svör tekin gild. Töluvert fleiri 

kvenkyns þátttakendur tóku þátt og voru þær 125 talsins eða 69,8%, karlkyns þátttakendur voru 

54 talsins eða 30,2%. Athugað var hvort mikill munur væri á milli kynja þegar kemur að fjölda 

auglýsinga sem munað var eftir og leiddi það í ljós að ekki marktækur munur var á milli kynja, 

sjá viðauka B. 

Aldursdreifing var fremur ójöfn í rannsókninni, aldursbilið 19 – 29 ára var rúmlega helmingur 

þátttakenda eða 50,3%. Rannsakandi er á þessu aldursbili og eru flestir Facebook vinir 
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rannsakanda einnig á þessu aldursbili, það útskýrir eflaust þessa miklu þátttöku á þessum aldri. 

Rúm 20% þátttakenda voru á aldursbilinu 30 – 39 ára, tæp 14% voru á aldursbilinu 50 – 59 ára 

og um 10% voru á aldrinum 40 – 49 ára. Þar á eftir kom aldursbilið 60 – 69 ára en það voru 

rúmlega 3% þátttakenda. Þátttakendur 70 ára eða eldri og 18 ára eða yngri voru hvor um sig 

1,12% svarenda eða tveir þátttakendur í hverju aldursbili. Þegar greindur var munur á milli 

aldurshópa, þegar litið er til fjölda auglýsinga sem þátttakendur mundu eftir, var ekki hægt að 

fullyrða hvort marktækur munur væri á milli aldursbila. Aldursdreifingin var það ójöfn að 

greiningin gaf ekki skýra mynd á því hvort marktækur munur væri á milli aldurshópa, sjá 

viðauka C. 

3.2.2 Framkvæmd 

Rannsóknin studdist við spurningalista sem mælitæki, eins og hefur komið áður fram. 

Rannsakandi frumsamdi spurningalistann út frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar og 

reynt var að notast við eins skýrar spurningar og uppsetningu og mögulegt var. Notast var við 

hálf-opnar spurningar þar sem tilgangurinn var að kanna minni þátttakenda og ekki gefið upp 

valmöguleika til að hafa áhrif á niðurstöður. Spurningakönnuninni var ætlað að sjá hvaða þættir 

hafa áhrif á minni þátttakenda á auglýsingum í auglýsingahléum í sjónvarpi. Framleitt var 

myndband sérstaklega fyrir þessa rannsókn og auglýsingarnar sem voru sýndar voru 

sérstaklega valdar af rannsakanda. Reynt var að vera með fjölbreyttar auglýsingar sem gátu 

varpað ljósi á þá áhrifaþætti sem fjallað var um í fræðilega hluta þessarar greinagerðar og 

hversu mikil áhrif þeir höfðu á minni þátttakenda á einstaka auglýsingum. Skipt var könnuninni 

upp í hluta, ef þátttakendur mundu eftir fleiri auglýsingum gátu þeir farið í næsta hluta þar sem 

sömu spurningar voru spurðar um auglýsingu en ef þátttakendur mundu ekki eftir fleiri 

auglýsingum fóru þeir beint í hluta 17 þar sem spurt var um lýðfræði þeirra.  

Spurningakönnuninni var skipt niður í 17 hluta og innihélt í heildina 64 spurningar, þar af tvær 

lýðfræðispurningar, spurningalistann má sjá í viðauka A. 

Hluti 1 

• Kynning á rannsókninni og þátttakendum gert grein fyrir að þeir væru ekki skyldugir 

til að svara einstökum spurningum eða spurningakönnuninni í heild sinni.  

Hluti 2 

• Myndband var sýnt áhorfendum sem var undirstaða rannsóknarinnar.  

Hluti 3 

• Spurning úr myndbandi til að athuga hvort þátttakendur horfðu á myndbandið, var 

hugsuð sem upphitunarspurning og því ekki tekin með í niðurstöður. 
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Hluti 4 

• Spurning til að kanna hvort þátttakendur mundu eftir einhverri auglýsingu úr 

myndbandi sem sýnt var í hluta 2. 

Hluti 5 – 16 

• Spurningar um auglýsingar og hvaða þættir höfðu áhrif, ef þátttakandi mundi eftir fleiri 

auglýsingum var farið í næsta hluta sem var með sömu spurningu um aðra auglýsingu.  

Hluti 17 

• Lýðfræðilegar spurningar um kyn og aldur þátttakanda sem gáfu rannsakanda 

upplýsingar um bakgrunn þátttakanda.  

Ákvörðun var tekin um að setja netkönnunina á samfélagmiðilinn Facebook, eins og áður 

sagði, til að ná sem bestu svörun.  

3.2.3 Greining 

Spurningalistinn var lagður fram á Google Forms og var honum deilt á Facebook, eins og hefur 

komið fram áður. Könnunin stóð yfir í 11 daga og var hún lögð fyrir að kvöldi miðvikudags 

14. október 2020 og var opin fram að mánudagsmorgni 26. október 2020. Rúmlega helmingur 

svara bárust á fyrstu tveimur sólarhringum en það voru 62% svara eða 111 þátttakendur.  

Reynt var eftir bestu getu að gefa ekki upp tilgang rannsóknarinnar til að hafa sem minnst áhrif 

á niðurstöður, ekki kom fram að rannsaka ætti minni þátttakenda á auglýsingum. Í upphafi 

könnunar í hluta 1, eins og greint var frá hér áður, var þátttakendum gert ljóst að farið yrði með 

allar upplýsingar sem trúnaðarmál og að svör yrðu órekjanleg til einstakra þátttakenda. Við 

niðurstöður rannsóknarinnar færði rannsakandi tölfræðileg gögn úr Google Forms yfir í Excel 

og voru gögnin þar greind og sett upp á myndrænan hátt. 

3.3 Réttmæti og áreiðanleiki  

Áreiðanleiki megindlegra rannsókna er skilgreindur á þann hátt að til þess að hægt sé að telja 

rannsókn áreiðanlega er að við endurtekningu á rannsókninni þá muni fást sambærilegar 

mælingar og í fyrri skipti og að stöðuleiki sé í niðurstöðu rannsóknarinnar frá einni mælingu 

til annarrar (Brynan, 2016). Rannsakandi hefur þá skoðun að áreiðanleiki rannsóknarinnar sé 

nokkuð góður og ef sama rannsókn væri lögð fyrir sama úrtak með sambærilegum spurningum 

væri frekar líklegt að niðurstöðurnar væru sambærilegar. Rannaskandi leitaðist við að hanna 

spurningalistann til að koma í veg fyrir misskilning auk þess að svara rannsóknarspurningunni.  

Innra rannsóknarréttmæti (e. Internal calidity) snýr að hreinskilni þátttakenda, hvort umhverfi 

þeirra hafi verið truflandi og hvernig skilningur þeirra er á viðfangsefninu. Innra réttmæti snýr 

að því hversu trúverðugar ályktanir megi draga af niðurstöðunum sé gáð að þessum þáttum 
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telst innra réttmæti hafa verið gætt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Reynt var að gæta að orðalagi og uppsetningu spurningakönnunar til þess að forðast 

misskilning án þess að gefa upp hver tilgangur rannsóknarinnar væri. Það var gert með því að 

skipta könnuninni upp í hluta til þess að þátttakendur gætu ekki séð hvað könnunin gekk út á. 

Þar sem rannsóknin fór fram á netinu getur rannsakandi ekki ábyrgst að umhverfistruflanir hafi 

haft áhrif á þátttöku eða svörun. Þó telur rannsakandi að innra réttmæti hafi verið gætt.  

Ytra rannsóknarréttmæti (e. External calidity) er háð því að innra réttmæti hafi verið gætt og 

snýr að yfirfærslugildi og aðstæðum. Ef bæði innra og ytra réttmæti er gætt er hægt að telja 

rannsóknina trúverðuga og hægt að alhæfa um niðurstöður umfram rannsóknina (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eins og áður kom fram er úrtakið 

hentugleikaúrtak með snjóboltaaðferð og telur rannsakendi að, vegna fjölda úrtaksins og 

tegund þess, er yfirfærslugildið ekki nógu áreiðanlegt. Þó telur rannsakandi að niðurstöður gefi 

góða mynd af raunverulegum skoðunum og minni þýðisins á auglýsingum.  

3.4 Takmarkanir og annmarkar 

Rannsóknin studdist við megindlega rannsóknaraðferð og telur rannsakandi að eigindleg 

rannsókn í formi rýnihópa hafi mögulega getað gert rannsóknina áreiðanlegri að því leyti að 

betur hefði getað verið greint áhrifaþætti þátttakenda í rýnhópum. Fjarvera rýnihópa í þessari 

rannsókn gerði hana því mögulega minna áreiðanlegri vegna skorts á tjáningargetu þátttakenda 

í spurningakönnunum á netinu. Eins og kom fram hér áður var reynt að gæta þess að 

þátttakendur vissu ekki hvað rannsóknin gekk út á, þ.e.a.s. að rannsóknin var til þess að kanna 

minni þátttakenda á sjónvarpsauglýsingum. Þetta var reynt með því að útskýra rannsóknarefnið 

ekki í inngangi könnunarinnar og með því að skipta könnuninni niður í hluta. 

Upphitunarspurning í þriðja hluta var til þess að koma í veg fyrir að þátttakendur væru að svara 

spurningakönnuninni án þess að vera búinir að horfa á myndbandið sem var undirstaða 

rannsóknarinnar. Spurningar í könnuninni voru flestar hálf-opnar og því varð rannsakandi að 

lesa yfir hvert svar og greina handvirkt þegar búið var að færa niðurstöðurnar í Excel. Þessi 

úrvinnsla stuðlar að aukinni hættu á skekkjum niðurstaða þar sem ekki var formúla fyrir 

flokkun svara heldur handvirk yfirferð vegna mismunandi stafsetninga á svörum þátttakenda 

og því ekkert staðlað svar sem hægt var að telja með formúlu. Þá var rannsóknin löng og þurftu 

þátttakendur að hafa mikið fyrir að svara könnuninni eins vel og mögulegt er. Reynt var á minni 

þátttakenda og það krefst þolinmæði og einnig var ætlast til að þátttakendur horfðu á rúmlega 

sex mínútna langt myndband með hljóði til að geta svarað könnuninni. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar, sem var framkvæmd í formi spurningakönnunar, er ætlað að gera skil á hvaða 

þættir spila inn í hvaða auglýsingar þátttakendur muna eftir auk þess sem 

rannsóknarspurningunni verður svarað í lok kaflans. Þátttakendum var sýnt brot úr 

sjónvarpsþætti og auglýsingahlé frá Sjónvarpi Símans sem sett var saman sérstaklega fyrir 

þessa rannsókn.  

4.1 Niðurstöður spurningakönnunar 

Alls svöruðu 187 einstaklingar spurningakönnuninni en unnið var úr svörum frá 179 

þátttakendum. Þrír þátttakendur svöruðu auðu og svöruðu fimm þátttakendur 

spurningakönnuninni vitlaust. Þeir þátttakendur sem svöruðu vitlaust töldu upp allar 

auglýsingar sem þeir mundu í fyrstu spurningu og alla þá þætti sem höfðu áhrif, ekki er hægt 

að vita hvaða áhrifaþáttur hafði áhrif á hvaða auglýsingu sem einstaklingarnir mundu eftir. 

Ekki var hægt að greina þessi átta svör í niðurstöðum, því verður einungis fjallað um 

niðurstöður úr 179 manna úrtakinu. 

Allar spurningar um auglýsingarnar voru settar upp á þann máta að fyrir hverja auglýsingu sem 

þátttakendur mundu eftir var spurt nánar út í af hverju og hver skilaboð auglýsingarinnar væru, 

þetta voru þrjár spurningar fyrir hverja auglýsingu sem munað var eftir. Fyrst var spurt 

þátttakendur hverja þeir töldu vera helstu ástæðu fyrir því að þeir hafi munað eftir tiltekinni 

auglýsingu. Næst var spurt þátttakendur um að merkja við alla þá aðra þætti sem þeir töldu 

hafa áhrif á það af hverju þeir mundu eftir auglýsingunni, en þó ekki að merkja við þann þátt 

sem svarað var í fyrri spurningu. Síðasta spurning um auglýsinguna var um hver skilaboð 

auglýsingarinnar voru, spurningalista má sjá í viðauka A. 

4.1.1 Lýðfræði 

Í lok könnunarinnar var spurt um kyn þátttakenda og aldur þeirra, spurningarnar voru til þess 

að gefa rannsakanda upplýsingar hvað varðar bakgrunn þátttakenda og breytileika úrtaksins, 

eins og áður kom farm. Þá var athugað hvort munur væri á milli kynja þegar kemur að fjölda 

auglýsinga sem munað var eftir, ekki var marktækur munur eins og sjá má í viðauka B.  
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Mynd 2: Sýnir þátttöku í netkönnun eftir kyni 

Alls bárust 179 svör úr spurningakönnuninni, þá var meirihluti þátttakenda kvenkyns eða um 

70% en karlkyns þátttakendur voru rétt rúm 30%. Kvenkynsþátttakendur voru 125 talsins en 

karlkyns þátttakendur voru 54.  

 

Mynd 3: Sýnir aldursdreifingu þátttakenda 

Aldursdreifing þátttakenda var fremur ójöfn, aldursflokkurinn 19 – 29 ára voru rúmlega 

helmingur þátttakenda. Það getur skýrst vegna þess að rannsakandi er á þessu aldursbili og 

deildi könnuninni á Facebook síðu sinni. Þá voru aldurshóparnir 30 – 39 ára, 40 – 49 ára og 50 

– 59 ára 44,13% þátttakenda. Aldursflokkurinn 60 – 69 ára var ekki nema rúm 3% þátttakenda, 

þá voru flokkarnir 18 ára eða yngri og 70 ára eða eldri með samtals fjóra þátttakendur, tvo í 

hvorum flokki eða rúm 2%. 

4.1.2 Minni þátttakenda á auglýsingum  

Fyrsta spurningin úr auglýsingahléinu var um hvort þátttakendur mundu eftir einhverri 

auglýsingu úr auglýsingatímanum sem sýndur var í myndbandinu. Þá voru lang flestir 

þátttakendur sem mundu eftir einhverri auglýsingu eða um 98% þátttakanda en fjórir 

einstaklingar, rúm 2%, mundu ekki eftir neinni auglýsingu.  
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Mynd 4: Sýnir hlutfall þátttakenda á því hvort þeir mundu eftir auglýsingu 

Einnig var skoðað hvort munur væri á milli kynja þegar kom að þessari spurningu, þá mundu 

98,4% kvenna eftir auglýsingu og 96,3% karla. Því er munurinn ekki mikill og má benda á að 

færri karlmenn tóku þátt í könnuninni eins og kom fram hér áður, en þá voru tveir þátttakendur 

af hvoru kyni sem mundu ekki eftir neinni auglýsingu, því er ekki marktækur munur á milli 

kynja, sjá viðauka B. 

 

Mynd 5: Sýnir hve mörgum birtingum þátttakendur mundu eftir 

Þátttakendurnir mundu samtals eftir 779 birtingum á þessum níu auglýsingum sem sýndar voru. 

Þegar skoðað var fjölda birtinga sem þátttakendur mundu eftir, voru flestir sem mundu 

allavegana eftir einni auglýsingu eða tæp 98% þátttakenda. Hlutfallið lækkar síðan línulega 

eftir því sem auglýsingunum fjöga, eins og sjá má á mynd 5.  

 

Hér fyrir neðan á mynd 6 má sjá hlutfall þátttakenda sem mundu eftir tilteknum auglýsingum, 

grafið er sett upp eftir réttri röð sem auglýsingarnar birtust í auglýsingahléinu og er það gert til 

að varpa ljósi á hvort röð birtinga hafi áhrif á minni áhorfenda á auglýsingum, fjallað var um 

birtingaröð auglýsinga í kafla 2.2, mynd 1. 
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Mynd 6: Sýnir hlutfall þátttakenda sem mundu eftir tilteknum auglýsingum 

Ef skoðað er minni þátttakenda á tilteknum auglýsingum þá var Cheerios auglýsingin sú auglýsing sem 

þátttakendur mundu hvað flestir eftir en það voru tæp 68% þátttakenda. Þar á eftir var auglýsing 

Hagkaups með rúm 64,6% þátttakanda. Kristall var í þriðja sæti með rétt rúm 61% þátttakenda, 

Weetabix með 53,7% þátttakenda, Toppur með rétt rúm 50% þátttakenda og Kia Niro með 49,1% 

þátttakenda. Neðstu tvö sætin voru Míla með 32% þátttakenda og N1 með rúm 28% þátttakenda. 

Ef skoðað er mynd 6 og borið saman við mynd 1 um birtingaröð auglýsinga í auglýsingahléi í kafla 2.2, 

má sjá að auglýsingar sem birtar voru í miðju auglýsingahléi voru í tveimur neðstu sætum þegar kom 

að minni þátttakenda á auglýsingum. Þó er áhugavert að sjá að Kristall er að skora hærra en auglýsing 

Kia Niro þrátt fyrir að vera nær miðju í birtingatíma auglýsingahlésins. Þessu mun vera greint frá betur 

hér fyrir neðan þegar greint verður áhrifaþættir þátttakanda á einstaka auglýsingum. 

4.1.3 Hagkaup 

Fyrsta auglýsing sem birtist í auglýsingahléinu sem var í myndandi sem sýnt var í upphafi 

spurningakönnunarinnar var Hagkaup, 113 einstaklingar mundu eftir auglýsingunni eða 

tæplega 65% þátttakenda. Skjáskot sem tekið var úr umræddu myndbandi sést á mynd 7, litur 

Hagkaups er áberandi og skilaboð auglýsingarinnar eru um opnunartíma verslana, 

auglýsingastef Hagkaups hljómaði undir meðan karlmanns rödd talaði inn á auglýsinguna um 

opnunartíma verslana í Garðabæ og Skeifunni.  
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Mynd 7: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Hagkaup 

Tekið var saman öll svör þátttakenda sem mundu eftir auglýsingu Hagkaups, svörin um hver 

helsta ástæða þátttakanda var fyrir því að þau mundu eftir auglýsingunni voru greind og sett 

saman í graf sem er sýnt á mynd 8. Flestir þátttakendur mundu eftir litum í auglýsingunni eða 

tæp 32%, litur Hagkaups er vissulega appelsínuguli liturinn sem sést á mynd 7 hér að ofan. 

Einnig var tónlist að skora hátt og voru það 31% þátttakanda sem töldu auglýsingastefið vera 

helsta ástæða fyrir því að þeir hafi munað eftir auglýsingu Hagkaups. Stefið hefur verið spilað 

í mörgum auglýsingum frá Hagkaup og því líklegt að þátttakendur hafi kannast við stefið.  

 

 

Mynd 8: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Hagkaups  

Valmöguleikin annað er þriðji helsti áhrifaþáttur þátttakenda sem mundu eftir Hagkaups auglýsingunni 

eða um 12%. Tæp 43% þeirra sem völdu annað sem helstu ástæðu fyrir því að þeir mundu eftir 

auglýsingunni greindu frá því að ástæðan væri vegna þess að auglýsingin var sú fyrsta sem sýnd var í 

auglýsingahléinu.  
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Mynd 9: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu Hagkuaps 

Spurt var hvort þátttakendur vissu hver skilaboð auglýsingarinnar voru og var meirihluti þeirra sem 

mundu eftir auglýsingu frá Hagkaup með rétt skilaboð eða tæp 64%. Eins og kom fram áður voru 

skilaboð auglýsingarinnar um opnunartíma verslana og voru svörin greind og flokkuð í þrjá flokka sem 

sjást á mynd 9. Þeir sem voru flokkaðir sem annað töldu skilaboðin vera rótgróin skilaboð frá Hagkaup 

um gæði, fjölbreytt vöruúrval og fleira sem telst ekki rétt í þessari greiningu vegna þess að verið er að 

skoða þessa einstöku auglýsingu. Þá voru tæp 17% þátttakanda sem vissu ekki hver skilaboð 

auglýsingarinnar voru.  

 

Mynd 10: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Hagkaups  

Þátttakendur voru einnig spurðir um aðra þætti sem höfðu áhrif á það af hverju þeir mundu 

eftir auglýsingu Hagkaups. Þar gátu þátttakendur merkt við fleiri en einn valmöguleika og voru 

litir í auglýsingunni og tónlistin tveir helstu áhrifaþættirnir eins og sést er á mynd 10, 

niðurstöður úr bæði helstu og öðrum áhrifaþáttum eru báðar þær að litir og tónlist höfðu hvað 

mest áhrif. Áhugavert er að sjá að þátttakendur eru að svara áhrifaþáttum sem eiga ekki við 

auglýsinguna, húmor og einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni á ekki við um þessa 

auglýsingu, þetta er vísbending um að þátttakendur hafi ekki vandað svör sín. 

Niðurstöðurnar sýna að bæði helstu áhrifaþættir og aðrir áhrifaþættir eru litirnir í auglýsingunni 

og tónlist sem þátttakendur töldu vera ástæðu fyrir að þeir mundu eftir auglýsingu Hagkaups.  
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4.1.4 Cheerios  

Önnur auglýsingin í auglýsingahléinu var auglýsing frá vörumerkinu Cheerios, 122 

einstaklingur mundu eftir auglýsingunni. Þetta er auglýsingin sem þátttakendur mundu hvað 

mest eftir. Auglýsingin er í svarthvítum lit og Auður tónlistarmaður er í hljóðveri, texti með 

hans frásögn af vörumerkinu kemur þvert yfir skjáinn og eru stafirnir litaðir í þemalit Cheerios 

eins og sést hér fyrir neðan á mynd 11. Textinn segir: „Ég ólst upp í Bandaríkjunum og byrjaði 

ungur að borða Cheerios. Þegar ég flutti svo til Íslands var mér boðið upp á Sjeríos? Það tók 

smá tíma að venjast því.“ Undir hljómar auglýsingastef Cheerios og er það eina hljóð í 

auglýsingunni.  

 

 

Mynd 11: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Cheerios 

Svör þátttakenda um hver væri helsta ástæða fyrir að þeir mundu eftir auglýsingunni voru 

greind og tekin saman, svörin voru síðan sett upp í graf sem sést hér á mynd 12.  

 

 

Mynd 12: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Cheerios  



 

 
21 

Niðurstöðurnar sýna að 47,5% þátttakenda töldu það að einstaklingurinn sem lék í auglýsinguni 

vera helstu ástæðu fyrir því að þeir mundu eftir auglýsingunni. Þá voru tæp 15% þátttakenda 

sem töldu helstu ástæðu fyrir því að þeir mundu eftir Cheerios auglýsingunni vera vegna þess 

að þeir eru reglulegir neytendur vörumerkisins. Litir í auglýsingunni töldu rúm 7% þátttakenda 

vera helsta ástæða þess að þeir mundu eftir auglýsingunni. 

 

Mynd 13: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu Cheerios 

Þegar skoðað er hvort þátttakendur vissu hver skilaboð Cheerios auglýsingarinnar voru þá voru 

svörum skipt í þrjá þætti. Rétt skilaboð voru sú að Cheerios hefur verið á borðum landsmanna 

í langa tíð og er að Cheerios sé alþjóðlegt vörumerki. Þá voru svör sem greindu frá því að 

skilaboðin voru að Auður tónlistamaður borðaði Cheerios líka greind sem rétt skilaboð. 

Þátttakendur sem svöruðu rétt í skilaboðum voru rúm 45%. Önnur skilaboð sem þátttakendur 

töldu vera skilaboð auglýsingarinnar voru um að Cheerios væri morgunmatur, það voru 

rúmlega 40% þátttakenda sem svöruðu því. Svör sem þátttakendur vissu ekki hver skilaboðin 

væru voru 14,8% svara.  

 

Mynd 14: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Cheerios  

Þegar skoðað var aðra þætti sem þátttakendur töldu vera ástæður þess að þeir mundu eftir 

auglýsingu Cheerios voru niðurstöðurnar frekar jafnari yfir þá þætti sem voru í boði. Litir í 

auglýsingunni skoraði hæst og voru 43,4% þátttakenda sem völdu liti sem aðra áhrifaþætti. 

Næst var það einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni sem var 38,5% svara. Það að 
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þátttakandinn væri reglulegur neytandi Cheerios var annar áhrifaþáttur sem 32% þátttakenda 

völdu, tónlistin kom þar eftir með tæp 24% svara.  

Niðurstöðurnar sýna að helstu áhrifaþættir og aðrir áhrifaþættir eru einstaklingurinn sem lék í 

auglýsingunni og það að þátttakendur eru reglulegir neytendur Cheerios. Aðrir áhrifaþættir 

voru þó mun dreifðari milli þátta og voru þar litir í efsta sæti, þemalitur Cheerios sem var í 

auglýsingunni eða það að auglýsingin var sú eina sem var svarthvít gætu átt við hér.  

4.1.5 Kia Niro 

Þriðja auglýsingin í auglýsingahléinu var auglýsing Kia Niro, 86 einstaklingur mundu eftir 

auglýsingunni. Auglýsingin byrjar á því að leikarinn Robert De Niro kemur á tökusett og 

leikstjórinn spyr hvers vegna Robert De Niro sé klæddur í tísku (e. Trendy) fötum og þá svara 

Robert De Niro að í handritinu stendur að það ætti að sýna flotta útgáfu af De Niro. En þá er 

útskýrt að það er verið að tala um bílinn Kia Niro sem er fáanlegur í þremur útgáfum af 

vistvænum máta. Þessi auglýsing er sú eina sem er byggð á húmor og er á ensku, brandarinn 

er byggður á orðagríni þar sem Robert De Niro klæddi sig „trendy“ en fattaði ekki að auglýsa 

átti nýjan „trendy“ bíll frá Kia sem er Kia Niro bíllinn.  

 

 

Mynd 15: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Kia Niro 

Helstu áhrifaþættir þess að þátttakendur mundu eftir Kia Niro auglýsingunni voru 

einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni með afgerandi meirihluta savar og því næst var það 

húmorinn.  

 

 
Mynd 16: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Kia Niro  
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Það voru tæp 70% þátttakenda sem töldu Robert De Niro vera helstu ástæðu þess að þeir mundu 

eftir auglýsingu Kia Niro. Þá voru 16,3% þátttakanda sem töldu húmor auglýsingarinnar vera 

helstu ástæðu þess að þeir mundu eftir auglýsingunni. Tæp 6% svarenda vissu ekki eða vildu 

ekki svara af hverju þeir mundu eftir auglýsingunni og 3,5% þátttakenda sögðu skilaboð 

auglýsingarinnar vera helstu ástæðu. Grafík var með 2,3% svarenda og þátttakendur sem töldu 

það að vera reglulegur neytandi vörumerkisins vera helstu ástæðu þess að þeir mundu eftir 

auglýsingunni voru rétt rúm 1%. Einn þátttakandi eða 1,2% þátttakenda valdi valmöguleikann 

annað. 

 

 

Mynd 17: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu Kia Niro 

Svör þátttakenda um skilaboð Kia Niro auglýsingarinnar voru greind í þrjá flokka, sá flokkur 

sem gaf rétt svar var ef þátttakandi taldi skilaboðin vera um frumsýningartíma bílsins, 

umhverfisvænn bíll eða að skilaboðin hafi verið um að nýr bíll væri kominn á markað. Ekki 

vitað fellur undir það ef þátttakendur svöruðu auðu eða svöruðu því að þeir vissu ekki hver 

skilaboðin væru. Rest svara var flokkað í annað þar sem allir þátttakendur töldu skilaboðin 

vera að það væri verið að auglýsa bíl. Tæp 55% þátttakenda mundu skilaboðin en þá voru tæp 

19% sem vissu ekki hver skilaboð auglýsingarinnar voru. Þá voru rétt rúmlega 29,1% svarenda 

sem töldu skilaboðin vera önnur en skilaboðin sem auglýsingin vildi koma á framfæri. 
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Mynd 18: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Kia Niro  

Hér fyrir ofan á mynd 18 er búið að greina svör þátttakenda þegar spurt var um aðrar ástæður 

þess að þeir mundu eftir auglýsingu Kia Niro og sett saman í graf. Sá þáttur sem svarendur 

telja helst vera annan áhrifaþátt þess að þeir mundu eftir auglýsingunni er húmorinn, tæp 69% 

þátttakenda töldu húmor vera aðra ástæðu. Þátttakendur töldu einnig einstaklinginn sem lék í 

auglýsingunni vera annan áhrifaþátt eða um 43% svarenda var á þeirri skoðun. Skilaboð 

auglýsingarinnar var þáttur sem tæp 13% þátttakenda völdu og tónlist 10,5%. 

4.1.6 Kristall 

Fjórða auglýsingin var auglýsing þar sem var verið að auglýsa Kristal sódavatn, 107 

einstaklingar mundu eftir auglýsingunni. Auglýsingastefið er úr lagi eftir Bríet tónlistarmann 

sem heitir Heyrðu Mig, nokkrir einstaklingar birtast stutt í auglýsingunni með kristal í hönd 

eða brosandi, texti kemur þvert yfir skjáinn og þar stendur „Það sést á brosinu“. Myndband af 

Birtu Abiba Þórhallsdóttur, sem var Ungfrú Ísland árið 2019, er að drekka Kristal, „Það sést 

hverjir drekka Kristal“ birtist á skjánum í lok auglýsingarinnar eins og sjá má hér á mynd 19. 
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Mynd 19: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Kristall 

Helstu áhrifaþættir voru greindir út frá svörum þátttakenda sem mundu eftir auglýsingu frá 

Kristal, svörin voru sett saman í graf sem sést hér að neðan á mynd 20. 

 

Mynd 20: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Kristals  

Eins og sést á mynd 20 eru áhrifaþættirnir ég er reglulegur neytandi vörumerkisins, tónlist og 

einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 62,6% svara. Það að vera reglulegur neytandi 

vörumerkisins völdu rúm 22% þátttakenda sem helsta ástæðu þess að þeir mundu eftir 

auglýsingunni. Tónlistin var helsta ástæða 20,6% þátttakenda fyrir því að þeir mundu 

auglýsinguna. Tæp 20% svarenda töldu einstaklingin sem lék í auglýsingunni vera helstu 

ástæðu þeirra á að muna eftir auglýsingunni. Þá voru 9,3% svarenda sem svöruðu annað sem 

helsta áhrifaþátt en við greiningu svara kom í ljós að 50% þeirra sem svöruðu annað töldu 

helstu ástæðuna vera slagorðið „Það sést hverjir drekka Kristal“. 
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Mynd 21: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu Kristals 

Rétt skilaboð náðu rétt rúm 55% þátttakenda en skilaboðin auglýsingarinnar var slagorð 

Kristals „Það sést hverjir drekka Kristal“. Tæp 34% svarenda töldu skilaboð auglýsingarinnar 

vera sú að kaupa kristal sem er skilgreint sem annað í skífuritinu á mynd 21. Þá voru 11,2% 

þátttakenda sem vissu ekki hver skilaboð auglýsingarinnar voru. 

 

Mynd 22: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Kristals  

Greind voru svör þátttakanda á hvaða aðra þætti þeir töldu vera ástæður þess að þeir mundu 

eftir auglýsingu Kristals og skiptust fyrstu fjórir þættirnir fremur jafnt niður. Áhrifaþátturinn 

að vera reglulegur neytandi vörumerkisins völdu 33,6% og einnig völdu 33,6% þátttakenda liti 

í auglýsingunni vera áhrifaþátt. Skilaboð auglýsingarinnar voru ástæða sem tæp 31% svarenda 

völdu og tónlistin 29% svarenda. 

4.1.7 Míla 

Fimmta auglýsingin í auglýsingahléinu var frá fyrirtækinu Míla, eina hljóðið er hlutlaus tónlist 

undir stutta átta sekúndna auglýsingu, 56 einstaklingar mundu eftir auglýsingunni. Texti birtist 

á skjánum og í lok auglýsingarinnar kemur merki mílu. Textinn segir: „Við sjáum íslendingum 

fyrir öruggum háhraðatengingum landshlutana á milli. Við tengjum þið við umheiminn.“ 
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Mynd 23: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Míla 

Þegar skoðað er helstu ástæður þess að þátttakendur mundu eftir auglýsingu Mílu er meirihluti 

þátttakenda sem vita ekki af hverju. 

 

 

Mynd 24: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Mílu 

Á mynd 24 sést graf úr svörum þátttakenda, rúm 30% þátttakenda vissu ekki eða vildu ekki 

svara því hvaða þáttur hafði mest áhrif á það að þeir mundu eftir auglýsingu Mílu. Litir í 

auglýsingu Mílu var helsta ástæða rúmlega 23% þátttakenda og grafíkin 16,1% þátttakenda. 

Skilaboð auglýsingarinnar var helsta ástæða rúmlega 14% svarenda.  
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Mynd 25: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu Mílu 

Svör þátttakenda um hver skilaboð auglýsingar Mílu voru greind í þrjá flokka, rétt, ekki vitað 

og annað. Rétt skilaboð voru örugg háhraðatenging landshluta á milli og að Míla tengir þig við 

umheiminn. Rúmlega 28% svarenda náðu skilaboðunum rétt en þá voru rúm 41% þeirra sem 

vissu ekki hver skilaboð auglýsingarinnar voru. Þeir sem töldu að auglýsingin væri 

áminningarauglýsing þar sem verið er að minna á Mílu voru 30,4% svara.  

 

Mynd 26: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Mílu 

Líkt og í aðal ástæður þátttakenda voru aðrir áhrifaþættir helst þeir að svarendur vissu það ekki 

eða vildu ekki svara eða 26,6% þeirra. Litir í auglýsingunni voru einnig næst vinsælasta 

ástæðan í aðrir áhrifaþættir en rúm 23% svara, grafík var með tæp 20% svara. Engir aðrir þættir 

höfðu áhrif voru svar rúmlega 16% þátttakenda.  

4.1.8 N1 

Sjötta auglýsingin var auglýsing N1, verið var að auglýsa dekkjaskipti fyrir veturinn, 50 

þátttakendur mundu eftir auglýsingunni og er hún því auglýsingin sem þátttakendur mundu 

fæstir eftir. Talað er inná auglýsinguna um að vera tímanlega með vetrardekkin í ár og hvatt 

áhorfendur að panta tíma í dekkjaskipti á n1.is og þeir taka vel á móti manni. Slagorð 

fyrirtækisins „N1 alla leið“ er í lok auglýsingarinnar.  
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Mynd 27: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Míla 

Rannsóknin var gerð í lok október svo skilaboð auglýsingarinnar eiga vel við og það sýnir sér 

í greiningu svara að skilaboð auglýsingarinnar var einn af helstu ástæðum þess að þátttakendur 

mundu eftir auglýsingu N1. 

 

 

Mynd 28: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu N1 

Tvær helstu ástæður þess að þátttakendur mundu eftir auglýsingu N1 eru skilaboð 

auglýsingarinnar og það að þátttakandi er reglulegur neytandi vörumerkisins, báðir þættir hlutu 

20% svara hvor um sig. Þá voru litir í auglýsingunni og veit ekki eða vil ekki svara með 18% 

svara hvor um sig.  
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Mynd 29: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu N1 

Skilaboð auglýsingarinnar voru þau að skipta snemma um dekk fyrir veturinn og að það sé 

hægt að panta tíma í dekkjaskipti á n1.is. Þátttakendur sem náðu skilaboðunum rétt voru 46% 

en þá voru 32% þátttakenda sem vissu ekki hver skilaboð auglýsingarinnar væru. Rest 

þátttakenda töldu auglýsinguna vera til áminningar og voru þau svör greind sem annað. 

 

 

Mynd 30: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu N1 

Aðrir áhrifaþættir voru svipaðir og aðal áhrifaþættir þátttakenda fyrir því að þeir mundu N1 

auglýsinguna. Flestir töldu annan áhrifaþátt vera skilaboð auglýsingarinnar eða 32% svarenda. 

Þar á eftir kom þátturinn að þeir voru reglulegir neytendur vörumerkisins sem voru 26% 

svarenda. Litir í auglýsingunni, sem er rauði þemalitur N1, töldu 22% svarenda vera annan 

áhrifaþátt.  

4.1.9 Toppur 

Sjöunda auglýsingin var auglýsing vörumerkisins Toppur, 88 þátttakendur mundu eftir henni. 

Hröð og taktmikil tónlist byrjar, einstaklingur er að tromma á handrið og endar með að spila á 

trommur, áberandi stafir sem blikka koma yfir sjáinn og þar stendur: „Spilaðu fyrir 15 manns. 

Spilaður meira, oftar, betur. Spilaðu fyrir 15.000 manns. Sama hvað þú gerir. Gerðu það vel.“. 

Í lok auglýsingarinnar kom slagorð Topps „Vel gert“ og mynd af Topp. 
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Mynd 31: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Toppur 

Auglýsing Topps var ekki augljós og kom fram, ekki fyrr en í lok auglýsingarinnar, hvað verið 

var að auglýsa eins og sést hér á mynd 31. 

 

 

Mynd 32: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Topps 

Meirihluti þátttakenda töldu helstu ástæðu þess að þeir mundu eftir auglýsingu Topps vera 

annað eða tæp 24% þeirra. Þegar greint voru svör í flokknum annað voru 47,6% þeirra sem 

sögðu ástæðuna vera vegna forvitni, eins og kom fram hér áður þá var auglýsingin ekki augljós 

og þurfti maður að bíða þar til í lok auglýsingar til að sjá hvað verið var að auglýsa. Næst helsta 

ástæðan var tónlistin en 17% svarenda taldi tónlistina vera helstu ástæðu fyrir því að þeir 

mundu eftir auglýsingunni, tónlistin var mjög örðuvísi og áberandi. Svo voru það tæp 16% 

þátttakenda sem vissu ekki eða vildu ekki svara hver ástæðan var fyrir að þeir mundu eftir Topp 

auglýsingunni.  
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Mynd 33: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu Topps 

Skilaboð auglýsingarinnar voru þau að æfingin skapar meistarann, sama hvað þú gerir gerðu 

það vel. Ekki nema 21,6% þátttakenda voru með skilaboðin rétt en meira en helmingur töldu 

skilaboðin vera áminningu, það voru rúm 52% svarenda. Þeir þátttakendur sem vissu ekki 

skilaboðin voru rúm 26% þátttakenda.  

 

 

Mynd 34: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Topps 

Tónlist var annar áhrifaþáttur sem þátttakendur töldu hafa hvað mest áhrif á það af hverju þeir 

mundu eftir auglýsingunni. Rétt tæp 32% þátttakenda sögðu tónlist vera aðra ástæðu og einnig 

voru litir að hafa mikil áhrif en 25% svarenda töldu lit í auglýsingunni hafa áhrif og 21,6% 

töldu grafík einnig hafa áhrif á eftirminnileika.  

4.1.10 Weetabix 

Síðasta auglýsingin í auglýsingahléinu var auglýsing Weetabix með Gylfa Þór Sigurðssyni 

fótboltamanni í aðalhlutverki, 94 einstaklingar mundu eftir auglýsingunni. Gylfi er að lesa The 

Daily Telegraph og er dagblaðaðið fyrir andliti hans, undir hljómar útvarpsþulur að tala á 

ensku. Gylfi leggur frá sér dagblaðið og þá sést í andlit hans, upplífgandi tónlisti tekur við og 
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Gylfi hellir mjólk á Weetabix sem er í skál fyrir framan hann. Setningun “Morgunmaturinn 

minn” er yfir skjánum í gulum þemalit Weetabix.  

 

 

Mynd 35: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Toppur 

Greinilegt var að Gylfi hafði lang mest áhrif á eftirminnanleika þátttakenda á auglýsingu 

Weetabix eins og sést á mynd 36. 

 

 

Mynd 36: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Weetabix 

Svör þátttakenda voru greind og sett í upp í graf, afgerandi meirihluti þátttakenda töldu Gylfa 

vera ástæðuna fyrir því að þeir mundu eftir Weetabix auglýsingunni en það voru rétt tæp 82% 

svarenda. Þá voru 6,4% svarenda sem töldu það að vera reglulegur neytandi Weetabix vera 

helstu ástæðu þess að þeir mundu eftir auglýsingunni.  
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Mynd 37: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu Weetabix 

Skilaboð Weetabix auglýsingarinnar eru sú að Gylfi borðar Weetabix í morgunmat og að 

Weetabix sé hollur morgunmatur. Þessum skilaboðum náðu rúmur helmingur svarenda rétt eða 

55,3%. Tæp 26% töldu skilaboð auglýsingarinnar vera að kaupa Weetabix eða að verið var að 

auglýsa morgunmat sem var greint sem annað. Þátttakendur sem vissu ekki skilaboðin eða rétt 

rúm 19%. 

 

 

Mynd 38: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Weetabix 

 

Þegar skoðað var aðra áhrifaþætti var það einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni sem hafði 

mest áhrif en 41,5% þátttakendur völdu þann þátt. Litir í auglýsingunni var annar áhrifaþáttur 

sem 14,9% þátttakenda völdu, þá voru 14,9% svarenda sem töldu enga aðra þætti hafa áhrif á 

minni þeirra á auglýsingunni.  

4.1.11 Sjónvarp Símans Premium 

Áhugavert var að sjá hve margir þátttakendur mundu eftir auglýsingu Sjónvarp Símans 

Premium og Bachelorette. Í lok auglýsingahlés kom kynning á nýjum þáttum sem sýndir verða 

á Sjónvarp Símans Premium, þessir þættir voru Bachelorette. Ólafur Darri talar inn á 

auglýsinguna og undir hljómar vinsæla lag Aretha Franklin sem heitir Respect. Einnig var 
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vörumerki Símans fyrir og eftir auglýsingahlé. Þá voru 76 þátttakendur sem mundu eftir 

auglýsingu Sjónvarpi Símans eða rúmlega 43% þeirra. Sjónvarp Símans er ekki talin sem 

auglýsing í þessari rannsókn svo hún verður ekki tekin með í niðurstöðum en greint verður frá 

helstu þáttum sem höfðu áhrif á það af hverju þátttakendur mundu eftir Sjónvarpi Símans.  

 

Mynd 39: Skjáskot úr auglýsingahléi sem sýnt var þátttakendum, Sjónvarp Símans 

Hér á mynd 40 er greint frá helstu áhrifaþáttum þátttakanda.  

 

Mynd 40: Sýnir helstu áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Sjónvarp Símans 

Skilaboð auglýsingar Sjónvarp Símans og valmöguleikinn veit ekki / vil ekki svara voru tveir 

helstu þættir sem þátttakendur töldu vera fyrir því að þeir mundu eftir auglýsingu Sjónvarp 

Símans. Hvor um sig voru með 21,1% svara, þar eftir var það litir í auglýsingunni, blái litur 

Símans var áberandi fyrir og eftir auglýsingahléið. Þá voru það tæp 16% þátttakenda sem töldu 

einstaklingin sem lék í auglýsingunni vera helstu ástæðu þess að þeir mundu eftir 

auglýsingunni.  
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Mynd 41: Sýnir svör þátttakenda um skilaboð auglýsingu Sjónvarp Símans 

Á mynd 41 má sjá hvernig svör þátttakanda skiptast þegar skoðað eru skilaboð 

auglýsingarinnar. Rétt skilaboð auglýsingarinnar voru þau að ný þáttaröð væri að byrja á 

Sjónvarpi Símans Premium. Þeim skilaboðum náðu rúmlega 68% þátttakenda rétt. Þeir 

þátttakendur sem töldu skilaboð auglýsingarinnar vera þau að hún var til þess að hvetja 

áhorfendur að kaupa áskrift hjá Sjónvarpi Símans 15,8%. Þeir sem ekki vissu hver skilaboð 

auglýsingarinnar áttu að vera, voru einnig 15,8%.  

 

Mynd 42: Sýnir aðra áhrifaþætti þátttakanda fyrir auglýsingu Sjónvarp Símans 

Aðrir áhrifaþættir sem þátttakendur töldu hafa áhrif á að þeir mundu eftir auglýsingunni voru 

frekar dreifðir eins og sjá má á mynd 42. Blái þemalitur Símans var með 30,3% svara og 

einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni töldu tæp 29% þátttakenda vera önnur ástæða þess að 

þeir mundu eftir auglýsingu Símans. Þá var tónlistin ástæða rúmlega 26% þátttakenda en eins 

og áður kom fram hljómaði lagið Respect eftir Aretha Franklin undir.  
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4.2 Samantekt á niðurstöðum  

Markmið rannsóknarinnar var að greina hvaða þættir hafa áhrif á minni þátttakenda á 

auglýsingum úr auglýsingahléi í sjónvarpi og það hvort auglýsingar sem nota þekktan 

einstakling í auglýsingum séu auglýsingar sem áhorfendur muna frekar eftir. Rannsakandi gaf 

öllum helstu áhrifaþáttum auglýsinga sem komu fram í niðurstöðum einkunn, gefin voru stig 

fyrir hvern áhrifaþátt út frá prósentutölu. Einkunnargjöfin fór þannig fram að gefin voru stig út 

frá niðurstöðum úr helstu áhrifaþáttum hverrar auglýsinga eins og sagt er frá hér áður, 

prósentutölum voru deilt með 10 til að fá stig fyrir hvern þátt í auglýsingu. Þar á eftir voru 

stigin lögð saman og deilt með fjölda auglýsinga sem þeir komu fram í og fengið meðaltal, 

útreikninga má sjá í viðauka D. 

Greiningin leiddi í ljós að efstu þrír áhrifaþættirnir voru: Einstaklingurinn sem lék í 

auglýsingunni með 3,69 stig, Litir í auglýsingunni með 1,38 stig og Tónlistin með 1,3 stig. 

Niðurstöðurnar sýna að þegar frægur einstaklingur er notaður í sjónvarpauglýsingar spilar hann 

mun stærri þátt en aðrir áhrifaþættir og telja áhorfendur ástæðu þess að þeir muna eftir ákveðni 

auglýsingu vera þekkti einstaklingurinn. Eins og sést í niðurstöðukaflanum hér að ofan eru 

þættir dreifðari og ekki jafn afgerandi hver aðal ástæða þátttakenda er þegar frægur 

einstaklingur er ekki að leika í auglýsingu, þegar skoðað eru gröf auglýsinga á helstu 

áhrifaþáttum. Auglýsingar sem ekki notuðu þekktan einstakling til að koma fram í 

auglýsingunni, voru með tvo aðra áhrifaþætti sem stóðu upp úr, þessir þættir voru litirnir í 

auglýsingunni og tónlistin. Þá er einnig áhugavert að skoða það að þar sem þekktur 

einstaklingur var helsti áhrifaþáttur átti það við í þremur auglýsingum, Cheerios, Kia Niro og 

Weetabix. Þessar auglýsingar voru ekki í efstu þremur sætum þegar skoðað er hvaða 

auglýsingu þátttakendur mundu hvað flestir eftir, Cheerios var mest munað eftir, Weetabix var 

í fjórða sæti og Kia Niro í sjötta sæti af átta auglýsingum. 

4.2.1 Rannsóknarspurningu svarað 

Rannsóknarspurning sem leitast var við svara við framkvæmd rannsóknarinnar var:  

“Gera þekktir talsmenn sjónvarpsauglýsingar eftirminnilegri?” 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrír helstu áhirfaþættir fyrir því að áhorfendur muni 

frekar eftir auglýsingum eru þekktir einstaklingar, litir og tónlist sem notuð er í auglýsingum. 

Skýrar línur voru á því af hverju þátttakendur mundu eftir auglýsingu þegar þekktur aðili birtist 

í auglýsingunni því má draga ályktun að þekktir einstaklingar hafi meiri áhrif en aðrir þættir 

þegar kemur að minni áhorfenda á sjónvarpsauglýsingum, miðað við þær auglýsingar sem voru 

til skoðunar í þessari rannsókn. Þegar þekktur einstaklingur er ekki til staðar eru það tónlistin 
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og litirnir sem voru helstu áhrifaþættirnir sem áhorfendur töldu hafa áhrif á að þeir mundu eftir 

auglýsingu. Hins vegar ef þekktur einstaklingur var í auglýsingu töldu þátttakendur sig muna 

frekar eftir auglýsingunni vegna þekkta einstaklingsins sem var talsmaður vörumerkisins. 

Ekki er hægt að fullyrða að þekktir talsmenn sjónvarpsauglýsinga geri auglýsingarnar 

eftirminnilegri, heldur er það frekar áhrifaþáttur sem hefur meiri áhrif en aðrir þættir, þegar 

kemur að minni áhorfenda á auglýsingum. Þátttakendur mundu ekki betur eftir öllum 

auglýsingunum sem notuðu þekktan einstakling en töldu það þó vera helstu ástæðu þess að þeir 

mundu eftir auglýsingum Cheerios, Kia Niro og Weetabix, þessar auglýsingar eru þær 

auglýsingar sem notuðu frægan einstakling í sinni auglýsingu sem sýnt var í könuninni.   



 

 
39 

5 Umræður og ályktanir  

Ákveðið var að einblína á þekkta einstaklinga í auglýsingum og sjá hvort það auki frekar 

eftirminnileika auglýsinga vegna rannsakandi taldi þetta eiga við sig. Það reyndist rétt upp að 

vissu marki, vissulega áttu þekktir einstaklingar stærri þátt þegar skoðað var af hverju 

þátttakendur mundu eftir auglýsingum en ekki voru þær þrjár auglýsingar, sem voru með 

þekktan einstakling í aðalhlutverki, í efstu þremur sætum sem munað var hvað mest eftir. Þá 

kom á óvart hve fáir mundu eftir auglýsingu N1 þar sem verið var að minna á dekkjaskipti fyrir 

veturinn, skilaboðin viðeigandi en þá er athyglisvert að skoða hvort það hafi svona mikið að 

segja hvar auglýsingin ert í birtingaröð í auglýsingahléinu. Þá var Hagkaup fyrsta auglýsingin 

sem sýnd var og töldu þó nokkrir þátttakenda ástæðuna fyrir því að þeir mundu eftir 

auglýsingunni vera sú að hún var sýnd fyrst. Ef fyrir fram ákveðin valmöguleiki hafi verið 

„vegna þess að hún var sýnd fyrst“ hafi verið í boði gætu niðurstöðurnar verið meiri afgerandi. 

Gaman væri að framkvæma aðrar rannsóknir, á svipuðu úrtaki, þar sem klippan sem var sýnd 

þátttakendum yrði eins nema breyta röð auglýsinga til að athuga hversu mikil áhrif það 

raunverulega hefur, hafa Cheerios auglýsinguna sem flestir mundu eftir í miðju auglýsingahléi, 

Mílu sem fyrsta auglýsingu og athuga hvort niðurstöður verði mikið frábrugðnari. Þá má benda 

á að athygli þátttakenda var til staðar og endurspeglar það ekki raunveruleika í 

sjónvarpsauglýsingum þegar horft er á línulega dagskrá. Einnig voru ekki allir áhrifaþættir sem 

áttu jafn mikinn möguleika á að skara frammúr í þessari rannsókn vegna þess að auglýsingarnar 

voru ekki nógu margar né fjölbreyttar til að athuga hvernig auglýsingar, sem byggja á þeim 

áhrifaþáttum sem fjallað var um í fræðilega bakgrunninum, séu líklegastar til að festast í minni 

áhorfenda.  

Draga má þær ályktanir að röð auglýsinga hafi eitthvað að segja og því væri fróðlegt að 

rannsaka betur hversu mikil áhrif það hefur. Gaman væri einnig að athuga hvort hægt væri að 

færa þessar niðurstöður um hvað eykur líkur á að áhorfendur muni eftir auglýsingu ef 

auglýsingin er með stafrænu sniði á samfélagsmiðlum. Þá væri fróðlegt að sjá hvort aukin 

eftirminnileiki á auglýsingum hafi jákvæða samsvörun við raunveruleg kaup síðar. Því er óhætt 

að segja að kviknað hafi áhugi rannsakanda á viðfangsefninu og margt sem hægt er að skoða í 

framtíðar rannsóknum. Rannsókn þessi nýtist vonandi þeim sem hafa áhuga á að framkvæma 

áframhaldandi rannsóknir á viðfangsefninu og kafa dýpra í áhrifaþætti sjónvarpsauglýsinga eða 

myndbandsauglýsinga á netinu. Rýnihópar væru frábær viðbót á rannsóknarefninu til að fá að 

rýna betur út í ástæður þátttakanda fyrir því af hverju þeir muna eftir ákveðnum auglýsingum.  
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi var með það markmið að rannsaka hvaða áhrifaþættir ýta undir það að 

áhorfendur muni eftir sjónvarpsauglýsingum. Einnig var sérstaklega skoðað áhrifaþáttinn að 

nota þekktan einstakling í auglýsingu og athuga hvort hann hafi jákvæð áhrif á eftirminnileika 

auglýsinga eða ekki. Niðurstöðurnar sýna að helstu áhrifaþættir eru þekktur talsmaður, litir og 

tónlist í auglýsingu, þá hefur þekktur einstaklingur mest áhrif á eftirminnileika þátttakenda á 

auglýsingu þegar það á við, út frá auglýsingum sem sýndar voru þátttakendum.  

Vonir eru bundnar við að framlag þetta nýtist markaðstjórum og stjórnendum fyrirtækja sem 

vilja gera betur í sjónvarpsauglýsingum og til þess að gefa innsýn inn í huga áhorfenda. Því 

fleiri áhorfendur sem muna eftir agulýsingu frá fyrirtækjum er líklegra að þeir muni eftir 

vörunni við innkaup og þar af leiðandi eru þeir líklegri til að kaupa vöruna.   
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Viðauki A. Spurningalisti 
Netkönnun spurningar  

Send út á Google Forms  

Hluti 1 

Ágæti þátttakandi,   

Þessi spurningakönnun er hluti af B.Sc. ritgerð minni við Háskólann á Bifröst. Könnunin 

byrjar á að þátttakendur horfa á myndband og svara síðan spurningum um myndbandið.  

Þátttakendum er ekki skylt að svara einstaka spurningum né spurningakönnuninni í heild 

sinni. Þátttaka þín er mér mikils virði og er ég þakklát fyrir að þú takir þér tíma til að svara. 

Taka ber fram að fullri nafnleynd er heitið og svör eru ekki rekjanleg á neinn hátt. Ef vakna 

upp spurningar varðandi könnuninna má hafa samband í tölvupósti, brynjab18@bifrost.is 

 

Með fyrir fram þökk fyrir þátttökuna.  

Brynja Dögg Bjarnadóttir 

--- 

Hluti 2 

Myndskeið 

Hér er 6 mínútna myndband sem ég bið þig um að horfa og svara síðan nokkrum spurningum 

að áhorfi loknu. Mikilvægt er að horfa á myndbandið frá upphafi til enda fyrir tilgang 

rannsóknarinnar. Hlekkur á myndbandið sem notað var við rannsóknina: 

https://www.youtube.com/watch?v=dkvywcjtDk8&ab_channel=BrynjaD%C3%B6ggBjarnad

%C3%B3ttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:brynjab18@bifrost.is
https://www.youtube.com/watch?v=dkvywcjtDk8&ab_channel=BrynjaD%C3%B6ggBjarnad%C3%B3ttir
https://www.youtube.com/watch?v=dkvywcjtDk8&ab_channel=BrynjaD%C3%B6ggBjarnad%C3%B3ttir


 

 
45 

Hluti 3 

Spurningar 

Þarna sástu stutt brot úr þættinum “Það er komin Helgi” á Sjónvarpi Símans og í miðju broti 

var auglýsingahlé sjónvarpsstöðvarinnar. 

 

Manstu hvaða karakter kom út úr skápnum hjá Helga og hvaða gestur var með Helga í því 

atriði?    

Svar:________________________ 

 

Hluti 4 

Manstu eftir einhverri auglýsingu úr auglýsingatímanum? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 5 

Auglýsing I 

Fyrsta auglýsingin sem þú manst eftir úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun. 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 
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Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 6 

Auglýsing II 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 
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o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 7 

Auglýsing III 

 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 
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Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 
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Hluti 8 

Auglýsing IV 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 
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Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 9 

Auglýsing V 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 
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Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 10 

Auglýsing VI 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 
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❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 11 

Auglýsing VII 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 
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❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 12 

Auglýsing VIII 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 
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Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 13 

Auglýsing IX 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 
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o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

 

Hluti 14 

Auglýsing X 

 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 
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Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 
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Hluti 15 

Auglýsing XI 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 

 

 

Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 
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Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 16 

Auglýsing XII 

 

Hver er auglýsandinn? 

Svar:________________________ 

 

Hverja telur þú vera helstu ástæðuna fyrir því að þú hafir munað eftir auglýsingunni ? 

o Tónlistin 

o Litir í auglýsingunni 

o Skilaboð auglýsingarinnar 

o Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

o Húmorinn 

o Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

o Grafíkin 

o Veit ekki / Vil ekki svara 

o Annað:________________________ 

 

Merktu við alla þá þætti sem þú telur hafa áhrif á eftirminnanleika þinn á auglýsingunni? en 

ekki að velja aftur það sem svarað var í fyrri spurningunni. 

❑ Tónlistin 

❑ Litir í auglýsingunni 

❑ Skilaboð auglýsingarinnar 

❑ Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni 

❑ Húmorinn 

❑ Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins 

❑ Grafíkin 

❑ Engir aðrir þættir höfðu áhrif 

❑ Veit ekki / Vil ekki svara 

❑ Annað:________________________ 
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Hver voru skilaboð auglýsingarinnar? 

Svar:________________________ 

 

Manstu eftir fleiri auglýsingum úr myndbandinu sem var sýnt í byrjun? 

o Já    à Halda áfram  í næsta hluta  

o Nei    à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

o Veit ekki / Vil ekki svara à Fara í hluta 17 (Lýðfræðilegar spurningar) 

 

Hluti 17 

Lýðfræðilegar spurningar 

Tvær stuttar spurningar um þig þátttakandi 

 

Af hvaða kyni ert þú? 

o Kvenkyn 

o Karlkyn 

o Annað  

o Vil ekki svara 

 

Á hvaða aldursbili ert þú? 

o 18 ára eða yngri  

o 19 – 29 ára 

o 30 – 39 ára  

o 40 – 49 ára 

o 50 – 59 ára 

o 60 – 69 ára 

o 70 ára eða eldri  

o Vil ekki svara 
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Viðauki B. Minni auglýsinga eftir kyni  
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Viðauki C. Minni auglýsinga eftir aldursbili  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
62 

Viðauki D. Einkunnargjöf áhrifaþátta 
 

 

Hagkaup  

Litir í auglýsingunni: 31,9% ➔ 3,19 stig 

Tónlistin: 31% ➔3,1 stig 

Annað: 12,4% ➔ 1,24 stig 

Veit ekki / Vil ekki svara: 11,5% ➔ 1,15 stig 

Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 7,1% ➔0,71 stig 

Skilaboð auglýsingarinnar: 3,5% ➔ 0,35 stig 

Grafíkin: 2,7% ➔ 0,27 stig 

 

Cheerios  

Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni: 47,5% ➔4,75 stig 

Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 14,8% ➔1,48 stig 

Litir í auglýsingunni: 7,4% ➔0,74 stig 

Annað: 7,4% ➔ 0,74 stig 

Skilaboð auglýsingarinnar: 5,7% ➔ 0,57 stig 

Tónlistin: 5,7% ➔0,57 stig 

Grafíkin: 4,9% ➔ 0,49 stig 

Húmorinn: 3,3% ➔ 0,33 stig 

Veit ekki / Vil ekki svara: 3,3% ➔ 0,33 stig 

 

Kia  

Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni: 69,8% ➔6,98 stig 

Húmorinn: 16,3% ➔ 1,63 stig 

Veit ekki / Vil ekki svara: 5,8% ➔ 0,58 stig 

Skilaboð auglýsingarinnar: 3,5% ➔ 0,35 stig 

Grafíkin: 2,3% ➔ 0,23 stig 

Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 1,2% ➔0,12 stig 

Annað: 1,2% ➔ 0,12 stig 
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Kristall  

Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 22,4% ➔2,24 stig 

Tónlistin: 20,6% ➔2,06 stig 

Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni: 19,6% ➔1,96 stig 

Skilaboð auglýsingarinnar: 13,1% ➔ 1,31 stig 

Annað: 9,3% ➔ 0,93 stig 

Veit ekki / Vil ekki svara: 6,5% ➔ 0,65 stig 

Grafíkin: 4,7% ➔ 0,47 stig 

Litir í auglýsingunni: 3,7% ➔0,37 stig 

 

Míla 

Veit ekki / Vil ekki svara: 30,4% ➔ 3,04 stig 

Litir í auglýsingunni: 23,3% ➔ 2,32 stig 

Grafíkin: 16,6% ➔ 1,66 stig 

Skilaboð auglýsingarinnar: 14,3% ➔ 1,43 stig 

Annað: 10,7% ➔ 1,07 stig 

Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 3,6% ➔0,36 stig 

Tónlistin: 1,8% ➔0,18 stig 

 

N1  

Skilaboð auglýsingarinnar: 32% ➔ 3,2 stig 

Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 26% ➔2,6 stig 

Litir í auglýsingunni: 18% ➔ 1,8 stig 

Veit ekki / Vil ekki svara: 18% ➔ 1,8 stig 

Annað: 12% ➔ 1,2 stig 

Grafíkin: 8% ➔ 0,8 stig 

Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni: 2% ➔ 0,2 stig 

Tónlistin: 2% ➔0,2 stig 
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Toppur  

Annað: 23,9% ➔ 2,39 stig 

Tónlistin: 17% ➔ 1,7 stig 

Veit ekki / Vil ekki svara: 15,9% ➔ 1,59 stig 

Skilaboð auglýsingarinnar: 13,6% ➔ 1,36 stig 

Litir í auglýsingunni: 11,4% ➔ 1,14 stig 

Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 9,1% ➔ 0,91 stig 

Grafíkin: 8% ➔ 0,8 stig 

Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni: 1,1% ➔ 0,11 stig 

Weetabix  

Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni: 81,9% ➔ 8,19 stig 

Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 6,4% ➔ 0,64 stig 

Veit ekki / Vil ekki svara: 5,3% ➔ 0,53 stig 

Annað: 3,2% ➔ 0,32 stig 

Húmorinn: 1,1% ➔ 0,11 stig 

Litir í auglýsingunni: 1,1% ➔ 0,11 stig 

Grafíkin: 1,1% ➔ 0,11 stig 

1. Einstaklingurinn sem lék í auglýsingunni: 4,75 + 6,98 + 1,96 + 0,2 + 0,11 + 8,19 = 

22,19 stig ➔ Meðaltal 3,69 stig 

2. Litir í auglýsingunni: 3,19 + 0,74 + 0,37 + 2,32 + 1,8 +1,14 + 0,11 = 9,67 stig, 

meðaltal ➔ 1,38 stig 

3. Tónlistin: 3,1 + 0,57 + 2,06 + 0,18 + 0,2 + 1,7 = 7,81 stig, meðaltal ➔ 1,30 stig 

4. Ég er reglulegur neytandi vörumerkisins: 0,71 + 1,48 + 0,12 + 2,24 + 0,36 + 2,6 + 

0,91 + 0,64 = 9,06 stig ➔ Meðaltal 1,13 stig 

5. Skilaboð auglýsingarinnar: 0,35 + 0,57 + 0,35 + 1,31 + 1,43 + 3,2 + 1,36 = 7,14 stig 

➔ Meðaltal 1,02 stig 

6. Annað: 1,24 + 0,74 + 0,12 + 0,93 + 1,07 + 1,2 + 2,39 + 0,32 = 8,01 stig ➔ Meðaltal 

1,00 stig 

7. Veit ekki / Vil ekki svara: 1,24 + 0,33 + 0,58 + 0,65 + 3,04 + 1,8 + 1,59 + 0,53 = 6,53 

stig ➔ Meðaltal 0,82 stig 

8. Húmorinn: 0,33 + 1,63 + 0,11 = 2,07 stig ➔ Meðaltal 0,69 stig 

9. Grafíkin: 0,27 + 0,49 + 0,23 + 0,47 + 1,66 + 0,8 + 0,8 + 0,11 = 4,6 stig ➔ Meðaltal 

0,58 stig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


