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Útdráttur
Samfélagsmiðlar eru orðnir stór hluti af lífi flestra í dag og hafa mikil áhrif á umræðu og
kauphegðun fólks í samfélaginu. Markmið þessarrar BS-ritgerðar er að rannsaka áhrif áhrifavalda
á Instagram á vörumerkjavirði. Fyrst verður fjallað um samfélagsmiðla og þróun þeirra til dagsins
í dag. Því næst verður einblínt á Instagram, bæði miðilinn sjálfan og notkun hans sem markaðstól.
Þaðan verður farið yfir í áhrifavalda á samfélagsmiðlum og einkenni þeirra. Fjallað verður um
vörumerkjavirðismódel David A. Aaker og þættirnir virðisauki og vörumerkjavitund teknir fyrir
ásamt því að skoða þrjú einkenni áhrifavalda, traust, tengingu og sanngildi.
Niðurstöðurnar byggja á rannsókn okkar sem unnin er út frá fyrirliggjandi gögnum, vefkönnun og
viðtali við einstakling sem starfar sem alþjóðlegur þjónustustjóri og samfélagsráðgjafi.
Niðurstöður leiddu í ljós að traust fylgjenda á áhrifavaldi hefur jákvæð áhrif á bæði
vörumerkjavitund og virðisauka. Tenging fylgjenda við áhrifavald hefur jákvæð áhrif á
vörumerkjavitund og virðisauka en einungis sanngildi áhrifavalda hefur jákvæð áhrif á virðisauka
en ekki á vörumerkjavitund. Rannsóknin gefur innsýn í veröld stafrænnar markaðssetningar á
samfélagsmiðlum og þau miklu áhrif sem markaðssetningin hefur á kauphegðun fólks. Einnig
getur rannsókn þessi nýst fyrirtækjum sem vilja nýta Instagram og áhrifavalda þar til
markaðssetningar og verið þeim til leiðbeiningar um hvernig standa skal að vinnu við
markaðssetningu og hvaða þátta skal líta til við val á áhrifavaldi til að hámarka afrakstur markaðs
herferðar.
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1. Inngangur
Í dag er nærri óþekkt að einstaklingar hafi ekki einhverskonar aðgang að samfélagsmiðlum.
Þegar skilgreina á hugtakið samfélagsmiðill þá er eftirfarandi skýring gjarnan notuð: “Vefsíða
eða forrit þar sem einstaklingar hafa möguleika á að deila upplýsingum sín á milli í gegnum
internetið („Social media“, e.d.). Samfélagsmiðlar eru nýtt hugtak sem er sífellt að þróast og taka
breytingum þannig sömu skilgreiningarnar eiga ekki alltaf við. Slíkt hugtak er erfitt að skilgreina
(Obar og Wildman, 2015).
Einn af þeim vefmiðlum sem fellur undir fyrrnefnda skýringu er samfélagsmiðillinn
Instagram. Instagram var stofnað árið 2010 (Eudaimonia, 2017). Frá stofnun hefur Instagram
notið sívaxandi vinsælda en í mars 2019 höfðu 149.900 íslendingar stofnað aðgang og notað
miðilinn (napoleoncat, 2019).
Eitt af þeim markaðstólum sem fyrirtæki nota á samfélagsmiðlum og þá sérstaklega á
Instagram eru áhrifavaldar. Áhrifavaldar eru notendur sem hafa vald og áhrif á skoðanir fólks
(„Influencer“, e.d.). Óháðir þriðju aðilar hafa möguleika á að nýta sér þau áhrif sem áhrifavaldar
hafa á fylgjendur sína sem markaðstól. Þessir óháðu aðilar fá áhrifavalda til að minnast á sig eða
vöru sína sem þeir vilja koma á framfæri í bloggi, tísti eða annarskonar notkun á
samfélagsmiðlum. Þannig nýta þeir sér traust fylgjenda áhrifavaldsins (Freberg, Graham,
McGaughey og Freberg, 2011).
Í grein Sudha M. og Dr. Sheena K (2017) eru nefndir þrír einkennandi þættir áhrifavalda
sem eru: Traust, sanngildi og tenging þeirra við fylgjendur. Í þessu riti var stuðst við þessa þrjá
þætti áhrifavalda. Kannað var hvort þessir þættir leiddu til aukningar á vörumerkjavitund og
virðisauka fyrir fylgjendur áhrifavalda.
Margir fræðimenn hafa lagt fram líkön um hvernig hægt er að reikna út vörumerkjavirði,
þar á meðal er vörumerkjavirðismódel David A. Aaker (Aaker, 1996). Í hans módeli eru
vörumerkjavitund og virðisauki tveir af tíu þáttum sem eru notaðir til að mæla vörumerkjavitund
(Aaker, 1996).
Í stuttu máli má skilgreina vörumerkjavirði sem það traust sem neytendur bera til
vörumerkis A umfram vörumerki B (Lassar, Mittal og Sharma, 1995). Líkanið sem David A.
Aaker lagði fram gerir ráð fyrir að vörumerkjavirði sé reiknað út frá tíu mismunandi þáttum sem
hver og einn getur haft áhrif á vörumerkjavirði (Aaker, 1996).
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Í þessu verkefni er athugað hvort þeir þrír einkennandi þættir áhrifavalda traust, sanngildi og
tenging hafi jákvæð áhrif á vörumerkjavirði vara. Þetta var gert með því að bera saman þættina
þrjá sem einkenna áhrifavalda við þá tvo þætti sem höfundar hafa valið út frá líkani David A.
Aakers. Lögð var fram könnun á netinu, en markhópur könnunarinnar eru einstaklingar sem eru
virkir notendur á Instagram. Lagðar eru fram sex tilgátur sem síðar verða afsannaðar eða
sannaðar. Með þessu vilja höfundar öðlast vitneskju um hvort þeir þættir sem einkenna
áhrifavalda geti haft jákvæð áhrif á vörumerkjavirði, og þá hvaða þætti fyrirtæki ættu að leggja
áherslu á hafi þau þá stefnu að auka vörumerkjavirði þeirrar vöru sem þau selja.
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2. Samfélagsmiðlar
Skilgreina má samfélagsmiðla sem netmiðla og annars konar hugbúnað sem gefa fólki möguleika
á samskiptum sín á milli í gegnum netið með snjallsíma eða tölvu ásamt því að deila upplýsingum
(„Social media“, e.d.). Með tilkomu samfélagsmiðla hefur viðskiptaumhverfi breyst mikið svo og
aðgengi að upplýsinum á netinu sem áður voru ekki tiltækar fyrir tilkomu miðlanna (Jagongo og
Kinyua, 2013). Neytendur ásamt stofnunum hafa öðlast nýtt form til að deila miklu magni af
upplýsingum í gegnum netið, þá sérstaklega á samfélagsmiðlum (Djafarova og Trofimenko, 2019).
Samfélagsmiðlar hafa nú laðað að sér milljónir notenda sem flestir hafa tileinkað sér notkun
miðlanna í sínu daglega lífi (Boyd og Ellison, 2007). Samfélagsmiðlar hafa orðið hluti af daglegu
lífi einstaklinga síðasta áratug, sem hefur ásamt faglegum venjum haft áhrif á almenna hegðun
almennings svo og breytt högum fyrirtækja og stofnana. Einstaklingar þurfa að auki að aðlaðast
nýjum veruleika vegna mikils streymis upplýsinga, frétta og skemmtiefnis á internetinu í stað þess
að dreifing sé í höndum fárra fyrirtækja (Dijck og Poell, 2013).
Einn helsti eiginleiki samfélagsmiðla er sá að þeir gefa fólki færi á að tengjast vinum og
ættingjum nær og fjær (Qualman, 2012). Margir og þá sérstaklega ungmenni eru í dag háð því að
hafa samskipti við jafnaldra sína á samfélagsmiðlum. Með aukinni notkun fólks á
samfélagsmiðlum hafa fyrirtæki í auknum mæli litið til samfélagsmiðla til að ná til ákveðinna
markhópa (Baruah, 2012).
Samfélagsmiðlar sem auglýsingavettvangur er góð leið til að ná til einstaklinga sem lesa
ekki Fréttablaðið eða annars konar miðla (Rizza Fay Elíasdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl
2020). Því er haldið fram að byltingin á samfélagsmiðlum hafi og muni halda áfram að breyta
fréttaveitu og blaðamennsku (Harper, 2010). Það er stöðug þróun í markaðssetningu með aðkomu
áhrifavalda á samfélagsmiðlum og sífellt fleiri fyrirtæki eru farin að nýta sér samfélagsmiðla og
áhrifavalda til að kynna vöru sína og þjónustu.

2.1. Vöxtur samfélagsmiðla
Fyrsti vísir að samfélagsmiðlum eins og við þekkjum þá í dag var forritið, „The Plato“ (e.
Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) sem kom fram á sjónarsviðið árið 1967
og var í notkun allt til 1994. Forritið gerði notendum kleift að spila leiki og spjalla saman á vefnum
(Kroeker, 2010). Fyrsti eiginlegi samfélagsmiðillinn Six degrees var stofnaður árið 1996 og lokað
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árið 2001. Kerfið gerði notendum kleift að hafa samskipti sín á milli á svipaðan hátt og Facebook
gerir í dag (The Economic Times, 2017). Vefir eins og Myspace og Linkedin urðu vinsælar í byrjun
21 aldarinnar og Youtube var sett á stofn árið 2005 og gaf notendum færi á að deila myndskeiðum
sín á milli. Notendur gátu hlaðið inn stórum skrám og sent síðan tengilinn á vini sína (Gannes,
2009).
Árið 2004 var samfélagsmiðillinn Facebook stofnaður. Facebook hefur notið gríðalegra
vinsælda og árið 2013 var talið að um 18% jarðarbúa væru virkir notendur (Chauhan, Buckley og
Harvey, 2013).Í lok ársins 2018 var fjöldi virkra notenda orðinn 2,32 billjónir sem er um það bil
29% jarðarbúa (Gartenberg, 2019).
Með komu snjallsímans varð aðgengi að samfélagsmiðlum auðveldara. Snjallsímar líkt og
Iphone síminn sem kom fyrst á markað um mitt árið 2007 (Goggin, 2009) gerðu notendum kleift
að senda tölvupósta, skoða og setja inn efni á samfélagsmiðlum og vafra um á internetinu (Mishra,
2017). Breytti útgáfa hans gríðarlega möguleikum manna á að nýta sér samfélagsmiðla og urðu
vinsældir hans fljótt miklar hjá almenningi. Árið 2012 hafði rúmlega helmingur Evrópubúa á
aldrinum 16-24 ára aðgang að internetinu í gegnum snjallsíma (Škařupová, Ólafsson og Blinka,
2015). Tilkoma snjallsíma og gríðarleg aukning í notkun þeirra ruddi leiðina fyrir nýja
samfélagsmiðla líkt og Instagram og Snapchat sem hafa notið mikilla vinsælda hjá yngra fólki
sérstaklega.

2.2. Instagram
Instagram var stofnað þann 6. október árið 2010 af þeim Kevin Systrom og Mike Krieger (Amaral,
2015). Instagram er samskiptamiðill þar sem notendur geta deilt myndum og myndböndum úr sínu
daglega lífi með öðrum notendum (Moreau, e.d.). Instagram er um allan heim eitt vinsælasta
samfélagsmiðlaforrit fyrir farsíma með mikla þáttöku notenda. Til þess að vera meðlimur á
Instagram þarf að uppfylla skilmála. Einstaklingurinn þarf að hafa náð 13 ára aldri, má ekki hafa
vera orðinn dæmdur kynferðisbrotamaður og ekki gera neitt á miðlinum sem er álitið ólöglegt eða
sviksamlegt („Instagram“, 2018). Ungt fólk er í meirihluta notenda Instagram og er forritið
vinsælast hjá fólki undir 35 ára. Stór hluti notenda fylgja síðan einstökum Instagram reikningum
til að fá innsýn í líf þekktra einstaklinga (Clement, 2019). Instagram naut strax mikilla vinsælda
og frá stofnun hefur miðillinn vaxið gríðarlega. Fljótlega sáu áhrifavaldar tækifæri til að nýta sér
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miðilinn ásamt því að margir þekktir einstaklingar hófu að nýta Instagram til að tengjast við
aðdáendur, svo sem: íþróttamenn, söngvarar og leikarar (Mattern, 2016).
Nú í dag er Instagram með yfir eina billjón virkra mánaðarlega notendur og yfir 500
milljónir virkra daglega notendur og tölurnar halda áfram að rísa upp (Aslam, 2020). Þessi mikli
fjöldi notenda gerir „venjulegu fólki“ mögulegt að verða „instafrægt“ þ.e. að ná til sín nokkru
magni af fylgjendum á Insgtagram. Þó svo að þekktir einstaklingar hafi mesta fjölda fylgjenda þá
geta margir notendur safnað til sín þúsundum fylgjanda á Instagram (Marwick, 2015) og þannig
orðið „instafrægt“ og hlotið örfrægð hjá almenningi. Instafrægir eru yfirleitt myndarlegt fólk sem
stundar störf sem þykja áhugaverð s.s. módel störf, listamenn og því líkt. Það birtir á miðlinum
myndir af sjálfu sér við hina ýmsu iðju og oft keyrandi lúxus bíla eða íklætt merkjavörum
(Marwick, 2015).
Fyrirtæki hafa séð tækifæri í að nýta sér hina instafrægu til markaðssetningar á vörum
sínum og þannig náð til hins stóra hóps fylgjenda þeirra og þá sérstaklega þegar um er að ræða
tísku, útlit og hönnun heimila sem er algengasta viðfangsefnið á Instagram (Ramos-Serrano og
Martínez-García, 2016) og má benda á í því sambandi að í rannsókn sem gerð var af Ahmedinejad
og Najafi (2017) kom í ljós að 41,6% notenda Instagram fylgdust með tísku. Þar á eftir komu liðir
eins og músík, fegurð og hönnun.

2.3. markaðssetning á samfélagsmiðlum
Það getur verið snúið að átta sig á því hvaða vara eða þjónusta vekur áhuga viðskiptavina. Þar
kemur til ferli sem kallast markaðssetning. Markaðssetning byggði áður fyrr á því að upplýsingar
fyrirtækja um vöru sína voru einhliða birtar í fjölmiðlum eða með því að beina skilaboðum til
neytenda í gegnum hefðbundna samskiptamöguleika eins og póst og síma (Alarcón-del-Amo,
Rialp-Criado og Rialp-Criado, 2018). Aukning á notkun samfélagsmiðla hefur orðið til þess að
fyrirtæki leitast í auknum mæli við það að markaðssetja á internetinu fremur en í hefðbundum
miðlum (Rizza Fay Elíasdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020).
Líkleg ástæða vinsældar markaðssetningar fyrirtækja á samfélagsmiðlum er möguleikar á
að ná til ákveðinna markhópa (Instagram, e.d.) á ódýran og skilvirkan hátt. Fyrirtæki hafa
möguleika á að mynda þar einskonar samskiptatengsl við viðskiptavini, markaðssetja vörur sínar,
byggja upp vörumerki sín ásamt því að auka trú viðskiptavina sinna á fyrirtækinu. Það þarf þó
mikla fyrirhöfn til að stjórna þessum samskiptum þar sem um er að ræða tvíhliða samband
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fyrirtækis og viðskiptavinar og gæta þess að ósáttir viðskiptavinir skaði ekki ímynd vörumerkisins
(„Social_Media_Marketing1.pdf“, e.d.).
Tækifæri hafa skapast til markaðssetningar á samfélagsmiðlum og skapað eftirspurn eftir
fyrirtækjum og vörum þeirra með samtali við fólk á heiðarlegan og persónulegan hátt.
Viðskiptavinir hafa nú möguleika á að tjá sig um vöruna bæði neikvætt og jákvætt og
fyrirtæki hafa möguleika á að byggja upp sterkari tengsl við viðskiptavini (Papasolomou og
Melanthiou, 2012). Oft er sagt að mynd segi meira en þúsund orð. Instagram styðst við aðsendar
myndir notenda og markaðssetning sem byggir á birtingu mynda er aðgengileg leið fyrir
neytandann og gefur færi á að eiga samskipti við hann á hraðan og skilvirkan hátt, í samræmi við
áhugasvið hans og smekk (Sihare, 2017). Því hefur markaðssetning á Instagram notið mikilla
vinsælda hjá auglýsendum og nota fyrirtæki í auknum mæli áhrifavalda á hinum ýmsu sviðum til
að auglýsa vörur sínar.

2.4. Instagram sem markaðstól
Árið 2012 keypti samfélagsmiðlarisinn Facebook Instagram með það að markmiði að skapa
spennandi framtíð fyrir báða samfélagsmiðlana (Systrom, 2012). Eftir að Facebook sameinaðist
Instagram hafa myndast mörg tækifæri í markaðsstarfi fyrir fyrirtæki. Einn af þeim möguleikum
er að tengja samfélagsmiðlana saman þannig þeir endurspegli hvorn annan. Notendur Instagram
eiga nú til dæmis valmöguleika á að deila myndefni frá Instagram reikningum sínum yfir á
Facebook aðgang sinn.
Fyrirtæki hafa þann valkost að staðsetja auglýsingar sínar og beina þeim beint að þeim
markhóp sem þeir kjósa, fylgjast með hvernig herferðir sínar ganga ásamt því að geta sett sér
nákvæm markmið („Advertising on Instagram“, 2015). Þær leiðir sem eru notaðar til
markaðssetningar á miðlinum eru í gegnum Instagram sögur (e. story) eða með birtingu myndar
eða myndbands á Instagram streymið (e. feed). Einnig eru fleiri valkostir eins og möguleiki
notenda að strjúka upp (e. swipe up) í gegnum eina auglýsingu til að skoða nánar myndbönd eða
myndir („Build your buisness on Instagram“, e.d.).
Í dag er mikill kostur fyrir fyrirtæki að auglýsa á Instagram vegna þeirra fjölda þekktra
einstaklinga sem hafa aðgang að Instagram og auglýsingar geta verið án aðkomu þriðja aðila. Um
er að ræða beint samband á milli seljandans og eiganda aðgangsins. Seljendur greiða lágmarks
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greiðslu fyrir kynningu áhrifavalda á vöru þeirra. Eftir stöðufærslu áhrifavaldsins hafa seljendur
beinan aðgang að fylgjendum (Davis, 2019).

2.5 Duldar auglýsingar
Sívaxandi vinsældir samfélagsmiðla hafa samhliða leitt til mikillar fjölgunar auglýsinga á netinu.
Neytendastofa fær mikið af ábendingum um duldar auglýsingar áhrifavalda á Instagram, að
meðaltali eina á hverjum degi. Duldar auglýsingar hafa verið skilgreindar í 6. Tl. 2. gr. laga nr.
38/2011(Lög um fjölmiðla) sem kynning sem þjónar auglýsingamarkmiðum og hefur möguleikann
á að villa fyrir neytendum hvað eðli hennar varðar.
Þegar fyrirtæki auglýsa í samstarfi við áhrifavalda verða þau að gæta þess að ekki séu
notaðar duldar auglýsingar, en viðurlög við því eru fésektir allt að tíu milljónum (Gunnarsdóttir,
2019) eða fangelsi allt að sex mánuðum samkvæmt 26.gr. laga nr. 57/2005 (Lög um eftirlit með
viðskiptaháttum og markaðssetningu). Það er þó ekki einungis á ábyrgð fyrirtækis að tilkynna að
um auglýsingu sé að ræða heldur hvílir sú skylda, samkvæmt 37. gr. laga nr. 38/2011 (Lög um
fjölmiðla)á viðkomandi fjölmiðli að upplýsa lesanda um að stöðufærsla sé í raun auglýsing. Það
virðist þó að áhrifavaldar sem taka að sér kynningu á vöru gæti þess ekki alltaf að tilkynna að um
auglýsingu sé að ræða. Starfsmenn Neytendastofu vakta auk þess samfélagsmiðla í hefðbundnu
eftirliti með duldum auglýsingum (Gunnarsdóttir, 2019).
Halldóra Þorsteinsdóttir, lektor við Háskólann í Reykjavík, segir í viðtali sem birt var á
vefmiðlinum Vísi að neytendur verði að vera upplýstir um það snemma í stöðufærslu að um
auglýsingu eða styrktan póst sé að ræða, það nægi ekki að minnast á það í lok langrar stöðufærslu
(Sæmundsdóttir, 2018). Í leiðbeiningum sem Neytendastofa hefur gefið út er tekið fram að það sé
mikilvægt að þeir sem skoði stöðufærslur séu meðvitaðir um það strax að um auglýsingu sé að
ræða, en jafnframt er tekið fram að í tilviki stöðufærslna á Instagram nægir að merkja myndina
með #auglýsing („Leiðbeiningar Neytendastofu“, e.d).
Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki sem hyggjast auglýsa á samfélagsmiðlum í samstarfi
við áhrifavalda að ganga úr skugga um að stöðufærsla sé vel merkt og að fylgjandi áhrifavaldsins
sé meðvitaður um að stöðufærslan sé styrkt af fyrirtækinu.
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3. Kaupferli
Að taka ákvörðun um kaup á vöru er eitthvað sem allir kannast við og hafa þurft að gera. En hvað
er það sem verður til þess að kaupákvörðun er tekin og hvernig er hægt að hafa áhrif á hana?
Kaupákvörðunarferlið (e. buying decision process) er fimm skrefa ferli sem skýrir hvernig
kaup ákvarðanir eru raunverulega teknar hjá kaupendum. Ferlið nær langt aftur þegar kaup á vöru
höfðu ekki farið fram og hefur afleiðingar langt fram í tímann eftir að kaupin hafa átt sér stað
(Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2009). Þegar kaupákvörðun neytenda á sér stað verða
neytendur að bera saman vörur og mismunandi þætti þeirra svo sem gæði, endingu og fleira og
þau áhrif sem samhengi þessara þátta hefur á verð. Hafa vísindamenn verið áhugasamir um þetta
ferli við rannsókn á kaupákvörðunarferlinu (Puto, 1987).
Fyrirtæki sækja ýmist eftir að reyna að senda vísbendingar til neytenda sem höfða til
reynslu og væntinga og með því ná að tengja við upplifun neytandans. Neytendur leita ekki aðeins
að besta verðinu eða auðveldastaða aðganginum heldur taka oft ákvörðun út frá tilfinningu fremur
en út frá hugrænum rökum. Fyrirtæki reyna því oft að höfða til tilfinninga neytenda við auglýsingar
(Varma, 2012). Tilfinning byggð á reynslu og upplifun hefur áhrif á þá valmöguleika sem neytandi
hugsar um og leiðir til ákvarðanatöku (Stephenson, 2017).

3.1 Kaupákvörðunarferli
Þau fimm skref sem kaupákvörðun byggir á eru: Uppgötvun vandans, upplýsingaleit, mat á
valmöguleikum, kaupákvörðun og í lokin endurmat. Ekki er nauðsynlegt að virkja öll fimm skrefin
við kaup á vöru heldur hafa neytendur tilhneigingu til að sleppa skrefum inn á milli eða snúa
skrefum við (Kotler o.fl., 2009).
Fyrsta skrefið í kaupákvörðunarferlinu er uppgötvun vandans. Í þessu skrefi upplifir
neytandi þörf eða löngun fyrir ákveðna vöru og myndast þar með ástand sem neytandinn vill
breyta. Næst fer fram upplýsingaleit sem er nákomin mati á valmöguleikum það er skrefi þrjú.
Neytandinn ber saman úrval af vörum og vörumerkjum. Í þessum skrefum afla neytendur sér
upplýsinga ásamt því að ákvarða einkenni eða eiginleika vöru á grundvelli viðmiða sem
neytandinn setur fram. Þegar því er lokið kemur að skrefi þrjú. Neytandinn metur þær upplýsingar
sem hann hefur, kosti vörunnar eða vörumerkis og ber saman við önnur vörumerki (Qazzafi, 2019).
Sem dæmi má nefna að neytandi hugi að kaupum á hjóli undir ákveðnu vörumerki. Neytandinn
safnar upplýsingum og metur út frá öðrum vörumerkjum sem gætu komið til greina. Skref númer
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fjögur fer fram eftir að neytandi hefur lokið við að bera saman vörur og aflað sér upplýsinga.
Neytandinn tekur ákvörðun um kaup. Þetta ferli leiðir þó ekki alltaf til kaupa á vöru heldur er
ákvörðunin oft staðfesting á vilja til að kaupa vöru frá ákveðnu vörumerki. Þó ber að líta til að
atriði eins og viðhorf annarra til ákvörðunar neytenda eða óvæntir atburðir t.d. breyting á efnahag
eða verðlækkun samkeppnisaðila geta haft áhrif á kaupákvörðun (Munthiu, 2009). Að lokum er
komið að síðsta skrefinu, endurmat. Í þessu skrefi bera neytendur saman væntingar sínar og viðhorf
til þess vörumerkis sem valið var (Kardes, Cronley og Cline, 2014). Ánægður neytandi mælir
yfirleitt með vörunni á meðan óánægður neytandi sem gagnrýnir vörumerki getur kostað fyrirtæki
allt að 20 mögulega viðskiptavini (Munthiu, 2009). Því má segja að ákvörðun um kaup er oft flókið
ferli sem felur í sér ákvarðanatöku sem byggir á mörgum mismunandi þáttum og eiginleikum vöru
og vörumerki.
Fyrirtæki þurfa að gæta vel að eftirfylgni og taka á vandamálum af fagmennsku til að
tryggja ánægða viðskiptavini ásamt því að aðilar á auglýsingamarkaði ættu að kynna sér það sem
getur haft áhrif á kauphegðun neytenda til þess að geta skilið forsendur neytenda fyrir
kaupákvörðun (Munthiu, 2009). Fyrirtæki þurfa einnig að geta spáð fyrir um áhrif kynningar, átta
sig á hverjir eru væntanlegir kaupendur ásamt því að spá fyrir um hvað kaupendur óska eftir
(Bonoma, 1982).
Að mörgu er að hyggja þegar ráðist er í markaðssetningu. Má til að mynda nefna að
samkvæmt rannsókn Haryanto, D. og Ibrahim, J.I. (2014) sem framkvæmd var með það í huga að
varpa ljósi á mismun kvenna og karla þegar kemur að kaupákvörðun í netverslun er töluverður
mismunur á forsendum ákvarðanatöku milli kynjanna. Konur taka oftar ákvörðun út frá huglægum
áhrifum svo sem útliti og lit og eru varkárari í vali á vöru en karlar. Karlar aftur á móti líta meira
til notagildis og ábata af vörunni fremur en til útlits vörunnar. Konur taka sér meiri tíma í að velja
vöru og hafa meiri áhuga á að byggja upp samband við seljendur á meðan karlar horfa fyrst og
fremst til virkni vöru (Haryanto og Ibrahim, 2014).
Það er því ljóst að fyrirtæki sem vilja ná árangri í markaðssetningu þurfa að huga að mörgum
þáttum og vera meðvituð um markhópa sem það vill beina kynningu sinni að.
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3.2 Umtal
Umtal (e. word of mouth) er allt tal sem á sér stað á milli neytenda um vöru eða þjónustu (Rosen,
2002) og hefur í mörg ár verið álitið einn helsti þáttur í ákvarðanatöku neytenda (Buttle, 1998).
Umtal getur átt sér stað fyrir eða eftir kaup og er álitin mikilvæg uppspretta upplýsinga um vöru
eða þjónustu (Buttle, 1998). Umtal hefur stór áhrif á hegðun neytenda og er skilgreint sem
óformlegt ráð sem berst frá neytenda til neytenda. Umtalið fer yfirleitt fram á snöggan og
gagnvirkan hátt (East, Hammond og Lomax, 2008).
Umtal getur verið jákvætt, neikvætt eða hlutlaust og tengist því oft mikilli ánægju eða
óánægju (Anderson, 1998). Af öllum kaupákvörðunum sem fara fram er umtal megin ástæða 2050% af þeim kaupákvörðunum. Umtal er sterkast þegar kaup á sér stað á vöru í fyrsta sinn hjá
neytendum eða ef um er að ræða kaup á töluvert dýrri vöru sem krefst meiri upplýsingaleitar og
lengri tíma (Bughin, Doogan og Vetvik, 2010). Vægi umtals hefur aukist síðustu ár þar sem 21.
öldin hefur leitt til breytinga á umtali og áhrifum þess. Vaxandi áhugi á samfélagsmiðlum ásamt
tilkomu „web 2.0“ hefur valdið því að umtal hefur verið flutt á netsvæði (Ayeh, 2015). Þessi
skipting á netið frá venjulegu umtali kallast yfirleitt rafrænt umtal (e. WOM) (Hennig-Thurau og
Walsh, 2003).
Rafrænt umtal er öflugara en hefðbundið umtal þar sem internetið gefur neytendum mikla
möguleika til að tjá sig um skoðanir og reynslu af vörum eða vörumerkjum (Trusov, Bucklin og
Pauwels, 2009) og hafa fyrirtæki beint sjónum sínum að mikilvægi þess í auknum mæli (Cheung
og Thadani, 2012).
Flestir þeirra sem vinna að markaðsstörfum leggja mesta áherslu á kynningu og auglýsingar til að
hafa áhrif á neytandann, koma skilaboðum á framfæri og taka yfirleitt ekki til athugunar þau miklu
áhrif sem samtal neytanda sín á milli hefur á kaupákvörðun (Rosen, 2002).
Yfirleitt er um að ræða frásögn neytenda um reynslu sína af vöru þegar og ef varan er ekki
í samræmi við væntingar neytenda, þ.e. neytendinn kvartar ekki eða hælir vöru ef hún er í samræmi
við væntingar (Bughin, Doogan og Vetvik, e.d.). Markaðssetning á netinu í gegnum áhrifavalda
t.d. á Instagram er mjög áhrífarík leið til að skapa umtal um vöru. Áhrifavaldurinn getur komið til
skila upplýsingum um vöruna, komið með persónulegar athugasemdir og deilt fagþekkingu sinni
til að auðvelda fyrirtækjum að markaðssetja vöru (Li og Du, 2011). Fjöldi fyrirtækja reynir einnig
að nýta mikilvægi umtals með því að veita viðskiptavinum sínum hvata til að vísa vinum sínum
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og ættingjum á þau (Buttle, 1998). Því skyldu fyrirtæki ekki vanmeta gildi umtals við
markaðssetningu bæði jákvæð og neikvæð áhrif sem umtal getur haft á sölu vöru.

4. Áhrifavaldar
Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum eru skilgreindir sem fólk með stóran fylgjandahóp og áhugavert
viðfangsefni til þess að ná að gera sig verðuga fyrir almenningi (Varsamis, 2018). Áhrifavaldar
eru flokkaðir á mismunandi hátt. Til dæmis heldur Porteos (2018) því fram að flokka beri
áhrifavalda á samfélagsmiðlum í þrjá flokka þ.e. öráhrifavaldar (e. micro influencers), stjörnuáhrifavaldar (e. macro influencers) og fræga (e. celebrities) á meðan til dæmis Dhanik (2016) vill
einungis flokka í öráhrifavalda og stjörnu-áhrifavalda. Öráhrifavaldar eru þeir sem hafa öðlast
frægð á samfélagsmiðlum og þá oftast með því að öðlast traust fylgjenda og sýna góða
framkomu ásamt því að vinna faglega og heiðarlega (Djafarova og Trofimenko, 2018). Þeir eru í
rauninni venjulegir neytendur sem hafa unnið sér inn frægð og hafa frá eitt þúsund til hundrað
þúsund fylgjendur (Barker, 2017).
Því er haldið fram að öráhrifavaldar hafi meiri áhrif en Macro áhrifavaldarog höfði meira
til fylgjenda, T.d. heldur Dhanik (2016) því fram að öráhrifavaldar hafi persónulegri tengingu við
fylgjendur og meiri áhrif. Í rannsókn sem gerð var af Elmira Djafarova og Oxane trofimenko
(2018) þar sem spurt var af hverju fylgjendur fylgdu ákveðnum öráhrifavaöldum svöruðu
næstum helmingur því að það væri vegna fallegra mynda og 30% svöruðu því að þeir væru undir
áhrifum frá þeim og fengju nothæfar upplýsingar. Macro-áhrifavaldar eru yfirleitt frægir
einstaklingar sem hafa mikinn fjölda fylgjenda, þ.e. yfir 100.000 (Wessel, 2019) og nýtast því
vel ef auglýsendur vilja kynna vöru sína fyrir mörgum (Hatton, 2018). Ef miðað er við flokkun
Dhanik (2016) þá eru macro-áhrifavaldar bæði notendur sem hafa laðað til sín fjölda fylgjenda
og frægir einstaklingar sem njóta viðurkenningar fjöldans fyrir sérstaka hæfileika svo sem
leikarar, íþróttamenn og fleira (Rojek, 2015).
Það eru ávallt að verða til fleiri áhrifavaldar um allan heim á samfélagsmiðlum. Margir
fylgjendur líta upp til áhrifavaldanna sem þau fylgja og reynir fjöldi þeirra að fara eftir þeirra
ráðum. Áhrifavaldar kynna efni sem er viðeigandi fyrir ákveðna markhópa (Varsamis, 2018) og
eru áhrifavaldar stór partur í hvernig samfélagsmiðlar hafa breytt nútíma samfélagi og menningu
(Davies, 2019). Áhrifavaldar hafa ástríðu til að deila efni í gegnum samfélagsmiðla á

12
skemmtilegan hátt og þeir taka yfirleitt verk sín alvarlega. Áhrifavaldar lifa í heimi samfélagsmiðla
og eyða þar löngum tíma í að koma skilaboðum sínum á framfæri á faglegan hátt sem geta höfðað
til fylgjenda (Szczurski, 2017).
Áhrifavaldar hafa möguleika, í samvinnu við auglýsendur, á að afla fjármagns, deila
mikilvægum skilaboðum, eignast fríar vörur og upplifanir, ásamt því að verða vel þekkt og náð
frægð (Davies, 2019). Það getur því haft mikinn ávinning að hafa getu til að hafa áhrif á aðra.
Auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa aukist í miklu magni og samkvæmt rannsókn (Zeljko,
Jakovic og Strugar, 2018) eru auglýsingar á samfélagsmiðlum nánast fríar miðað við hefðbundnar
auglýsingar og gera auglýsendum kleift að ná til mikils fjölda notenda.
Að vera áhrifavaldur er ekki bara starf heldur afrakstur þess sem að áhrifavaldur hefur að
segja (Levin, 2020). Áhrifavaldar eru höfundar þess sem þeir setja fram (Lou og Yuan, 2019) og
er það þeirra sérstaða að vera venjulegt fólk sem nýtur frægðar á sama tíma (Jin, Muqaddam og
Ryu, 2019).
Því stærri sem fylgjendahópur áhrifavalda er, því fleiri viðbrögð og áhorf sem leiðir til
aukinna áhrifa (Veirman, Cauberghe og Hudders, 2017).
Þegar litið er til áhrifavalda til kynningar á vöru eða þjónustu þá miða markaðsfyrirtæki
yfirleitt við að áhrifavaldur þurfi að hafa að lágmarki 1.000 fylgjendur. Ef fylgjendur eru færri en
þúsund þá er litið svo að á um sé að ræða eingöngu vini og kunningja sem getur orðið til þess að
samtal við fylgjendur verði öðruvísi en hjá svokölluðum áhrifavöldum og fylgjendum þeirra (Rizza
Fay Elíasdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020).
Það er þeirra einstaka sérstaða að þau eru fræg en einnig venjulegar persónur á sama tíma (Jin o.fl.,
2019).
Góður eiginleiki áhrifavalds er að vera sannur sjálfum sér, ná að segja sögu sína á réttan
hátt, ná til fólks og ekki auglýsa allar vörur sem honum býðst heldur velja vel og tengja vöruna við
hversdagsleikann (Rizza Fay Elíasdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020).
Í grein Sudha M. og Dr. Sheena K. (2017) fjölluðu þær um að: Traust, sanngildi og tenging
áhrifavalda við fylgjendur sína hafa verið skilgreindir sem þrír einkennandi þættir áhrifavalda.
Fjallað verður um þessi þrjú einkenni hér að neðan.
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4.1 Áhrifavaldar á Íslandi
Áhrifavöldum á Íslandi hefur fjölgað í takt við aukinn áhuga almennings á að nýta sér
samfélagsmiðla. Þeir aðilar sem sótt hafa í samfélagsmiðla í þeirri von um að verða
samfélagsmiðlastjörnur eru ekki einungis óþekktir einstaklingar heldur hafa stórstjörnur líkt og
Rúrik Gíslason og Árni Páll Árnason, sem gengur undir rappnafninu Herra Hnetusmjör, öðlast
stöðu áhrifavalds á samfélagsmiðlum.
Með auknum fjölda fylgjenda hafa myndast tækifæri fyrir áhrifavalda til að fá greitt fyrir
vinnu sína á samfélagsmiðlum í samvinnu við íslensk fyrirtæki. Áhrifavaldar hafa möguleika á að
fá greitt frá 50 þúsund krónum upp í 200 þúsund krónur að meðaltali fyrir að minnast á fyrirtæki í
stöðufærslu á samfélagsmiðlaaðgangi sínum (Guðrún Ósk Guðjónsdóttir, 2020). Sem dæmi má
nefna þá fékk Árni Páll Árnason greiddar 300 þúsund krónur fyrir að klæðast peysu sem merkt var
Olís á meðan hann flutti lag á tónleikum (Kolbeinn Tumi Daðason, 2019).
Viðskiptablaðið tók saman tekjur fimm tekjuhæstu áhrifavalda á Íslandi árið 2018 og eru
þær frá 436 þúsund krónum upp í 1,48 milljónir króna á mánuði. Tekjuhæstur var áhrifavaldur sem
gengur undir nafninu „Vargurinn“ en hann leyfir fylgjendum sínum að fylgjast með daglegu lífi
sínu. Þess má geta hér að íslenskir áhrifavaldar eiga langt í land með að ná erlendum áhrifavöldum
í mánaðarlaunum en samkvæmt Forbes var áhrifavaldur sem gengur undir nafninu „Pewdiepie“
með 15,5 milljón dollara í árslaun fyrir árið 2018 (Tassi, 2019).

4.2 Tenging
Fólk er mismunandi og allir hafa ólík áhugamál. Það að geta tengst öðrum með svipuð áhugamál
og þekkingu er það sem margir leitast eftir. Tenging við áhrifavalda á sínu eigin áhugasviði og að
tilheyra hópi sem hægt er að samsvara sig við er fyrir marga félagslega mikilvægt. Tenging hefur
verið skilgreind :„ Að gera einstaklingi kleift að finnast hann tilheyra einhverjum eða eitthverju“
(„Relatable“, e.d.). Weiss, R.S. (1973) heldur því fram að tenging við aðra sé fólki mikilvæg og
skilgreinir einmanakennd sem eðlileg viðbrögð einstaklings við ákveðinni stöðu fremur en
veikleika. Einmanakennd verður til annaðhvort með ónægu félagslegu sambandi eða með skorti á
þeirri tilfinningu að tilheyra (Shaver og Buhrmester, 1983).
Talið er að samband sem einkennist af félagslegu og nánu sambandi hafi meiri gildi út frá
langtímasjónarmiði. Góð samskipti og samband eru mikilvægur hluti í sambandi áhrifavalds við
fylgjendur. Það getur þó komið fyrir að áhrifavaldar gleymi sambandi sínu við fylgjendur og séu í
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stað þess einbeittir í skilaboðum sínum. Getur það leitt til þess að tenging rofni eða minnki.
Rannsóknir hafa sýnt ákveðna þætti sem geta orðið til þess að viðkunnanleiki við áhrifavald /
persónu myndist. Þar er helst um að ræða þætti eins og virðingu fyrir þeim sem samtalið á við, líta
á samtalið sem gagnvirkt og vera þar sem fólkið er. Einnig hefur verið sýnt fram á að persónulegar
sögur tengja við fylgjendur (McBride, 2018). Það að segja sögu t.d. á listrænan hátt sem getur gert
áhrifavaldi kleift að koma inn skilaboðum á faglegan hátt þannig að fylgjandi átti sig ekki á því að
um auglýsingu sé að ræða. Tenging sem myndast við góða sögu sem nær til annarra er eitt af
grunnatriðum við myndun sambands (Rizza Fay Elíasdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. apríl
2020).
Það verður seint ofsagt hversu mikilvægt það er fyrir fyrirtæki að velja réttan árifavald í
verkefni. Við valið verður að hafa í huga nokkra meginþætti. Hvaða kröfur þarf að gera til
áhrifavalds, Hvaða vörur falla undir áhugasvið áhhrifavalds, hvernig við getum mælt möguleika
áhrifavalds á að koma með frumlega leið til markaðssetningar og hvernig við metum framlag
áhrifavaldsins til vöru eða vörumerkis (Josef, Martin, Lucia og Pekár, 2019). Fyrirtæki ættu því að
huga vel að því að velja réttan áhrifavald til að kynna vörumerkið sitt og reyna að finna út hver
býr yfir æskilegustu einkennnum í tengslum við vörumerkið og réttri ímynd þar sem ímynd
áhrifavalds gæti haft áhrif á ímynd vörumerkis í krafti birtingar og umræðu.

4.3 Sanngildi
Stöðufærslur frá áhrifavöldum á Instagram endurspeglar oft ekki þá mynd sem í raun býr að baki
hverrar færslu og kemur því oft fyrir að sú innsýn sem fylgjendur fá inn í líf áhrifavalda er ekki
alltaf sú rétta. Á bakvið sumar stöðufærslur liggur mikil vinna líkt og finna myndatökustaði og
leigja leikmuni. Í viðtölum sínum sem Natalie (Zfat, 2019) birtir í grein sinni á Forbes greina
áhrifavaldar frá því að sumar stöðufærslur geta tekið þá nokkra daga ef ekki mánuði að skipuleggja
meðan sumar geta tekið einungis korter. Það er því ljóst að sanngildi (e. authenticity) áhrifavalda
er ekki alltaf eins sterkt og það ætti að vera.
Sanngildi getur verið skilgreint sem einskonar vottorð sem áreiðanlegur aðili hefur gefið,
um að hann ábyrgist að það sem fram kemur sé raunverulegt en ekki falsað (Van Leeuwen, 2001).
Áhrifavaldar, þekktir aðilar og fyrirtæki eru meðal þeirra sem hafa möguleika á að sækja um
sanngildisvottorð frá Instagram (Van Leeuwen, 2001). Með vottorðinu sem nefnt hefur verið “Blue
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tick” geta fylgjendur þeirra verið vissir um að notandinn sem er á bak við aðganginn er sá sem
hann segist vera en ekki gerviaðgangur sem hefur enga raunverulega persónu á bak við sig.
Þeir sem lifa erfiðu lífi og vilja leita leiða þaðan eiga það til að treysta áhrifavöldum á
samfélagsmiðlum þar sem þeir varpa fram þeirri mynd og von að hægt er að lifa góðu lífi (Bhojani,
2016). Ef áhrifavaldur bregst þessa trausts fylgjanda með því að sýna glansmynd af lífi sínu á
Instagram í stað raunveruleikans og þannig ekki vera sjálfum sér samkvæmur, gæti það orðið til
þess að fylgjandanum finnist hann hafa verið svikinn. Hugsanleg afleiðing þess gæti verið að
viðkomandi hætti að fylgja áhrifavaldinum.
Það er því ljóst að traust og sanngildi áhrifavalds haldast hönd í hönd og eru mikilvægir þættir
þegar kemur að því að halda í og fjölga fylgjendum áhrifavalda.

4.4 Traust
Traust er gagnkvæm viðurkenning milli tveggja eða fleiri einstaklinga sem oft getur verið erfitt að
öðlast, en auðvelt að glata. Traust merkir það að einstaklingur geti ætlast þess að geta unnið að
verkefnum með það í huga, að þó um sé að ræða óútreiknanlega tilveru geti hann gengið út frá því
og verið viss um að nokkur atriði séu örugg (Kvalnes, 2016).
Traust er mótað af mörgum þáttum en þrír helstu þættirnir sem oftast koma upp þegar talað
er um traust eru færni, heillindi og góður vilji (Mayer, Davis og Schoorman, 1995), þetta getur
komið fram hjá áhrifavöldum á þann hátt að fylgjandi telur áhrifavaldinn hafa viðkomandi færni
til að tjá sig um viðkomandi vöru. Áhrifavaldurinn fær fylgjandann til að trúa á það sem hann segir
og að lokum þá fær áhrifavaldurinn fylgjandann til að treysta því að hann er ekki að fara með
rangar staðreyndir um viðkomandi vöru eða viljandi að villa um fyrir fylgjandanum.
Fyrrnefndir þrír þættir sem Mayer o.fl. (1995) töldu mest áberandi þegar kemur að trausti
þurfa ekki allir að vera uppfylltir til að samband byggist á trausti og getur það því myndast þó
einhverjir af fyrrnefndum þáttum vanti (Kvalnes, 2016). Könnun meðal bandarískra íbúa á
aldrinum 13-38 ára sem framkvæmd var af félaginu Morning Consult sýndi að 50% svarenda
treystu skoðunum áhrifavalda á vörum á samfélagsmiðlum, meðan að einungis 38% svarenda
treystu frægum einstaklingum þegar þeir tjáðu skoðun sína á vörum („Influencer Report“, e.d.).
Traust fylgjenda á skoðunum áhrifavalds er því mikilvægur þáttur þegar kemur að því að fyrirtæki
velji talsmann á samfélagsmiðlum fyrir vörumerki sitt. Þessu til stuðnings er könnun sem
fyrirtækið Nielsen framkvæmdi árið 2015, en hún sýnir að 66% þeirra einstaklinga sem spurðir
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voru báru traust til áhrifavaldsins, þar af voru 69% þeirra sem höfðu gripið til aðgerða í kjölfar
pósts frá áhrifavaldi. Til fróðleiks má geta að einungis 46% svarenda báru traust til hefðbundinna
auglýsinga sem þau sáu á samfélagsmiðlum og þar af gripu 56% þeirra til einhverra aðgerða í
kjölfar auglýsingarinnar („global-trust-in-advertising “, e.d.).

5. Vörumerkjavirði
Orðið “vörumerki” er skilgreint af Amerísku markaðs samtökunum sem “nafn, heiti, hönnun, tákn
og öll önnur einkenni sem einkennir vörur eða þjónustu eins seljanda frá öðrum („What is
Marketing?“, e.d.). Vörumerki getur táknað skynjun og skoðun viðskiptavinar um gæði vörunnar
og sterk vörumerki eignast stað í huga viðskiptavinar (Alamgir, 2010). Má því ætla að verðmæti
vörumerkis sé að miklu leyti fólgið í vitund og áliti viðskiptavinarins. Þó svo skráning vörumerkis
sé nokkuð nýtilkomin þá nær aðgreining einnar vöru frá annarri langt aftur í aldir. Til dæmis
notuðust kínverskir vasaframleiðendur við einkennandi merki sem skv. fyrrnefndri skilgreiningu
flokkast undir vörumerki í sína framleiðslu á árunum 2.000 til 3.000 fyrir krist (Winterfeldt, Dow,
Lohnes og Albertson, 2002).
Í flestum löndum er mögulegt að skrá vörumerki sem eign og fá þannig lögvernd fyrir það,
en talið er að fyrsta skráða vörumerki heims hafi verið skráð árið 1859 í Tékklandi af þarlendum
bjórframleiðanda (Lech, 2018). Verndun vörumerkis er því mikilvæg til að vernda þau verðmæti
sem í vörumerkinu liggja. Í rannsókn sem framkvæmd var meðal kaupenda bíla árið 2010 kom í
ljós að fólk kaupir oftast þekkt vörumerki vegna meintra gæða eða góðrar reynslu. Samvkæmt
nðurstöðum rannsóknarinnar sögðust 46% þátttakenda eingöngu íhuga kaup á einu vörumerki á
meðan 56% svarenda sögðust eingöngu velja þekkt vörumerki. Svarendur í þeirri rannsókn virðast
því halda sig við þekkt vörumerki í þeirri trú að vörumerkið sýni lífstíl þeirra og stöðu í
þjóðfélaginu (Alamgir, 2010). Því er það oft þannig að vörumerki er ein verðmætasta eign
fyrirtækis og getur skapað sérstöðu fyrirtækis meðal neytenda. Því má ekki vanmeta mikilvægi
vörumerkjavirðis.

5.1 Mikilvægi vörumerkjavirðis
Það er mikilvægt að skapa virði vörumerkis en vörumerkjavirði getur bæði aukið og dregið úr virði
gagnvart viðskiptavini. Virði vörumerkis aðstoðar viðskiptavini við að halda utan um upplýsingar
um vöru ásamt því að meta gæði vörunnar og auðvelda ákvarðanatöku viðskiptavina um kaup á
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vöru. Tenging vörumerkis við viðskiptavini og skynjuð gæði þess geta haft áhrif á ánægju
viðskiptavinarins við notkun vörunnar (Aaker, 1991).
Vörumerkjavirði getur gefið til kynna hver árangur fyrirtækis hefur verið í
markaðssetningu og er því oft litið til þess þegar árangur fyrirtækis í markaðsstarfi er metinn.
Vörumerkjavirði gegnir mikilvægu hlutverki fyrir fjárfesta og gildi vörumerkisins getur hjálpað til
við að meta frammistöðu fyrirtækja (Hsu, Wang og Chen, 2013).
Skilgreining á hugtakinu vörumerki var sett fram í kaflanum hér á undan en þegar fyrirtæki
leggja upp með að byggja sterk vörumerki eru þau jafnframt að auka ánægju viðskiptavina og
skapa möguleika á að auka virði sitt („Trademark Accounting“, e.d.).
Vörumerki auðveldar auðkenningu á vörum og þjónustu og þannig eiga viðskiptavinir auðveldara
með að þekkja mismunandi tegundir vara og mynda tryggðarbönd með þeim vörumerkjum sem
skila bestum árangri.
Að skapa jákvætt vörumerkjavirði hjálpar fyrirtækjum að auka tekjur sínar með því að
ýmist fá fleiri viðskiptavini til sín og halda þeim sem fyrir eru. Þau vörumerki sem hafa hátt
vörumerkjavirði líkt og Coca cola og Amazon eru sögð vera öflug á markaðnum en vörumerki sem
hafa minna vörumerkjavirði líkt og fyrrum vörumerkið Klettagos hafa minna vægi á markaðnum
og eru líkleg til að glatast auðveldlega í harðri samkeppni.
Kotler og Armstrong (2011) halda eftirfarandi fram: „Vörumerki tákna skynjun og
tilfinningar neytenda um vöru og afköst hennar - allt sem varan eða þjónustan þýðir fyrir
neytendur“.
Vörumerki eru talin óefnislegar eignir sem eru mjög verðmætar og þróun vörumerkja hefur
orðið mjög mikilvægur partur í rekstri félaga (Keller og Lehmann, 2006). Á samkeppnisöld í dag
hafa næstum öll fyrirtæki haft það markmið að viðhalda og auka vitund neytendans á vörumerki
þeirra vara eða þjónustu sem þau sinna eða selja.
Í bókmenntum kemur í ljós að vel heppnað vörumerki er ábyrgt fyrir áþreifanlegum
árangri, að hafa sterkt vörumerki fyrir fyrirtæki getur aukið eftirspurn eftir vörum og þjónustu
(Aaker, 1991). Það getur talist vera ástæðan fyrir því að fyrirtæki með þekkt vörumerki hafa
tilhneigingu til að ná árangri. Þannig er eftirspurn eftir vörum og þjónustu meiri hjá þeim
fyrirtækjum sem hafa sterkt vörumerki.
Margar rannsóknir og verk fræðimanna sýna fram á mikilvægi þess að viðhalda verðmæti
vöruemerkis. Samkvæmt Aaker (1991) getur vörumerkjavirði haft fjárhagslegan ávinning fyrir
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fyrirtækin. Í þessu samhengi geta fyrirtæki með mikið vörumerkjavirði hlotið meiri fjárhagslegan
ávinning. Samkvæmt nýlegri rannsókn hefur verðmæti vörumerkis áhrif á frammistöðu fyrirtækis
á markaði (Crass, Czarnitzki og Toole, 2019). Það er því mjög mikilvægt fyrir fyrirtækin að auka
vörumerkjavirði, þar sem það getur haft langtímaáhrif á viðkomandi fyrirtæki og afkomu þess.
Í annarri rannsókn kom fram að sterk tengsl geta verið á milli virði vörumerkis og ávöxtun
hlutabréfa í viðkomandi félagi sem hefur yfirsjón yfir vörumerkinu (Aaker og Jacobson, 1994).
Þetta styður og staðfestir enn fremur fullyrðingar David A. Aaker (1991) um að vörumerkjavirði
geti skapað fjárhagslegan ávinning fyrir fyrirtæki. Frekari stuðning við þessum fullyrðingum má
finna í rannsókn frá Bayrakdaroglu og Mirgen (2016) þar sem niðurstaðan var sú að
vörumerkjavirði og ávöxtun hlutabréfa hafa jákvæð tengsl.
Hátt vörumerkjavirði fyrir vörumerki geta því laðað að sér meiri fjárfestingu og auðveldað
fyrirtækjum að sækja fjármagn til fjárfesta.
Vegna þeirra miklu áhrifa sem vörumerkjavirði getur haft á hvernig rekstri félags er háttað
þá hafa ýmsir fræðimenn lagt fram kenningar um hvernig þeir telji best að standa að því að reikna
vörumerkjavirði. Kenningarnar byggja á útreikningi verðmætis út frá fyrirtækinu sjálfu,
sjónarhorni viðskiptavinar og viðskiptasjónarmiði (Farquhar, 1989). Nokkrar af þeim kenningum
verða raktar í næsta kafla en megin áherslan verður þó lögð á kenningu David A. Aaker en hún
byggir á útreiknings vörumerkjavirðis út frá sjónarhorni viðskiptavina og er reiknuð út frá tíu
mismunandi þáttum sem hver fyrir sig hefur áhrif á virði vörumerkis (Aaker, 1996).

5.2 Kenningar fræðimanna
Vörumerkjavirðismódel eru mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja þar sem þau gera fyrirtækjum
mögulegt að fylgjast með virði vörumerkis bæði fjárhagslega og markaðslega, en vörumerki má
skrá í efnahagsreikning fyrirtækis undir óeiginlegar eignir („Trademark Accounting“, e.d.).
Í viðtali við Friðrik Eysteinsson („Hvers virði er vörumerkið þitt?“, 2018) ráðgjafa hjá
markadsmenn.is sem birtist í þættinum Alkemistinn á vefmiðli Morgunblaðsins kom fram að
mikilvægt sé að lítil fyrirtæki jafnt sem stór fylgist með vörumerkjavirði sínu þar sem aukið
vörumerkjavirði gæti jafnvel aukið framlegð fyrirtækja. Metro var notað sem dæmi um mikilvægi
vörumerkjavirðis en um leið og Mc donalds var breytt í veitingastaðinn Metro hér á landi minnkaði
velta þeirra umtalsvert þar sem stór partur af veltu félagsins var tilkominn vegna vörumerkisins
“Mc donalds” („Hvers virði er vörumerkið þitt?“, 2018).
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Margar kenningar hafa verið lagðar fram á svið notendatengsla vörumerkjavirðismódela
(Çifci o.fl., 2016a). Þar á meðal eru kenningar David A. Aakers sem vikið verður betur að hér á
eftir og kenning Kevin Lane Kellers sem heldur því fram að aukið vörumerkjavirði leiði til meiri
framlegðar frá neytendum (Keller, 1993). Bæði módelin hafa það að markmiði að gera notendum
kleift að meta vörumerkjavirði tiltekins vörumerkis.
Yooa og Donthub (2001) bættust í hóp fræðimanna sem búið hafa til neytendatengd
vörumerkjavirðismódel. Þegar þeir birtu sitt eigið módel í ritinu Journal of Business Research
(Yoo og Donthu, 2001). Módelið þeirra samanstóð af þremur þáttum sem þeir tóku úr módelunum
frá David A. Aaker og Kevin Lane Keller en þeir þættir voru vörumerkjavitund (e. brand
awareness), skynjuð gæði (e. perceived quality) og vörumerkjatryggð (e. brand loyalty) (Yoo og
Donthu, 2001). Kenning þeirra hefur þó verið dregin í efa af fræðimönnum og má það meðal annars
rekja til þess að módel þeirra þykir ekki gagnast vel í þjónustutengdum iðnaði (Çifci o.fl., 2016b).
Þó nokkuð margir fræðimenn hafa birt kenningar sínar og eru þær misjafnlega umdeildar. Ein af
þeim kenningum sem hefur þó staðist tímans tönn er kenning David A. Aakers en hún birtist í
grein eftir hann í tímaritinu California Management Review árið 1996. Í greininni gerði hann grein
fyrir kenningu sinni um hvernig standa ætti að því að reikna vörumerkjavirði (Markethink, e.d.).

5.3 Kenning David A. Aakers
David A. Aaker hefur verið álitinn faðir nútíma auðkenningar (school of business, e.d.). Í dag
starfar hann sem varaformaður ráðgjafafyrirtækisins Prohpet sem aðstoðar fyrirtæki á borð við
Marriot og Samsung við auðkenningu og markaðssetningu (Prohpet, 2020).
Samkvæmt kenningu David A. Aaker er gengið út frá því að vörumerkjavirði sé fundið út
frá fimm flokkum sem hver og einn skiptist í undirþætti en í heildina eru það tíu þættir sem
kenningin gengur út frá og getur hver og einn þeirra haft neikvæð, jákvæð eða engin áhrif á
vörumerkjavirði (Aaker, 1996) (sjá töflu 1.0). Til að mynda ef markaðsherferð hefur jákvæð áhrif
á skynjuð gæði einstaklings á vörunni eða eykur vörumerkjavitund meðal þeirra sem fylgjast með
henni þá hefur það jákvæð áhrif á vörumerkjavirði, án þess að herferðin hafi áhrif á nokkurn annan
þátt módelsins.
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Mælingar á vitund

Samtök
Mælingar á markaðs hegðun
Markaðshlutdeild
Verð og dreifitölur

Vörumerkjavitund
Tafla 1: Vörumerkjavirðismódel David A. Aaker
Vörumerkjavirði getur verið reiknað á margan hátt, en þar á meðal er vörumerkjavirði
gagnvart neytenda. Grunnur þess gengur út á að virði vörumerkis liggur í huga neytendans eða
hvernig hann skynjar vörumerkið. Með öðrum orðumm liggur grunnur þess í því hvað neytandinn
hefur lært um vörumerkið yfir ákveðinn tíma (Keller, 2003). Kenning David A. Aakers byggir á
vörumerkjavirði gagnvart neytanda (“customer-based brand equity“). Því er það mjög huglægt
hvernig vörumerkjavirðið er reiknað út frá þáttunum tíu í kenningu David A. Aakers (Seehanam,
Akkaranggoon og Ungpannsattawung, 2018).
Í næstu tveimur köflum verður gert frekari grein fyrir tveimur af tíu þáttum í kenningu
David A. Aakers, vörumerkjavitund og virðisauka. Ákveðið var að taka þessa tvo þætti fyrir vegna
þess hversu vel þeir tengjast framangreindum þremur einkennum áhrifavalda, trausti, sanngildi og
tengingu þeirra við fylgjendur.

5.4 Vörumerkjavitund
Líkt og fram kom hér að ofan er vörumerkjavitund ein af tíu stoðum vörumerkjavirðiskenningar
David A. Aaker (1996). Vörumerkjavitund er mæld með því að athuga hversu auðveldlega
vörumerkið kemur upp í huga neytanda þegar eitt af einkennum vörunnar eða vöruflokkur hennar
er gefið upp (Chandon, 2003). Dæmi um vörumerki sem hefur mikla vörumerkjavitund meðal
neytenda er Coca cola en það er vegna þess að algengt er að það vörumerki komi fyrst upp í huga
neytenda þegar vöruflokkurinn gos er gefinn upp. Einstaklingar tengja oft við einhver ákveðin
einkenni vöru eða vörumerkis og því getur verið gott fyrir fyrirtæki að leggja áherslu á að aðgreina
sig frá öðrum vörumerkjum og hafa einhverskonar einkenni til að auka vörumerkjavitund (Keller,
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2013). Til að mynda hafa hvítir stafir á rauðum grunni verið tengdir við Coca cola. Svipað má
segja um að þegar einstaklingar sjá myndina “Bliss” af hinni víðfrægu brekku séu miklar líkur á
að hugur þeirra rati til windows stýrikerfisins (Savvides, e.d.).
Þegar fyrirtæki vilja leggja áherslu á að auka vörumerkjavitund meðal einstaklinga þá er
það gert með endurtekinni birtingu á miðlum sem viðkomandi einstaklingar nota en því oftar sem
einstaklingar sjá eða heyra minnst á vörumerkið því líklegra er að þeir muni framkalla það síðar
þegar þeir hugsa til viðkomandi vöruflokks (Keller, 2013).
Vefmiðlar geta því verið öflugt tól til að auka vörumerkjavitund meðal einstaklinga
(Barreda, Bilgihan og Okumus, 2015). Margir hafa tileinkað sér samfélagsmiðla sem
auglýsingavettvang en það er bæði áhrifaríkara og ódýrara en að auglýsa á hefðbundnum miðlum
líkt og í sjónvarpi og einnig betri leið til að mynda tengsl við notendur líkt og fram hefur komið.
Því er þróunin á samfélagsmiðlum sem auglýsingavettvangur ekkert sem hægt er að flýja (Zhang,
2014). Kostnaður við auglýsingar er auk þess umtalsvert lægri á Instagram en öðrum miðlum og
má nefna að kostnaður við að birta auglýsingu sem nær til 1.000 notenda á Instagram er aðeins um
850 krónur (Robertson, 2019). Heilsíðuauglýsing í Morgunblaðinu kostar frá 385.000 til 486.000,
(„Auglýsingadeild Morgunblaðsins“, 2020) en blaðið er gefið út í um 53.000 eintökum
(„Morgunblaðið“, 2020). Kostnaður við hverja snertingu er því tæplega tíu sinnum meiri í
hefðbundum fjölmiðlum en á Instagram. Kostnaður við markaðsherferð sem fyrirtæki ráðast í á
samfélagsmiðlum er því oft brot af því sem hefðbundin auglýsingaherferð í fjölmiðlum myndi
kosta og skilvirkni er yfirleitt betri þar sem mögulegt er að beina skilaboðunum að ákveðnum
hópum neytanda annaðhvort beint frá fyrirtæki eða í gegnum áhrifavalda. Neytendur sjálfir deila
upplýsingum um vöru sem þeim finnst áhugaverð og þannig getur dreifing orðið mjög mikil á
stuttum tíma og ná til mikils fjölda (Dewi og Hartono, 2019).
Samfélagsmiðlar á borð við Facebook og Instagram bjóða upp á mikla nánd við neytendur
ásamt því að þeir eru mikið notaðir miðlar og því góður kostur fyrir fyrirtæki sem vilja auka
vörumerkjavitund. Fyrirtæki hafa ýmist farið þá leið að auglýsa sjálf eða vera í samstarfi við
áhrifavalda til að setja inn kostaðar stöðufærslur.

5.5 Virðisauki
Líkt og fram hefur komið er virðisauki einn af þeim tíu þáttum sem David A. Aaker leggur uppúr
til að reikna vörumerkjavirði (Aaker, 1996). Virðisauki er skilgreindur sem sá munur sem
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neytendur eru reiðubúnir til að borga fyrir vöru A umfram staðkvæmdarvöruna B (Sethuraman og
Cole, 1999) Virðisauki hefur jafnframt verið álitin ein af bestu aðferðum til að reikna út
vörumerkjavirði. David A. Aker heldur því fram og vísar til módels síns að í flestum tilfellum
skipti ekki máli hvaða þátt í vörumerkjavirði er um að ræða, að allir þættirnir hafi áhrif á virðisauka
(Aaker, 1996).
Það er því mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki sem reyna að staðsetja vörumerki sitt á
lúxusmarkaði að fylgjast vel með virðisauka vörumerkisins þar sem neytandinn metur virðisauka
vörunnar út frá tengingu við vörumerkið (Aaker, 1996).
Ein af þeim leiðum sem í boði eru til að reikna út virðisauka er einfaldlega að spyrja
einstaklinga hversu mikið meira þeir væru tilbúnir að greiða fyrir ákveðna vöru, t.d. Kea skyr, í
stað staðkvæmdarvöru, sem gæti t.d. verið Skyr.is. Mismunur á því verði sem einstaklingur er
reiðubúinn að greiða fyrir Kea skyr í samanburði við Skyr.is í dæminu hér á undan er nefndur verð
mælikvarði (e. dollar metric).
Í rannsókn Sethurman og Cole (1999), þar sem kannaðir voru þættir sem hafa áhrif á það
af hverju neytendur borga meira fyrir alþjóðleg vörumerki en ódýrari innlend vörumerki, kom fram
að þeir sem skilgreindir eru sem hátekjufólk og lágtekjufólk eru viljugri til að borga meira fyrir
alþjóðleg vörumerki heldur en fólk með meðaltekjur er reiðubúið til að borga.
Þau velta því fyrir sér hvers vegna lágtekjufólk sé jafn reiðubúið og hátekjufólk til að velja
dýrari vöru fram yfir ódýrari staðgönguvöru. Jafnframt varpa þau fram þeirri tillögu að ástæðan
gæti falist í minni þekking lágtekjufólks á gæðum varanna og kjósi því dýrari vöru í stað þess að
taka þá áhættu sem felst í að kaupa ódýrari staðkvæmdarvöru sem þeim kann svo ekki að líka við.
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6. Tilgátur.
Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvort áhrifavaldar geti haft jákvæð áhrif á vörumerkjavirði.
Til að svara þessum vangaveltum eru settar fram eftirfarandi sex tilgátur sem verða ýmist
sannaðar eða afsannaðar:
1. Traust fylgjenda á áhrifavaldi hefur jákvæð áhrif á vörumerkjavitund
2. Traust fylgjenda á áhrifavaldi hefur jákvæð áhrif á virðisauka
3. Sanngildi áhrifavalda hefur jákvæð áhrif á vörumerkjavitund
4. Sanngildi áhrifavalda hefur jákvæð áhrif á virðisauka
5. Tenging fylgjenda við áhrifavald hefur jákvæð áhrif á vörumerkjavitund
6. Tenging fylgjenda við áhrifavald hefur jákvæð áhrif á virðisauka.
Tilgáturnar bera saman þau þrjú einkenni áhrifavalda sem áður hefur verið lýst og tvo valda þætti
úr kenningu David A. Aakers (Aaker, 1996, Sudha og Sheena, 2017).

7. Aðferðafræði
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður greint nánar frá undirbúningi og framkvæmd
rannsóknarinnar. Farið verður yfir hvaða mælitæki notast var við og hvernig þau voru notuð til
að samþykkja eða hafna þeim tilgátum sem settar hafa verið fram. Ákveðið var í byrjun
rannsóknar þessarar að notast við bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir.
Hurmerinta-Peltomaki og Nummela (2006) hafa minnst á það að blandaðar rannsóknir gefi meiri
dýpt og víðtækari skilning en ef einungis væri notast við annaðhvort megindlegar eða eigindlegar
rannsóknaraðferðir. Lýsandi tölfræði var notuð við greiningu og úrvinnslu gagnanna

7.1 Þátttakendur
Alls voru 1004 einstaklingar sem tóku þátt í könnuninni en aðeins 765 þátttakendur luku að svara
öllum spurningunum. Í upphafi könnunarinnar voru lagðar fram útilokunarspurningar sem
útilokuðu þá sem ekki áttu Instagram reikning og fylgdu ekki áhrifavöldum sem hafa sett inn
kostaða stöðufærslu frá því að svara könnuninni. Þessi leið var farin þar sem rannsakendur vildu
fá innsýn í skoðanir þeirra sem nota Instagram og fylgja áhrifavöldum. Þýði könnunarinnar
samanstendur af þeim sem eiga Instagram aðgang og fylgja áhrifavaldi sem hefur sett inn kostaða
stöðufærslu. Notast var við hentugleikaúrtak í megindlegu rannsókninni þar sem það hentaði best
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fyrir rannsóknina. Þegar rætt er um hentugleikaúrtak er átt við hóp þátta, oftast nær einstaklinga
sem tiltölulega auðvelt er að nálgast og eru þar af leiðandi aðgengilegir fyrir rannsakendum (Adler
og Clark, 2010).

Bakgrunnsspurningar

Kyn

Aldur

Hæsta menntunarstig

Hlutföll

Kvenkyn

96%

Karlkyn

4%

Annað

0%

18 ára og yngri

20%

19-24 ára

44%

25-30 ára

14%

31-36 ára

5%

37-42 ára

5%

43 ára og eldri

12%

Grunnskólanám

27%

Framhaldsskólanám á

8%

grunnstigi
Háskólanám á grunnstigi

16%

Háskólanám á framhaldsstigi

3%

Annað nám

3%

Tafla 2: Bakgrunnspurningar í megindlegu rannsókninni.
Eins og sést á töflu tvö hér að ofan þá eru flestir þátttakendur á aldrinum 19-24 ára og
tæplega helmingur þátttakenda, eða 46% höfðu lokið við framhaldsskóla sem hæsta menntunarstig.
Auk megindlegu rannsóknarinnar var tekið staðlað einstaklingsviðtal við Rizzu Fay Elíasdóttir,
sem starfar sem alþjóðlegur þjónusturáðgjafi hjá Ghostlamp auk þess að starfa fyrir
auglýsingastofuna Pipar. Viðmælandinn var valinn vegna sérþekkingar á markaðsmálum og
notkun samfélagsmiðla til auglýsinga. Í stöðluðum viðtölum eru spurningar settar fram á ákveðinn
hátt með möguleikum á breytingum (Schindler, 2018). Rannsakendum fannst henta vel að hafa
staðlað viðtal en í því var bæði spurt almennra spurninga auk rökstuðnings og um sjónarmið hennar
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á útkomu megindlegu rannsóknarinnar. Spurningalistann sem lagður var fyrir Rizzu má sjá í
viðauka B ásamt spurningalista vefkönnunar í viðauka A.

7.2 Framkvæmd
Ákveðið var að rannsaka tilgáturnar með því að framkvæma vefkönnun sem samin var í
vefforritinu Questionpro og dreift á samfélagsmiðlinum Facebook í þeirri von um að hún myndi
ná nægri dreifingu. Í viðleitni okkar til að stækka úrtak rannsóknarinnar var farin sú leið að
verðlauna einn heppinn þátttakanda með fimm þúsund króna gjafabréfi frá Arion banka sem greitt
var af höfundum könnunarinnar. Tekið var fram að könnunin væri nafnlaus og að ekki væri hægt
að rekja svör til einstakra þátttakenda. Spurningalistinn var yfirfarinn af Gabríelu Rún
Sigurðardóttur,

markaðsráðgjafa

og

verkefnastjóra

stafrænna

miðla

hjá

Árnasonum

auglýsingastofu. Áður en spurningalistinn var birtur almenningi voru teknar tvær forprófanir þar
sem fengnir voru tveir einstaklingar til að svara könnuninni og benda á hvað þeim þætti að betur
mætti fara í flæði og útliti könnunarinnar, ef þeir væri til að mynda að upplifa að spurningar voru
óljósar ef að í þeim væri stafsetningarvillur. Með hjálp þeirra fannst að auki áætluð tímalengd
könnunarinnar. Til þess að vefkönnunin myndi ekki skekkja niðurstöður var forprófunum eytt.
Könnunin var birt þann 2. mars 2020 og var opin til 31. mars 2020.
Ákveðið var að taka staðlað einstaklingsviðtal þann 14. apríl 2020 til að fá dýpri skilning
á efninu, til viðbótar við niðurstöður könnunarinnar. Líkt og fram kom hér að framan var
viðmælandinn sem varð fyrir valinu Rizza Fay Elíasdóttir sem starfar sem alþjóðlegur
þjónustustjóri hjá Ghostlamp og samfélagsráðgjafi hjá auglýsingastofunni Pipar. Vegna aðstæðna
í þjóðfélaginu í tengslum við COVID-19 var ákveðið að viðtalið færi fram á netinu, nánar tiltekið
á Google hangouts en það er forrit sem gerir aðilum kleift að eiga myndspjall á internetinu (Datta,
Kataria og Hubballi, 2015). Til undirbúnings var Rizzu sendur spurningalisti í tölvupósti fyrir
viðtalið. Viðtalið stóð yfir í rúma klukkustund. Leyfi til að taka viðtalið upp var fengið hjá
viðmælanda og finna má afrit af viðtalinu í viðauka C.
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7.3 Mælitæki
Aðal mælitæki rannsóknarinnar í megindlega hluta hennar var spurningalisti sem settur var upp í
vefforritinu Questionpro og samanstendur hann af 28 spurningum. Þar af voru þrjár
flokkunarspurningar þar sem spurt var um kyn, aldur og hæsta menntunarstig þátttakanda.
Notast var við lokaðar spurningar ásamt valkvæðri spurningu í lokin sem gaf möguleika á
að vinna 5.000 kr. Gjafabréf fyrir þáttöku. Ákveðið var að hafa svokallaðar síuspurningar í
vefkönnuninni. Síuspurningum er ætlað að koma í veg fyrir að þau gögn sem fengin eru með
könnuninni verði ekki marktæk, þar sem þær gera þátttakanda kleift að sleppa þeim spurningum
sem ekki eiga við um hann („Survey: Filter Questions“, 2017). Einnig var notast við Likert-kvarða
sem er algengt mælitæki þegar mæla á viðbrögð við spurningum eða fullyrðingum. Þau svör sem
fást með Likert-kvarðanum skiptast oftast í fimm flokka, til dæmis sammála, ósammála, mjög
ósammála o.s.frv. (Jamieson, 2004), sem gerir skalann fullkominn fyrir megindlegar rannsóknir
þar sem meginmarkmið þeirra er að safna saman tölulegum gögnum og vinna úr þeim. Farið var
eftir þessum skala og voru svarmöguleikarnir eftirfarandi: Mjög sammála, sammála, hvorki né,
ósammála, mjög ósammála. Notast var við Likert-kvarða í tveimur spurningum. Mælikvarðar sem
voru notaðir voru nafnkvarðar ásamt raðkvörðum. Tekið var tillit til athugasemda þegar
rannsóknin var forprófuð og spurningalistinn lagfærður í takt við þær.
Til að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu var ákveðið að taka fyrir eigindlega rannsókn
sem samanstóð af einu stöðluðu viðtali, líkt og fram hefur komið. Tími viðtalsins var klukkutími.
Spurningalistinn sem var lagður fyrir viðmælanda skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn einkenndist
af bakgrunnsspurningum, en þar var spurt um aldur viðmælandans, menntun, fyrri störf og
núverandi störf. Annar hlutinn fólst í almennum spurningum um viðfangsefni könnunarinnar og í
þriðja hlutanum voru spurningar um þau tölulegu gögn sem safnað hafði verið úr könnuninni.

8. Greining gagna úr vefkönnun
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir samantekt gagna úr vefkönnun. Teknar verða fyrir nokkrar
spurningar og svör sem þóttu áhugaverð.
Þegar spurt var um hvaða samfélagsmiðla svarendur nota valdi jafnt hlutfall svarenda eða
21% Instagram og Facebook, en 20% svarenda völdu Snapchat. Niðurstaðan kom ekki á óvart
þegar litið er til samtals við Rizzu Fay Elíasdóttir (munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020). en í
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því nefnir hún að megin áhersla sé lögð á Instagram og Snapchat á Íslandi þessa dagana hjá
markaðssetningar fyrirtækinu Ghostlamp.
Vert er að minnast á það sem fram kom í kafla 2.4 að samfélagsmiðlarisinn Facebook
keypti Instagram með það að markmiði að skapa framtíð fyrir báða miðlana (Systrom, 2012). Segja
má að það hafi gengið eftir miðað við sama hlutfall notenda á báðum þessum miðlum. Þegar spurt
var hvort svarendur fylgdu áhrifavaldi á samfélagsmiðli sögðust 90% þátttakenda fylgja
einstaklingi á Instagram sem getur verið skilgreindur sem áhrifavaldur en einungis 10% svöruðu
því neitandi. 94% þátttakenda svöruðu játandi spurningunni um hvort að áhrifavaldur sem
þátttakendur fylgja hafi sett inn kostaða stöðufærslu á netið. Rúmlega helmingur eða 48%
þátttakenda tóku ekki afstöðu þegar svara átti spurningunni „Ég ber almennt mikið traust til
áhrifavalda.“ 34% svöruðu ósammála eða mjög ósammála og aðeins 18% svöruðu sammála eða
mjög sammála.
Niðurstaða spurningar um hvort viðkomandi tengi mikið við áhrifavalda var forvitnileg.
Fyrirfram var talið að meirihluti svarenda myndi velja svarmöguleikann sammála en niðurstaðan
varð sú að einungis 12% voru sammála og mjög sammála. Hinsvegar voru 68% svarenda sem
völdu svarmöguleikana ósammála og hvorki né og 20% þátttakanda svöruðu mjög ósammála.
Þessi niðurstaða er í ósamræmi við það sem fram kemur í viðtali við Rizzu Fay Elíasdóttir
(munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020) þar sem hún segir að hún hafi ekki verið að upplifa þessa
niðurstöðu í starfi sínu sem samfélagsmiðlaráðgjafi. Aðspurð taldi Rizza að þessa niðurstöðu mætti
rekja til þess að þátttakendur sem svöruðu könnuninni væru að fylgja einstaklingum sem þeir sem
fylgjendur teldu ekki falla undir skilgreininguna „áhrifavaldur“.
þegar spurt var eftirfarandi spurningar: „Ég treysti frekar kostuðum stöðufærslum frá
áhrifavöldum heldur en stöðufærslum frá fyrirtækjum á samfélagsmiðlum“ svöruðu 21%
þátttakanda því að þau treystu frekar kostuðum stöðufærslum frá áhrifavöldum meðan meirihluti
svarenda, eða 43% svaraði því að þeir treystu ekki kostuðum stöðufærslum frekar en stöðufærslum
frá fyrirtækjum. Aðspurð telur Rizza (munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020) mjög áhugavert að
stór hluti notenda samfélagsmiðla treysti ekki kostuðum stöðufærslum áhrifavalda. Hún hefur sjálf
ekki tekið eftir samsvörun við þessar niðurstöður í starfi sínu. Stöðufærslur frá fyrirtækjum fá mun
minni viðbrögð en stöðufærslur áhrifavalda og finnst henni þetta því vera áhugaverð svörun.
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Þegar spurt var um í spurningu 18 a hvort svarendur hafa keypt vöru í gegnum kostaða
stöðufærslu hjá áhrifavaldi sögðust 43% hafa keypt vöru sem áhrifavaldur hefur mælt með en
einungis 16% sögðust hafa keypt vöru í gegnum kostaða stöðufærslu hjá áhrifavaldi. Fylgjendur
virðast því síður velja að kaupa vöru sem auglýst er með kostaðri stöðufærslu. Í annarri spurningu
þegar spurt var hvort kostaða stöðufærslan hefði orðið til þess að fylgjendur hafi keypt vöruna
svöruðu aðeins 36% játandi en hinsvegar 64% neitandi. Viðmælandi okkar Rizza (munnleg
heimild, viðtal, 14. Apríl 2020) taldi að ástæður þess að hlutfall þeirra sem svöruðu þessarri
spurningu neitandi mætti rekja til svokallaðs „biðtíma“ sem hún skilgreinir sem tímann sem tekur
fyrir skilaboðin til að sýjast inn í undirmeðvitund fylgjandans. Það ber því að taka þessum svörum
við spurningunni með varúð þar sem sumir svarendur sem töldu sig ekki hafa keypt vöruna, höfðu
í raun keypt hana nokkrum mánuðum síðar vegna stöðufærslunnar án þess að átta sig á því.
Þegar spurt var eftirfarandi spurningar: „Kostaða stöðufærslan varð til þess að ég fór að
tala um vöruna við aðra“ svöruðu 34% játandi, 39% svöruðu neitandi og 28% tóku ekki afstöðu.
Þegar þessi niðurstaða var borin undir Rizzu (munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020) í viðtali
taldi hún þetta vera í samræmi við reynslu hennar hjá Ghostlamp. Í framhaldi af kostaðri
stöðufærslu myndast umræða og varan kemst í nærumhverfi almennings.
Í stuttu máli þá virðist meirihluti notenda Instagram fylgja áhrifavaldi þrátt fyrir að
meirihluti þeirra beri ekki traust til áhrifavaldsins. Flestir þeirra sem fylgja áhrifavaldi virðast ekki
tengja við áhrifavaldinn eða treysta kostuðum stöðufærslum frá honum eða kaupa vöru sem
áhrifavaldur kynnir sem kostaða færslu. Meiri áhugi virðist vera fyrir kaupum á vöru sem
áhrifavaldur mælir með ef færslan er ekki kostuð. Þó er athyglisverð sú kenning sem kemur fram
í samtali við Rizzu Fay Elíasdóttir (munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020) að meðgöngutími
ákvarðanatöku um kaup geti verið allt að þrír mánuðir og því er erfitt að mæla hvort kostuð
stöðufærsla hafi í raun orðið til þess að varan var keypt.
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9. útreikningur og niðurstöður
9.1 Hugtök
Í undirköflum hér að neðan verða þau hugtök sem notast var við, við gerð rannsóknarinnar útskýrð.
Þessi hugtök voru m.a. samsvörun, P gildi og alpha gildi. Ætlun þessa kafla er að lesandi öðlist
betri skilning á niðurstöðum tilgátuprófanna.

9.1.1 Samsvörun
Þegar talað er um samsvörun þá er átt við líkur á að ef atburður A gerist þá gerist atburður B í
kjölfarið. Dæmi um mikla samsvörun er að ef einstaklingur stekkur út í vatn, þá blotnar hann og
dæmi um litla samsvörun er að ef himininn er ekki heiðskýr þá er ekki endilega öruggt að það sé
heitt úti. Spearman (1904) gaf út aðferð til að reikna líkur á að samsvörun endurtæki sig, þ.e.
hversu sterk hún væri og verður sú aðferð notuð til að staðfesta eða hafna tilgátum ritgerðarinnar.
Samsvörun hefur verið talin einn algengasti mælikvarði í tölfræði og er auðveld leið til að
skilja að samsvörun dregur saman styrkleika milli tveggja mæligilda, bil eða hlutfallskvarða.
Samsvörun er táknuð með tákninu r og er skrifuð sem tala á milli -1 og 1(Schindler, 2018). Því
nær sem r stuðullinn nálgast 0 frá báðum áttum því minni samsvörun verður og því veikari
verður núverandi tenging á milli tveggja breyta. Þegar samsvörun er 0 á engin samsvörun sér
stað (Taylor, 1990).
Samsvörun getur verið jákvæð og neikvæð, ef samsvörun er á bilinu núll til einn er hún
jákvæð en þegar samsvörun er á bilinu mínus einn til núll þá er um að ræða neikvæða samsvörun
(Nickolas, 2020). Jákvæð samsvörun er þegar aukning í vöru eða þjónustu A veldur aukningu í
vöru eða þjónustu B, til dæmis ef olía hækkar í verði þá hækkar leigubílafargjald í verði. Dæmi
um neikvæða samsvörun væri ef það kólnar mikið í veðri þá hækkar upphitunarkostnaður fyrir
heimili.

30

9.1.2 Áreiðanleiki
Áreiðanleiki er mælieining á því að hversu miklu leyti endurteknar mælingar endurspegla
stöðugar niðurstöður rannsóknar (Malhotra og Birks, 2006). Ef handahófskennd villa á sér stað
leiðir það til minni áreiðanleika niðurstöðunnar. Áreiðanleg mæling á sér stað þegar niðurstaðan
er laus við villur af handahófi (Schindler, 2018). Fullkomlega áreiðanleg mæling er XR=0
(Malhotra og Birks, 2006). Ef mælingin hefur hátt áreiðanlegt gildi þá er hægt að gera ráð fyrir
því að sambærilegar niðurstöður fáist við samanburðarhæfar aðstæður (Zidan, Thomas og Slovis,
2015).

9.1.3 Tilgátur
Eins og fram hefur komið inniheldur rannsókn þessi sex tilgátur. Með tilgátum setjum við fram
fullyrðingar sem hægt er að hrekja eða staðfesta með þeim gögnum sem er notast við. Tvær tilgátur
eru settar fram í hverju tilgátuprófi fyrir sig. Núlltilgáta og gagntilgáta. Tilgáturnar eru háðar hvor
annarri og byggðar þannig upp að gagntilgátan er sú fullyrðing sem gildir ef núlltilgátan reynist
röng. Mögulegt er að afsanna núlltilgátu með þeim gögnum er fyrir ligga. Hinsvegar er ekki
mögulegt að sanna hana. Núlltilgáta er yfirleitt táknuð með 𝐻! . Núlltilgáta er oftast fullyrðing um
hlutlaust ástand. Leitast er við að staðfesta gagntilgátu með rannsókninni. Eingöngu er mögulegt
að sanna hana en ekki afsanna. Gangtilgáta er táknuð með 𝐻" eða 𝐻# . Ef prófstærðin hefur
ósennilegt gildi byggt á líkindadreifingu, sem ætti að vera ef núlltilgátan er sönn, er núlltilgátu
hafnað (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2018). Það er ekki mögulegt að sanna eða
hafna bæði núlltilgátu og gagntilgátu á sama tíma. Ef gagntilgátan er sönn þá telst núlltilgátan vera
röng og öfugt.

9.1.4 P gildi
P gildi er skilgreint sem líkurnar á því að niðurstöður verði eins og niðurstöður úr því tilgátuprófi
sem fram fór (Beers, e.d.). P gildi er því talið vera gott tölfræðilegt sönnunargagn gegn núlltilgátu
(Boos og Stefanski, 2011). P gildi sýnir þar af leiðandi með tölfræðilegu líkani hversu ósamræmd
gögn eru frá þeirri kenning sem var ógild (So og Sham, 2017). Þegar talað er um P gildi er því átt
við líkur á því að niðurstaða verði jafn ósennileg og niðurstaða sem fæst ef núlltilgátan reynist
sönn. Framangreind skilgreining á P gildi leiðir það í ljós að P gildi gefur aðeins til kynna hversu
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samræmanleg eða ósamræmanleg gögn eru við núllkenninguna en getur ekki mælt líkindi
gagnanna með vangaveltum (Amrhein, Trafimow og Greenland, 2019).
P gildi eru háð stærð úrtaks og breytast í takt við það. Þegar úrtakið er stórt er p gildið hátt
og lækkar svo eftir því sem úrtakið er minna. Allir utanaðkomandi þættir geta orðið til þess að P
gildið verði minna en 0.05, svo framarlega sem stærð úrtaks er fremur stórt. Þessi sömu
utanaðkomandi þættir geta valdið því að P gildið verði stærra en 0.05 svo lengi sem stærð úrtaks
er fremur lítið (Hirschauer, Grüner, Mußhoff, Becker og Jantsch, 2020).
Almennt er miðað við P gildið 0.05, þar sem það er álitið vera ásættanleg öryggismörk til
þess að hafna núlltilgátu og samþykkja gagntilgátu. P gildið segir okkur til um hvort hafna skuli
núlltilgátu með hjálp svokallaðs alpha gildis en nánar verður fjallað um það í kaflanum hér á eftir.
Sé P gildið minna en 𝛼 skal hafna H0. Ef aftur á móti P gildið er stærra en 𝛼 þá er ekki mögulegt
að hafna núlltilgátunni (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2018).

9.1.5 Alpha gildi
Janfvel þótt notkun alpha gildis hafi verið gagnrýnd verulega og nýjar tegundir af mælingum hafi
verið kynntar til sögu í sálfræðiblöðum líkt og Psychomterika hefur Alpha gildið haldið sessi
sínum sem eitt algengasta gildið meðal fræðimanna og jafnframt einna algengasta gildið þegar
kemur að tilgátuprófunum (Revelle og Zinbarg, 2009). Alpha gildið er notað í tilgátuprófunum til
að segja til um það með hversu mikilli vissu ganga megi út frá því að ekki sé um villur að ræða í
tilgátu prófununum. Þær villur sem geta myndast eru tvennskonar, annarsvegar að núlltilgátunni
sé hafnað þegar hún er sönn og hinsvegar að núlltilgátan sé samþykkt þegar gagntilgátan er í
rauninni sönn (Stephanie, 2012). Þeim mun minna sem alpha gildið er því stærra verður
öryggisbilið og höfnunarsvæði núlltilgátu minnkar. Í útreikningum hér á eftir var ákveðið að nota
alpha gildið 0.05 sem þýðir að öryggisbil prófananna er 95%. þegar P gildið er það sama og eða
minna og alpha gildið er núlltilgátunni hafnað og gagntilgátan samþykkt, annars er núlltilgátan
samþykkt (Fairbanks og Madsen, 1982).

9.2 Útreikningur tilgátna.
Eftir að gögn höfðu verið flutt úr vefforritinu Questionpro yfir í tölfræðiforritið SPSS var
samsvörun milli þriggja grunnspurninga um traust, sanngildi og tengingu (nr. 7, 8 og 9) og sex
breytilegra spurninga reiknuð út. Fyrir hverja tilgátu var ein grunnspurning borin saman við tvær
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breytilegar spurningar. Ákveðið var að nota samsvörunar módel Spearmans við útreikninginn en í
því felst ein elsta og best þekkta aðferðin þegar kemur að “nonparametric procedures”. Forritið
SPSS reiknaði svo sjálft út “alpha” gildi, P gildi og samsvörunar hlutfall (e. correlation coefficient)
(Zar, 1972). Þegar samsvörun er metin þá er notast við 5 flokka sem sjá má í töflu 3 og segja til
um hversu sterk samsvörunin er („spearmans.pdf“, e.d.).

Tafla 3: Styrkleiki samsvörunar

9.2.1 Tilgáta 1
Lögð var fram tilgáta um að traust fylgjenda á áhrifavaldi hafi áhrif á vörumerkjavitund, ásamt
núlltilgátunni um að traust hefur engin áhrif á vörumerkjavitund.
𝐻! : 𝜇 ≠ <
H0 : Traust fylgjenda á áhrifavaldi hefur engin áhrif á vörumerkjavitund.
𝐻" : 𝜇 >
H1 : Traust fylgjenda á áhrifavaldi hefur áhrif á vörumerkjavitund.
Með það að markmiði að samþykkja eða hafna þessari tilgátu var samsvörun milli afstöðu svarenda
til trausts á áhrifavaldi og spurningu 20 og spurningu 23 þar sem svarendur voru spurðir um hvort
þeir yrðu meira varir við þá vöru sem áhrifavaldur auglýsti í kringum sig (sp 20) og hvort svarendur
töluðu um vöruna við aðra (sp 23). Fyrrnefndar spurningar voru lagðar fram með Likert kvarða
þar sem 1 var mjög ósammála og 5 var mjög sammála.
Til að reikna hvort tilgátan stenst var byrjað að reikna áriðanleika niðurstaðna. Til að reikna
áreiðanleikann var P gildið fundið en það er 0.011 þegar spurning 7 og 20 voru bornar saman en
0.000 þegar spurningar 7 og 23 voru bornar saman. Þar sem P gildið var lægra en alpha gildið sem
er 0.05 í báðum tilfellum má ganga út frá því að niðurstöðurnar séu ekki tilviljunarkenndar heldur
áreiðanlegar. Þessu næst var samsvörun milli spurninganna reiknuð en við þann útreikning kom í
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ljós að ekki var um mikla samsvörun að ræða. Líkt og áður hefur komið fram í töflu 3 þá getur
samsvörun verið mismikil. Þegar spurningar 7 og 20 voru bornar saman reyndist samsvörun vera
mjög lítil (0.104) en aftur á móti þegar spurningar 7 og 23 voru bornar saman þá var samsvörun
lítil (0.326).
Niðurstaða: Núlltilgátunni (H0) er hafnað og gagntilgátan (H1).er samþykkt.

9.2.2 Tilgáta 2
Markmið tilgátu tvö var að kanna hvort traust hafi áhrif á virðisauka. Núlltilgátan var að traust
hefur engin áhrif á virðisauka og gagntátan var að traust hefur áhrif á virðisauka.
𝐻! : 𝜇 ≠ <
H0 : Traust fylgjenda á áhrifavaldi hefur engin áhrif á virðisauka
𝐻" : 𝜇 >
H1 : Traust fylgjenda á áhrifavaldi hefur áhrif á virðisauka
Til að kanna hvort gagntilgátan stæðist var traust fylgjenda á áhrifavaldi (spurning 7) borið saman
við niðurstöður úr spurningum 22 og 21 þar sem spurt var hvort svarendur myndu kaupa vöruna
jafnvel þó hún væri dýrari en sambærileg vara samkeppnisaðila (spurning 22) og hvort þeir töldu
vöruna vera meira virði en vara samkeppnisaðilans (spurning 21). Fyrrnefndar þrjár spurningar
voru lagðar fram með Likert kvarða þar sem 1 var mjög ósammála og 5 var mjög sammála.
Í báðum tilfellum þegar spurning 22 og 21 voru bornar saman við spurningu 7 var P gildið
0.000, og þar sem alpha gildið er 0.05 má segja út frá P gildinu að það séu nærri því 0% líkur á að
annað úrtak úr sama þýðinu gæfi aðrar niðurstöður. Útreiknuð samsvörun var 0.296 milli spurninga
7 og 22, en 0.313 milli spurninga 7 og 21. Þessi samsvörun telst vera veik, sbr. Töflu 3.
Út frá þessum niðurstöðum er núlltilgátunni hafnað og gengið út frá því að niðurstaðan sé
áreiðanleg og að veik samsvörun sé á milli trausts fylgjenda á áhrifavaldi og virðisauka.
Niðurstaða: Núlltilgátunni (H0) er hafnað og gagntilgátan (H1) er samþykkt.
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9.2.3 Tilgáta 3
Tilgáta þrjú var gerð með það í huga að kanna hvort sanngildi áhrifavalda gæti haft áhrif á
vörumerkjavitund. Núlltilgátan er sú að sanngildi áhrifavalda hefur engin áhrif á vörumerkjavitund
og gagntilgátan er sú að sanngildi áhrifavalda hefur áhrif á vörumerkjavitund.
𝐻! : 𝜇 ≠ <
H0: Sanngildi áhrifavalda hefur ekki áhrif á vörumerkjavitund.
𝐻" : 𝜇 >
H1: Sanngildi áhrifavalda hefur áhrif á vörumerkjavitund.
Spurning 8 var borin saman við spurningu 20 og 23 með það í huga að kanna hvort gagntilgátan
stæðist. Í spurningu 8 voru svarendur spurðir hvort þeir treystu því að áhrifavaldar segði satt þegar
þeir fjalla um vörur. Í spurningu 20 var spurt hvort svarendur yrðu meira varir við vöruna í kringum
sig eftir að hafa séð kostaða stöðufærslu og spurning 23 kannaði hvort stöðufærslan hefði orðið til
þess að svarendur fóru að tala um vöruna við aðra. Allar þrjár spurningarnar voru settar fram með
Likert kvarða þar sem 1 var mjög ósammála og 5 var mjög sammála.
Þegar samsvörun milli spurninga 8 og 20 er reiknuð kemur í ljós að P gildi þeirra er 0.872
og því töluvert hærra en alpha gildið sem er 0.05. Aftur á móti þegar spurningar 8 og 23 eru bornar
saman kemur í ljós að P gildið er lægra en alpha gildið þ.e. 0.000. Samsvörun er jafnframt neikvæð
og mjög veik milli spurninga 8 og 20, en jákvæð og veik milli spurninga 8 og 23. Því er núlltilgátan
samþykkt en gagntilgátunni hafnað þar sem ekki er hægt að ganga út frá því með vissu að
niðurstöður tilgátunnar séu ekki tilviljunarkenndar.
Niðurstaða: Núlltilgátan (H0) er samþykkt en gagntilgátunni (H1) er hafnað.

9.2.4 Tilgáta 4
Þessi tilgáta var samin með það í huga að kanna hvort sanngildi áhrifavalda getur haft áhrif á
virðisauka. Núlltilgátan er sú að sanngildi áhrifavalda hefur ekki áhrif á virðisauka og gagntilgátan
er sú að sanngildi áhrifavalda hefur áhrif á virðisauka.
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𝐻! : 𝜇 ≠ <
H0: Sanngildi áhrifavalda hefur ekki áhrif á virðisauka.
𝐻" : 𝜇 >
H1: Sanngildi áhrifavalda hefur áhrif á virðisauka.
Til að svara því hvort hægt sé að hafna núlltilgátunni var spurning 8 borin saman við spurningar
21 og 22. Í spurningu 8 voru svarendur spurðir hvort þeir treystu því að áhrifavaldar segðu satt
þegar þeir fjalla um vörur en í spurningu 21 og 22 var spurt hvort svarendur töldu vöruna vera
meira virði en vara samkeppnisaðilans og hvort þeir væru reiðubúnir til að kaupa vöruna þó að hún
væri dýrari en sambærileg vara samkeppnisaðilans.
Ólíkt niðurstöðunni í tilgátu þrjú var P gildið fremur lágt þegar spurningar 21 og 22 voru
bornar saman við spurningu 8 en í báðum tilfellunum var P gildið 0.000. Þar sem P gildið er minna
en alpha gildið (0.05) er hægt að segja með nokkurri vissu að niðurstaða samsvörunarprófsins sé
ekki tilviljunarkennd heldur mjög áreiðanleg. Samsvörun milli spurningu 8 og 21 var veik eða
0.245, líkt og á milli spurninga 8 og 22 þar sem hún var 0.218. Við getum því hafnað núlltilgátunni
og samþykkt gagntilgátuna sem segir til um að sanngildi áhrifavalda hefur áhrif á virðisauka.
Niðurstaða: núlltilgátunni (H0) er hafnað og gagntilgátan (H1) samþykkt.

9.2.5 Tilgáta 5
Kannað er í tilgátu 5 hvort að tenging fylgjenda við áhrifavald hafi áhrif á vörumerkjavitund
fylgjenda. Í þessum tilgangi eru lagðar fram núlltilgátan um að tenging hafi engin áhrif á
vörumerkjavitund og gagntilgátan um að tenging fylgjenda við áhrifavald hafi áhrif á
vörumerkjavitund.
𝐻! : 𝜇 ≠ <
H0: Tenging fylgjenda við áhrifavald hefur engin áhrif á vörumerkjavitund.
𝐻" : 𝜇 >
H1: Tenging fylgjenda við áhrifavald hefur áhrif á vörumerkjavitund.
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Í þeirri von að geta svarað því hvort hægt sé að hafna núlltilgátunni var spurning 9 borin saman
við spurningar 20 og 23. Allar þrjár spurningarnar voru settar fram með Likert kvarða þar sem 1
er mjög ósammála og 5 er mjög sammála. Í spurningu 9 er spurt hvort svarendur tengja mikið við
áhrifavalda en í spurningum 20 og 23 er spurt hvort svarendur urðu meira varir við vöruna í
kringum sig eftir að hafa séð kostuðu stöðufærsluna og hvort stöðufærslan hafi orðið til þess að
þeir fóru að tala um vöruna við aðra.
Þegar samsvörun á milli spurninga 20, 23 og 9 er borin saman sést að P gildið er á bilinu
0.001 og 0.000, sem er minna en alpha gildið (0.05) og því er með vissu hægt að hafna
núlltilgátunni og samþykkja gagntilgátuna. Tenging hefur áhrif á vörumerkjavitund. Samsvörun
milli spurninga 9 og 20 er þó mjög veik, en samsvörun milli spurninga 9 og 23 er aðeins sterkari
en túlkast samt sem veik samsvörun.
Niðurstaða: Núlltilgátunni (H0) er hafnað og gagntilgátan (H1) samþykkt.

9.2.6 Tilgáta 6
Tilgáta 6 snerist um að kanna samsvörun milli tengingar áhrifavalda við fylgjendur og virðisauka
vöru. Núlltilgátan var því sú að tenging hafði engin áhrif á virðisauka og gagntilgátan var sú að
tenging hefði áhrif á virðisauka.
𝐻! : 𝜇 ≠ <
H0: tenging áhrifavalda við fylgjendur þeirra hefur engin áhrif á virðisauka.
𝐻" : 𝜇 >
H1: tenging áhrifavalda við fylgjendur þeirra hefur áhrif á virðisauka.
Svarendur voru spurðir um tengingu þeirra við áhrifavalda í spurningu 9 og hvort þeir teldu að
vara sem áhrifavaldur auglýsir væri meira virði en vara samkeppnisaðila vöruframleiðandans og
hvort þeir myndu kaupa vöruna ef hún væri dýrari en sambærileg vara samkeppnisaðilans í
spurningum 21 og 22. Þessar þrjár spurningar voru síðan bornar saman og samsvörun þeirra á milli
könnuð. Allar þrjár spurningarnar voru settar fram a Likert kvarða þar sem 1 var mjög ósammála
og 5 var mjög sammála.
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Eftir að hafa reiknað út samsvörun með því að bera saman spurningar 21 og 22 við
spurningu 9 er niðurstaðan sú að samsvörun milli spurninganna er í báðum tilvikum veik, en
samsvörunarhlutfallið var 0.260 á milli spurninga 9 og 21, og 0.319 á milli spurninga 9 og 22.
P gildið var jafnframt mjög lágt en í báðum tilfellum var það 0.000, og þar sem það var minna en
alpha gildið (0.05) er núlltilgátunni hafnað og gagntilgátan samþykkt. Því má með mikilli vissu
segja að tenging fylgjenda við áhrifavald hafi áhrif á virðisauka.
Niðurstöður: Núlltilgátunni (H0) er hafnað og gagntilgátan (H1) samþykkt.

9.3 Niðurstöður
Eftir að hafa kannað samsvörun milli þeirra þriggja einkenna áhrifavalda sem sudha og Sheena
(2017) fjölluðu um, trausts, sanngildis og tengingu við fylgjendur, og tveggja þátta af tíu í
vörumerkjavirði David A. Aakers þurfti einungis að hafna einni tilgátu. Þeirri tilgátu sem var
hafnað er tilgáta 3: „Sanngildi áhrifavalda hefur áhrif á vörumerkjavitund“. Niðurstöður
rannsóknar þessarra styður þá kenningu sem rannsóknin leggur upp með að þegar fyrirtæki leggja
í markaðsherferðir með það markmið að auka vörumerkjavirði sé gott að líta til einkenna
áhrifavalda, þ.e. trausts, sanngildis og tengingu sem hluta af herferðinni. Niðurstaða þessi er í takt
við grein Shane Barker þar sem hún komst að þeirri niðurstöðu að með réttum áhrifavaldi sé
möguleiki fyrir fyrirtæki að auka vörumerkjavitund (Barker, 2019).
Niðurstöður rannsóknarinnar fara þó þvert á niðurstöðu rannsóknar sem framkvæmd var af
Gunnarsson, Postnikova og Folkestad þar sem kannað var hvort einkennin traust, tenging og
sanngildi hefðu áhrif á skynjuð gæði (e. Perceived quality) og vörumerkjatryggð (e. Brand loyalty).
Niðurstaðan var sú að öllum tilgátunum nema tveimur var hafnað, en þær voru að traust hefði áhrif
á vörumerkjatryggð og að sanngildi hefði áhrif á skynjuð gæði („Maybe influecers are not worth
the hype“, e.d.).
Líkt og fram kom í viðtali við Rizzu Fay Elíasdóttur (munnleg heimild, viðtal, 14. apríl
2020) og var rætt um í kafla 4.2 skiptir tenging miklu máli þegar kemur að einkenni áhrifavalda.
Góður áhrifavaldur er aðili sem almenningur nær góðri tengingu við. Þegar áhrifavaldur er valinn
í markaðsherferð fyrirtækis er litið til þess hversu góðir sögumennn þeir eru og hvernig þeir ná að
tengja vöruna við hversdagsleikann þegar varan er kynnt. Algengt er að þegar áhrifavaldur segir
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frá sinni reynslu, tengir vörur við sinn eigin persónuleika og eigin reynslu séu einstaklingar líklegri
til að treysta því sem hann segir.
Þrátt fyrir að einstaklingar segist ekki treysta áhrifavaldi virðast skilaboðin þó síast inn í
undirmeðvitundina. Það endurspeglast í því að um það bil þremur mánuðum síðar hefur
einstaklingur fest kaup á ákveðinni vöru án þess þó að gera sér grein fyrir að hvati kaupanna hafi
verið auglýsing frá áhrifavaldi (Rizza Fay Elíasdóttir, munnleg heimild, viðtal, 14. Apríl 2020).

10. Umræður og lokaorð
Tækniþróun og vöxtur samfélagsmiðla er sífellt að aukast og stöðugt eru fleiri samfélagsmiðlar að
bætast við þann fjölda sem fyrir er. Vegna sí aukins fjölda fólks sem notast við samfélagsmiðla í
sínu daglega lífi má segja að samfélagsmiðlar séu orðnir viðurkennd og auðveld leið fyrir vini og
vandamenn til að halda sambandi og styrkja það ásamt því að mynda ný sambönd. Ákveðið var að
rannsaka samfélagsmiðilinn Instagram sérstaklega vegna vaxandi vinsælda hans og mikilla
tækifæra fyrirtækja til að auglýsa í gegnum þá fjölmörgu áhrifavalda sem hafa myndast á
samfélagsmiðlinum.
Líkt og titill ritgerðarinnar gefur til kynna er markmið hennar að kanna hvort áhrifavaldar
á Instagram geti haft áhrif á vörumerkjavirði. Til þess að komast að niðurstöðu voru lagðar fram
sex tilgátur. Tilgáturnar voru ýmist samþykktar eða þeim hafnað með því að athuga samsvörun og
P gildi með hjálp tölfræðiforritisins SPSS. Eftir að hafa flutt allar upplýsingarnar úr könnuninni
yfir í tölfræðiforritið SPSS var hafist handa við að reikna út hvort tilgáturnar stæðust. Fimm tilgátur
af sex voru samþykktar og einni var hafnað. Sú tilgáta sem hafnað var hljóðaði svona: „Sanngildi
áhrifavalda hefur áhrif á vörumerkjavitund“. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því til kynna að
áhrifavaldar geta haft áhrif á vörumerkjavirði þeirrar vöru sem þeir minnast á í stöðufærslum
sínum. Fyrirtæki verða því að vanda val sitt vel þegar áhrifavaldur er valinn í markaðssetningu.
Áhrifavaldurinn þarf að vera sannur sjálfum sér og heiðarlegur, traustsins verður og geta myndað
góð tengsl við fylgjendur sína. Mikilvægt er því að áhrifavaldurinn birti ekki of margar
stöðufærslur þar sem hann er að auglýsa vörur því slíkt getur dregið bæði úr trausti fylgjenda á
stöðufærslum hans og fylgjendum áhrifavaldsins gæti fundist þeir vera of auðveldlega „keyptir“.
Rannsakendur komust að því að tenging er mikilvæg hvað varðar vörumerkjavirði. Því ættu
fyrirtæki að gæta þess að velja áhrifavalda sem fylgjendur tengja við, áhrifavald sem ber virðingu
fyrir þeim sem hann á samtal við, lítur á samtalið sem gagnvirkt og er meðvitaður um hvað er að
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gerast hverju sinni. Virðing er eitt af lykilatriðum þegar kemur að því að ná tengingu við
fylgjendur. Einnig er mikilvægt þegar fyrirtæki velja áhrifavald að hann segi sínar persónulegu
sögur en þeir áhrifavaldar sem gera það virðast tengja betur við fylgjendur en þeir sem gera það
ekki. Það að áhrifavaldur segi sögu sína, til dæmis á listrænan hátt, gerir honum kleift að koma
skilaboðum fram á þann hátt að fylgjendur setji ekki fyrir sig að um auglýsingu sé að ræða.
Áhrifavaldar hafa áhrif á kaupákvörðun neytenda með persónulegum skoðunum sínum og stöðu
þar sem þeir eru oft taldir sérfræðingar á sínu sviði af neytendum (2017). Fyrirtæki ættu því að
huga að þessum atriðum þegar tekin er ákvörðun um val á áhrifavaldi. Fyrirtæki þurfa jafnframt
að líta mjög mikið til hversu hreint áhrifavaldurinn kemur fram gagnvart fylgjendum. Ef
áhrifavaldur er ekki að merkja kostaðar stöðufærslur sem auglýsingar eða reynir að blekkja
fylgjendur sína til að halda að ekki sé um auglýsingu að ræða þá getur það haft afdrifaríkar
afleiðingar fyrir fyrirtækið sem er í samstarfi við áhrifavaldinn. Fyrirtæki geta fengið háar sektir
fyrir slíkar auglýsingar og það hugsanlega skaðað orðspor þess og leitt til slæmst umtals.
Stærð fylgjandahóps áhrifavalda er jafnframt mjög miklvægur þáttur, en því stærri
fylgjendahóp sem áhrifavaldurinn hefur því líklegra er að fólk tali um stöðufærslur þess tiltekna
áhrifavalds í hefðbundnum samtölum sín á milli. Með þessu umtali um stöðufærslur áhrifavaldsins
aukast líkur á að þeir komi til með að kaupa tiltekna vöru sem nefnd var í stöðufærslunni þar sem
umtal er álitið vera meginástæða fyrir kaupákvörðunum fólks í 20-50% tilvika sbr.kafla 3.2.
Fylgjendur virðast þó tengja betur við öráhrifavalda heldur en macro áhrifavalda og þá vegna meiri
nálægðar og tengingar heldur en ef um áhrifavald með fjölda fylgjenda er að ræða. Umtal hefur
mikil áhrif á ákvörðun neytenda og skilaboð sem vekja jákvætt umtal milli neytenda leiðir oft til
áhuga og sölu. Á sama hátt getur neikvættt umtal haft slæm áhrif á ímynd vörumerkis og því
mikilvægt að tryggja að rétt sé tekið á málum ef vara uppfyllir ekki væntingar neytendans. Þegar
kemur að niðurstöðum megindlegu rannsóknarinnar var viðmælandi okkar Rizza Fay Elíasdóttir
(munnleg heimild, viðtal, 14. apríl 2020) ekki alltaf sammála, út frá því sem hún upplifir í sínu
eigin starfi. Sem dæmi má nefna að fólk er ekki alltaf að átta sig á því að sumar færslur séu kostaðar
því oft er það frekar falið. Mögulega er því meira um leyndar kostaðar færslur heldur en fólk gerir
sér grein fyrir. Rannsakendur reyndu að vera hlutlausir við gerð ritgerðarinnar og mynda sér ekki
skoðun á hugsanlegri niðurstöðu rannsóknarinnar. Í upphafi ritgerðar leituðust rannsakendur við
að öðlast dýpri skilning á markaðssetningu á samfélagsmiðlum með tilstuðlan áhrifavalda.
Niðurstöður rannsóknarinnar þóttu athyglisverðar en vöktu einnig upp margar forvitnilegar
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spurningar sem fróðlegt væri að fá svör við síðar með frekari rannsóknum á viðfangsefninu. Það
sem vakti mesta athygli í niðurstöðunum var að einkenni áhrifavalda, þ.e. traust, tenging og
sanngildi, hafa mismikil áhrif á vörumerkjavirði þar sem sanngildi virðist hafa minni áhrif á
vörumerkjavirði en traust og tenging.
Ritgerð þessi hefur möguleika á að nýtast þeim fyrirtækjum sem stefna á markaðssetningu
í samstarfi við áhrifavalda á samfélagsmiðlinum Instagram með því að upplýsa viðkomandi
fyrirtæki um hvað ber að varast og hvað virkar. Einnig geta niðurstöður ritgerðarinnar ásamt
fræðilegri umfjöllun nýst fyrirtækjum með lítið vörumerkjavirði og stefna að því að auka það og
verða meira áberandi á markaði.

10.1 Takmarkanir
Þegar litið er yfir niðurstöðurnar og ferli rannsóknarinnar koma í ljós ýmsir vankantar sem gætu
dregið úr áreiðanleika rannsóknarinnar. Meðal annars barst athugasemd í netfang rannsakenda
vegna könnunarinnar þar sem aðili benti á að sniðugt væri að bæta við eftirfarandi spurningu:
“Annað sem hafði áhrif á kaup á vöru”. Viðkomandi aðila þótti áhrifavaldar misgjarnir á að auglýsa
vörur og benti á að sumir þeirra auglýsa vörur í næstum öllum stöðufærslum á meðan aðrir vanda
valið á vörum til að auglýsa og auglýsa þá sjaldnar. Það myndaðist jafnframt mikill kynjahalli
meðal svarenda í könnuninni en 97% þáttakenda voru kvenkyns en einungis 3% svarenda voru
karlkyns. Þessa skekkju má hugsanlega rekja til þess að meirihluti þeirra sem deildu könnuninni
voru konur. Könnuninni var þar að auki einungis deilt í hópunum “Beauty tips!” og “Góða systir
” á Facebook. Þessir hópar samanstanda nær eingöngu af konum. Ekki fundust sambærilegir
hópar þar sem einungis karlmenn eru meðlimir. Þetta er ein skekkjan sem fylgir því að nota
hentugleikaúrtak.
Auk framangreindra takmarkana ber einnig að taka þá staðreynd með í reikninginn að
skaðlegur vírus, COVID-19, hóf að breiðast út um heimsbyggðina þegar rannsóknin fór fram en
áhrif hans gætu hafa átt þátt í að fjöldi svarenda, þ.e. úrtakið, var ekki jafn stórt og búist var við í
upphafi. Höfundar ritgerðarinnar vonuðust eftir fleiri þátttakendum og keyptu í þeirri von aðgang
að vefforritinu Questionpro. COVID-19 hafði einnig töluverð áhrif á gagnaöflun þar sem loka
þurfti bókasöfnum á meðan vírusinn gekk yfir samkvæmt tilskipun heilbrigðisráðuneytis og því
var erfitt að nálgast gögn líkt og bækur eða tímarit á pappírsformi.
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10.2 Framtíðarrannsóknir
Eftir að hafa tekið saman niðurstöður rannsóknarinnar og borið þær saman þótti athyglisvert að
allar tilgáturnar voru samþykktar nema tilgáta númer þrjú. Þetta þykir mjög athyglisvert og væri
tilvalið efni í framtíðarrannsókn að komast að því hvers vegna einkennin traust og tenging hafa
áhrif á vörumerkjavitund en ekki sanngildi. Með stærra úrtaki og minni kynjahalla svarenda hefði
niðurstaðan getað orðið önnur. Jafnframt væri athyglisvert að fá álit frá áhrifavöldum á niðurstöður
rannsóknarinnar og þeirra álit á rannsóknum Sudha og Sheena (2017) um hvað teljist vera einkenni
áhrifavalda.
Þar einkenni áhrifavalda var einungis borið saman við tvo ákvarðaþætti í
vörumerkjavirðismódeli David. A. Aakers væri í framhaldi af þessarri rannsóknarvinnu
athyglisvert

að

bera

ofangreind

einkenni

áhrifavalda

saman

við

aðra

þætti

í

vörumerkjavirðismódelinu til að fá áreiðanlegri niðurstöður um hvort traust, tenging og sanngildi
áhrifavalda hafi áhrif á vörumerkjavirði. Vegna ólíkra niðurstaðna rannsóknar og þeirrar sem
Gunnarsson, Postnikova og Folkestad framkvæmdu gæti verið tilefni til þess að bera fyrrnefnd
þrjú einkenni ahrifavalda, þ.e. traust, sanngildi og tengingu, við einhverja tvo þætti af tíu þátta
vörumerkjavirðismódeli David A. Aakers sem hvorki var fjallað um í rannsókn okkar né rannsókn
Gunnarsson, Postnikova og Folkestad. Þetta gæti farið þannig fram að sex tilgátur væru settar fram
líkt og í rannsókn þessarri og samsvörun milli þeirra athuguð. Niðurstaða úr þeirri rannsókn gæti
gefið ljósa mynd af því í eitt skiptið fyrir öll hversu mikil áhrif áhrifavaldar geta haft á
vörumerkjavirði.
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Viðauki A: Spurningalisti úr megindlegri rannsókn
Spurningalisti úr vefkönnun.
Spurning nr.
1. Átt þú Instagram reikning/aðgang?
2. Ferð þú á samfélagsmiðilinn Instagram daglega?
3. Að meðaltali hversu margar klukkustundir á dag eyðir þú á samfélagsmiðlum?
4. Hvaða samfélagsmiðla notar þú?
5. Fylgir þú einhverjum á Instagram sem getur verið skilgreindur sem áhrifavaldur?
6. Hefur áhrifavaldur sem þú fylgir sett inn kostaða stöðufærslu á netið?
Vinsamlegast svaraðu hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.
7. Ég ber almennt mikið traust til áhrifavalda?
8. Ég treysti því að áhrifavaldar segi satt þegar þeir fjalla um vörur?
9. Ég tengi mikið við áhrifavalda?
10. Ég tel mig líklega/n til að kaupa vöru sem áhrifavaldur notar?
11. Áhrifavaldar hafa mikil áhrif á sjálfsímynd mína?
12. Það skiptir mig miklu máli að áhrifavaldar séu virkir í að svara athugasemdum?
13. Ég treysti frekar kostuðum stöðufærslum frá áhrifavöldum heldur en stöðufærslur frá
fyrirtækjum á samfélagsmiðlum?
14. Það að áhrifavaldur fái greitt fyrir kostaða stöðufærslu hefur neikvæð áhrif á vilja minn
til að kaupa þá vöru?
15. Það að áhrifavaldur fái greitt fyrir kostaða stöðufærslu hefur áhrif á traust mitt til
áhrifavaldsins?
16. Mér finnst ég fjarlægjast áhrifavald þegar hann setur inn kostaða stöðufærslu?
17. Það að áhrifavaldur fái greitt fyrir kostaða stöðufærslu hefur áhrif á sanngildi hans?
18. Hakaðu við það sem á við.
a. Ég hef keypt vöru í gegnum kostaða stöðufærslu hjá áhrifavaldi
b. Ég hef keypt vöru því áhrifavaldur mældi með henni.
c. Ég hef ákveðið að kaupa ekki vöru því áhrifavaldur mælti með henni.
d. Ekkert að ofangreindu.
Hugsaðu um vöru sem áhrifavaldur hefur auglýst í kostaðri söðufærslu og hafðu hana í
huga þegar þú svarar restinni af könnuninni.
19. Varð kostaða stöðufærslan til þess að þú keyptir vöruna?
20. Ég varð meira var við vöruna í kringum mig eftir að ég sá kostuðu stöðufærsluna
21. Ég tel vöruna vera meira virði heldur en vara samkeppnisaðila
22. Ég myndi kaupa vöruna jafnvel þó að hún væri dýrari en sambærileg vara
samkeppnisaðila.
23. Kostaða stöðufærslan varð til þess að ég fór að tala um vöruna við aðra.
24. Hvernig skilgreinir þú kyn þitt?
25. Hver er aldur þinn?
26. Hvað er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?
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27. Þú gætir átt möguleika á að vinna 5.000 króna gjafakort í Arion banka ef þú skrifar
netfang þitt hér að neðan.

Viðauki B: Spurningalisti úr eigindlegri rannsókn
Kynning á okkur:
Viðfangsefni ritgerðarinnar er “áhrif áhrifavalda á Instagram á vörumerkjavirði”. Við höfum
lokið við að framkvæma vefkönnun og viljum við spyrja þig nokkurrar spurninga varðandi
viðfangsefni ritgerðarinnar og niðurstöður vefkönnunarinnar.
Í byrjun könnunarinnar verður lögð fram eftirfarandi spurning:
Fáum við leyfi til að taka upp viðtalið eða viltu að það njóti trúnaðar?

1 hluti: Bakgrunnsspurningar:
1. Hver er aldur þinn?
2. Gætiru aðeins sagt okkur til um bakgrunn þinn í markaðsfræði og vinnu á
samfélagsmiðlum áður en þú hófst störf þar sem þú starfar núna?
3. Hvar starfar þú í dag og í hverju felst starfsemi fyrirtækisins?
4. Gætiru útskýrt nánar í hverju starf þitt felst?
5. Hvaða menntun hafðir þú lokið áður en þú tókst við því starfi sem þú starfar í núna?

2 hluti: Almennar spurningar um viðfangsefni könnunarinnar:
1. Þegar þú hugsar til áhrifavalds, hvernig myndir þú skilgreina slíkan einstakling?
2. Hvað finnst þér lýsa helstu einkennum áhrifavalda?
3. Hvernig metið þið hvort viðkomandi einstaklingur geti verið álitinn áhrifavaldur eður ei?
4. Er einhvað sérstakt viðmið í fjölda fylgjenda sem áhrifavaldar þurfa að hafa svo þið lítið
á þá sem áhrifavalda?
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5. Er mikil samkeppni á milli fyrirtækja þegar kemur að því að fá áhrifavalda í
markaðsherferðir fyrirtækjanna?
6. Finnst þér fyrirtæki leita meira í það nú til dags að auglýsa á samfélagsmiðlum fremur en
á hefðbundnum miðlum (t.d. í sjónvarpi, útvarpi).
7. Hvaða samfélagsmiðill hefur verið eftirsóttasti auglýsingavettvangur hjá ykkur?
8. Til hvaða þátta lítið þið þegar þið ákveðið hvaða áhrifavaldur hentar best fyrir einhverja
ákveðna vöru?
9. Hvað finnst þér vera helsti eiginleiki samfélagsmiðla sem auglýsingavettvang?
10. Hver finnst þér mesta breytingin vera á hegðun fyrirtækja á auglýsingamarkaði með
tilkomu nýrra samfélagsmiðla?
11. Telur þú Instagram vera góðan auglýsingamiðil? Ef svo er þá afhverju?
12. Fer eftir markhópi hvaða samfélagsmiðil þú ráðleggur einstaklingum að auglýsa á?
13. Finnst þér eintaklingar bera meira traust til stöðufærslu áhrifavalda eða kostaða
stöðufærslur hjá fyrirtækjum?
14. Er eitthvað líkan/módel sem þið notist við þegar það er ákveðið hvaða ákveðinn
áhrifavaldur passar við ákveðinn markhóp?
15. Af þinni reynslu er annaðhvort kynið líklegra til þess að kaupa vöru í gegnum kostaða
stöðufærslu?
16. Hefur það áhrif á virkni stöðufærslu að hún sé kostuð?
17. Hefur það áhrif á vilja fylgjenda áhrifavalds til að kaupa vöru sem auglýst er í
stöðufærslu hans ef hann lætur vita að þetta sé kostuð stöðufærslu með til að mynda,
“#styrkturpóstur”
18. Hver er kynjaskypting fylgjenda áhrifavalda samkvæmt þínum upplýsingum?
19. Telur þú að menntun, aldur og kyn hafi áhrif á hversu líklegur viðkomandi er til að kaupa
vöru sem auglýst er í kostaðri stöðufærslu?
20. Hefur Covid 19 og sú staða sem uppi er í þjóðfélaginu í dag haft áhrif á eftirspurn
fyrirtækja til að auglýsa í gegnum áhrifavalda, og hefur þú tekið eftir aukningu í sölu í
gegnum kostaðar stöðufærslur?
21. Hvaða tegundir að fyrirtækjum (t.d. netverslun, smásala, heildsala og þjónusta) leita helst
í að auglýsa með kostuðum stöðufærslum áhrifavalda?
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22. Hver er tilgangur fyrirtækja með kostuðum stöðufærslum áhrifavalda þ.e. Eru fyrirtæki
að leita eftir beinni sölu eða skapa umtal um vöru eða þjónustu sína?

3 hluti: Spurningar um niðurstöður könnunarinnar:
(upplýsingar um niðurstöður fyrir neðan hverja spurningu)
1. Við lögðum fram spurningu sem hljómar: ” Ég ber almennt mikið traust til áhrifavalda”.
Meirihluti þeirra sem svöruðu voru á móti eða tóku ekki afstöðu. Hví telur þú að svo sé?

2. Við spurðum um tengingu fylgjanda við áhrifavalda. Einungis 12% svöruðu því játandi að þau
tengdu mikið við áhrifavalda. Mjög ósammála voru 23% og ósammála og hvorki né skiptust
jafnt, eða 34%. Afhverju telur þú að meirihluti svarenda eða 57% eru mjög ósammála eða
ósammála um að þeir tengi við áhrifavalda og er það í samræmi við það sem þú sérð í þinni
vinnu?
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3. Þegar spurt var um hversu líklega fylgjendur telji sig kaupa vöru sem áhrifavaldur notar
svöruðu 41% hvorki né og 36% svöruðu neitandi á meðan einungis 22% töldu sig líklega til þess.
Þetta kom okkur á óvart og vildum við heyra hver þín skoðun er á þessarri niðurstöðu.

4. Spurt var um eftirfarandi: “ Áhrifavaldar hafa mikil áhrif á sjálfsímynd mína”. 27% voru
sammála eða mjög sammála, á meðan 52% voru ósammála eða mjög ósammála. Finnst þér
áhrif áhrifavalda á sjálfsímynd fylgjenda sína mikilvæg og eru þessar niðurstöður í takt við þína
reynslu í markaðsstörfum?
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5. Spurt var um hvort það skiptir miklu máli að áhrifavaldar séu virkir í að svara athugasemdum.
26% voru sammála eða mjög sammála á meðan 42% voru ósammála eða mjög ósammála. Hver
er þín skoðun á þessarri niðurstöðu og hafið þið verið að líta til þess hversu virkir áhrifavaldar
eru að svara athugasemdum þegar þið ákveðið hvaða áhrifavald skal nota?

6. Þegar spurt var um traust á kostuðum stöðufærslum á móti stöðufærslum frá fyrirtækjum á
samfélagsmiðlum, þá svöruðu 21% því að þeir treystu frekar kostuðum stöðufærslum en
meirihlutinn, eða 43% svöruðu því til að þeir treystu ekki kostuðum stöðufærslum frekar en
stöðufærslum frá fyrirtækjum. Hver er þín skoðun af trausti til kostaðra stöðufærsla?
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7. Spurt var eftirfarandi: “Það að áhrifavaldur fái greitt fyrir kostaða stöðufærslu hefur neikvæð
áhrif á vilja minn til að kaupa þá vöru”. Skiptust svörin mjög jafnt í sammála, ósammála eða
hvorki né. Einnig þegar spurt var um hvort að það að áhrifavaldur setji inn kostaða stöðufærslu
leiði til þess að fylgjendur finnist þeir fjarlægjast hann, voru svörin mjög svipuð eða 29%
sammála eða mjög sammála, 37% ósammála eða mjög ósammála og 34% tóku ekki afstöðu.
Finnst þér áhrifavaldar missa traust fylgjenda sinna við að kynna kostaða stöðufærslu?

8. 43% hafa keypt vöru sem að áhrifavaldur hefur mælt með en aðeins 16% hökuðu við að hafa
keypt vöru í gegnum kostaða stöðufærslu hjá áhrifavaldi. Samkvæmt þessu virðast fylgjendur
síður velja að kaupa vöru sem er kostuð stöðufærsla. Jafnframt þegar að spurt var um hvort að
kostaða stöðurfæslan hefði orðið til þess að fylgjendur hafa keypt vöruna svörðu 64% því
neitandi á meðan aðeins 36% svöruðu játandi. Hver er þín afstaða til þessarar niðustöðu ?
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10. Spurt var um hvort að fylgjendur yrðu meira varir við vöruna í kringum sig eftir að þeir sáu
kostuðu stöðufærsluna. 65% svöruðu því játandi á meðan að aðeins 17% svöruðu neitandi og
19% tók ekki afstöðu. Eru að þinni reynslu fyrirtæki frekar að einblína á að skapa umræðu og
umtal um vöruna í gegnum áhrifavalda fremur en að horfa til beinnar sölu?

11. Þegar spurt var um hvort að fylgjendur töldu vöruna vera meira virði en vara
samkeppnisaðila voru 47% sem svöruðu hvorki né, 40% svöruðu ósammála eða mjög ósammála
á meðan aðeins 13% svöruðu sammála. Í ljósi þess að 47% tóku ekki afstöðu hefðum við viljað
vita þína afstöðu til þessa efnis.
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12. 59% svöruðu því neitandi að þeir myndu kaupa vöru sem auglýst væri í kostaðri stöðufærslu
þótt hún væri dýrari en sambærileg vara samkeppnisaðila. 11% svöruðu því játandi. Getur þú
gefið okkur innsýn í þína reynslu varðandi þetta?

13. Þegar að spurt var um hvort kostuð stöðufærsla væri til þess að fylgjendur töluðu um
vöruna við aðra svöruðu 34% því játandi á meðan að 39% svöruðu því neitandi. 28% tóku ekki
afstöðu. Telur þú þessa niðurstöðu vera í samræmi við almennt auglýsingagildi kostaðra
stöðufærslna?
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-

Lok viðtalsins:

Megum við fá leyfi að hafa gögnin þín opinber fyrir almenningi í ritgerðinni eða viltu hafa
þau læst.

Takk kærlega fyrir aðstoðina.

Þorsteinn Hrannar Svavarsson
Jóna Rún Svavarsdóttir

Viðauki C: Viðtal við Rizzu Fay Elíasdóttur
Upptaka – Rizza skrifað orð fyrir orð:

(7:34) Kveikt á upptöku.
(7:35-7:39) Allir: Hæ.
(7:40-7:48) Rizza: Ég var í öðru símtali og ég var að reyna að skipta yfir og það fór allt í
eitthvert rugl. Afsakið hvað ég er sein.
(7:49-7:51) Jóna: Ekkert mál. Ég heiti Jóna.
(7:52-7:54) Rizza: Hæ, ég heiti Rizza.
(7:55-8:02) Þorsteinn: Blessuð og sæl. Hérna skoðaðir þú, gast þú eitthvað skoðað listann sem
við sendum til þín.
(8:03-8:07) Rizza: Heyrðu já. Ég las aðeins, skoðaði hann aðeins. Áhugaverðar spurningar.
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(8:08-8:17) Þorsteinn: Okei. Við vildum byrja á að spyrja þig hvort að við fengjum leyfi til að
taka upp viðtalið?
(8:18-8:28) Rizza: Já, það er ekkert mál en bara mjög skiljanlega það er ekki allt sem að þið
getið munað eða skrifað niður. Allir hlæja.
(8:29-8:40) Þorsteinn: Við ætlum að byrja á smá bakgrunnspurningum um þig, eins og hver er
aldur þinn og hvar þú starfar og í hverju starf þitt felst?
(8:42-9:17) Rizza: Ég er 26 ára, verð 27 á þessu ári. Ég vinn hjá Ghostlamp sem svona
alþjóðlegur þjónustustjóri og svo vinn ég hjá Pipar, auglýsingastofu sem samfélagsmiðlaráðgjafi
og það dálítið segir svona já, um alþjóðlegur fulltrúi er ég bara, sé um alþjóðlega starfsemi hjá
Ghostlamp og síðan samfélagsmiðlastjóri. Svo er ég bara náttúrulega að ráðgefa fyrirtækjum
hvernig á að vinna með samfélagsmiðlana sína.
(9:18-9:54) Þorsteinn: Ritgerðin okkar snýst um áhrif áhrifavalda á Instagram á
vörumerkjavirði, og við fórum í vefkönnun þar sem við spurðum spurninga um m.a. sem að voru
á listanum hjá okkur. Svo semsagt vildum við spyrja þig nokkrar spurningar um viðfangsefni
könnunarinnar í rauninni hjá okkur, eins og til að byrja með: Áhrifavaldar, hvernig myndir þú
skilgreina áhrifavald, þegar þú hugsar um þetta hugtak?
(9:56-10:28) Rizza: Ég myndi segja að hann sé einhver sem nær rosalega vel til fólks, sem þau
tengja rosa mikið svona, geðveikt „ authentic“, ekki bara einhver að auglýsa vöruna augljóslega
en bara líka svona, þú nærð að tala við hann og getur sagt þína sögu rosalega vel og
eitthvernveginn ná að tengja vöru og hversdagsleikann saman. Myndi segja að það væri allavega
góður eiginleiki og væri eiginlega bara hluti af því að vera áhrifavaldur.
(10:29-10:32) Þorsteinn: Ertu þá að tala um að þér finnst tenging, semsagt fylgjenda við
einstaklinginn skipta máli?
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(10:33-43) Rizza: já, það er svolítið þannig hvernig við vinnum. Við viljum sjá sko þessa
tengingar sem að fólk hefur við fólkið sem að er að fylgja sér.
(10:44-11:01) Þorsteinn: Okei, en myndir þú þá segja að þegar þú lítur til einkenna
áhrifavaldsins, myndir þú þá segja að tengingin og þessi trúverðugleiki hans, semsagt að hann sé
í rauninni að segja á netinu það sem honum finnst aðalmálið?
(11:02-11:06) Rizza: Já, það er dálítið aðalmálið myndi ég segja.
(11:07)Þorsteinn: Okei.
(11:09-11:12) Jóna: Eru einhverjir aðrir eiginleikar sem þú telur að áhrifavaldur þurfi að hafa?
(11:13-11:46) Rizza: Það er náttúrulega bara geggjað að við erum með svona „creative“ og að
ná að sýna allt og segja söguna sína bara á mjög svona listrænan máta er alltaf ótrúlega gaman að
sjá. Það er svo mikið af fólki sem er “influencers“ og eru „storytellers“ á sama tíma. Það er rosa
gaman að sjá hvernig þau geta sagt sögu með samt auglýsinga ívafi. Það er svona auglýsing sem
maður fattar ekki að er auglýsing. Maður er bara, vá hvað þetta er geggjuð saga, svo er maður
bara svona bíddu aðeins, já ertu að tala um þessa vöru, já okei. Hahahaha.
(11:47-11:55) Þorsteinn: En hefur þú tekið þá eftir einhverju svona eins og þegar áhrifavaldar
eru að merkja pósta sína að þetta séu styrktir póstar eða kostaðar færslur?
(11:56-12:47) Rizza: Já ég sé það bara um leið. Maður er bara búin að vera í vinnu í þessu í
svolítinn tíma og maður bara strax sér það bara. Maður heyrir líka svolítið, þegar fólk er með
svona sérstaka rödd, líka þegar þau tala um ákveðna hluti eða reyna að tengja það við líf sitt þá
breytast raddirnar breytast svolítið eftir því hvernig þetta er. Ég veit ekki hvort það sé bara mitt
eigið en það er bara svona, maður hlustar svona og maður segir já, þú ert bara geðveikt svona, fer
bara í svona „customer service voice“, fattið þið ? Við leitumst svona eftir því að það sé
augljóst að þetta sé auglýsing.Það er „basically“ hvaðan Ghostlamp nafnið kemur. Er að setja
lampa og lýsa drauginn upp. Þarna er auglýsing.
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(12:48-12:54) Jóna: Nákvæmlega. Er eitthvað sérstakt viðmið í fjölda fylgenda sem að
áhrifavaldar þurfa að hafa, svo þið lítið á þá sem áhrifavalda?
(12:56-13:41) Rizza: Sko. Já það er svolítið svona. Við skoðum svolítið bara fólk sem er með
1000 upp. Líka bara af því að kerfið okkar finnur bara fólk sem er með 1000 fylgjendur. Undir
1000 þá eru þetta eiginlega bara vinir þínir eitthvernveginn, sem er alveg flott sko en það er
öðruvísi tal við fylgjendur þína sem eru undir 1000. Það er svolítið mikið viðmið út um allt sem
„microinfluencer“ er 1000 „followers“. Við höfum talað við fullt af öðrum fyrirtækjum sem að
eru svona svipuð og við. Þeir eru já, við skoðum bara fólk sem eru 1000 og plús. Þá ertu komin í
svokallað „microinfluencer“dæmi.
(13:44-14:10) Þorsteinn: Myndir þú segja að áhrifavaldur sem er með mjög mikla tengingu við
fylgjendur sína og er þá með, eða fylgjendur sem eru bara frá Íslandi á móti áhrifavöldum sem
eru kannski með 10.000 fylgjendur en eru með frá allstaðar úr heiminum. Myndir þú líta þegar
þið eruð að skoða að auglýsa, mynduð þið líta svolítið jafnt á þá ú taf fylgjendurnir eru á Íslands
markaði eða mynduð þið líta meira til þeirra sem eru bara út frá fylgjendum, fylgjandafjölda ?
(14:11-14:47) Rizza: Ég skoða dálítið bara með hérna, bara með vöruna. Ef varan fæst bara á
Íslenskum markaði þá lítum við á fólk sem er með meira ‚Islenskt fylgi, miklu meira virði en þótt
þú sért með 10.000 manns en þau eru svo dreifð. Þá hugsum við miklu meira á fólkið sem er
kannski með 5.000 fylgi en 60% fylgjendur eru á Íslandi. Af því varan einblínir sér á ákveðinn
markhóp og markaði, þannig að það er svolítið erfitt alveg að segja, það fer eiginlega algjörlega
eftir vörunni.
(14:50-14:56) Jóna: Er mikið samkeppni á milli fyrirtækja þegar kemur að því að fá áhrifavalda
í markaðsherferðir fyrirtækjanna?
(14:58-15:50) Rizza: Sko. Ég veit það ekki. Við höfum unnið þétt sko, samkeppnisaðila á sama
tíma. Rizza hlær. Sitthvoran áhrifavald en sem passar samt við, bara sitthvor hópurinn á sama
tíma. Þannig það er oft sem við gerum, bæði hérna á Íslandi og erlendis. Ég held bara til að reyna
að finna eitthverja leið til að ná þennan markhóp sem er bara á Instagram. Það er
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eitthvernveginn, hvort sem að það er samkeppni á milli þeirra þá er það okei en við erum með
millileiðir og notum bæði og við pössum bara að sé verið að vinna jafnt og sitthvort teymið er að
sjá um herferðina.Við bara pössum rosa mikið upp á þetta líka en fólk kemur bara til okkar og
kemur ekki til okkar, hvort sem það er í samkeppni eða ekki.
(15:52-16:27) Þorsteinn: En þegar þið lítið t.d. til þegar þið eruð með vöru sem er kannski
svona multivara eins og snyrtivara og þið eruð með tvo áhrifavalda, svipaðir óháð
fylgjendafjölda. Annar þeirra er mjög almennt semsagt bara stelpa sem notar förðunardót sem er
áhrifavaldur á móti annarri sem er þá með förðunar blogg. Mynduð þið líta jafnt á þær ef þau eru
með sama fylgjendafjölda eða mynduð þið líta meira til þessarar sem er sérhæfður?
(16:32-17:18) Rizza: Já það er góð spurning. Við höfum unnið með sko svona blandaðar
herferðir. Það eru þessir förðunarbloggarar sem fá þá aðeins meira borgað með hluta herferðinnar
af því að þau eru sérhæfð. Svo eru þessir áhrifavaldar sem eru bara svona „lifestyle“ áhrifavaldur
sem notar þessar vörur en þau fá aðeins meira borgað því það er ekki sérvara en þau ná samt svo
vel til fólks sem er bara ekki mikið að pæla í tæknilegu hlutunum og hvað það gerir. Þannig að
við horfum, vissulega horfum við ekki endilega eins út af hin er sérhæfð en það er samt spilar
svo vel saman að hafa þau bæði í herferðum.
(17:18-17:28) Jóna: Ein spurning hérna, finnst þér fyrirtæki leita meira af því nú til dags að
auglýsa á samfélagsmiðlum fremur en á hefðbundnum miðlum, eins og í sjónvarpi og blöðum?
(17:29-19:00) Rizza: Það er að aukast, ég myndi segja að það sé miklu meira enn í fyrra og
miðað við hvernig ástandið er núna þá er það svolítið meira, en það er allavega að aukast, en það
er líka. Það er svo mikið sem bara breytist í einmitt þessum markaði, áhrifavalda
markaðssetningu og samfélagsmiðla að það er bara stöðug þróun og það þarf allt að vera
„honest“ eins og nú virkar þetta, nú er Instagram „lifestyle“ blogg og allt í einu vilja allir Tiktok
og maður er bara okei. Undan því var Snapchat og maður er bara okei, við þurfum bara að finna
út hvernig við getum notað þessa miðla saman. Við höfum líka alltaf verið opin fyrir því að prufa
eitthvað nýtt og byrja á eitthverju nýju með fyrirtækjum, bara af því að við viljum prufa að
einbeita okkur á áhrifavalda sem að geta gert „swipeup“ og fá eitthvað svoleiðis eða við viljum
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sjá hvernig það er ef allir gera leik á sama tíma og hvernig getur Ghostlamp hjálpað að mæla
hvert allt þetta er að ná til. Þetta er bara eitthvernveginn, þetta er svo nýtt, og við þurfum öll að
hjálpast að, bæði samkeppnisaðilar og ekki bara að finna hvernig við eigum að mæla hlutina og
hvort þetta sé góð leið til að auglýsa. Það er náttúrulega farið að þróast og aukast rosa mikið að
nota áhrifavalda hvort sem það er „brand ambassador“ eða „micro influencer“.
(19:01-19:23) Þorsteinn: En þegar þið eruð með, þegar þið skoðið áhrifavalda og segjum að
einhver áhrifavaldur að þið fáið kannski hann til að fara í herferð fyrir Pepsi, gerið þið vanalega
einhvernskonar samning við hann að hann fari ekki í herferð fyrir sem sagt samkeppnisaðila, sem
sagt þá Vífilfell?
(19:24-19:56) Rizza: Nei, það er meira bara svona, þau þurfa sjálf bara svolítið að passa það,
eða sérstaklega þegar Pepsi kemur til okkar og við vitum ekki hvort að manneskjan hafi verið, er
á samningi eða ekki þá þurfa þau svolítið að segja okkur að þau séu á samning og þau eru
rosalega dugleg að gera það, bara nei „sorry“ ég er búin að hugsa miklu meira um Vífilfell, ég vil
ekki taka þátt í þessu af því að það er ekki endilega „true to“ hvernig manneskjan er að auglýsa
sig á Instagram, á samfélagsmiðlunum. Svarar það?
(19:58-19:59) Jóna: Já.
(20:00-20:15) Þorsteinn: Þegar þið skoðið til dæmis hvaða vöru. Þið fáið einhvern áhrifavald til
þess að auglýsa, til hvaða þátta eruð þið að líta þegar þið skoðið, eruð þið þá að líta til þess að
trúverðugleika og þessi og að í rauninni að hann sé sannur sjálfum sér að hann sé „actually“ að
nota vöruna?
(20:16-21:19) Rizza: Já. Það er nú þannig að fyrirtæki koma til okkar, til Ghostlamp og við
fáum bara upplýsingar um vöruna og hvaða markhópa þið viljið ná til og svo förum við í
leitarvélina og skoðum hvaða áhrifavaldar passa við það sem þau segja, svo skoðum við
Instagramið þeirra og skoðum svona, okei passar þetta samt? Því að leitarvélirnar eru ekki
endilega alveg „accurate“ þannig að við þurfum að skoða ennþá dýpra og skrolla á Instagram og
svo bjóðum við þeim að taka þátt. Við segjum hey, við erum með vöru sem að gæti hentað þér en
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ef það hentar þér ekki, endilega láttu mig þannig að við getum fundið eitthverja aðra í staðinn og
þau eru rosalega dugleg að gera bara nei okei, þessi vara hentar mér ekki, mér langar ekki að taka
þátt í henni og við erum bara okei, finnum einhverja aðra en þau eru svo oft líka bara, en ég væri
samt til í að vera á lista þannig ef það koma eitthverjir fleiri sem gætu, ég gæti vakið áhuga þá
væri ég alveg til í að skoða. Við erum rosa mikið dálítið bara, bjóðum fólki að koma og taka þátt.
(21:19-21:20) Þorsteinn: Okei.
(21:21-21:25) Jóna: Hvaða samfélagsmiðill hefur verið eftirsóknasti auglýsingavettvangur hjá
ykkur?
(21:26-22:10) Rizza: Það er aðallega Instagram og aðallega Instagram líka erlendis frá en það er
að aukast rosa mikið að við finnum leið fyrir Tiktok til að koma inn. Ég er of gömul til að vera á
Tiktok en ég er samt alveg að skrolla og síðan reyna að skilja þetta og ég er bara svona, okei,
gætum gert eitthvað en það þarf þá bara að taka svona „base procession“ með fyrirtækjum og það
er farið að aukast rosa mikið á Tiktok, að auglýsa í gegnum Tiktok. Hvernig getum við gert það ?
Akkúrat núna erum við svolítið mikið að einbeita okkur á Instagram og Snapchat á Íslandi.
Íslendingar eru ennþá á Snapchat, ég skil það ekki ennþá. Rizza hlær. En það er alveg stundum
Snapchat en aðallega Instagram núna þessa dagana.
(22:11-22:25) Þorsteinn: En eruð þið, hvort er meira svona vinsælla hjá ykkur fyrir fyrirtæki að
fara í gegnum áhrifavalda að notast við, að fá þau til þess að vera með stöðufærslur eða að vera
með á Instagram „story“?
(22:26-23:47) Rizza: Það er aðallega hérna „story“ hjá okkur. Hérna á Íslandi er rosa mikið,
fyrirtækin hér eru rosa mikið, vilja fá sögu, upplifun, bara hvernig áhrifavaldinum finnst um
vöruna sína og vöruna sem þau eru að nota og prufa og auglýsa, en á öðrum stöðum í útlöndum
er rosa mikið um „post“, rosa mikið um stöðufærslur. Þeir vilja rosa mikið að sé bara á „feedið“
þitt og tengslanetið þitt sé mjög „incorporate“ hvernig þú ert að pósta þínar aðrar myndir. Þannig
það er rosalega áhugavert að hugsa líka hvað Íslendingar eru svo öðruvísi í hugsun. Það er bara
svo miklu meira áhorf í „story“ en „like“ en svo í útlöndum er rosa mikið af „like“ en miklu
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minna í „story“, alveg bara miklu minna. Við höfum tekið eftir því að það er bara fáránlegt hvað
það er miklu minna. Það er einn gaur sem við vorum að vinna með og hann fékk alveg 20.000
„likes“ en svo var „storyið“ hans bara eitthvað 3.000 og við bara ha, hvernig virkar það? Og
síðan skoðuðum við, nei hann setti ekki „promotion“ eða neitt á þessa mynd þannig við vorum
bara eitthvað, já ókei greinilega eru bara allir aðrir bara já falleg mynd ég ætla að „likea“ þetta og
„story“, nei ég nenni ekki. Svo sjáum við líka bara að það fer eftir hvaða landi líka, það er rosa
breytilegt.
(23:49-23:52) Jóna: Hvað finnst þér vera helsti eiginleiki samfélagsmiðla sem
auglýsingavettvangs ?
(23:56-24:16) Rizza: Já ég sá þessa spurningu og var bara eitthvað. Rizza hlær. Eiginleiki
auglýsingamiðla. Sko. Mér finnst allavega bara, ég veit ekki, mér finnst það allavega góð leið til
að ná fólki sem er ekki mikið að lesa Fréttablaðið eða aðra miðla.
(24:17-24:29): Samband við Rizzu frýs. Allir hlæja.
(24:30-25:06) Rizza: Rizza endurorðar. Ég veit ekki alveg hver er helsti eiginleikinn en mér
finnst þetta mjög sniðug leið allavegana. Þetta nær rosa mikið til fólks sem er ekki að skoða
fréttasíður og skoða auglýsingar í Fréttablaðinu. Fyrsta sem ég geri þegar ég vakna er að skoða
Instagram hjá öllum á meðan ég er að drekka kaffið mitt eða borða morgunmatinn og ég er
allavegana að gera það miklu meira en Facebook en það er örugglega bara kynslóðin mín.
(25:07-25:13) Þorsteinn: Myndir þú segja að með helstu eiginleikunum væri hentugleikinn, að
þú ert alltaf með þetta við hendi á móti Fréttablaðinu?
(25:15-25:32) Rizza: Já algjörlega. Þótt það sé Fréttablaðið sé komið aðallega á netið þá er það
samt bara einhvernveginn hentugara, líka bara svona maður tengir aðeins meira við fólkið sem
maður er kannski að fylgja og eru að segja, ég prófaði þetta, þetta er geggjað. Já okei ég skal bara
prufa það líka.
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(23-53) Jóna: Nákvæmlega.
(23:55-26:03) Þorsteinn: Já en hérna eins og með, þegar við töluðum um áðan að þegar þeir eru
að setja, að þeir séu að auglýsa að þetta sé styrktur póstur og séu kostaðar færslur. Finnst þér í
rauninni áhuginn hjá fylgjendunum á þessum pósti vera minni ef að hún er merkt að hún sé
kostuð á móti þess að þetta sé eitthvað sem að þið látið þá bara fá án þess að það sé greitt fyrir
vöruna, eða greitt fyrir auglýsinguna?
(26:06-26:11) Rizza: Ég hef enga hugmynd hvað þú ert að tala um. Rizza hlær.
(26:12-26:38) Þorsteinn: Þorsteinn endurorðar. Ég er að tala um, það eru oft #styrkturpóstur.
Tekur þú eftir að það er eitthver munur á því, því nú áður fyrr þá var ekkert rosa mikið um að
áhrifavaldar voru að merkja að þetta væru styrktir póstar. Tókstu eftir eitthverjum mun eftir að
áhrifavaldar byrjuðu að leggja mikla áherslu á að auglýsa að þetta sé styrktur póstur á móti þegar
þeir voru ekki að gera það?
(26:39-27:28) Rizza: Sko. Eina sem að ég hef tekið eftir er að það er aðeins meira jákvæð
viðhorf að þetta sé, já þetta er auglýsing, þú ert að selja mér þetta, ekki að þú ert að plata mig til
að kaupa eitthvað. Það er eina svona sem ég hef tekið eftir en ég hef ekki tekið eftir hvort það sé
meira áhorf eða minna áhorf eftir því að þau settu #samstarf, #kostuðfærsla. Ég hef bara tekið
eftir umræðunni í rauninni hvort að hún sé betri eða verri. Ég veit bara að fólk vill frekar að það
sé verið að segja þér. Ég er með þessa vöru sem ég er að fara að auglýsa, ég er búin að prófa
hana í viku. Það er einhvernveginn miklu jákvæðara en bara heyrðu ég er með þessa vöru,
auglýsa auglýsingu en ekki að segja að þetta sé auglýsing, Ég hef tekið eftir því, en ekki hvort að
það sé meira eða minna áhorf.
(27:29-27:31) Þorsteinn: Bara jákvæð viðhorf í rauninni er breytingin?
(27:32-28:04) Rizza: Já. Þá er þetta bara svona ókei, þú ert mjög hreinskilinn við mig, sem
áhorfandi ertu hreinskilinn, þú ert að fara að selja eitthvað. Þá ræður þú alveg, þar getur þú
fengið að ráða hvort að þú sért að „skippa“ eða ekki. Kannski ertu að að horfa á þetta og svo er
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manneskjan að tala, svo veistu ekki hvort að þetta sé auglýsing eða ekki og heldur áfram að
hlusta og svo bara oh, þetta er auglýsing, ég hefði getað eytt þessum þremur sekúndum í eitthvað
annað. Maður þarf svolítið að hugsa eins og áhorfandi þegar maður kemur að þessu, en já það
eru bara jákvæð viðhorf að það sé auglýsing.
(28:05-28:08) Jóna: Hvernig telur þú Instagram vera góðan auglýsingamiðil?
(28:10-29:37) Rizza: Hvernig tel ég það, það er góð spurning. Ég hef eiginlega ekki pælt í því.
Hann er bara einhvernveginn, það eru allir með þetta í símanum sínum, það eru allir með
Instagram og þetta er bara, þú ert bara þarna alltaf með fólkinu. Þannig fólkið opnar símann, þá
bara, auglýsing, en það er samt sko, ef þú þarft að segja mér að þetta sé auglýsing þá er þetta
aðeins skárra. Rizza hlær. Eins og til dæmis, segjum bara að ég sé að skoða fréttasíðu og síðan
poppar bara upp popp up auglýsing, þá finnst mér það hundleiðinlegt og ég er ógeðslega pirruð,
en þegar ég skrolla Instagram og heyrðu ég er að fara að auglýsa, ég er að fara að segja ykkur frá
þessarri vöru sem ég er að auglýsa þá svona er ég aðeins meira tilbúnari að vilja hluta á það en
bara eitthvað oh, enn eitt popp uppið. Það er svona. En þú ert með þetta í símanum þú ert alveg
að kíkja á þetta þegar þú ert að borða, kíkir á þetta þegar þú bíður í röð, kíkir á þetta rosa oft og
mér finnst bara, mér finnst allavega mjög sniðugt, sérstaklega þegar fólk er ekki að setja kannski,
þegar fólk setur texta í „story“, þá getur þú hlustað á þetta, þú getur fylgst með auglýsingunni án
þess að þurfa að hlusta á fólkið segja. Þú ert kannski í banka eða eitthvað og ert ekki með
heyrnartól en þú ert að sýna mikinn áhuga um einhverja vöru af því að manneskjan er að segja
frá henni, setur texta, þá ertu ennþá að horfa, þá er þetta svo mikill hluti af þér án þess að þú
fattir það.
(29:38-29:42) Jóna: En fer eftir markhópi hvaða samfélagsmiðil þú ráðleggur einstaklingum að
auglýsa á?
(29:44-30:22) Rizza: Algjörlega. Líka bara svona hvernig þú, hvernig talsmátinn er öðruvísi á
milli „generations“. En við sjáum svo auðveldlega, okei þessi vara, til að ná þessu fólki þurfum
við að leggja miklu meiri áherslu á Facebook. Eða þessi vara, yngra fólk, ok reynum að ná
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Instagram og Tiktok, við þurfum bara að finna „balancið“ en það er algjörlega þarf að skipta því,
því það er ekki endilega allir á sama miðli.
(30:24-30:38) Þorsteinn: Finnst þér einstaklingar bera meira traust til pósta frá áhrifavöldum á
móti stöðufærslum sem að fyrirtækin sjálf setja inn á Instagram og „promota“?
(30:39-30:41) Rizza: Ég missti af fyrri hlutanum hjá þér.
(30:42-30:55) Þorsteinn: Finnst þér einstaklingar fylgjenda á Instagram bera meira traust til
stöðufærsla hjá áhrifavöldum á móti stöðufærslum sem að fyrirtæki sjálf hafa sett inn og þá
„promotað“?
(30:56-32:04) Rizza: Já. Það sem ég vinn við bæði, þá tek ég eftir að það er miklu meira traust á
þegar áhrifavaldur fer að tala um vöruna, af því að líka bara. Oftast þegar við setjum eitthvað á
Facebook fyrir fyrirtæki, þá eru þau rosa stöðluð, þau eru rosa mikið bara auglýsing og líka bara
auglýsingalegur texti. Þá er þetta bara enn einn hluti af enn einum „pop up“ auglýsingu, en um
leið og áhrifavaldur segir sína reynslu, tengir rosa vöruna við persónuleikann sinn, þá er miklu
meira, fólkið er farið að treysta því miklu meira eitthvernveginn. Þótt að þau kannski segi nei ég
treysti þessum áhrifavöldum ekki neitt, þá fer þetta inní undirmeðvitundina og síðan þremur
mánuðum seinna ertu kominn með vöruna án þess að hafa fattað og það er sér auglýsing frá
áhrifavaldi. Þannig áhrifavalda markaðssetning er mjög gott fyrir umtal og umræður, svo bara
nokkrum mánuðum seinna ertu kominn með vöruna. Ég byrjaði ekki að drekka Nocco fyrr en
svona þremur mánuðum eftir að það kom af því að ég bara eitthvernveginn, hvaða drykkur er
þetta aftur, ég ætla að prófa þennan, svo bara já bíddu, það er einhver búinn að vera rosa
duglegur að auglýsa þetta. Allir hlæja.
(32:05-32:14) Jóna: En er eitthvað líkan eða módel sem þið notist við þegar að ákveðið er hvaða
áhrifavaldur passar við ákveðinn markhóp.
(32:16-33:11) Rizza: Nei. Við erum bara með okkar forrit sem er forritað og gert úr fólki sem er
með opið „accounta“ og skiptum því niður í kyn, „location“ og svona hvað segja þau mest á
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sínum, hvaða „hashtag“ þau eru að nota mest. Það er eiginlega bara það sem við notum og við
fáum bara svipaðar upplýsingar frá fyrirtækjunum hvernig þau eru að ná til og við setjum þetta
upp í leitarvélar okkar og svona okei, þarna er listi af 1.000 manns og við förum í gegnum hvern
og einn og hvort þau passi virkilega við vöruna eða ekki, svo segjum við bara, hey, við erum
kannski með vöru sem að hentar þér, værir þú til í að auglýsa fyrir okkur? Ef þau segja já, þá
förum við í gegnum þetta ferli, hvað áttu að gera og hvað áttu ekki að gera, hvernig við greiðum
þér og eitthvað svona.

(33:13-33:23) Þorsteinn: Er þetta módel, reikningslíkan sem þið eruð að nota, er það að taka
með í reikninginn ef að áhrifavaldur hefði keypt „followers“?
(33:24-33:49) Rizza: Já, það gerir það. Ekki spyrja mig hvernig, ég bara stimpla inn nafn og
„hashtög“ og forritarnir vita hvernig þetta virkar. Allir hlæja. Ég er bara ekki þar, alltaf þegar það
kemur upp villa og ég bara hey, þetta er villa, bíddu aðeins, við þurfum að skoða þetta. Ég er
bara að hjálpa fólki að auglýsa vöruna sína.
(33:50-33:55) Jóna: Af þinni reynslu er annaðhvort kynið líklegra til þess að kaupa vöru í
gegnum kostaða stöðufærslu?
(33:56-35:35) Rizza: Það er alltaf kvenkynið. Það er bara við stelpurnar. Við erum miklu. ég
veit ekki kauphegðun okkar er miklu hærri en hjá karlmönnum. Við höfum tekið eftir því, við
höfum tekið eftir því líka að það er bara þannig. Svo er það sama með til dæmis að kaupa inn
mat. Við vorum að auglýsa fisk. Hún Gabríela var örugglega búin að nefna það við ykkur að við
vorum að auglýsa fisk í gegnum Internetið í Bandaríkjunum og það var bara já, leggjum áherslu
á að allt þetta fari til kvenfólksins af því að þær eru mun líklegri til að kaupa í matinn. Þær
ákveða hvað á að að kaupa í matinn. Ég veit ekki hvað það er en það er bara einhvernveginn.
Fólk er bara búið að sjá að allir sem eru konur eru miklu meira til í að kaupa, prófa þetta, kaupa
þetta. Ég veit ekki hversu oft ég hef komið heim og mamma kom bara eitthvað já ég keypti þetta
og ég bara afhverju keyptir þú þetta? Æjj þetta var bara í auglýsingu og mér langar bara að prófa
það og ég bara auðvitað. Rizza hlær. Þannig þetta er svolítið svona já. Það er rosa fyndið hvað
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karlmenn eru samt bara svona, sjá þetta og síðan bara já ókei kúl og pæla ekkert í þessu en
kannski fjórum mánuðum seinna þá, jú heyrðu bíddu ég ætla að kaupa þetta. Það þarf samt
eitthvernveginn að tengja samt við þá. Eins og bróðir minn hann, ég veit ekki hversu mikið af
prótin „powder“ hann hefur prufað af því að það er eitthvað sem að hann er til í að prófa, það er
svoleiðis auglýsing sem hann fær, en það er samt svona hann gerir það ekki jafn hratt og móðir
mín ákveður að kaupa einhverja nýja tegund af hrísgrjónum eða eitthvað. Rizza hlær.
(35:38-35:56) Þorsteinn: Spurning um svona eins og svona krísu eins og er í dag í
þjóðfélaginu, útaf þessarri Coronu veiru. Hafa svona krísur, þegar fólk er neytt til þess að vera
meira inni, hefur það áhrif á efirspurn fyrirtækjanna til að auglýsa gegnum áhrifavalda eða
auglýsa með áhrifavöldum?
(35:57-36:51) Rizza: Svona bæði og, það fer svolítið eftir vörunni. Ég hef tekið eftir að reyna að
finna leið til að nálgast fólkið án þess að áhrifavaldurinn sýni að fara út í búð og kaupa eitthvað.
Núna er voða mikið af djús og allskonar svona hlutum svona matvöru. Það er rosa mikið núna
komið til okkar til að reyna að finna leið hvernig við getum selt fólki þetta án þess að þau þurfi
endilega að fara út í búð að sjá þetta. Þannig að það er enginn allavega að kaupa eða leitast eftir
því að selja nýjan síma eða eitthvað svoleiðis, allavega ekki í gegnum áhrifavalda akkúrat núna.
Það er miklu meira svona, hvernig getum við sýnt fólki að fara á Nettó og fara á Heimkaup og
kaupa matvörur og fá sent heim til sín. Það er rosa mikið hvað fólk er að leitast eftir akkúrat
núna.
(36:52-36:54) Þorsteinn: Þannig að netverslanir verða svolítið áberandi í svona krísum í
rauninni?
(36:55-37:30) Rizza: Svoldið mikið, já sem er alveg. Þeir hefðu getað vera miklu meira áberandi
fyrir en einhvernveginn fatta þau núna, já okei. Allir heima. Hvernig getum við auglýst okkur
betur? Getum við fengið áhrifavalda til þess að sýna að fara inn á síðuna okkar og sína hvernig
að þau velja hvernig síðan virkar og velja þetta og þetta og fá það síðan beint heim til sín. Það er
svolítið mikið núna í gangi og síðan er líka mikið af fyrirtækjum sem hafa ekki verið með
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netverslun að koma með netverslun núna af því að þau sjá að þetta sé að fara að virka, að þetta
virki miklu betur í svona krísu, það eru allir heima.
(37:31-37:43) Þorsteinn: En svona almennt, fyrir utan svona krísur. Hvernig fyrirtæki eru að
leita í að auglýsa á samfélagsmiðlum, eru það þjónustufyrirtæki eða heildsölur eða netverslanir
eða?
(37:44-38:39) Rizza: Við vinnum rosa mikið með „fast consumer goods“. Nocco og KFC. Við
vinnum rosa mikið með svoleiðis vörumerki, Te og kaffi, Kaffitár. Svo höfum við unnið líka
með fataverslanir, það er bara ekki jafn vinsælt og að auglýsa eitthvað til að borða, ég veit ekki.
Mér finnst mjög fyndið hvernig fólk er rosa mikið, ég ætla að smakka þennan af því að þessi var
eitthvað að tala um þennan á samfélasmiðlunum. Ég veit ekki hvað það er en það er bara, það
gengur miklu betur að auglýsa matvöru, gengur allavega miklu betur en að auglýsa eitthvað
annað. Það er bara hjá okkur, ég veit ekki alveg hvað það er en það er bara í gegnum hvernig
Ghostlamp nær betur til með matvöru og svona „fast consumer goods“.
(38:40-38:46) Þorsteinn: Eru það þá í rauninni veitingastaðir og þá heildsölur með matvörur
sem að eru mest að leita í samfélagsmiðla?
(38:47-39:58) Rizza: Já. Við vinnum með heildsölur sem eru að selja í búðum og fá áhrifavald
til þess að fara í þessar búðir og kaupa þessa vöru. Það einhvernveginn hefur gengið miklu betur
en að auglýsa netverslun eða fataverslun sem selur föt á netinu. Það einhvernveginn, veit ekki
alveg af hverju, það er bara vinsælla hér á Íslandi. Allavega í gegnum okkur er það vinsælla en
kannski hjá öðrum hafa önnur fyrirtæki talað við áhrifavald bara persónulega og náð að selja
vöruna sína þannig. Fataverslanir, ryksugu.. einhvernveginn svoleiðis. Maður þarf svolítið að
skoða hvað hentar miklu meira að auglýsa áhrifavalda séð „mass macro influincing marketing“
með miklu, litlu áhrifavaldanna, en margir og þá er betra að auglýsa þessar litlu vörur frá
heildsölum og fara, farðu inn í þessa búð og keyptu þetta, ekki þetta heldur þetta. Rizza hlær. Já,
svona það sem við höfum tekið eftir.
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(39:59-40:14) Þorsteinn: En heilt yfir séð eru þessir aðilar þá að leita meira af beinni sölu í
gegnum póstana, þá með svona linkum þar sem fólk getur skráð sig kannski eða keypt í gegnum
stöðufærsluna eru þeir meira að leita eftir umtali um vöruna eða þjónustuna?
(40:16-41:24) Rizza: Sko meira í umtal og um þjónustu og hvernig þjónustan er og hvernig
varan er. Það er rosa mikið, hjá okkur er umtal en við erum alveg opin fyrir því að gera herferð
þar sem að þú ert með, farðu þangað og keyptu þetta, en það gengur bara miklu betur að hafa
umræður, það er eiginlega bara þannig. Það er, þú þarft að tala um vöruna til þess að
einhvernveginn hún muni seljast. Þannig að við höfum tekið eftir því að það kemur eiginlega
engin sala fyrr en svona þremur mánuðum eftir og fyrirtækin hafa sagt það líka, geggjað að hafa
svona „buzz, þá er ég að tala um þessa vöru í mánuð, geggjað og síðan kemur bara salan bara
„boom“ þremur mánuðum seinna. Það er það sem við höfum tekið eftir og það er það sem við
leggjum mestu áhersluna á. Við seljum umræðu. Ghostlamp selur umræður um vöruna frekar en
beinar sölur. Við getum aldrei „guaranterað“ að við munum auka söluna um 300%. Það er ekki
hægt að skoða það, ekki í gegnum áhrifavalda.
(41:25) Þorsteinn: Okei.
(41:26-41:30) Jóna: Næst ætlum við að spyrja um spurningar um niðurstöðu könnunarinnar.
(41:31-41:36) Rizza: Já, ég náði ekki að fara í gegnum þær en ég sá fyrstu. Rizza hlær.
(41:37-41:49) Jóna: Okei. Fyrsta hérna sem við spurðum um. Við lögðum fram spurningu sem
hljómar: ” Ég ber almennt mikið traust til áhrifavalda”. Meirihluti þeirra sem svöruðu voru á
móti eða tóku ekki afstöðu. Hví telur þú að svo sé?
(41:50-42:24) Rizza: Rizza hugsar. Ég veit það bara alls ekki af hverju en eina sem ég segi er að
þetta er rosa mikið eitthvað sem sýjast inn í undirmeðvitunina. Þú ert ekki að pæla endilega í að
þú treystir áhrifavaldinum fyrr en svona þremur mánuðum seinna þegar þú ert að skoða vöruna
aftur. Sérstaklega þau sem tóku ekki afstöðu, þau eru örugglega meðvituð um það að þau vita
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ekki alveg hvað þau senda á netinu en þú ert bara ekki að pæla í hvort að trúveruleikinn sé til
staðar fyrr enn kannski seinna þegar þú allt í einu rekst á vöruna sjálf.
(42:27-42:57) Jóna: Við spurðum líkaum tengingu fylgjanda við áhrifavalda. Einungis 12%
svöruðu því játandi að þau tengdu mikið við áhrifavalda. Mjög ósammála voru 23% og
ósammála og hvorki né skiptust jafnt, eða 34%. Afhverju telur þú að meirihluti svarenda eða
57% eru mjög ósammála eða ósammála um að þeir tengi við áhrifavalda og er það í samræmi
við það sem þú sérð í þinni vinnu?
(42-58-44:06) Rizza: Ekki í samræmi við það en ég held að það sé líka bara, kannski ertu bara að
spyrja fólk sem er að fylgja áhrifavaldi sem teljur sig ekki vera áhrifavaldur. Það er rosa mikið af
fólki sem eru að fylgja allskonar fólki og sumt af þessu liði vita ekki að þau séu áhrifavaldar án
þess að pæla í því og það er svolítið svona, ég skil alveg að þau halda að þetta sé ekki
áhrifavaldur engin tenging en eitthvernveginn er þetta allavega ekki það sem við höfum
upplifað.Við höfum upplifað að fólk hefur mikla meira tengingu við áhrifavalda og maður sér
líka allavega, ef þetta er áhrifavaldur sem er með ákveðinn markhóp, til dæmis „travel
influencers“. Fólkið þeirra, þau treysta algjörlega upp á þennan áhrifavald og sýna ferðalög og
sýna „travel tips“.Þannig kannski er þessi fylgjandi ekki endilega að fylgja áhrifavaldi útaf
þessum ástæðum en mögulega frá allt öðrum ástæðum. Það er svolítið svona rosa
persónubundið hvað varðar þessa spurningu.
(44:07-44:38) Þorsteinn: Við erum líka með spurningu. Þegar við spurðum fólk hvort að það
skipti miklu máli að áhrifavaldar séu virkir í að svara kommentum, semsagt athugasemdum við
pósta. Þá voru 26% sammála eða mjög sammála á meðan 42% voru ósammála eða mjög
ósammála það er að þau þóttu ekki skipta máli að áhrifavaldir séu virkir í að svara
athugasemdum. Hver er þín skoðun á þessum niðurstöðum og hafið þið verið að líta til þess
hversu virkir áhrifavaldar eru að svara kommentum?
(44:40-45:04) Rizza: Við höfum ekki litið til þess hversu virkir þeir eru en ég held að það sé, ég
veit ekki hvað það getur verið, en við allaveganna skoðum það ekki. Við tökum það ekki í okkar
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„account“ heldur meira bara svona hvernig þú ert að segja söguna frá þér á „story“. Ef það kemur
svona þessi spurði mig þetta, þá bara ókei það er góður plús, ekkert sem við erum endilega að
leitast eftir.
(45:06-45:37) Jóna: Okei hérna var spurt um. Jóna endurorðar. Þegar spurt var um traust á
kostuðum stöðufærslum á móti stöðufærslum frá fyrirtækjum á samfélagsmiðlum, þá svöruðu
21% því að þeir treystu frekar kostuðum stöðufærslum en meirihlutinn, eða 43% svöruðu því til
að þeir treystu ekki kostuðum stöðufærslum frekar en stöðufærslum frá fyrirtækjum. Þetta er
eitthvað sem við komum smá í áðan. Jóna og Rizza hlægja. Hver er þín skoðun af trausti til
kostaðra stöðufærsla?
(45:39-46:11) Rizza: Ég bara veit það ekki. Mér finnst mjög áhugavert að þeir treystu ekki
kostuðum stöðurfærslum áhrifavalda, mér finnst það mjög áhugavert. Ég hef ekki tekið eftir því.
Það er miklu meiri hreyfing hjá áhrifavöldum en á.stöðufærslum hjá fyrirtækjum þannig mér
finnst það mjög áhugaverð spurning og mjög áhugaverð svörun. Rizza hlær. Þetta er ekki
eitthvað sem að við höfum upplifað allavega.
(46:11-46:55) Jóna: Okei. Einnig var spurt um eftirfarandi: : “Það að áhrifavaldur fái greitt fyrir
kostaða stöðufærslu hefur neikvæð áhrif á vilja minn til að kaupa þá vöru”. Skiptust svörin mjög
jafnt í sammála, ósammála eða hvorki né. Einnig þegar spurt var um hvort að það að
áhrifavaldur setji inn kostaða stöðufærslu leiði til þess að fylgjendur finnist þeir fjarlægjast
hann, voru svörin mjög svipuð eða 29% sammála eða mjög sammála, 37% ósammála eða mjög
ósammála og 34% tóku ekki afstöðu. Finnst þér áhrifavaldar missa traust fylgjenda sinna við að
kynna kostaða stöðufærslu?
(46:57-48:08) Rizza: Klárlega, þeir gera þetta mjög oft, klárlega. Ef ég sem bara fylgjandi
einhvers áhrifavalds og sé kostaða færslu fimm daga í röð þá er ég bara eitthvað nei okei, nú
ertu aðeins of „desperate“ einhvernveginn en ef þú vilt gera þetta einhvernveginn svona,
fyrirtæki og áhrifavaldur vinna saman í að gera þetta ekki svo mikið í einu þá myndi ég segja að
það myndi byggja traust mun betur. Við ráðleggjum. Það hafa komið fyrirtæki til okkar og sagt,
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herferðin gekk geðveikt vel, gerum þetta aftur bara helst strax og við bara eitthvað nei, við
ætlum að gera þetta eftir þrjá mánuði en ekki akkúrat strax. Svo margir vilja bara svona „back to
back“ og við höfum prufað það, við höfum bara okei, við skulum hlusta á þig, prufum það og
sýnum bara að tölurnar fara bara minnkandi en um leið og við færum þessar herferðir með
ákveðnu millibili þá haldast þau svolítið jafnt. Fattið þið. Þannig ég skil alveg ef þið segið að það
minnki traustið en það er örugglega pottþétt af því að áhrifavaldurinn sem þau eru að fylgja er
stöðugt að auglýsa eitthvað. Það er svolítið svona. Ég myndi segja að það spili inn í.
(48:09-) Jóna: Okei.
(48:10-48:48) Þorsteinn: En svo hérna, Spurning sem kom okkur á óvart. 43% að þeim sem
keyptu vöru sem að áhrifavaldur hefur mælt með, semsagt 43% hafa keypt vöru sem að
áhrifavaldur hefur mælt með en aðeins 16% hökuðu við að hafa keypt vöru í gegnum kostaða
stöðufærslu hjá áhrifavaldi. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðast fylgjendur síður velja að
kaupa vöru sem er kostuð stöðufærsla. Jafnframt þegar að spurt var um hvort að kostaða
stöðurfæslan hefði orðið til þess að fylgjendur hafa keypt vöruna svörðu 64% því neitandi á
meðan aðeins 36% svöruðu játandi. Hver er þín afstaða til þessarar niðustöðu ?
(48:50-50:16) Rizza: Já. Er þetta fólk að kaupa bara vöru um leið eða ert þú að kaupa vöruna
seinna án þess að þú fattir að hafa keypt vöruna. Mér finnst það spila rosa mikið inn í. Er fólk að
hugsa þegar þau svara þessarri spurningu, okei, ég sá þessa auglýsingu en ég keypti hana ekki
þegar þessi auglýsing kom, en svo bara líða tveir, þrír, fjórir mánuðir og þú sérð þessa vöru og
kannski vinkona þín búin að segja þér frá þessu, kannski vinkona vinkonu þinnar búin að segja
þér frá þessu eða vinur vina þinna sem hafa séð hana hjá áhrifavaldi og búin að vera að nota
þessa vöru, svo sérðu þetta og bara eitthvað, ég ætla að prófa þetta því vinkona mín sagði mér
frá þessu en það er svona óbein afleiðing af kostaðri færslu. Þannig ég skil þegar þau segja nei,
nei ég kaupi ekki svona. Rizza hlær. Ég þekki svo marga sem að segja þetta og svo er ég bara
eitthvað, ókei förum til baka, rekjum þessar slóðir sem þú segir afhverju þú segir nei og þá fattar
þú bara „omg“, okei. Ég held að það sé líka bara hugsunarháttur sé ekki alveg beint fólk sem að
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myndi hugsa, tengja þessa tengingu á milli. Þetta er það sem áhrifavalda markaðssetningin sýnir
rosa mikið, er að byggja umtal og svo fara þau sterkust til fylgjenda þeirra og prófa þessa vöru
sem dreifir þeim síðan í sína hópa og síðan á endanum kemur manneskjan sem sagði nei.
(50:17-50:24) Þorsteinn: Þannig það er svolítið svona, þannig svona biðtíminn eftir að þetta
byrjar að virka í undirmeðvitundinni gæti verið ástæða þessarra niðurstaðna?
(50:25) Rizza: Já.
(50:27-50:30) Jóna: Er biðtíminn yfirleitt þrír mánuðir eða svona, mætti segja?
(50:31-51:15) Rizza: Mætti segja að jafnaði væru það þrír mánuðir allaveganna það sem við
höfum tekið eftir, það er svona. Líka bara hvernig við höfum svona tímasett vörur, auglýsingar,
„micro“ áhrifavaldar aðallega svona auglýsingar þá er þetta svona okei, þrjá mánuði. Við
skoðum það rosa mikið og það er alveg svona að sýna að það sé svolítið þrír mánuðir. Þrír til
fjórir. Tveir er svolítið svona bíddu, þessi auglýsing var um daginn. Sérstaklega þegar það er
áhrifavaldur að segja frá þessu, þá þarftu bara bíddu „what“, þú varst að tala um þetta bara fyrir
mánuði. Það er einhvernveginn aðeins meira endað í minningunni en um leið og það eru komnir
fjórir þá er þetta komið í þínu nærumhverfi en ekki í gegnum áhrifavaldinn.
(51:16-51:43) Þorsteinn: Okei. Það eru semsagt tvær spurningar eftir hjá okkur sem við erum
allaveganna með svona fastar og það er að 59% svöruðu því neitandi að þeir myndu kaupa vöru
sem auglýst væri í kostaðri stöðufærslu þótt hún væri dýrari en sambærileg vara
samkeppnisaðila. 11% svöruðu því játandi. Getur þú gefið okkur innsýn í þína reynslu varðandi
þetta?
(51:45-51:49) Rizza: Ég er ekki alveg að skilja, hvað meinar þú með dýrari.
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(51:50-52:15) Þorsteinn: Í rauninni að það að þeir sáu vöru í stöðufærslu hjá áhrifavaldi sem var
dýrari en vara samkeppnisaðilans þá leita þau frekar ekki í hana heldur leita þeir í ódýrari
vöruna sem er eins í rauninni. Þannig að 11% svöruðu því að þau myndu kaupa dýrari vöruna
þegar hún er auglýst í stöðufærslu.
(52:16-52:56) Rizza: En tengist það samt ekki svolítið fjárhag fólksins frekar en hvort að
áhrifavaldurinn sé að auglýsa það vel eða ekki? Af því ég hef líka gert þetta sko. Rizza hlær. Bara
sem ég sjálf hef tekið eftir, förðunarblogg eru að tala um þessa vöru svo sé ég aðra vöru og þau
segja að þetta sé líka svipað og þessi dýrari vara en ég hef þá frekar prófað hina vöruna og það
er bara, ég myndi segja að það sé fjárhagurinn sem spilar svolítið inn í, ekkert endilega að
auglýsingin hafi áhrif á þetta tiltekna mál.
(52:57-53:09) Jóna: Það voru líka meiri parturinn eða allavega flestir sem voru á aldrinum 19-24
ára. Það voru flestir þar. Einmitt eins og þú segir það getur spilað dálítið mikið inn í,
fjárhagurinn.
(53:10-53:12) Rizza: Já, einmitt.

(53:13-53:35) Jóna: Hérna voru við líka með eina spurningu. Þegar spurt var um hvort kostuð
stöðufærsla væri til þess að fylgjendur töluðu um vöruna við aðra svöruðu 34% því játandi á
meðan að 39% svöruðu því neitandi. 28% tóku ekki afstöðu. Telur þú þessa niðurstöðu vera í
samræmi við almennt auglýsingagildi kostaðra stöðufærslna?
(53:37-54:30) Rizza: Já, ég myndi segja það. Þetta er svolítið svona jafnt, fólk að tala um þetta
og fólk ekki að tala um þetta og fólk sem bara neitar að segja, taka afstöðu. Mér finnst það sýna
rosalega mikið hvernig þetta er sko. En svo er rosa mikið, 2/3 af því sem við erum að auglýsa fer
í fólkið í kringum þig. Auglýsing kemur og síðan kemur umtal og svo einhvernveginn kemst hún
inn í þitt nærumhverfi. Það er einmitt svo stór hluti sem auglýsingar geta ekki endilega komist
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að, náð tengingu. Með áhrifavalda markaðssetningu komumst við aðeins nær í þennan hluta en
þetta er samt svo stór hluti sem að enginn hefur í rauninni getu til að stjórna og það sýnir alveg
einmitt, þessar prósentur sýna einmitt það.
(54:31-54:47) Þorsteinn: Hvernig finnst þér bara almennt séð þegar fólk/einstaklingar heyra í
rauninni orðið áhrifavaldur, telur þú að fólk sé að leggja jákvæða, líta á þetta hugtak sem
jákvæðum augum eða með neikvæðum augum?
(54:49-56:01) Rizza: Ég held að það sé svolítið bara rosa mikið svona 50/50. Af því að það fer
einhvernveginn eftir. Tæknivilla á sér stað. Þarna eruð þið, ókei. Rizza hlær. Já, við fáum svolítið
mikið svona jákvæð og neikvæð gagnvart þessu hugtaki, rosa mikið, samt svona aðallega frá
eldri kynslóðinni sem eru, þetta er nýtt og þau þora ekki endilega að prufa það og þá svona ohh,
þetta er áhrifavaldur, þetta er bara eitt af þessu fólki sem er að senda þeim persónuleg
skilaboð: Hey hérna, ég væri til í að búa til efni fyrir þig ef þú gefur mér þína vöru, og sem við
skiljum en við reynum alltaf að ekki einmitt að bjóða þessu liði af því að einmitt þetta eru
áhrifavaldar sem eru kannski ekki endilega tengd sínum fylgjendahóp eða geta gert þetta nógu
vel af því að þau eru bara að leitast eftir fríu stöffi. Þannig að við erum að reyna náttúrulega að
stýra þessu þannig að þetta sé bara jákvæður hlutur og að áhrifavaldur sé bara orðinn þinn
miðill sem fyrirtæki geta notað en ekki bara eitthvað sníkjudýr.
(56:02-56:17) Jóna: Nákvæmlega. Ég er líka með eina spurningu hérna. Hvaða aldursbil ertu að
leita til þegar er verið að auglýsa á Instagram, hvaða fylgjendahóp ertu að reyna að ná til, hvaða
aldurbil?
(56:19-56:23) Rizza: Fyrir eitthverja vöru eða bara ég að þarna. Rizza hlær.
(56:25-56:27) Jóna: Já, fyrir eitthverja vöru sem þú ert að auglýsa.
(56:28-57:49) Rizza: Já það er svoítið svona fólkið „millenios“ það er svolítið 23-35 held ég að
það sé, sé „millenios generation“ sem við skoðum rosa mikið af því að þetta er fólkið sko, þetta
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er einmitt fólkið sem er að hætta í skóla og eru búnir með skóla, útskrifaðir eða eitthvað og eru
svona að stíga fæti í vinnumarkaðinn og fá sinn pening inn sjálf og geta ráðstafað honum sjálf,
fattið þið? Þetta er einmitt fólkið sem að við skoðum rosa mikið, vitum að muni skoða og skoða
aðra áhrifavalda til að sjá hvort þessi vara, eru allir að segja sömu eða er mismunandi um þessa
vöru og það er einmitt þessi hópur sem er miklu meira áberandi hvað varðar þetta, hvað er
svona já. Við leggjum mestu áhersluna á þau. En yngra fólkið það er svolítið svona, það er
erfiðara af því að þau eru ekki endilega að afla sinna eigin peninga. Þetta er kannski ekki þeirra
peningur sem fara í þetta, þau þurfa að fá leyfi frá foreldrum, þannig að við leggjum mestu
áhersluna á 23-35 og svo bara fer eftir vöru hvort að þarf að leggja áherslu upp eða niður en
þetta er svona „general“. Allar herferðir sem að þau hafa farið í gegnum okkur eru „general“,
þessi aldursbil.
(57:50-57:53) Þorsteinn: Ég held að það sé ekki meira.
(57:54-57:59) Jóna: Nei, ég held að það séu ekki fleiri spurningar.
(58:00-58:04) Rizza: Nei en ég vona allavega að ég hafi hjálpað ykkur eitthvað með þessar
spurningar.
(58:05-58:16) Jóna: Þetta var bara frábært, frábær innsýn. Við vildum spyrja þig að lokum hvort
að við megum fá leyfi til að hafa gögnin þín opinber fyrir almenningi í ritgerðinni, eða viltu hafa
þau læst?
(58:17-58:20) Rizza: Ég veit ekki hvað þetta þýðir. Rizza hlær.
(58:21-58:25) Jóna: Hvort að við megum hafa ritgerðina opna eða hvort við þurfum að hafa
hana læsta?
(58:26-58:58) Rizza: Nei, ég held að þið þurfið allavega, ég held allavega að ég hafi ekki sagt
neitt sem fer illa í fólk sko. Rizza hlær. Þannig að þið megið alveg hafa hana opna mín vegna. En
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þetta er náttúrulega líka bara mín skoðun og reynsla í þessum bransa og svo eru allir aðrir með
sína reynslu og sínar upplifanir, eins og ég segi rosa persónubundið og ég get alveg svarað því ef
einhver spyr mig bara hey, afhverju sagðir þú þetta og þá er ég bara, þetta er bara mín reynsla á
hlutunum, bara okei.
(58:59) Jóna: Nákvæmlega.
(59:00-59:31) Rizza: Og svona sem manneskja sem er að vinna við bæði miðla, bæði áhrifa
markaðssetningu og svo venjulega staðlaða, þá er þetta svolítið víð „personal experience“
eitthvernveginn. Ég er búin að vera svo mikið í enskunni, ég er bara alveg týnd í íslenskunni,
„sorry“ sko. Rizza hlær. Hún var nú betri en þegar maður er búin að taka nokkur símtöl á ensku
og svo tekur maður íslenskuna og maður er bara já það er oft svona á Íslandi.
(59:32-59:52) Þorsteinn: Ein spurning sem að mér datt í hug akkúrat núna, það er varðandi
áhrifavalda. Þegar þú ert með íslenska vöru og ert að fá áhrifavald til þess að auglýsa hana en
áhrifavaldurinn er að pósta í rauninni á ensku, póstar öllu á ensku. Er það að hafa einhver áhrif
eða skiptir það í rauninni engu máli hvaða tungumál hann notar?
(59:53-1:00:49) Rizza: Það hefur ekki mikil áhrif. Aðallega af því að við sjáum alveg hverjir eru
að likea, hvaðan þau koma. Þetta eru Íslendingar en okkur finnst samt mjög áhugavert þegar
fólk ákveður að skrifa á ensku þegar verið er að auglýsa íslenska vöru. Sérstaklega þegar að
maður er með meiri fylgjendahóp á Íslandi en öðrum löndum. Ég veit ekki hvað þau eru að
reyna að gera en við höfum oft verið bara, afhverju ertu í ensku, alveg ha, en það hefur allavega
ekki mikil áhrif nema þá ef fyrirtækið kemur með eitthverja athugasemd á það þá biðjum við
alltaf áhrifavaldinn um að breyta textanum yfir á íslensku eða bæta íslenskunni við en frá okkar
sýn hefur það ekki mikil eða lítil áhrif á hvort varan selst eða ekki.
(1:00:51-1:00:53) Jóna: Það er áhugavert að vita það.
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(1:00:54-1:01:16) Rizza: Já líka bara af því að ef þú ert með opinn Instagram síðu og þá eru öllin
gögnin þín svolítið „ out in a bout“ og við sjáum bara hvaða fylgjendahópur er að læka og
hvaðan þau eru svona semí „located“ miðað við bara svona tungumálum þá eru þetta oftast
Íslendingar og þótt þú sért að skrifa íslensku þá ertu bara, þá bara, njóttu þín, alveg. Rizza hlær.
(1:01:17-1:01:29) Jóna: Það er líka ein spurning sem að mér datt í hug. Hvenær er best fyrir
Íslendinga, eða ykkur áhrifavalda að pósta stöðufærslum á Instagram á íslenskum tíma?
(1:01:31-1:02:04) Rizza: Ég myndi segja að þetta sé, þú þarft dálítið að hugsa þú sjálfur hvenær
ég kíki á símann minn. Þú ert að kíkja á símann þinn á morgnanna, þú ert að kíkja á hann í
hádeginu og þú ert að kíkja á hann eftir vinnu, eru svona mestu tímarnir. Þú eyðir meira tíma á
þessum þremur tímum og svo rétt áður en þú ferð að sofa er líka oft eyðir oft fólk svona
klukkutíma í símanum sínum. Þannig að það er oft þessar fjórar tímasetningar, svona „cirka
about“ besti tíminn til að pósta eitthverju á internetinu.
(1:02:05) Jóna: Okei.
(1:02:06-1:02:49) Rizza: Ekki nema fólk er að vinna en í hléum bara ef þú hugsar, okei það er
eitthver pottþétt í hléi þá ætla ég að pósta núna eða hey ég er í hléi, ég ætla að pósta eitthverju
núna útaf því að það er örugglega fleiri en ég líka í hléi. Rizza hlær. Við höfum séð það að það
allavega „likein“ koma miklu hraðar þannig upp ef þú póstar á cirka hvenær sem þessir fjórir
tímar hvort sem það er af þessum fjórum tímum, það skiptir rosa litlu máli en við sjáum að þau
koma hraðar inn en ef þú ert að pósta mitt á milli þeirra, þú ert upptekin að elda, þú ert
upptekin að fá þér kvöldmat eða upptekin að koma þér í skólann þinn, vinna, það er svona,
upptekin í umferðinni þannig að það er bara þessir fjórir tímar eru svolítið svona góðir.
(1:02:51-1:02:56) Jóna: Já, þetta var frábært, frábært viðtal. Takk fyrir að koma með þína sýn
inn í þetta.
(1:02:57-1:03:05) Rizza: Já, bara minnsta málið. Mér finnst bara leiðinlegt hvað ég var lengi að
svara ykkur, það er búið að vera mjög mikið að gera. Rizza hlær.
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(1:03:06-1:03:12) Þorsteinn: Allt í góðu en bara takk fyrir að gefa þér tíma í þetta og fyrir
aðstoðina.
(1:03:13-1:03:19) Rizza: Já síðan bara ef það er eitthvað þá bara endilega sendiði bara póst og
ég geri mitt besta að svara ykkur.
(1:03:20-1:03:21) Jóna: Takk kærlega fyrir það.
(1:03:22-1:03:31) Rizza: Heyrðu, vona að þið hafið það gott og passið bara að, farið varlega í
þessu ástandi sem allir eru í.
(1:03:32-1:03:35) Jóna: Við látum þig síðan vita þegar ritgerðin er tilbúin.
(1:03:36-1:03:39) Rizza: Endilega. Það verður gaman að fá að skoða hana. Rizza hlær.
(1:03:40-1:03:46) Jóna, Rizza og Þorsteinn: Takk fyrir. Bæ.
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