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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur stafræn markaðssetning skipað sífellt stærri sess í 

markaðsstarfi fyrirtækja – ekki hvað síst markaðssetning á samfélagsmiðlum. Þeir miðlar 

bjóða fyrirtækjum upp á ótal leiðir til að koma vörum og þjónustu á framfæri og hafa 

þannig á skömmum tíma orðið eitt mikilvægasta markaðstæki sem stjórnendur fyrirtækja 

hafa yfir að ráða. Gildir þá einu hvort um er að ræða stjórnendur á sviði sölu-,  

kynningar-, markaðs- eða mannauðsmála. Til að hámarka árangur fyrirtækja af notkun 

samfélagsmiðla sem markaðstækis er áríðandi að markmiðin séu frá upphafi skýr, 

krefjandi en raunhæf – og fyrir liggi hvernig árangur hverrar markaðsherferðar skuli 

metinn.    

 Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða arðsemi fjárfestinga á 

samfélagsmiðlum sem og þær leiðir sem þeir miðlar bjóða upp á. Í fyrri hluta 

ritgerðarinnar er farið yfir stafræna markaðssetningu, skilgreiningu á hugtakinu 

samfélagsmiðlar og gaumur gefinn að þeim miðlum sem njóta mestra vinsælda nú um 

stundir; Facebook, Youtube, Twitter og Instagram. Í seinni hluta ritgerðarinnar er farið 

yfir arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum. Gerð er grein fyrir hefðbundinni aðferð 

fyrirtækja við að meta arðsemi sem og hvernig arðsemi starfrænnar markaðssetningar 

einskorðast ekki við fjárhagslegan ávinning heldur ekki síður hegðun viðskiptavina. Þannig 

verður ítarlega fjallað um neytenda-fjárfestingu fyrirtækja, markmið hennar og hvernig 

þau markmið eru mæld og metin. Að lokum er svo farið yfir tölfræðilegar upplýsingar sem 

varða árangur auglýsinga sem tengjast markmiðum neytenda-fjárfestingarinnar.  
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1 Inngangur  

Um aldarfjórðungur er nú liðinn síðan viðskipti fóru fyrst fram í gegnum Internetið.  Síðan 

þá hefur þróunin verið ör og landslagið í viðskiptaheiminum tekið miklum breytingum 

(Kannan og Li, 2017). Að sama skapi hefur markaðssetning þróast mikið og nú er svo 

komið að stafræn markaðssetning er orðin ráðandi aðferð fyrirtækja við að koma vörum 

og þjónustu á framfæri þó vissulega sé hin hefðbundna markaðssetning enn við lýði.  Með 

tilkomu samfélagsmiðla eins og Facebook má segja að landslagið hafi stökkbreyst og 

samfélagsmiðlar notið gríðarlegra vinsælda undanfarinn áratug. Tækniþróunin er ör og 

nýir samfélagsmiðlar líta dagsins ljós á hverju ári. Allir hafa þeir sín sérkenni og því 

mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja kynni sér hvern samfélagsmiðil fyrir sig og hvernig 

þeir nýtast best í markaðsstarfi. Tækifærin á samfélagsmiðlum eru óteljandi (Appel o.fl., 

2020).  

 Markaðssetning á samfélagsmiðlum hefur þróast í takt við þróun stafrænnar 

markaðssetningar almennt. Hinsvegar hafa mælingar á arðsemi fjárfestinga í auglýsingum 

á samfélagsmiðlum ekki verið í takt við þessa öru þróun. Mikið hefur verið deilt um 

arðsemi markaðssetningar á samfélagsmiðlum. Ekki hefur ríkt samkomulag um hvaða 

grundvallaraðferð skuli notuð til að mæla arðsemi þessara fjárfestinga og hefur það leitt 

til handahófskenndra aðferða við mælingar (Fisher, 2009). Í kjölfarið hafa margar 

kenningar verið settar fram um hvernig mælingum skuli háttað. Ein þeirra leggur áherslu 

á að sjónum skuli beint að neytendum í stað þess að einblína á sölutölur. Samfélagsmiðlar 

hafa þannig breytt miklu og halda Hoffman og Fodor (2010) því fram að neytenda- 

fjárfesting sé veigamikill þáttur í markaðssetningu fyrirtækja á samfélagsmiðlum. 

Mikilvægt sé að tengjast viðskiptavinum á réttan og skilvirkan hátt og þannig efla ímynd 

og auka samkeppnisforskot fyrirtækja. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða helstu samfélagsmiðla nú til dags og með 

hvaða hætti sé hægt að mæla arðsemi fjárfestinga á þeim. Sjónum er sérstaklega beint 

að neytenda-fjárfestingu; hvað í henni felst og hvert sé markmiðið með henni. Einnig 

verður gaumur gefinn að tölfræðilegum upplýsingum sem fyrirtæki geta nýtt sér við 

upplýsingaöflun og árangursmat á markmiðum og áherslum neytenda-fjárfestingarinnar. 
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2 Stafræn markaðssetning 

Samkvæmt American Market Association (e.d.) er markaðssetning sú starfsemi þar sem 

stofnanir skapa, miðla, skila og skiptast á tilboðum sem hafa gildi fyrir neytendur, 

viðskiptavini, samstarfsaðila og samfélagið almennt. Stafræn markaðssetning er 

hinsvegar markaðssetning á vörum eða þjónustu í gegnum samfélagsmiðla, eigin vefsíður 

tölvupósta, síma eða textaskilaboð (Yasmin o.fl., 2015). Chaffey og Ellis-Chadvick (2019, 

bls. 99) skilgreina stafræna markaðssetningu sem „notkun stafrænna miðla, gagna og 

tækni samþætt hefðbundnum samskiptum til að ná markmiðum í markaðssetningu.“ 

Árið 2017 var í fyrsta skiptið í sögunni meiri fjármunum varið í stafrænar auglýsingar 

en auglýsingar í sjónvarpi. Þá vörðu fyrirtæki 209 milljörðum bandaríkjadala í stafrænar 

auglýsingar en 178 milljörðum í auglýsingar í sjónvarpi (Kafka og Molla, 2017). Þar sem 

stafræn markaðssetning er orðinn veigamesti þátturinn í markaðssetningu þurfa 

stjórnendur fyrirtækja að horfa til þriggja mismunandi tegunda miðla þegar kemur að 

stafrænni markaðssetningu. Þetta eru: borgaðir miðlar (e. paid media), eigin miðlun (e. 

owned media) og áunnin miðlun (e. earned media) (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2019).  

Borguð miðlun er fjárfesting fyrirtækis á auglýsingu eða umfjöllun í fjölmiðli. 

Fjárfestingin tengist fyrirtækinu eða vörumerki því tengdu og með þeirri markaðssetningu 

borgar félagið fyrir að ná til markhóps á miðlum sem eru bæði tengdir og ótengdir. 

Ótengdir miðlar eru sjónvarp, dagblöð, útvarp sem og beinn póstur sem getur reynst 

góður kostur fyrir ákveðin vörumerki. Tengdir miðlar eru hinsvegar auglýsingar sem koma 

upp í tengslum við leit á leitarvélum, auglýsingar á samfélagsmiðlum og rafpóstur (Chaffey 

og Ellis-Chadwick, 2019; Stephen og Galak, 2012).  

Eigin miðlun er miðlun á „svæðum“ sem eru í eigu fyrirtækis eða vörumerkis. Tengdir 

miðlar teljast m.a. eigin vefsíður, vörumerkja-blogg, tölvupóstlistar og síður félagsins eða 

vörumerkisins á samfélagsmiðlum. Ótengd eigin miðlun er framsetning vöru í  

smásöluverslunum, bæklingar og fréttatilkynningar fyrirtækisins (Chaffey og Ellis-

Chadwick, 2019).  

Áunnin miðlun er sú miðlun sem á sér stað í gegnum almannatengsl. Fyrirtæki nýta sér 

hana til að bæta viðhorf viðskiptavina til fyrirtækisins (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2019; 

Stephen og Galak, 2012). Áunnin miðlun vísar til þess þegar fyrirtæki eða vörumerki fá 

umfjöllun í fjölmiðlum fyrir tilstilli viðskiptavina eða fjölmiðlanna sjálfra. Áunnin miðlun 
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getur verið hvort heldur sem er ótengd eða tengd. Hvers kyns samtal eða umtal 

viðskiptavina í eigin persónu um vöru eða fyrirtæki (e. word of mouth) telst ótengd áunnin 

miðlun. Sama gildir þegar viðskiptavinur sýnir öðrum vöru frá fyrirtækinu í eigin persónu. 

Tengd áunnin miðlun vísar hinsvegar m.a. til umsagna á vefsíðum og umræðna um 

fyrirtæki eða vöru á samfélagsmiðlum eða í netspjalli (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2019; 

Stephen og Galak, 2012).  

Með tilkomu samfélagsmiðla hefur markaðsumhverfið tekið gríðarlegum breytingum.  

Sama gildir um hegðun neytenda. Segja má að algjör bylting hafi orðið frá síðustu 

aldamótum. Neytendur nota nú samfélagsmiðla jafnt til þess að finna upplýsingar, fylgjast 

með umræðunni og tjá skoðanir sínar. Þannig hafa samfélagsmiðlar áhrif á fólk – ekki síst 

kauphegðun þess (Mangold og Faulds, 2009). Samfélagsmiðlar eru án nokkurs vafa 

mikilvægasta verkfærið þegar kemur að  stafrænni markaðssetningu; ómetanlegt tól sem 

fyrirtæki og einstaklingar geta nýtt sér til að koma skilaboðum  á framfæri án mikils 

tilkostnaðar (Yasmin o.fl., 2015). 
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3 Samfélagsmiðlar 

Hugtakið samfélagsmiðlar tengist í raun tveimur rannsóknarsviðum:  félagsfræði og 

samskiptafræði. Samfélagsmiðlar eru samskiptakerfi sem gerir fólk kleift að tala saman 

og mynda tengsl (Peters o.fl., 2013). Notendur samfélagsmiðla búa sér til persónulega 

síðu á miðlunum sem þeir geta svo boðið fjölskyldu og vinum aðgang að. Þar geta þeir  

sent skilaboð, myndir og myndbönd á milli sín. Í markaðsfræðum er gjarnan vísað til 

samfélagsmiðla sem áfangastaða þar sem fólk tengist og deilir fréttum og öðrum 

upplýsingum hvert með öðru (Kaplan og Haenlein, 2010). Appel o.fl., (2020) líta svo á að 

tveir meginþættir einkenni þá samfélagsmiðla sem nú eru mest áberandi. Annars vegar 

sé það stærð og líftími miðilsins; hvort þeir eru stórir eða litlir – upprennandi eða 

rótgrónir. Þessir miðlar hafa tæknina og leggja línurnar fyrir aðra í iðnaðinum. Hinsvegar 

sé það markhópur og markmið; hvaða fólk og fyrirtæki noti miðilinn og í hvaða tilgangi. 

Undanfarið hafa þeir samfélagsmiðlar sem innihalda einungis myndir og myndbönd; s.s. 

Instagram og Snapchat, notið vaxandi vinsælda.  

Facebook kom fram á sjónarsviðið árið 2006 og má segja að tilkoma þess miðils hafi 

markað tímamót í sögu internetsins og samfélagsmiðla. Í kjölfarið hafa þeir miðlar haft 

sívaxandi áhrif – ekki aðeins á samskipti einstaklinga – heldur einnig fyrirtæki, vörumerki 

og viðskiptavini. Þróunin hefur verið ógnarhröð. Svo hröð að fyrirtæki og stjórnendur 

þeirra eiga fullt í fangi með að fylgja henni og skilja hvert miðlarnir stefna (Hennig-Thurau 

o.fl., 2013). Ekki sér fyrir endann á vaxandi áhrifamætti samfélagsmiðla. Þvert á móti 

virðast hann enn vera að aukast þar sem talið er að meðalmanneskja eyði ríflega tveimur 

klukkustundum  á dag á samfélagsmiðlum (Tuten, 2020). Talið er að í dag noti um 4.2 

milljarðar manna samfélagsmiðla. Það jafngildir um 53% af öllum íbúum heims (Hootsuite 

og We Are Social, 2021).  

Samfélagsmiðlar þjóna ekki þeim eina tilgangi að tengja einstaklinga og gera þeim 

kleift að tala saman – heldur hafa þeir þróast yfir í að vera eitt helsta tæki fyrirtækja þegar 

kemur að stafrænni markaðssetningu. Fyrirtæki hafa löngum notað miðla til að tengjast 

viðskiptavinum í gegnum auglýsingar og aðrar markaðsherferðir (G. Appel o.fl., 2020). 

Samfélagsmiðlar hafa hinsvegar gjörbreytt því hvernig fyrirtæki haga sínum 

markaðsmálum og hafa gert þeim kleift að tengjast viðskiptavinum sínum með öðrum 

hætti en áður (Chen o.fl., 2011). Samfélagsmiðlar eru orðnir afar mikilvægt verkfæri þegar 
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kemur að markaðssetningu fyrirtækja (Marinucci, 2018). Samfélagsmiðlum má skipta í 

nokkra aðgreinda flokka. Það ber fyrst að nefna samfélagsnet (e. social networking) eins 

og Facebook og LinkedIn. Þá eru það blogg eða örblogg (e. microblogging) eins og Twitter. 

Næst eru það netsamfélög (e. social bookmarking) eins og Reddit, Digg. Ein tegundin 

byggir á miðlun félagslegra gagna, myndbanda eða mynda (e. media sharing) og ber þar 

hæst Youtube og Instagram. Að lokum eru það wikis (wikipedia) og hlaðvörp (e. podcast) 

(Fuduric og Mandelli, 2014; Sugimoto o.fl., 2017). Facebook, Youtube, Twitter og 

Instagram verða að teljast vinsælustu samfélagsmiðlarnir nú til dags.  

3.1 Facebook 
Facebook er vinsælasti samfélagsmiðill heims í dag (Marino o.fl., 2016) og var hann 

stofnaður í febrúar 2004 af Mark Zuckerberg. Í fyrstu átti miðillinn að tengja saman 

nemendur við Harvard háskólann í Bandaríkjunum en fleiri háskólar fengu þó einnig 

aðgang að miðlinum. Árið 2006 varð Facebook aðgengilegt öllum (Deloitte, 2015). Á 

fjórða ársfjórðungi 2020 voru daglegir notendur Facebook rúmir 1.84 milljarðar en um 2.8 

milljarðar nýta sér miðilinn í hverjum mánuði – 12% fleiri en árið 2019 (Facebook, 2021). 

Facebook gerir notendum kleift að hafa samskipti við bæði vini og ættingja hvar sem er í 

heiminum með ýmsum hætti. Hægt er að deila myndum og póstum með vinum, senda 

fólki einkaskilaboð, hægt er að sækja um vinnu á miðlinum, búa til viðburði, sérstaka hópa 

og einnig er hægt að finna margs konar upplýsingar á miðlinum (Abram og Karasavas, 

2018). Samkvæmt rannsóknum Bicen og Cavus (2011) á notkun nemenda á Facebook þá 

má sjá að nemendur eyða miklum tíma á degi hverjum á miðlinum sem veldur því að stór 

hluti samskipta milli nemenda fer þar fram. Niðurstöður rannsóknanna leiða einnig í ljós 

að Facebook er staður þar sem einstaklingar geta viðhaldið og styrkt félagsleg tengsl sín 

(Bicen og Cavus, 2011).  

 Facebook býður einnig upp á stofnun svokallaðra fyrirtækjasíðna (e. Business 

pages). Fyrirtæki geta þá notað sína síðu til að miðla alls konar efni s.s. upplýsingum um 

opnunartíma, verðskrá og vöruúrval, svo eitthvað sé nefnt. Á fyrirtækjasíðum geta félögin  

einnig efnt til sérstakra herferða á miðlinum sem eru sniðnar að ákveðnum markhópi og 

hafa það einnig að markmiði að laða að nýja viðskiptavini (Facebook, e.d.-b).  
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3.1.1 Auglýsingar á Facebook 

Þegar farið er af stað með auglýsingaherferð á Facebook býðst fyrirtækjum og 

einstaklingum að skilgreina nákvæmlega markmið hennar. Hægt er að velja milli nokkurra 

valmöguleika. Eitt markmiðið lýtur t.a.m. að dekkun og vörumerkjavitund. Annar 

valmöguleikinn nefnist íhugun (e. consideration). Þar er markmiðið að fólk hugsi um 

vörumerkið og leiti sér frekari upplýsinga um það. Hægt er að rekja hvert skref þeirra 

viðskiptavina sem sjá þessa auglýsingu og fylgjast með viðbrögðum þeirra við henni. 

Lokatakmarkið er svo að fá viðskiptavininn til að kaupa vöruna – og því er hægt að fylgjast 

með og bera saman hversu margir fara inn á netverslun fyrirtækisins og bera það saman 

við fjölda þeirra sem sjá vöruna sem auglýst er á síðu seljanda (Facebook, e.d.-a).  

3.2 Youtube 
Í febrúar 2005 var Youtube stofnað af þremenningunum Steve Chen, Chad Hurley og 

Jawed Karim. Miðillinn var stofnaður með það fyrir augum að fólk gæti hlaðið upp stuttum 

myndböndum á síðuna (Terantino, 2011). Notendur Youtube geta búið til sinn eigin 

aðgang þar sem þeir geta gerst „áskrifendur“ að síðum vina sinna, áhrifavalda eða 

fyrirtækja. Aðgangur gerir þeim einnig kleift að vista uppáhaldsmyndböndin sín, líka við 

myndbönd annarra eða koma athugasemdum á framfæri (Smith, o.fl., 2012). Ári eftir að 

síðan var stofnuð var hún keypt af tæknirisanum Google (Terantino, 2011). Í dag er 

Youtube næststærsta vefsíða heims á eftir Google (Alexa, e.d.) en langstærsta 

myndbandssíða veraldar þar sem rúmir 2 milljarðar manna heimsækja miðilinn á hverjum 

mánuði. Daglega er horft á myndbönd í um einn milljarð klukkustunda og er Youtube 

aðgengilegt fólki í meira en 100 löndum í heiminum og býður upp á 80 tungumál á vefsíðu 

sinni (Youtube, e.d.-b).  

Frá því miðillinn var settur á fót hefur hann þróast úr því að vera fyrst og fremst 

afþreyingar- og upplýsingamiðill yfir í að vera markaðsmiðill þar sem mikið er um 

auglýsingar og vöruinnsetningar. Miðillinn er þannig mikið notaður af svokölluðum  

áhrifavöldum sem ekki einungis deila myndböndum á samfélagsmiðlinum heldur nota 

hann einnig til að auglýsa vörur (Duffet, 2020). Á Youtube eru tvær gerðir auglýsinga. 

Annars vegar er um að ræða auglýsingar í formi vöruinnsetninga í myndbandinu sjálfu – 

hinsvegar auglýsingahlé í miðju myndbandi sem fyrirtæki eða stofnanir hafa greitt fyrir. 
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Þær auglýsingar eru að hámarki 15 sekúndna langar og geta áhorfendur – eftir 5 sekúndna 

áhorf – sleppt því að horfa á restina af auglýsingunni (Dehghani o.fl., 2016). 

3.2.1 Auglýsingar á Youtube 

Markmið auglýsinga á Youtube er að auka vitund viðskiptavina um vöru eða fyrirtæki, ná 

til sem flestra, kveikja áhuga þeirra og reyna að lokum að fá þá til þess að smella á 

auglýsinguna og skoða það sem í boði er á vefsíðu auglýsenda. 

 Auglýsendum á Youtube standa til boða fjölbreyttar mælingar og 

tölfræðiupplýsingar. Algengastar eru mælingar á tíðni og dekkun. Þær mælingar gefa 

stjórnendum fyrirtækja nákvæmar upplýsingar um hvaða markhópur sér auglýsinguna – 

og hversu oft hún birtist þeim á ákveðnu tímabili (Google ads, e.d.). Einnig er boðið upp 

á aðrar mælingar eins og áhorfstölur, skoðunarhlutfall, hlutfall kostnaðar á hvert áhorf, 

meðaltíma áhorfs á auglýsinguna, fjölda smella á myndband og þátttökuhlutfall (Youtube, 

e.d.-a).  

3.3 Twitter 
Árið 2006 var samfélagsmiðillinn Twitter stofnaður í San Francisco í Kaliforníu af 

fjórmenningunum Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone og Noah Glass (Carlson, 2011). 

Twitter er frábrugðinn Youtube og Facebook þar sem einungis er hægt að skrifa innlegg 

sem er 240 stafa langt. Innleggið getur innihaldið myndir, myndbönd eða hlekki. Margir 

tengja Twitter við myllumerkið sem þjónar þeim tilgangi að tengja saman innlegg ólíkra 

aðila um sama málefni. Þannig er hægt að fylgjast með umræðum um ákveðin málefni 

með því að nota myllumerkið og efnisorð í leit (Stoneman og Hiremath, 2020). Árið 2019 

hætti Twitter að senda frá sér tölur um fjölda notenda í hverjum mánuði, en síðustu tölur 

þá hljóðuðu upp á 330 milljónir notenda á mánuði (Statista, 2021b). Í dag gefa þeir aðeins 

upp tölur um daglega notendur miðilsins. Á síðasta ársfjórðungi 2020 notuðu á degi 

hverjum 192 milljónir manna Twitter (Statista, 2021c).  

Á miðlinum býr fólk eða fyrirtæki sér til aðgang undir eigin nafni sem gerir þeim kleift 

að fylgja eftir öðrum notendum miðilsins og því sem birtist á þeirra síðum. Tíst hvers 

notanda birtist á þeirra eigin síðu og geta fylgjendur viðkomandi komið fram með 

athugasemdir, líkað við tíst og/eða endurtístað (e. retweet) (Wilkinson o.fl., 2015). Twitter 

býður neytendum og fyrirtækjum að auglýsa á vef sínum líkt og aðrir samfélagsmiðlar. 
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3.3.1 Auglýsingar á Twitter 

Markmið auglýsinga á Twitter er að hámarka dekkun og gera fyrirtækið þar með þekktara 

í hugum almennings eða markhóps. Markmiðið er auk þess að fá áhorf, niðurhal á appi 

fyrirtækisins, fleiri fylgjendur, auka þátttöku fylgjenda og fá fleiri viðskiptavini til að fara 

inn á vefsíðu auglýsenda (Twitter, e.d.-a).  

Mælingar sem Twitter býður upp á eru áhorfsmælingar, dreifing dekkunar og fjöldi  

smella á vefsíðu auglýsenda. Einnig býður Twitter fyrirtækjum upp á tölfræði sem gerir 

fyrirtækjunum sjálfum kleift að reikna út – út frá beinni sölu, tengdri auglýsingunni – 

uppkaupshlutfallið sem og hvar í heiminum áhugi á auglýsingunni er mestur. 

Vörumerkjakannanir standa fyrirtækjum einnig til boða, en þær sýna hversu mikil áhrif 

auglýsingin er að hafa á vörumerkjavitund, kaupásetning, íhugun varðandi vöruna, svo 

eitthvað sé nefnt (Twitter, e.d.-b). 

3.4 Instagram 
Í október 2010 stofnuðu vinirnir Kevin Systrom og Mike Krieger Instagram. Instagram er 

forrit og nú samfélagsmiðill sem gengur út á að deila myndum/myndböndum sem aðrir 

notendur geta gert athugasemdir við, líkað við og deilt í sögu (e. story). Átján mánuðum 

eftir stofnun miðilsins keypti tæknirisinn Facebook Instagram fyrir um 1 milljarð 

bandaríkjadala og er hann enn í eigu þeirra (Sengupta o.fl., 2012). Eftir að Facebook keypti 

Instagram jókst fjöldi notenda hratt milli ára og í júní 2018 notaði u.þ.b. 1 milljarður 

manna Instagram á mánuði og er stærsti markhópur miðilisins fólk á aldrinum 25 til 34 

ára. Instagram sögur voru upphaflega ekki í boði á miðlinum en í ágúst 2016 var þeim 

valkosti bætt við.  

Upphaflega kemur hugmyndin um „sögur“ (e. stories) frá samfélagsmiðlinum 

Snapchat. Instagram saga gerir notendum kleift að pósta myndum eða myndböndum sem 

eru einungis 15 sekúndna löng og birtast efst hjá notendum. Sögurnar eru einungis 

aðgengilegar í sólarhring frá því að þeim er póstað. Það má segja að þessi nýjung hafi verið 

bylting í þróun samfélagsmiðla því nú er svo komið að daglega birtast á Instagram  500 

milljónir sagna (Belanche o.fl., 2019; Statista, 2021a). 
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3.4.1 Auglýsingar á Instagram 

Markmið auglýsinga á Instagram getur verið mismunandi; allt eftir því hvaða fyrirtæki eða 

einstaklingur á í hlut. Tilgangurinn getur verið að stækka neytendahóp og auka samskipti 

við hann, selja fleiri vörur, sýna fólki hvað þú ert að gera, ná í fleiri viðskiptavini úr 

nærumhverfi þínu eða fá fólk til þess að heimsækja ákveðna vefsíðu og kaupa þaðan 

(Facebook, e.d.-d).  

 Þær mælingar sem Instagram býður upp á lúta að dekkun, tíðni, fjölda heimsókna á 

aðgang auglýsanda, hversu oft er farið inn á vefsíðu viðkomandi fyrirtækis, hversu oft 

efninu er deilt með öðrum og fjölgun fylgjenda frá því viðkomandi markaðsherferð hófst 

(Facebook, e.d.-c). 
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4 Arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum  

Eftir því sem markaðsherferðum á samfélagsmiðlum fjölgar og kunnátta stjórnenda 

fyrirtækja eykst verða samfélagsmiðlar æ veigameiri þáttur í markaðsstarfi fyrirtækja 

(Hoffman og Fodor, 2010). Mörg fyrirtæki hafa eytt miklum fjármunum í auglýsingar á 

samfélagsmiðlum án þess að vita hvaða áhrif það hefur á viðskiptavini þeirra. Auðvelt er 

að mæla sölu á hlutum en mun erfiðara að mæla það sem gerist áður en viðskiptavinur 

kaupir vöruna (Duffett o.fl., 2019). Arðsemi fjárfestinga (e. return on investment) vísar 

einfaldlega til þeirrar hugmyndar að fjárfesting tíma, fjármagns eða peninga hafi skilað 

eitthverju gildi (Gilfoil og Jobs, 2012). Arðsemi fjárfestinga er reiknuð á eftirfarandi hátt 

(Fernando, 2021):  

 

  

 

 Að reikna arðsemi fjárfestingar er vinsælt mælitæki vegna einfaldleika og 

fjölbreytileika þess og hægt er að mæla arðsemi fjárfestinga á mörgum sviðum í rekstri 

(Fernando, 2021). Formúlan gefur í skyn, jákvætt, neikvætt eða núll prósentustig. Jákvæð 

prósentutala þýðir að fyrirtækið hafa hagnast á fjárfestingunni. Ef prósentan er neikvæð 

þá hefur það tapað á henni og núll prósentustig gefur til kynna að hvorki hagnaður né tap 

sé á fjárfestingunni (Lenskold, 2003).  

Það fyrsta sem stjórnendur fyrirtækja gera er að skoða þessa formúlu og nota hana til 

útreikninga. Með öðrum orðum; þeir taka kostnað fjárfestingarinnar og skoða svo 

sölutölur til þess að reikna arðsemina (Hoffman og Fodor, 2010). Hinsvegar gilda önnur 

lögmál um útreikning arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum en eftir öðrum 

hefðbundnari leiðum. Þegar um arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum er að ræða þurfa 

fyrirtæki að skoða arðsemina í víðara samhengi og nálgast mælingarnar með öðrum hætti 

(McCann og Barlow, 2015). Hoffman og Fodor (2010) telja að hægt sé að mæla arðsemi 

fjárfestinga á samfélagsmiðlum, en þá þurfi að taka tillit til fleiri hliða en þeirrar 

fjárhagslegu. Þeir leggja áherslu á að fyrirtæki hugsi aðeins lengra og skoði hver eru 

markmið markaðssetningarinnar; hvort líklegt sé að herferðin fái viðskiptavininn til  að 

skoða síðu viðkomandi fyrirtækis og taka þátt í umræðum. Gefa þurfi gaum að því hvort 

Arðsemi fjárfestinga = 
!ú#$%&'()	#)%ð)	,-á%,$/0)'1&%)''&%	2	34/0'&ð5%	,-á%,$/0)'1&%	

64/0'&ð5%	,-á%,$/0)'1&%
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fólk skoði nýjungar hjá fyrirtækinu og reyna að spá fyrir um hvort og þá hvernig 

viðskiptavinurinn muni tjá sig um þær á miðlinum (Hoffman og Fodor, 2010).  

Kumar o.fl. (2011) mæla með að tekið sé tillit til fjögurra þátta þegar reiknuð er út 

raunveruleg arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum. Þar vísa þeir til útreiknings á 

ævilöngu gildi hvers viðskiptavinar – sem og tilvísunar gildi. Hægt er að notast við margar 

mælieiningar þegar skoðuð er arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum. 

Samfélagsmiðlarnir sjálfir sjá fyrirtækjunum fyrir tölfræðiupplýsingum og geta þau notað 

þær tölur til frekari útreikninga (Kumar o.fl., 2011). Fisher (2009) er þeirrar skoðunar að 

arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum sé helst metin í auknum áhrifum og þátttöku. 

Falls (2008) tekur allt annan pól í hæðina og heldur því fram að arðsemi fjárfestinga á 

samfélagsmiðlum eigi alls ekkert að mæla. Einfaldlega vegna þess að samfélagsmiðlar 

snúist um fólk ... ekki fjármuni – og því eigi þessir miðlar ekki að snúast um sölu, 

markaðshlutdeild eða framlegð.  

 Eins og fram hefur komið telja Hoffman og Fodor (2010) ekki hægt að mæla arðsemi 

fjárfestinga einungis út frá fjárhagslegum ávinningi heldur þurfi að meta arðsemina með 

hliðsjón af markmiðum fyrirtækja í markaðsmálum. Velta þurfi upp þeirri spurningu af 

hverju viðskiptavinir heimsæki vefsíðuna, hvað þeir hafi um vöruna að segja og hvort þau 

ummæli tengist markmiðum félagsins. Hægt sé að líta á fyrrgreinda hegðun sem 

fjárfestingu. Ávöxtun á samfélagsmiðlum verði ekki einungis mæld í peningum heldur ekki 

síður hegðun viðskiptavina. Þetta er það sem átt er við þegar talað er um   

neytendafjárfestingu (Hoffman og Fodor, 2010). Neytendafjárfesting felur í sér 

eftirfarandi markmið: Vörumerkjavitund, þátttaka viðskiptavina í vörumerki og umtal. 

4.1 Vörumerkjavitund 
Vörumerkjavitund (e. brand awareness) er hæfileiki væntanlegs viðskiptavinar til að 

þekkja eða muna vörumerki (Aaker, 1991). Með því að byggja upp ímynd vöru þá er 

fyrirtækið að efla getu neytendans til að þekkja eða muna nógu vel eftir vörunni til þess 

að kaupa hana (Kotler og Keller, 2015). Vörumerkjavitund skiptist í tvo hluta, kunnugleika 

(e. brand recognition) og tengingar (e. brand recall) (Keller, 2009). Kunnugleiki vísar til 

þess þegar neytendur kannast við eða geta greint vörumerki vegna þess þeir hafa séð það 

eða heyrt áður. Tenging er flóknara hugtak sem vísar til þess hversu vel fólk man eftir 

vörunni þegar það þarf á henni að halda (Keller, 2009). Lengst af var vörumerkjavitund 
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mæld með skoðanakönnunum og rannsóknum. Með tilkomu internetsins og allra þeirra 

upplýsinga sem þar er að finna hafa mælingar á vörumerkjavitund orðið mun auðveldari 

en áður. Nú er hægt að styðjast við fjölda heimsókna, pósta, tísta og leita í leitarvélum við 

þessar mælingar (Hoffman og Fodor, 2010). Sem dæmi má nefna markaðsherferð 

Starbucks nokkrum dögum fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum 2008 þar sem 

auglýsingar um frítt kaffi birtust á Youtube og í kvöldþættinum „Saturday Night Live“. Í 

kjölfarið skapaðist mikil umræða um fyrirtækið á samfélagsmiðlinum Twitter og voru 

notendur að minnast á Starbucks á átta sekúndna fresti (Miller, 2009).  

 Rannsókn Bilgin (2018) sýnir fram á að markaðssetning á samfélagsmiðlum hefur 

hvað mest áhrif á vörumerkjavitund auglýsenda. Hann telur því samfélagsmiðla 

ógnarsterkt tæki fyrir fyrirtæki til þess að minna á sig og viðhalda vörumerkjavitund 

notenda. Í rannsókninni bendir hann einnig á að vörumerkjavitund segi samt hvorki neitt 

um ímynd vörumerkisins né hollustu notenda við það. Barreda (o.fl., 2015) halda því fram 

að vörumerkjavitund sé undirstaða þess að fyrirtæki geti byggt upp aðra þætti sem 

tengjast vörumerkinu og því ætti sterk vörumerkjavitund að vera eitt helsta markmiðið 

hjá stjórnendum fyrirtækja. Rannsókn á vörumerkjavitund er afar gagnleg svo fyrirtæki 

geti metið hversu skilvirk skilaboðin til viðskiptavina eru (Kotler og Keller, 2015).   

4.2 Þátttaka viðskiptavinar í vörumerki 
Þátttaka viðskiptavinar í vörumerki (e. Customer brand engagement) er lýst sem 

hvatningu viðskiptavinarins til vörumerkis sem einkennist af vitsmunalegu og  

tilfinningalegu viðhorfi sem og atferlisvirkni gagnvart vörumerkinu og samskiptum þess 

við viðskiptavini (Hollebeek, 2011). Bowden (2009) lítur á þátttöku viðskiptavina sem 

sálrænt ferli sem samanstendur af hugrænum og tilfinningalegum þáttum. Vivek o.fl. 

(2012, bls. 133) skilgreina þátttöku viðskiptavinar sem „ákefð einstaklings í tengslum við 

tilboð eða skipulagða starfsemi fyrirtækis, þar sem annaðhvort viðskiptavinurinn eða 

fyrirtækið hefur frumkvæðið að. Þátttakan getur ýmist komið fram sem vitræn, 

áhrifamikil, atferlisleg eða félagsleg.“   

Í rannsókn Bowden (2009) kannar hann muninn á þátttöku nýrra viðskiptavina í 

staðinn fyrir að kanna þátttöku núverandi viðskiptavina. Þar bendir hann á að stjórnendur 

verði að vera meðvitaðir um muninn á þessum tveim viðskiptavinum og aðlaga 

markaðsaðferðir að þeim með því markmiði að auka tryggð þeirra við vörumerkið. Hann 
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heldur því fram að þátttaka viðskiptavina í vörumerki og mælingar eiga að vera 

grundvallaratriði fyrir stjórnendur fyrirtækja sem ætla sér að fara lengra en einungis 

fullnægja viðskiptavinum (Bowden, 2009). Í áhugaverðri könnun Economist Intelligence 

Unit (2007) þar sem stjórnendur fyrirtækja voru spurðir út í mikilvægi þátttöku 

viðskiptavina í vörumerki. Þar kom fram að stjórnendur í ýmsum greinum voru á því að 

þátttaka viðskiptavina væri mikilvægari en tryggð og ánægja viðskiptavina þegar kemur 

að því að ná afgerandi samkeppnisforskoti. Hinsvegar, kemur þar einnig fram að það getur 

verið erfitt að innleiða þátttöku viðskiptavina í vörumerki en það er gert með 

stefnumótandi ákvörðunum með það að markmiði að stuðla að þátttöku viðskiptavinar.  

Áður fyrr voru mælingar á þátttöku viðskiptavinar í vörumerki mældar með könnunum 

en með tilkomu Internetsins geta þeir nú séð virkni notenda inni á eigin síðum (Hoffman 

og Fodor, 2010). Vivek o.fl. (2012) halda því fram að þátttaka í vörumerki sé mæld eftir 

því að hve miklu leyti neytandinn tekur þátt í umræðum og öðru tengdu því sem fyrirtækið 

býður upp á. Til þess að auka þátttöku viðskiptavinar í vörumerki er hægt að fara hinar 

ýmsu leiðir og ef rétt er að málum staðið geta niðurstöðurnar verið afar jákvæðar. Hægt 

er að endurnýja reglulega efni á miðlunum eða fara inn á nýja miðla. Þannig geta fyrirtæki 

haldið úti eigin hlaðvarpsþáttum, búið til nýtt sjónvarpsefni, efnt til keppna eða leikja þar 

sem neytendur þurfa að deila eða skrá sig til að eiga möguleika á að vinna glæsilega 

vinninga. Allar þessar aðferðir geta aukið hollustu við vörumerkið og hægt er að meta 

árangur þessara aðferða út frá „seinkaðri sölu“ (e. delayed sales) (Hoffman og Fodor, 

2010).  

Rannsókn þeirra Solem og Pedersen (2016) bendir til að fyrirtæki ættu að leggja meiri 

áherslu á að fá notendur samfélagsmiðla til að taka þátt í verkefnum þeirra. 

Samfélagsmiðlar bjóða upp á yfirgripsmikla dekkun án mikils kostnaðar og eru þeir því 

ódýr og vænlegur kostur til þess að fá viðskiptavini til þess að taka þátt í því sem fyrirtækið 

er að gera. Einnig benda þau á að með því að tala við viðskiptavini, hlusta á þeirra skoðanir 

á vörum og fyrirtækinu sjálfu eykst tryggð og ánægja viðskiptavina og þeirri reynslu geti 

þeir svo deilt með öðrum. Með því að auka tryggð viðskiptavina við fyrirtækið er 

fyrirtækið að auka samkeppnisforskot sitt (Solem og Pedersen, 2016). Í rannsókn Obilo 

o.fl. (2021) kemur fram að þátttaka viðskiptavina getur ekki einungis verið jákvæð heldur 

getur hún einnig verið neikvæð og er nefnt dæmi um þegar nýjasta Game of Thrones 
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þáttaröðin kom út og þeirra helstu aðdáendur voru ekki ánægðir með hvernig staðið var 

að endalokum þáttarins og  voru athugasemdir á spjallþráðum harðorðar og neikvæðar. Í 

þessu tilviki fannst aðdáendum þeir vera sviknir og vildu þeir koma skilaboðum áleiðis. 

Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndi einnig að mikilvægt er að stjórnendur hunsi ekki 

þátttöku viðskiptavina og eiga þeir að hafa hagsmuni þeirra einnig til hliðsjónar. Með því 

að hafa hagsmuni þeirra til hliðsjónar er meiri möguleiki á að fyrirtækið haldi núverandi 

viðskiptavinum og að sami skapi fá þeir inn nýja viðskiptavini þar sem núverandi 

viðskiptavinir hafa jákvæð áhrif á ímynd fyrirtækisins. Obilo o.fl. (2021) eru sammála 

Bowden (2009), Economist Intelligence Unit (2007) og Solem og Pedersen (2016) hvað 

varðar að samkeppnisforskot getur verið náð með því að stuðla að þátttöku viðskiptavinar 

í vörumerki.  

4.3 Umtal 
Umtal eru „mannleg samskipti þar sem sendandi dreifir skilaboðum til móttakanda” (Bao 

og Chang, 2014, bls. 21). Arndt (1967) skilgreinir umtal sem samtal milli persóna þar sem 

sá sem tekur á móti upplýsingum sér að sendandinn er hvorki tengdur vörumerkinu né 

fyrirtækinu. Samkvæmt Kumar o.fl. (2007) eru verðmætustu viðskiptavinirnir þeir sem 

veita mesta umtalið, burtséð frá því hversu mikið þeir sjálfir kaupa. En, þó umtal geti verið 

frábær leið til að ná til nýrra viðskiptavina þá getur það einnig verið ein auðveldasta leiðin 

til að tapa þeim – þar sem neikvætt umtal getur hæglega skaðað ímynd vörumerkis 

umtalsvert (Hoffman og Fodor, 2010). Umtal á samfélagsmiðlum er í grunninn svipað 

umtali í raunheimum. Sá munur er þó á þessu tvennu að álit eins neytenda getur dreifst 

mun víðar á samfélagsmiðlum en ef umtalið ætti sér stað í spjalli milli tveggja einstaklinga.  

Þannig getur neikvætt umtal einnig borist víðar á þessum miðlum en í raunheimum 

(Whitler, 2014). Umtal á samfélagsmiðlum er talið trúverðulegra heldur en á öðrum 

síðum þar sem þar kemur fólk undir nafni og segir skoðanir sínar frá sínum persónulegum 

síðum (Chu og Kim, 2018). Umtal getur farið af stað í kjölfar einhvers; verið þannig 

afleiðing einhvers eða verið viljandi hrundið af stað. Afleiðing af umtali er í raun þegar 

neytendur sjá auglýsingar eða efni tengt fyrirtækinu og miðla í kjölfarið skilaboðum til 

annarra um það sem þau sáu. Oftar en ekki hafa þessi skilaboð meiri áhrif en sjálf 

auglýsingin. Auglýsingar sem hafa jákvæða umfjöllun hafa því breiðari og meiri umfjöllun. 
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Með þessu þá nær fyrirtækið að hámarka ávöxtun á fjárfestinguna sína (Hoffman og 

Fodor, 2010). 

Umtal getur haft mikil áhrif á kauphegðun neytenda. Lengst af gerðu stjórnendur 

fyrirtækja sér hinsvegar enga grein fyrir mikilvægi þess þegar kom að markaðsmálum. 

Undanfarin ár hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á áhrifamátt umtals og hversu víða 

það getur dreifst. Sú vitneskja hefur orðið fyrirtækjum hvati til þess að gefa þessum þætti 

meiri gaum (Meiners o.fl., 2010). Í rannsókn Babić Rosario o.fl. (2016) er því haldið fram 

að áríðandi sé fyrir stjórnendur fyrirtækja að fylgjast með umtali á Internetinu – enda sé 

sterk jákvæð fylgni milli umtals á Internetinu og sölu. Þetta hafi verið raunin undanfarin 

15 ár og því sé skynsamlegt fyrir stjórnendur að horfa lengra fram í tímann og taka umtal 

inn í myndina þegar teknar séu stefnumarkandi ákvarðanir. Þegar kemur að kauphegðun 

neytenda þá er líklegra að neytandi kaupi vöru sem fjölskyldumeðlimur eða náinn vinur 

hefur mælt með heldur en ef meðmælin koma frá óþekktum einstaklingi (Bughin o.fl., 

2010; Meiners o.fl., 2010) og bendir rannsókn Bughin o.fl. (2010) á að meðmæli með mikil 

áhrif eins og frá traustum vini gerir það að verkum að viðkomandi er 50 sinnum líklegri til 

þess að kaupa vöruna heldur en þegar ókunnugur aðili mælir með vörunni. Rannsókn 

Baker o.fl. (2016) sýnir fram á að persónulegt umtal, þ.a.e.s samtöl sem ekki eiga sér stað 

á Internetinu hafa meiri áhrif á kaupáform heldur en umtal sem gerist á Internetinu. 

 Ekki er algengt að fyrirtæki fjárfesti meðvitað í umtali – ekki síst vegna þess að það 

getur verið erfitt að mæla arðsemi þeirrar fjárfestingar (Hoffman og Fodor, 2010). Engu 

að síður eru til leiðir til að mæla þessa arðsemi. Fyrir nokkru var umtal helst mælt með 

neytendakönnunum þar sem neytendur voru spurðir hversu ánægðir þeir væru með 

tiltekna vöru og hversu líklegt væri að þeir myndu segja öðrum frá vörunni (Hoffman og 

Fodor, 2010). Á Internetinu og samfélagsmiðlum er hægt að mæla umtal um vörumerki 

eða ákveðna vöru beint. Til þess að fá fullkomna mælingu þarf aftur á móti að nota 

flóknari aðferðafræði þar sem taka þarf tillit til þess að einhver hluti umtalsins getur átt 

sér stað í persónulegum samskiptum en ekki á samfélagsmiðlum (Hoffman og Fodor, 

2010).  

4.4 Tölfræðilegar upplýsingar 
Samfélagsmiðlar bjóða fyrirtækjum alls kyns tölfræðilegar upplýsingar er lúta að  árangri 

auglýsinga. Tölulegar upplýsingar um athugasemdir, kunna við (e. like) eða áhorf varpa 
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mismiklu ljósi á árangurinn – háð því á hvaða samfélagsmiðli auglýsing er birt. Ástæðan 

er sú að stærstu samfélagsmiðlarnir í dag eru einkareknir og því í sjálfsvald sett hvaða 

upplýsingum auglýsendur hafa aðgang að (Gräve og Greff, 2018). Tölfræðilegar 

upplýsingar af samfélagsmiðlum eru notaðar til þess að meta árangur auglýsinga. Helstu 

mælieiningarnar eru birtingar (e. impression), dekkun (e.reach) og þátttaka (Teoh o.fl., 

2020).  

Birtingar er mælikvarði sem notað er til þess að mæla hversu oft er skoðað ákveðið 

efni sem sett er á samfélagsmiðla. Birting segir til hversu oft færsla eða efni var á skjá 

notenda og er hver birting talin í fyrsta skipti sem auglýsingin birtist á skjá notenda (Teoh 

o.fl., 2020). 

Dekkun er fjöldi notenda sem sjá færslu að minnsta kosti einu sinni og breytist hún 

ekki þó að sami notandi skoði hana aftur (Teoh o.fl., 2020).  

Þátttaka er heildarfjöldi notenda sem skoðuðu, líkuðu, deildu og skrifuðu athugasemd 

við færsluna. Einnig er þátttaka mæld í hversu oft var smellt á hlekk, mynd eða myndband 

sem var við færsluna (Teoh o.fl., 2020). 

 Þessar þrjár mælieiningar eru þær mælieiningar sem eru aðgengilegar á öllum 

helstu samfélagsmiðlum. Samkvæmt Teoh o.fl. (2020) hefur hver og ein mælieining sitt 

eigið gildi og getur það verið mismunandi eftir því hvaða gildum og markmið fyrirtæki eru 

að leitast eftir. Birtingar gera auglýsendum kleift á að auka vitund á því sem auglýst er en 

helsta markmiðið er að ná til nýrra viðskiptavina. Dekkun er mikilvæg þegar fyrirtæki vill 

koma nýjum skilaboðum áleiðis til sem flestra núverandi viðskiptavina. Þátttaka er 

mikilvæg þegar fyrirtæki vilja að notendur séu áhugasamir um vöruna og taki þátt í 

færslunni hvort sem það er að kaupa vöruna eða mæla með henni. 
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5 Niðurstöður  

Nú til dags er stafræn markaðssetning ráðandi í markaðsherferðum fyrirtækja. Útgjöld 

fyrirtækja vegna stafrænnar markaðssetningar eru orðin meiri en kostnaður vegna  

hefðbundnari markaðssetningar (Kafka og Molla, 2017). Þegar kemur að stafrænni 

markaðssetningu njóta samfélagsmiðlar mestra vinsælda hjá fyrirtækjum (Yasmin o.fl., 

2015). Ein veigamesta ástæðan er sú að þeir miðlar skila mestum árangri – sem og sú 

staðreynd að þar geta fyrirtækin notast sitt á hvað við miðlun sem greitt er fyrir, eigin 

miðlun og áunna miðlun (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2019). Vinsælustu 

samfélagsmiðlarnir í dag eru Facebook, Youtube, Twitter og Instagram. Þessir miðlar 

gegna hver sínum tilgangi en flokkast þó allir sem samfélagsmiðlar.  

 Í þessari ritgerð voru mælingar á arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum 

skoðaðar. Við það mat er ekki einungis hægt að horfa bara á sölutölur og reikna arðsemi 

út frá þeim. Eins og Hoffman og Fodor (2010) hafa sýnt fram á skilar það fyrirtækjum 

árangri að fjárfesta í neytendum sínum. Með þeirri fjárfestingu er verið að leggja grunn 

að uppbyggingu fyrirtækisins til framtíðar. 

Markmið neytendafjárfestingar eru þrjú: vörumerkjavitund, þátttaka viðskiptavinar í 

vörumerki og umtal. Má segja að vörumerkjavitund sé undirstaða fyrirtækis. 

Vörumerkjavitund getur haft mikil áhrif á markaðssetningu fyrirtækja og eru Barreda o.fl. 

(2015) og Biglin (2018) sammála um að mikilvægt er að byggja vörumerkjavitund upp svo 

hægt sé að byggja aðra þætti innan fyrirtækisins en Bilgin (2018) hélt einnig fram að 

markaðssetning fyrirtækja hafa hvað mest áhrif á vörumerkjavitund neytenda. Mælingar 

á vörumerkjavitund eru einnig mikilvægar til þess að fyrirtæki geti séð árangur tilteknar 

auglýsingaherferðar og voru þær skoðaðar í þessari ritgerð. Í dag er hægt að mæla 

vörumerkjavitund á ýmsan máta en samfélagsmiðlar bjóða upp á ýmsar tölfræðilegar 

upplýsingar eins og fjöldi heimsókna, pósta/tísta og fjöldi leita í leitarvélum (Hoffman og 

Fodor, 2010). Það er svo undir fyrirtækjunum komið hvernig þau nýta þessar upplýsingar.  

Mælingar á vörumerkjavitund hjálpar fyrirtækjum að skilja hversu skilvirk skilaboðin eru 

til viðskiptavina.   

Þátttaka viðskiptavina í vörumerki er ekki síður mikilvæg fjárfesting fyrirtækja. Bæði 

Bowden (2009) og skýrsla Economist Intelligence Unit (2007) benda á mikilvægi þátttöku 

viðskiptavina og benda þeir á að stjórnendur fyrirtækja eru að átta sig á því. Þátttaka 
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viðskiptavina í vörumerki á að vera eitt að grundvallaratriðum í stefnu og 

markmiðasetningu fyrirtækja. Ef vel er haldið á spöðunum þá er tækifæri í að auka 

hollustu og tryggð viðskiptavina við fyrirtækið og þar með búa til ákveðið 

samkeppnisforskot (Bowden, 2009; Economist Intelligence Unit, 2007; Obilo, o.fl., 2021).  

Mælingar á þátttöku viðskiptavina í vörumerki eru ýmsar nú til dags og geta fyrirtækið 

séð virkni og þátttöku viðskiptavina inn á eigin síðum.   

Umtal er sú leið sem getur haft hvað mest áhrif á rekstur fyrirtækis – hvort heldur sem 

er til góðs eða ills. Rannsóknir Meiners o.fl. (2010) og Babić Rosario o.fl. (2016) sýna að 

stjórnendur fyrirtækja verða að vera vakandi fyrir umtali á Internetinu og hafa fjölmargar 

rannsóknir sýnt fram á hver áhrif umtals er og hversu vítt það getur dreifst. Umtal hefur 

mikil áhrif á kauphegðun og er líklegra að neytandi kaupi vöru eftir að hafa fengið 

meðmæli frá nánum vin eða fjölskyldu (Bughin o.fl., 2010; Meiners o.fl., 2010). Rannsókn 

Bughin o.fl. (2010) sýndi fram á að jákvætt umtal frá nánum aðstandenda eða vini gerir 

það að verkum að viðkomandi er 50 sinnum líklegri til þess að kaupa vöruna. Mælingar á 

umtali geta verið mældar með könnunum og fólk spurt um álit sitt á vörunni en þessar 

upplýsingar má einnig nálgast á samfélagsmiðlum. Að fá fram fullkomna mælingu á umtali 

er nánast ógjörningur enda fer umtal fram bæði í samtölum manna í raunheimum sem og 

á Internetinu (Hoffman og Fodor, 2010).  

 Það sem þessi ritgerð leiddi í ljós var að mikilvægt er að fyrirtæki skoða ekki 

einungis sölutölur og framlegð þegar skoðuð er arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum 

heldur einnig þarf að skoða hvaða verðmæti felast í neytendunum sjálfum. Með því að 

skapa vörumerkjavitund, fá viðskiptavini til þess að taka þátt í vörumerkinu og skapa 

jákvætt umtal það getur orðið til þess að fyrirtæki nái afgerandi samkeppnisforskoti og 

því er mikilvægt að mæla arðsemi þeirra fjárfestinga þó það getur reynst erfitt þar sem 

stór hluti fjárfestingarinnar kemur til baka í seinkuðum sölum.  
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6 Lokaorð 

Samfélagsmiðlar eru tvímælalaust mikilvægt markaðstól fyrir stjórnendur fyrirtækja. 

Tækninýjungar og sífelld þróun miðlanna veldur því að stjórnendur þurfa að fylgjast vel 

með til að vera færir um að ákveða hvernig markaðsstarfi þeirra fyrirtækja skuli háttað 

hverju sinni, hver markmiðin séu og hvernig hægt sé að meta árangurinn. Mælingar á 

arðsemi fjárfestinga á samfélagsmiðlum hafa lengst af verið vanhugsaðar og heldur 

handahófskenndar. Tilgangur minn með þessari ritgerð var að skoða hvaða leiðir væru 

færar á þessu sviði, framkvæmd þeirra og árangursmælingu. Samfélagsmiðlar bjóða upp 

á hafsjó af upplýsingum en það er mismunandi hversu vel þær gagnast auglýsendum. Því 

skiptir máli að hvert fyrirtæki noti þessar upplýsingar til þess að gera eigin kannanir og 

ítarlegri mælingar.  

Eins og fram kemur í niðurstöðukafla þessarar ritgerðar eiga mælingar á arðsemi 

fjárfestinga á samfélagsmiðlum ekki einungis að taka til sölutalna og framlegðar  

fyrirtækis heldur ekki síður þeim verðmætum sem felast í tryggð og framtíðarhegðun 

neytenda. Erfitt getur reynst að mæla nákvæmlega arðsemi fjárfestingar í neytendum 

enda stór hluti þess arðs falinn í seinkuðum sölum. Þær er þó hægt að mæla með nokkru 

öryggi með tölfræðilegum upplýsingum um birtingu, dekkun og þátttöku.  
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