
 

 

 

BSc í viðskiptafræði 
 

 

Áhrif áhrifavalda á kauphegðun neytenda í 
gegnum Instagram 

 

 

 

 

 

Maí 2021 

Nafn nemanda: Halla Vigdís Hálfdánardóttir 

Kennitala: 080199-2529 

Nafn nemanda: Kolbrún Eik Óskarsdóttir 

Kennitala: 090798-3409 

Leiðbeinandi: Gabríela Rún Sigurðardóttir 



 2 

Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu 
Verkefni þetta hefur hingað til ekki verið lagt inn til samþykkis til prófgráðu, hvorki hérlendis né 

erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðra, nema þar sem annað kemur fram og þar 

vísað til skv. heimildaskráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og heimildaskrá. 

Með undirskrift minni staðfesti ég og samþykki að ég hafi lesið siðareglur og reglur Háskólans í 

Reykjavík um verkefnavinnu og skilji þær afleiðingar sem brot þessara reglna hafa í för með sér 

hvað varðar verkefni þetta. 

Dagsetning                        Kennitala                                            Undirskrift 

 14. maí 2021               080199-2529 

 14. maí 2021              090798-3409 

 

  



 3 

Útdráttur 
Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna áhrif áhrifavalda og auglýsinga þeirra á kauphegðun 

neytenda í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. Notkun samfélagsmiðla hefur aukist mikið 

undanfarin ár og nýta mörg íslensk fyrirtæki sér samfélagsmiðla þegar kemur að markaðssetningu. 

Þá er afar vinsælt nú til dags að fyrirtæki nýti sér áhrif og orðspor áhrifavalda í markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum til að auka vörumerkjavitund. 

 Framkvæmd var rannsókn þar sem spurningakönnun var lögð fyrir og birt á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Við gagnasöfnun var stuðst við sjálfvalið úrtak og fengust svör frá 

samtals 306 þátttakendum. Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að kanna hvort 

áhrifavaldar hafi áhrif á kauphegðun neytenda með auglýsingum í gegnum Instagram. Með 

spurningakönnuninni var einnig könnuð notkun þátttakenda á Instagram, hvert almennt viðhorf 

þeirra sé til auglýsinga áhrifavalda á miðlinum, ásamt því að kanna hvort þátttakendur hafi keypt 

vöru eða þjónustu eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að áhrifavaldar hafa jákvæð áhrif á kauphegðun 

neytenda með auglýsingum í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. Einnig leiddu niðurstöður í 

ljós að viðhorf neytenda til auglýsinga áhrifavalda á Instagram er mjög misjafnt. Jafnt hlutfall er á 

milli jákvæðs og neikvæðs viðhorfs neytenda. 

 

Lykilorð: Markaðssetning, stafræn markaðssetning, auglýsingar, umtal, samfélagsmiðlar, 

Instagram, áhrifavaldar, duldar auglýsingar, kauphegðun neytenda, kaupákvörðunarferli neytenda, 

áhrifaþættir kauphegðunar. 

 

  



 4 

Efnisyfirlit 

1	 Inngangur ................................................................................................................................. 9	

2	 Markaðssetning ...................................................................................................................... 10	

3	 Stafræn markaðssetning ......................................................................................................... 11	

3.1	 Auglýsingar .................................................................................................................... 12	

3.2	 Umtal .............................................................................................................................. 13	

3.3	 Rafrænt umtal ................................................................................................................. 14	

4	 Samfélagsmiðlar .................................................................................................................... 14	

4.1	 Instagram ........................................................................................................................ 15	

4.2	 Markaðssetning á samfélagsmiðlum .............................................................................. 15	

5	 Áhrifavaldar ........................................................................................................................... 16	

5.1	 Áhrifavaldamarkaðssetning ............................................................................................ 16	

5.2	 Duldar auglýsingar ......................................................................................................... 18	

6	 Kauphegðun neytenda ........................................................................................................... 19	

6.1	 Kaupákvörðunarferli neytenda ....................................................................................... 20	

6.1.1	 Uppgötvun á þörf .................................................................................................... 21	

6.1.2	 Upplýsingaleit ......................................................................................................... 21	

6.1.3	 Mat valkosta ............................................................................................................ 22	

6.1.4	 Vörukaup ................................................................................................................. 23	

6.1.5	 Eftirkaupaáhrif ........................................................................................................ 23	

7	 Áhrifaþættir kauphegðunar .................................................................................................... 24	

7.1	 Menningarlegir þættir ..................................................................................................... 24	

7.2	 Félagslegir þættir ............................................................................................................ 24	

7.3	 Persónulegir þættir ......................................................................................................... 25	

7.4	 Sálfræðilegir þættir ......................................................................................................... 26	



 5 

8	 Aðferðafræði .......................................................................................................................... 27	

8.1	 Aðferð ............................................................................................................................. 27	

8.2	 Þátttakendur .................................................................................................................... 27	

8.3	 Mælitæki ........................................................................................................................ 31	

8.4	 Framkvæmd .................................................................................................................... 32	

8.5	 Úrvinnsla og greining gagna .......................................................................................... 32	

9	 Niðurstöður ............................................................................................................................ 32	

10	 Umræður ................................................................................................................................ 50	

11	 Takmarkanir rannsóknar ........................................................................................................ 53	

12	 Frekari rannsóknir .................................................................................................................. 53	

13	 Lokaorð .................................................................................................................................. 54	

Heimildaskrá ................................................................................................................................. 55	

Viðauki A: Spurningakönnun ....................................................................................................... 60	

 

  



 6 

Myndaskrá 
Mynd 1: Hvert þátttakendur leita helst þegar þá vantar upplýsingar um vörur eða þjónustu ...... 33	

Mynd 2: Fjöldi þátttakenda með Instagram aðgang ..................................................................... 33	

Mynd 3: Notkun þátttakenda á Instagram að meðaltali daglega .................................................. 34	

Mynd 4: Fjöldi þátttakenda sem fylgir áhrifavöldum á Instagram .............................................. 35	

Mynd 5: Fjöldi þátttakenda sem fylgir áhrifavöldum á Instagram, eftir kynjahlutfalli ............... 35	

Mynd 6: Fjöldi áhrifavalda sem þátttakendur fylgja á Instagram ................................................ 36	

Mynd 7: Samanburður á notkun þátttakenda á Instagram að meðaltali daglega, og fjölda 

áhrifavalda sem þátttakendur fylgja á Instagram .......................................................................... 37	

Mynd 8: Ástæður þess að þátttakendur fylgja áhrifavöldum á Instagram ................................... 38	

Mynd 9: Hversu oft eða sjaldan þátttakendur sjá áhrifavalda auglýsa vörur eða þjónustu á 

Instagram ....................................................................................................................................... 39	

Mynd 10: Hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru því að auglýsingar áhrifavalda á 

Instagram hafi áhrif á kauphegðun þeirra ..................................................................................... 40	

Mynd 11: Samanburður á því hvort þátttakendur hafi kynnt sér betur eða keypt sér vöru eða 

þjónustu eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram ................................................... 41	

Mynd 12: Hvort þátttakendur hafi keypt sér vöru eða þjónustu eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa 

hana á Instagram, eftir aldursbili .................................................................................................. 42	

Mynd 13: Samanburður á því hversu oft á síðustu sex mánuðum þátttakendur höfðu farið inn á 

heimasíðu eða netverslun, eða keypt sér vöru eða þjónustu, eftir auglýsingu frá áhrifavaldi á 

Instagram ....................................................................................................................................... 43	

Mynd 14: Vörutegundir sem þátttakendur höfðu keypt sér á síðustu sex mánuðum eftir auglýsingu 

áhrifavalds á Instagram ................................................................................................................. 44	

Mynd 15: Upplifun þátttakenda á síðustu vöru eða þjónustu sem þeir keyptu eftir að hafa séð 

áhrifavald auglýsa hana á Instagram ............................................................................................. 45	

Mynd 16: Upplifun þátttakenda á síðustu vöru eða þjónustu sem þeir keyptu eftir að hafa séð 

áhrifavald auglýsa hana á Instagram, eftir kynjahlutfalli .............................................................. 46	

Mynd 17: Verð á síðustu vöru eða þjónustu sem þátttakendur keyptu ........................................ 47	

Mynd 18: Hversu líklegt eða ólíklegt þátttakendum finnst að þeir muni kaupa vöru eða þjónustu í 

framtíðinni sem áhrifavaldur auglýsti á Instagram ....................................................................... 48	



 7 

Mynd 19: Hversu líklegt eða ólíklegt þátttakendum finnst að þeir muni kaupa vöru eða þjónustu í 

framtíðinni sem áhrifavaldur auglýsti á Instagram, eftir kynjahlutfalli ........................................ 49	
 

  



 8 

Töfluskrá 

Tafla 1: Svarti kassinn (Kotler og Armstrong, 2017) .................................................................. 20	

Tafla 2: Kyn þátttakenda .............................................................................................................. 28	

Tafla 3: Aldur þátttakenda ........................................................................................................... 29	

Tafla 4: Staða þátttakenda ............................................................................................................ 29	

Tafla 5: Hæsta menntunarstig sem þátttakendur hafa lokið ......................................................... 30	

Tafla 6: Heildartekjur þátttakenda að meðaltali á mánuði eftir skatt ........................................... 31	

 

  



 9 

1 Inngangur 

Mikil þróun hefur verið í tækni síðustu áratugi. Með aukinni tækniþróun hafa skapast margar nýjar 

aðferðir og ný tækifæri sem starfsemi fyrirtækja getur nýtt sér. Þegar kemur að markaðssetningu 

fyrirtækja standa fyrirtæki frammi fyrir áskorun þess að skapa, miðla og skila verðmætum til 

viðskiptavina sinna. Með markaðssetningu þurfa fyrirtæki að huga að leiðum til að koma vöru 

og/eða þjónustu sinni á framfæri ásamt því að ná til rétts markhóps. Markaðssetningu er hægt að 

nýta á marga vegu og nýtist nútímatækni einstaklega vel til þess (Kotler og Keller, 2016). Mikil 

þróun hefur átt sér stað í markaðssetningu eftir tilkomu stafrænna miðla og hafa fyrirtæki nú til 

dags þurft að tileinka sér ákveðna stafræna markaðsstefnu til að vera í takt við þessa 

nútímavæðingu. Með tilkomu stafrænna miðla hafa samskipti milli fyrirtækja og viðskiptavina 

orðið auðveldari og öðruvísi tengsl skapast við viðskiptavininn (Clow og Baack, 2018; Chaffey og 

Ellis-Chadwick, 2012). Til að koma skilaboðum á framfæri til neytenda er m.a. notast við 

auglýsingar, en stafrænar auglýsingar fara hvað mest vaxandi og eru þær áhrifarík leið til að ná til 

neytenda nú til dags (Clow og Baack, 2018). 

Auglýsingar eru ekki það eina sem hefur áhrif á ákvarðanir neytenda, heldur getur margt 

annað spilað þar inn í, má þar nefna áhrifin sem fólk hefur á hvort annað, en þá er átt við umfjallanir 

og athugasemdir fólks. Með tilkomu samfélagsmiðla hefur umtal milli einstaklinga aukist 

verulega. Nú til dags tjáir fólk skoðanir sínar meira opinskátt en gert var hér á árum áður 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Samfélagsmiðlar hafa verið 

stór hluti rafræns umtals og hafa samfélagsmiðlar orðið öflugur upplýsingagjafi sem hefur áhrif á 

ákvarðanir neytenda um kaup á vöru og/eða þjónustu (Chu o.fl., 2020). 

Instagram er samfélagsmiðill sem hefur verið mikið notaður til markaðssetningar á vörum 

og þjónustu nú til dags. Í gegnum samfélagsmiðla er hægt að ná beint til neytenda á persónulegri 

hátt, þar sem tæknin sem notuð er einblínir á gagnasöfnun og greiningu markhóps (Jung, 2017). 

Áhrifavaldar einkenna markaðssetningu á Instagram en með tilkomu áhrifavalda varð til ný leið í 

markaðssetningu til að auglýsa og koma skilaboðum á framfæri til neytenda (Fredberg o.fl., 2011). 

Auglýsingar hafa gríðarlega mikil áhrif á kauphegðun neytenda og hafa fyrri rannsóknir sýnt fram 

á að auglýsingar á Instagram hafi mestu áhrifin, samanborið við aðra samfélagsmiðla (Smith, 

2020). 
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Kauphegðun neytenda felur í sér þær hugsanir og tilfinningar sem neytandi upplifir þegar 

kemur að því að kaupa vöru eða þjónustu (Peter og Olson 2010). Markaðsfólk fylgist vel með 

kauphegðun neytenda þar sem hún tekur stöðugum breytingum og margir þættir spila inn í og móta 

hana (Schiffman o.fl., 2013). Neytendur fara yfirleitt í gegnum fimm þrepa ferli þegar þeir kaupa 

vöru eða þjónustu. Þetta ferli er kallað kaupákvörðunarferli (e. consumer buying decision process), 

en það inniheldur eftirfarandi þrep: Uppgötvun á þörf, upplýsingaleit, mat valkosta, vörukaup og 

eftirkaupaáhrif. Kaupákvörðunarferlið byrjar í raun löngu áður en kaup eiga sér stað og halda 

einnig áfram eftir kaup (Kotler og Keller, 2016). Ýmsir þættir í umhverfi neytenda hafa áhrif á 

hugsanir, tilfinningar og hvernig neytandi hagar kaupum sínum (Peter og Olson, 2010). Þeir 

meginþættir sem hafa mestu áhrifin á kauphegðun neytenda eru menningarlegir, félagslegir, 

persónulegir og sálfræðilegir þættir (Kotler og Keller, 2016).  

Nokkar fyrri rannsóknir hafa bent til þess að áhrifavaldar á samfélagsmiðlum hafi áhrif á 

kauphegðun neytenda og þar má nefna rannsókn Młodkowska (2019). Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós að jákvætt umtal (e. word of mouth) frá áhrifavöldum á Instagram hafi 

jákvæð áhrif á kauphegðun neytenda. Út frá þessu hafa rannsakendur ákveðið að kanna betur áhrif 

áhrifavalda og auglýsinga þeirra á kauphegðun neytenda í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. 

Því leitast rannsakendur svara við rannsóknarspurningunni: Hafa áhrifavaldar jákvæð áhrif á 

kauphegðun neytenda með auglýsingum í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram? 

2 Markaðssetning 

Markaðssetning (e. marketing) snýst um að greina og koma til móts við þarfir fólks og 

samfélagsins á arðsaman hátt. Markaðssetning er stór hluti af starfsemi fyrirtækja og eru allar þær 

aðgerðir sem fyrirtæki standa frammi fyrir til að skapa, miðla og skila verðmætum til viðskiptavina 

og samfélagsins í heild. Með markaðssetningu vilja fyrirtæki koma vörum sínum og/eða þjónustu 

á framfæri. Því er mikilvægt að vita hver markhópurinn er, svo hægt sé að ná til réttu 

viðskiptavinanna, viðhalda þeim og vaxa með þeim til framtíðar (Kotler og Keller, 2016). Þar sem 

markaðurinn er stór snýst markaðssetning einnig um að geta komið til móts við þarfir og óskir 

viðskiptavina betur en samkeppnisaðilar (Jobber og Fahy, 2003).  

Markaðssetningu er hægt að nýta á marga mismunandi vegu og sérstaklega eftir mikla 

tækniþróun undanfarin ár sem hefur skapað nýjar aðferðir og tækifæri (Kotler og Keller, 2016). 
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3 Stafræn markaðssetning 

Með tilkomu internetsins og stafrænna miðla hefur mikil þróun átt sér stað hvað varðar 

markaðssetningu. Margt hefur tekið breytingum og þar á meðal hvernig einstaklingar og fyrirtæki 

eiga samskipti sín á milli (Clow og Baack, 2018). Stafræn markaðssetning (e. digital marketing) 

er frábrugðin hefðbundinni markaðssetningu á þann hátt að stuðst er við internetið og stafræna 

miðla (e. digital media) til að auðvelda samskipti og skapa tengsl við viðskiptavini. Stuðst er við 

stafræna miðla eins og vefsíður, sjónvarp, tölvupóst, snjallsíma og nýjastir eru samfélagsmiðlar 

(Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). Þetta má allt rekja aftur til ársins 1991 þegar fyrsta vefsíðan 

fór í loftið en nú til dags nota yfir 4,6 milljarðar manns internetið (Chaffey og Ellis-Chadwick, 

2012; Statista, 2021a). 

Stafræn markaðssetning hefur leitt til þess að mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vera í takt við 

tímann og tileinka sér ákveðna stafræna markaðsstefnu (e. digital marketing strategy). Þetta er gert 

í því skyni að fyrirtæki hafi betri skilning á þeim stafræna heimi sem við stöndum frammi fyrir í 

dag og viti hvaða stafrænu miðlar henti þeim best í sinni markaðssetningu (Chaffey og Ellis-

Chadwick, 2012). Stafrænir miðlar skiptast í þrjá flokka: Kostaðir miðlar (e. paid media), eigin 

miðlar (e. owned media) og áunnir miðlar (e. earned media). Kostaðir miðlar eru miðlar sem 

fyrirtæki greiðir fyrir til að ná til sem flestra neytenda. Kostaðir miðlar eru oftast 

sjónvarpsauglýsingar, auglýsingar á vefsíðum og samfélagsmiðlum, öðrum en í eigu fyrirtækisins, 

eða samningar við styrktaraðila (Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). Kostaða miðla reyna 

neytendur vanalega að hunsa eins mikið og þeir geta (Sammis o.fl., 2016). Eigin miðlar eru aftur 

á móti miðlar í eigu fyrirtækisins. Þetta eru eigin vefsíður, tölvupóstlistar, snjallsímaforrit eða 

samfélagsmiðlar þeirra. Að lokum eru það áunnir miðlar en þeir eru notaðir í þeim tilgangi að auka 

vörumerkjavitund (e. brand awareness) fyrirtækis. Helsti áunni miðillinn er umtal (e. word-of-

mouth). Umtal getur orðið til á ýmsa vegu en í dag er mjög vinsælt að nýta sér samfélagsmiðla og 

samstarf við áhrifavalda til að byggja upp umfjöllun og áhuga á vöru eða þjónustu fyrirtækis 

(Chaffey og Ellis-Chadwick, 2012). 

Með tilkomu stafrænnar markaðssetningar hefur nýting eigin miðla og áunnina miðla 

aukist til muna. Slíkir miðlar eru mun kostnaðarminni fyrir fyrirtæki heldur en kostaðir miðlar. 

Fyrirtæki geta einnig mælt árangur markaðssetningar sinnar mun betur ef þeir notast við eigin 

miðla og áunna miðla frekar en kostaða miðla (Sammis o.fl., 2016). 
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3.1 Auglýsingar 

Auglýsingar eru notaðar til að koma skilaboðum á framfæri í gegnum miðla (e. media) (Key og 

Czaplewski, 2017). Auglýsingar á netinu fara hvað mest vaxandi og er notkun þeirra mjög arðbær 

og áhrifarík leið til að ná til neytenda nú til dags (Clow og Baack, 2018). Fyrirtæki þurfa að byrja 

á því að skilgreina hvaða markhópa þau ætla að einblína á áður en farið er af stað í 

auglýsingaherferðir. Markmið auglýsingaherferðanna er að ná til sem flestra í markhópnum og 

hafa áhrif á markhópinn með sérsniðnum skilaboðum (Guðmundur Arnar Guðmundsson og 

Kristján Már Hauksson, 2009). Því er mikilvægt að fyrirtæki velji þá miðla sem eiga best við 

skilgreinda markhópinn þeirra til að koma skilaboðunum áleiðis. Margar leiðir eru í boði til að ná 

til neytenda en það er mismunandi hvaða leiðir henta best til að ná til ákveðinna markhópa (Key 

og Czaplewski, 2017). 

Helsti ókosturinn við auglýsingar á internetinu er að oft er erfitt er meta hvort neytendur 

séu í raun og veru að veita auglýsingunum athygli eða ekki. Neytendur veita auglýsingum minni 

athygli ef vafrainnihaldið (e. browsing contents) er þeim mikilvægara. Með vafrainnihaldi er átt 

við það sem neytendur eru að leitast eftir að skoða á netinu (Hsieh og Chen, 2011). Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að auglýsingar hafi mestu áhrifin á fólk þegar það sér þær í fyrsta sinn 

en hafi síðan minnkandi áhrif með hverri birtingu (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján 

Már Hauksson, 2009). Mikill vöxtur auglýsinga á internetinu hefur einnig þróað með sér fyrirbæri 

sem kallast auglýsingablindni (e. advertising/banner blindness). Það lýsir sér þannig að neytendur 

eru í raun blindir fyrir auglýsingum eða vefborðum. Neytendur líta framhjá auglýsingum ósjálfrátt 

og einblína einungis á efnið sem þeir ætluðu að skoða (Hsieh og Chen, 2011). Framkvæmd var 

rannsókn af InSkin árið 2016 um sýnileika, áhorf og eftirtekt birtra auglýsinga á netinu. Samkvæmt 

rannsókninni þurfa auglýsingar að birtast í að minnsta kosti 14 sekúndur til að skapa eftirtekt og 

vera minnistæðar. Í rannsókninni kom einnig í ljós að um 25% birtra auglýsinga fái aldrei áhorf 

og um 42% birtra auglýsinga fái aðeins áhorf í eina sekúndu eða minna. Helmingur vefborðans (e. 

banner) þarf að minnsta kosti að birtast í eina sekúndu til að teljast sem sýnileg birting. Staðsetning 

og stærð auglýsinga skiptir því miklu máli þar sem samkeppni um áhorf og eftirtekt er mikil 

(Birtingahúsið, 2016). Það fer í raun líka eftir því hvar fólk er statt í kaupákvörðunarferlinu, hversu 

mikil eftirtekt þeirra er við auglýsingum (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2009). 
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Auglýsingar eru ekki það eina sem getur haft áhrif á ákvarðanir neytenda heldur er margt annað 

sem getur spilað inn í og þar á meðal áhrif fólks á hvort annað. Með tilkomu internetsins og notkun 

samfélagsmiðla hafa umfjallanir og athugasemdir fólks aukist töluvert og eru mun sýnilegri. Áður 

fyrr myndaðist umtal (e. word of mouth) með persónulegum samræðum á milli fólks en með 

tilkomu samfélagsmiðla hefur umtal færst meira yfir í athugasemdakerfi (e. comments) 

samfélagsmiðla. Þar tjáir fólk sínar skoðanir opinskátt fyrir öðrum sem erfitt er að fjarlægja. Það 

sem hefur hvað mest áhrif á fólk nú til dags er einmitt umtal og samskipti fólks, hvort sem það er 

við fjölskyldu, vini, sölumenn eða einfaldlega í gegnum samfélagsmiðla (Guðmundur Arnar 

Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Fólk leitast oft frekar eftir skoðunum annarra um 

vörur eða þjónustu heldur en upplýsingum frá fyrirtækjunum sjálfum (Mangold og Faulds, 2009). 

3.2 Umtal 

Umtal (e. word of mouth) eru upplýsingar um vöru eða þjónustu sem einstaklingar bera sín á milli. 

Umtal hefur tilhneigingu til að vera áreiðanlegra en skilaboð sem einstaklingar fá frá hefðbundnum 

markaðsleiðum t.d. auglýsingum, vegna þess að með umtali fá þeir persónulegri upplýsingar frá 

öðrum einstaklingum (Solomon, 2019). Þrátt fyrir að auglýsingar byggi upp vörumerkjavitund, 

treysta neytendur oft á umtal þegar kemur að því að meta vöru eða þjónustu. Því meira jákvætt 

sem neytandi heyrir um vöruna eða þjónustuna í gegnum umtal, því líklegri er hann til að kaupa 

hana. Neytandi vegur neikvætt umtal mun þyngra en jákvætt umtal, þá sérstaklega þegar neytandi 

er í hugleiðingum um nýja vöru eða þjónustu (Solomon, 2019). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

neikvætt umtal hafi gríðarleg áhrif á viðhorf neytenda gagnvart vörum fyrirtækis, sem og að það 

dragi úr trúverðugleika auglýsinga fyrirtækja (Solomon, 2019). Einstaklingar taka þátt í umtali 

þegar þeir t.d. mæla með veitingastað eða segja frá lélegri þjónustu. Umtal er sérstaklega öflugt 

þegar neytandi er tiltölulega ókunnugur vöruflokknum, eða ef um nýja vöru er að ræða. Sumar 

atvinnugreinar treysta fyrst og fremst á umtal þegar kemur að því að laða að sér nýja viðskiptavini, 

t.d. læknar, endurskoðendur og lögfræðingar. Í mörgum tilfellum mæla neytendur með slíkri 

þjónustu til vina og fjölskyldu (Solomon, 2019) 
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3.3 Rafrænt umtal 

Internetið hefur þróað með sér rafrænt umtal (e. electronic word of mouth) og hafa 

samfélagsmiðlar verið stór hluti þeirrar þróunar (Clow og Baack, 2018). Með tilkomu stafrænna 

miðla og samfélagsmiðla hefur rafrænt umtal orðið öflugur upplýsingagjafi sem hefur áhrif á 

ákvarðanir um kaup (Chu o.fl., 2020). Með rafrænu umtali er átt við öll þau jákvæðu og neikvæðu 

ummæli sem koma frá hugsanlegum, raunverulegum og fyrrum viðskiptavinum, og eru ummælin 

aðgengileg fyrir fjölda fólks í gegnum netið. Helsti munurinn á umtali og rafrænu umtali er sá að 

um leið og rafrænt umtal birtist á netið mun það vera sjáanlegt í einhvern ákveðinn tíma, á meðan 

hefðbundið umtal hefur tilhneigingu til að lifa stutt (Dahl, 2018). Gagnvirkt eðli stafrænna miðla 

gerir einstaklingum kleift að gefa og leita upplýsinga um vöru eða þjónustu á mun einfaldari hátt 

en áður, og hafa þar með áhrif á kaupáform og neysluákvarðanir neytenda (Chu o.fl., 2020). Það 

má segja að samfélagsmiðlar hafi breytt umtali. Áður fyrr var umtal aðallega á milli fjölskyldu og 

vina en með tilkomu samfélagsmiðla eru bæði jákvæð og neikvæð ummæli um vörur eða þjónustu, 

sem ná til mun stærri hópa þar sem flestir eru ókunnugir hvor öðrum (Dahl, 2018).  

4 Samfélagsmiðlar 

Mikilvægur þáttur í stafrænni markaðssetningu eru samfélagsmiðlar (e. social media) (Kotler og 

Keller, 2016). Samfélagsmiðlar eru skilgreindir sem hvaða stafræna tól (e. digital tool) eða 

vettvangur (e. venue) sem gerir einstaklingum kleift að eiga samskipti sín á milli í gegnum 

internetið (Clow og Baack, 2018). Samfélagsmiðlar geta verið vefsíður eða forrit þar sem notendur 

deila texta, myndum, myndböndum, hljóðupptökum og fleira með öðrum notendum (Kotler og 

Keller, 2016).  

Notkun samfélagsmiðla hefur aukist mikið undanfarin ár og þá sérstaklega vegna aukinnar 

snjallsímavæðingar. Tilkoma samfélagsmiðla hefur gjörbreytt því hvernig einstaklingar eiga 

samskipti sín á milli, hvort sem það er við fjölskyldu, fyrirtæki eða ókunnunga aðila (Clow og 

Baack, 2018). Konur nota samfélagsmiðla almennt meira en karlar og eru um 42% einstaklinga 

sem nota fleiri en einn samfélagsmiðil. Instagram er meðal þeirra samfélagsmiðla sem eru hvað 

mest notaðir (Sammis o.fl., 2016; Clow og Baack, 2018).  
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4.1 Instagram 

Instagram er snjallsímaforrit og samskiptamiðill í eigu Facebook. Þar geta einstaklingar deilt 

myndum og myndböndum með öðrum notendum. Forritið kom út árið 2010 og naut ágætis 

vinsælda næstu árin en náði ekki hápunkti í vinsældum fyrr en í kringum árið 2018 (Clow og 

Baack, 2018). Í dag hefur Instagram yfir einn milljarð virkra notenda á mánuði og talið er að þeim 

muni fara fjölgandi á næstu árum (Statista, 2021b). Fólk á öllum aldri notar forritið en þó eru flestir 

notendur á aldrinum 18-34 ára eða samtals um 63% notenda (Statista, 2021c). Á Instagram gefur 

fólk hvort öðru innsýn inn í líf sitt óháð því hvort það þekkist eða ekki. Instagram hefur orðið mjög 

vinsælt meðal fyrirtækja til að koma vörumerkjum sínum á framfæri og í kringum árið 2016 voru 

um 95% smásala (e. retailers) að nýta sér forritið í markaðssetningu (Sammis o.fl, 2016). 

4.2 Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

Með tilkomu samfélagsmiðla varð til ný leið að markaðssetningu fyrir fyrirtæki. Markaðssetning 

á samfélagsmiðlum (e. social media marketing) felur í sér að nota samfélagsmiðla til að 

markaðssetja vöru, þjónustu, fyrirtæki eða vörumerki (Clow og Baack, 2018). Með auglýsingum 

á samfélagsmiðlum er hægt að ná beint til neytenda á mun persónulegri hátt þar sem notast er við 

tækni sem einblínir á gagnasöfnun og greiningu markhóps (Jung, 2017). Notendur samfélagsmiðla 

deila persónulegum upplýsingum um sig sem hægt er að nota þegar skilaboð eru sérsniðin til 

ákveðinna markhópa ásamt því að hægt er að fylgjast betur með hegðun neytenda (Curran o.fl., 

2011). 

Með notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu vilja fyrirtæki auka vörumerkjavitund 

fyrirtækisins. Fyrirtæki vilja byggja upp traust samband við fylgjendur sína sem leiðir til þess að 

þeir vilji eiga í viðskiptum við fyrirtækið til lengri tíma og kaupi vörur út frá auglýsingum (Arna 

Þorsteinsdóttir, e.d.). Mörg íslensk fyrirtæki nýta sér samfélagsmiðla þegar kemur að 

markaðssetningu og árið 2018 var notkun samfélagsmiðla hjá fyrirtækjum algengust á Íslandi 

samanborið við hin Evrópulöndin (Hagstofa Íslands, 2018). Með aukinni notkun samfélagsmiðla 

á meðal Íslendinga hefur verslun á netinu einnig aukist. Árið 2018 notuðu um 96% Íslendinga 

samfélagsmiðla dags daglega og um 80% Íslendinga versluðu á netinu í hverjum mánuði 

(Viðskiptablaðið, 2018). 
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5 Áhrifavaldar 

Áhrifavaldar (e. influencers) eru einstaklingar með getu til að hafa áhrif á kauphegðun neytenda 

með því að auglýsa eða mæla með vöru eða þjónustu á samfélagsmiðlum (Singh, 2010). Á hverjum 

degi deila áhrifavaldar á samfélagsmiðlum skoðunum sínum um vörur eða þjónustu til stórra 

fylgjendahópa sinna (Harrigan o.fl., 2021). 

Með áhrifavöldum varð til ný leið í markaðssetningu til að auglýsa og koma skilaboðum á 

framfæri til neytenda, þar sem áhrifavaldur telst sem þriðji aðili (Fredberg o.fl., 2011). 

Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum hafa verið mjög aðlaðandi fyrir fyrirtæki að nýta í 

markaðssetningu til að koma vörum eða þjónustu á framfæri. Samkvæmt Booth og Matic (2011) 

er mikilvægt fyrir fyrirtæki að vita að hverju þau leita í fari áhrifavalds, og gera greinarmun á þeim 

sem til greina koma. Fyrirtæki geta notað ákveðinn mælikvarða þegar þau leita að áhrifavaldi, þar 

sem meðal annars er skoðað fjölda fylgjenda (e. followers), heimsóknarfjölda á mánuði (e. viewers 

per month), fjölda færslna á gefnu tímabili (e. post frequency) og hversu margir gera athugasemd 

við færslu áhrifavalds í hverjum mánuði (e. engagement index) (Booth og Matic, 2011).  

Neytendur telja upplýsingar áhrifavalda oft persónulegri en aðrar upplýsingar (Harrigan 

o.fl., 2021). Áhrifavaldar geta haft mikil áhrif á kauphegðun neytenda með umtali sínu um vöru 

og þjónustu. Því er umtalsmarkaðssetning (e. word of mouth marketing) oft gerð í samstarfi við 

áhrifavalda, þar sem þeir fá vöru eða þjónustu frá fyrirtækjum, annað hvort gegn endurgreiðslu 

eða í gjöf, og ætlast er til að þeir noti, deili og tali um vöruna eða þjónustuna á jákvæðan hátt 

(Kimmel og Kitchen, 2016). Um 94% þeirra sem hafa nýtt sér áhrifavalda í markaðssetningu telja 

slíka leið áhrifaríkari en aðrar (Harrigan o.fl., 2021). 

5.1 Áhrifavaldamarkaðssetning 

Áhrifavaldamarkaðssetning (e. influencer marketing) er tiltölulega ný leið í markaðssetningu og 

aðgreinir sig frá gömlum markaðsleiðum. Slík markaðssetning vex hvað hraðast og er afar vinsæl 

leið í markaðssetningu meðal fyrirtækja nú til dags (Harrigan o.fl., 2021). Með 

áhrifavaldamarkaðssetningu eru áhrifavaldar nýttir í markaðssetningunni til að auglýsa og miðla 

skilaboðum um vöru eða þjónustu til fylgjenda (e. followers) sinna. Áhrifavaldamarkaðssetning 

fellur oftast undir kostaða miðla, en þó má deila um það (Sammis o.fl., 2016). 
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Það er erfitt að segja til um hvort nýting áhrifavalda í markaðssetningu falli undir kostaða, 

eigin eða áunna miðla. Slík markaðssetning fellur ekki auðveldlega undir aðeins einn þessara 

flokka heldur gæti vel átt heima í hverjum flokki fyrir sig. Þetta fer allt eftir því hvernig 

markaðssetningunni er háttað. Ef fyrirtæki greiða áhrifavaldi fyrir að auglýsa vöru sína eða 

þjónustu er augljóst að um kostaða miðla sé að ræða. Slíkar auglýsingar kallast samstarf. Ef 

fyrirtæki nýta áhrifavalda á eigin samfélagsmiðlum, fá þá t.d. í myndatöku fyrir sig getur það, að 

einhverju leyti, fallið undir eigin miðla. Þá sérstaklega ef um ræðir efni sem fyrirtækið getur 

endurnýtt. Ef fyrirtæki gefa áhrifavöldum vöru sína í gjöf og áhrifavaldar ákveða óumbeðnir að 

búa til góða umfjöllun um vöruna sem grípur athygli neytenda, má segja að einhverju leyti, að um 

áunna miðla sé að ræða. Svona getur nýting áhrifavalda í markaðssetningu fallið undir alla þrjá 

flokka stafrænna miðla (Sammis o.fl., 2016). 

Þó áhrifavaldamarkaðssetning sé tiltölulega ný leið hafa frægir aðilar oft verið notaðir í 

markaðssetningu áður til að auka vörumerkjavitund (e. brand awareness). Það er einfaldlega gert 

því fólk á oft auðvelt með að líta upp til frægra aðila sem það hefur miklar mætur á. Það má segja 

að nýting áhrifavalda í markaðssetningu sé svipað og að nýta fræga aðila, þar sem áhrifavaldar eru 

oft taldir hluti af frægum aðilum nú til dags og fólk líti upp til þeirra á sama hátt. Áhrifavaldar geta 

byggt upp stóran fylgjendahóp á samfélagsmiðlum og á Instagram sérstaklega við um hér (Sammis 

o.fl., 2016). 

Notkun Instagram er orðinn stór hluti af markaðsstefnu fyrirtækja (e. social media 

marketing strategy) og er hann sá samfélagsmiðill sem er hvað mest notaður í markaðssetningu nú 

til dags (Smith, 2020; Sammis o.fl., 2016). Fyrirtæki nýta sér samfélagsmiðilinn mikið fyrir 

auglýsingar og vinna þá sérstaklega í samstarfi við áhrifavalda, sem hafa tilhneigingu til að hafa 

áhrif á fylgjendahópinn sinn með auglýsingum. Þannig geta fyrirtæki byggt upp vörumerkjavitund 

sína ásamt því að ná til hugsanlegra neytenda (Sammis o.fl., 2016). Um 70% fyrirtækja nýta sér 

áhrifavalda í markaðssetningu á vörum eða þjónustu (Smith, 2020). Auglýsingar hafa gríðarlega 

mikil áhrif á kauphegðun neytenda og hafa rannsóknir sýnt fram á að auglýsingar á Instagram hafi 

mestu áhrifin, samanborið við aðra samfélagsmiðla. Um 72% notenda taka ákvarðanir um kaup (e. 

purchase decision) út frá auglýsingum eða efni sem þeir sjá á Instagram (Smith, 2020).  

Traust og heiðarleiki skiptir gríðarlega miklu máli hvað varðar 

áhrifavaldamarkaðssetningu. Neytendur þurfa að geta treyst því að áhrifavaldar segi frá sinni 

raunverulegu skoðun eða reynslu þegar þeir auglýsa vörur eða þjónustu (Neytendastofa, e.d.). 



 18 

Sumum neytendum finnst margt ótrúverðugt hvað varðar auglýsingar áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum og telja að sumir áhrifavaldar séu einungis að auglýsa fyrir pening (Lu o.fl., 

2014). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Młodkowska (2019) kom þó í ljós að neytendur telji að 

upplýsingar frá áhrifavöldum á Instagram séu trúverðugar og að neytendur treysti þeim. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að nýting áhrifavalda í markaðssetningu eigi sérstaklega við 

þegar á að ná til ungs fólks sem notar samfélagsmiðla dags daglega. Endanlegar niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að jákvætt umtal (e. word of mouth) frá áhrifavöldum á Instagram 

hafi jákvæð áhrif á kauphegðun neytenda. Áhrifavaldamarkaðssetning geti leitt til þess að 

fyrirtækið laði að sér nýja viðskiptavini, vörumerkjavitund verði betri ásamt því að sala á vörum 

eða þjónustu aukist (Młodkowska, 2019). 

5.2 Duldar auglýsingar 

Kostaðar auglýsingar er auglýsingarform sem er mikið notað hér á landi (Neytendastofa, e.d.). 

Með kostuðum auglýsingum er átt við kynningar eða umfjallanir um vörur eða þjónustu frá aðilum 

eins og áhrifavöldum, sem fá greitt fyrir, hvort sem það er í formi peninga, gjafa eða þjónustu (Lu 

o.fl., 2014). Kostaðar auglýsingar koma mikið fram á samfélagsmiðlum en oft er neytendum ekki 

ljóst hvort um kostaða auglýsingu sé að ræða eða ekki. Ef neytendum er ekki ljóst að um kostaða 

auglýsingu sé að ræða telst það sem dulin auglýsing. Duldar auglýsingar eru bannaðar samkvæmt 

lögum og enginn vafi skal vera á hvort um auglýsingu sé að ræða eða ekki. Auglýsingar þurfa að 

vera auðkenndar og aðgreindar frá öðru fjölmiðlaefni svo lesendur átti sig strax á þeim skilaboðum 

sem verið er að koma á framfæri. Neytendur eiga ávallt rétt á að vita þegar verið er að reyna að 

selja þeim vörur eða þjónustu svo þeir geti tekið gagnrýna ákvörðun um eigin viðskipti. Ef lög um 

duldar auglýsingar eru brotin getur það haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir einstaklinga 

eða fyrirtæki, svo sem bann eða háar sektir (Neytendastofa, e.d.). 

Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum eiga það til að lenda í vandræðum hvað varðar duldar 

auglýsingar. Neytendastofu hefur oft borist ábendingar vegna færslna frá áhrifavöldum á 

Instagram, þar sem ekki kemur fram að um auglýsingu sé að ræða (Mbl, 2019). Áhrifavaldar, eins 

og allir aðrir aðilar eða fyrirtæki sem standa á bakvið auglýsingar, þurfa að fylgja mjög nákvæmum 

reglum varðandi birtingar sínar svo að markaðssetning standist lög og reglur. Áhrifavaldi ber 

skylda að merkja umfjöllun um vöru eða þjónustu sem auglýsingu hvort sem hann fékk greitt fyrir 
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hana, fékk vöruna eða þjónustuna í gjöf eða fékk hana að láni. Það skiptir ekki máli hvort 

áhrifavaldur sé skyldugur til að fjalla um vöruna eða þjónustuna sem hann fékk eða hvort hann 

geri það óumbeðinn, í báðum tilfellum skal merkja það sem auglýsingu. Merkingin þarf að vera 

vel staðsett með skýru og stóru letri og koma fram í hverju innleggi umfjöllunar um vöruna eða 

þjónustuna (Neytendastofa, e.d.). 

6 Kauphegðun neytenda  

Kauphegðun neytenda (e. consumer buying behavior) er skilgreind sem það ferli sem neytendur 

fara í gegnum þegar þeir velja, nota og ráðstafa vörum, þjónustu, hugmyndum eða reynslu til að 

fullnægja þörfum sínum og óskum (Kotler og Keller, 2016). Kauphegðun felur í sér þær hugsanir 

og tilfinningar sem neytandi upplifir, og þær aðgerðir sem neytandi framkvæmir í neysluferlinu 

(e. consumption processes) (Peter og Olson, 2010). Umhverfi neytanda hefur mikil áhrif á þessar 

hugsanir, tilfinningar og aðgerðir sem neytandi framkvæmir (Peter og Olson, 2010). Þeir þættir í 

umhverfi neytenda sem geta haft áhrif eru ummæli frá öðrum neytendum, verð vöru, pakkningar 

eða auglýsingar (Peter og Olson, 2010).  

Markaðsfólk hóf rannsóknir á kauphegðun í kringum árið 1950, þar sem það áttaði sig á að 

það gæti selt mun meira ef það myndi einungis framleiða þær vörur sem það vissi að neytendur 

myndu kaupa (Schiffman o.fl., 2013). Kauphegðun neytenda hefur gjörbreyst undanfarinn áratug 

(Schiffman o.fl., 2013). Nú til dags geta neytendur keypt nánast allt sem þeir þurfa í gegnum 

internetið. Þessar nýju leiðir til að kaupa vörur eða þjónustu hafa verið neytendum aðgengilegar 

síðastliðin 15 ár og eru afleiðing stafrænnar tækni (Schiffman o.fl., 2013). Þessar nýju leiðir eru 

til í dag því þær endurspegla skilning á þörf neytenda og kauphegðun þeirra (Schiffman o.fl., 

2013).  

Neytendur standi frammi fyrir mörgum ákvörðunum á hverjum degi og eru ákvarðanir 

neytenda  áhersluatriði hjá markaðsfólki (Kotler og Armstrong, 2017). Flest stór fyrirtæki rannsaka 

kauphegðun neytenda ítarlega til að svara spurningum eins og hvað, hvar, hversu mikið, hvenær 

og af hverju neytendur kaupa ákveðna vöru eða þjónustu (Kotler og Armstrong, 2017). 

Markaðsfólk getur rannsakað raunveruleg neytendakaup (e. consumer purchase) til að komast að 

því hvað neytendur kaupa, hversu mikið og hvenær, en erfitt getur verið fyrir markaðsfólk að 

komast að ástæðu þess að neytendur kaupa vöru eða þjónustu (Kotler og Armstrong, 2017). Oft 
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getur svarið við þeirri spurningu verið djúpt í hug neytenda, og þeir viti ekki endilega hvað hefur 

áhrif á kaup þeirra (Kotler og Armstrong, 2017). Markaðsfólk leggur áherslu á að skilja viðbrögð 

neytenda við ýmsum markaðsaðgerðum sem fyrirtæki beita, það er útskýrt betur með líkani „svarta 

kassans“ sem sjá má í töflu 1 hér fyrir neðan (Kotler og Armstrong, 2017).  
 
Tafla 1: Svarti kassinn (Kotler og Armstrong, 2017) 

Utanaðkomandi áhrif Svarti kassinn 

Viðbrögð neytenda 
Markaðsáreiti Umhverfi 

Persónueinkenni 

neytenda 
Ákvörðunartaka 

Vara 

Verð 

Vettvangur 

Vegsauki 

Efnahagsleg 

Tæknileg 

Félagsleg 

Menningaleg 

Viðhorf 

Hvatning 

Skynjun 

Persónuleiki 

Lífsstíll 

Uppgötvun á þörf 

Upplýsingaleit 

Mat valkosta 

Kaupákvörðun 

Eftirkaupaáhrif 

Val á vöru 

Val á vörumerki 

Val á verslun 

Tímasetning kaupa 

Upphæð kaupa 

 

Markaðsfólk vill skilja hvernig áreitinu er breytt í viðbrögð inn í svarta kassa neytenda. 

Svarta kassa neytenda má skipta í tvennt. Í fyrsta lagi eru það persónueinkenni neytenda, sem segir 

meðal annars til um hvernig neytandi bregst við og skynjar áreiti og í öðru lagi er það 

ákvörðunartaka neytenda og hvernig hún hefur áhrif á kauphegðun (Kotler o.fl., 2019).   

6.1 Kaupákvörðunarferli neytenda 

Öllum ákvörðunum neytanda fylgja einhverjar afleiðingar, og sumir vilja meina að í hvert skipti 

sem neytandi ákveður sig, er hann í raun og vera að velja á milli afleiðinga og útkomu (Schiffman 

o.fl., 2013). Neytandi fer yfirleitt í gegnum fimm þrep þegar hann kaupir vöru eða þjónustu. Þetta 

ferli er kallað kaupákvörðunarferli (e. consumer buying decision process) og það inniheldur 

eftirfarandi þrep: Uppgötvun á þörf, upplýsingaleit, mat valkosta, vörukaup og eftirkaupaáhrif. 

Eins og sjá má byrjar kaupferlið löngu fyrir raunverulegu kaupin og hefur einnig áhrif eftir kaup 

(Kotler og Keller, 2016). Það er ekki gefið að neytandi fari í gegnum öll fimm þrepin í öllum sínum 

kaupum, heldur fer það eftir því hvaða vörur eða þjónustu neytandinn er að kaupa. Ef neytandi 
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hefur keypt vöruna áður t.d. tannkrem, er líklegt að hann sleppi nokkrum þrepum. Þá velur 

neytandinn það sem hann er vanur að kaupa án þess að hugsa sig mikið um. Ef neytandinn er að 

kaupa eitthvað dýrt eða nýja vöru eða þjónustu fer hann oftast í gegnum öll fimm þrepin. 

Kaupákvörðun neytenda má skipta í þrjá flokka: Umfangsmikil lausnaleit (e. extensive 

problem-solving), takmörkuð lausnaleit (e. limited problem-solving) og venjubundin lausn (e. 

routinised response behaviour) (Schiffman o.fl.,2013). Þegar neytandi fer í umfangsmikla 

lausnaleit hefur hann engin fyrirfram sett viðmið fyrir mat á vöru eða vörumerki. Þegar um 

takmarkaða lausnaleit er að ræða hefur neytandi sett grunnviðmið til að meta vöruflokkinn og hin 

ýmsu vörumerki innan ákveðins flokks. Þegar neytandi hefur reynslu af vöru eða vöruflokki og 

hefur ákveðinn viðmið fyrirfram um mat á vöru má segja að neytandi framkvæmi venjubundna 

lausn (Schiffman o.fl., 2013).  

Samkvæmt Kotler og Keller (2016) er mikilvægt fyrir markaðsfólk að þekkja þessi þrep 

vel til að ná til neytenda á öllum þrepum kaupákvörðunarferlisins. Markaðsfólk hefur gífurleg áhrif 

á hvað neytendur kaupa og geta þeir meðal annars komið kaupferlinu af stað eða skapað þörf hjá 

neytenda með auglýsingum (Solomon o.fl., 2010).  

6.1.1 Uppgötvun á þörf 

Uppgötvun á þörf (e. problem recognition) er fyrsta þrepið í kaupákvörðunarferlinu. Líklega mun 

neytandi uppgötva þörf þegar hann stendur frammi fyrir einhverju vandamáli (Schiffman o.fl, 

2013). Það eru tveir þættir sem hafa áhrif á þörf neytanda, þ.e. innri og ytri þættir. Með innri þáttum 

er átt við fastar þarfir sem neytandi finnur fyrir, t.d. þegar neytandi finnur fyrir þorsta, þá er þörf 

greind fyrir vökva. Ef neytandi sér auglýsingu sem hvetur til mögulegrar kaupa flokkast það sem 

ytri þörf (Kotler og Keller, 2016). 

6.1.2 Upplýsingaleit 

Upplýsingaleit (e. information search) er annað þrepið í kaupákvörðunarferlinu. Upplýsingaleit 

hefst þegar neytandi hefur gert sér grein fyrir þörfinni sem hann þarf að uppfylla með vörukaupum 

(Solomon o.fl., 2010). Í raun skiptist upplýsingaleit í tvennt, þ.e. innri og ytri leit. Með innri leit er 

átt við að neytandi „skannar“ sinn eigin upplýsingabanka, þ.e. neytandi treystir þeim upplýsingum 

sem hann býr yfir nú þegar. Hins vegar með ytri leit er átt við þegar neytandi fær upplýsingar frá 

t.d. auglýsingum, vinum eða því sem á sér stað í umhverfinu sjálfu (Solomon o.fl., 2010). Þegar 
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neytandi kaupir vöru eða þjónustu í fyrsta skipti er líklegt að hann þurfi að fara í gegnum ytri leit 

til að afla sér nægilegra upplýsinga. Margir leita þá til áhrifavalda á samfélagsmiðlum eða skoða 

umsagnir á YouTube. Einnig getur þetta átt við vana kaupendur, ef þeir telja að upplýsingarnar 

sem þeir búa yfir nú þegar séu ekki nægilega góðar (Engel o.fl., 1995).  

Yfirleitt má skipta leit í fjóra flokka yfir hvar neytendur sækja upplýsingar eins og sjá má 

hér fyrir neðan (Kotler og Keller, 2016). 

 

● Persónulegar heimildir: Neytandi fær upplýsingar frá fjölskyldu, vinum, kunningjum eða 

samstarfsfólki. 

● Auglýsingaheimildir: Neytandi fær upplýsingar frá auglýsingum, vefsíðum fyrirtækja, 

sölufólki og internetinu. 

● Almennar heimildir: Neytandi fær upplýsingar frá samfélagsmiðlum, fjölmiðlum og 

fyrirtækjum sem halda utan um endurgjöf neytenda. 

● Reynsluheimildir:  Neytandi fær upplýsingar með því að skoða og nota vöru eða þjónustu. 

 

Jafnvel þó neytendur fái flestar upplýsingar um vörur frá auglýsingum, þá er talið að 

áhrifaríkustu upplýsingarnar komi frá opinberum gögnum eða persónulegum heimildum (Kotler 

og Keller, 2016).  

6.1.3 Mat valkosta 

Eftir að upplýsingaleit er lokið tekur við mat valkosta (e. evaluation of alternatives) sem er þriðja 

þrepið í kaupákvörðunarferli neytenda. Við mat á hugsanlegum valkostum hafa neytendur 

tilhneigingu til að nota tvenns konar upplýsingar. Annars vegar lista af vörumerkjum sem þeir ætla 

sér að velja úr og hins vegar viðmið sem þeir munu nota til að meta hvert og eitt vörumerki 

(Schiffman o.fl., 2013). Mikið af þeirri vinnu sem fer í að ákveða vörukaup gerist í þessu þrepi þar 

sem neytandi þarf að velja úr, vega og meta þá valkosti sem eru í boði hverju sinni (Solomon o.fl., 

2010). Þegar neytandi metur hvern valkost fyrir sig er hann í fyrsta lagi að leitast eftir vöru eða 

þjónustu sem fullnægir einhverri tiltekinni þörf. Í öðru lagi er hann að leitast eftir ávinningi af 

vörulausninni og í þriðja lagi lítur neytandi á hverja vöru sem búnt af eiginleikum með mismunandi 

getu til að skila ávinningnum (Kotler og Keller, 2016). 
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Neytendur eiga það til að setja lágmarkskröfur sem varan eða þjónustan verður að uppfylla 

til að tryggja að varan standi fyrir þeim væntingum sem neytandi hefur og valdi ekki vonbrigðum 

(Comegys o.fl., 2006).  

6.1.4 Vörukaup 

Vörukaup (e. purchase decision) er fjórða þrep kaupákvörðunarferlisins. Nú er komið að því að 

neytandi taki ákvörðun um hvaða vöru eða þjónustu skal kaupa. Það eru tveir þættir sem geta 

komið á milli kaupáforms og loka kaupákvörðunar. Fyrsti er sá að neytandi verður fyrir áhrifum 

af vinum eða samfélaginu um að kaupa eitthvað ákveðið merki eða ákveðna vöru í stað annarra, 

sem getur að lokum haft áhrif á kaupákvörðunina. Hins vegar getur neytandi orðið fyrir 

utanaðkomandi áhrifum eins og að vara rjúki upp í verði sem leiðir til þess að neytandi velur aðra 

vöru eða þjónustu í staðinn (Comegys o.fl., 2006).  

6.1.5 Eftirkaupaáhrif 

Fimmta og síðasta þrepið í kaupákvörðunarferlinu er eftirkaupaáhrif (e. postpurchase behavior). 

Markaðsfólk verður að fylgjast vel með hegðun neytenda eftir kaup jafnt og það gerði fyrir, ef þeir 

vilja að neytandi eigi viðskipti við fyrirtækið aftur (Comegys o.fl., 2006). Hægt er að skipta 

eftirkaupaáhrifum í tvo flokka, þ.e. eftirkaupaánægju (e. post purchase satisfaction) og 

eftirkaupaaðgerðir (e. post purchase actions). Þegar talað er um kaupánægju er talað um hvort 

neytandi sé ánægður eða óánægður með vöruna eða þjónustuna sem hann keypti. Ef vara stendur 

undir væntingum neytanda er hann ánægður, en ef varan uppfyllir ekki væntingar er neytandinn 

óánægður (Kotler og keller, 2016). Eftirkaupaaðgerðir hefjast þegar neytandi hefur gert sér grein 

fyrir hvort hann sé ánægður eða óánægður með vöruna eða þjónustuna. Neytendur sem eru ánægðir 

eru líklegri til að kaupa sömu vöru eða þjónustu aftur, einnig eru þeir líklegri til að tala vel um 

vöruna eða þjónustuna við aðra (Kotler og Keller, 2016). Neytendur sem eru ekki ánægðir með 

vöru eða þjónustu eiga það til að nota hana ekki eða skila vörunni (Kotler og Keller, 2016).  
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7 Áhrifaþættir kauphegðunar 

Þegar neytandi er að kaupa vöru eða þjónustu er margt sem hefur áhrif á hegðun hans. Áhrifaþættir 

kauphegðunar má skipta í fjóra flokka: Menningarlegir, félagslegir, persónulegir og sálfræðilegir 

þættir (Kotler og Keller, 2016).  

7.1 Menningarlegir þættir 

Menningarlegum þáttum (e. cultural factors) má skipta niður í þrjá undirflokka, þ.e. menningu (e. 

culture), undirmenningu (e. subculture) og stétt (e. social class). Þessir þættir hafa mikilvæg áhrif 

á kauphegðun neytenda (Kotler og Keller, 2016).  

Menning er grundvallarþáttur þegar kemur að því hvað neytandi vill og hvernig hann 

hegðar sér. Mikilvægt er fyrir markaðsfólk að þekkja menningarleg gildi hvers lands til að skilja 

hvernig best sé að markaðssetja núverandi vörur og finna tækifæri fyrir nýjar vörur (Kotler og 

Keller, 2016). Hægt er að skilgreina menningu á marga vegu. Menning er safn gilda og viðhorfa 

sem fólk í ákveðnu samfélagi lifir eftir. Menningu er miðlað frá einni kynslóð til annara, og er 

menning lærð (e. learned) (Ramya og Ali, 2016). 

Hver menning samanstendur af minni undirmenningu (e. subculture) sem veitir meðlimum 

sínum sértækari auðkenningu og félagsmótun (Kotler og Keller, 2016). Þrátt fyrir að 

undirmenningin deili að mestu leyti sömu viðhorfum og aðalmenningin, þá deila þær með sér öðru 

safni af viðhorfum sem kann að vera í ósamræmi við það viðhorf sem aðalmenningin hefur (Ramya 

og Ali, 2016). Undirmenning felur í sér þjóðerni, trúarbrögð, kynþáttahópa og landsvæði (Kotler 

og Keller, 2016).  

Nánast öll samfélög sýna félagslega lagskiptingu, oftast í formi stéttaskiptingar (e. social 

class). Einstaklingar innan ákveðinnar stéttar deila sömu gildum, áhugamálum og hegða sér á 

svipaðan hátt (Kotler og Keller, 2016). 

7.2 Félagslegir þættir 

Þeir félagslegu þættir (e. social factors) sem hafa áhrif á kauphegðun neytenda eru 

viðmiðunarhópar, fjölskylda, vinir, hlutverk og staða einstaklings (Kotler og Keller, 2016).  
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Viðmiðunarhópar (e. reference groups) eru allir þeir hópar sem hafa bein eða óbein áhrif á 

viðhorf og hegðun neytenda. Hópar sem hafa bein áhrif á viðhorf og hegðun neytenda kallast 

aðildarhópar (e. membership groups). Hægt er að skipta aðildarhópum í tvo hópa, þ.e. grunnhópur 

(e. primary group) og aukahópur (e. secondary group). Samskiptin innan grunnhópsins eru stöðug 

og óformleg, þ.e. fjölskylda, vinir, vinnufélagar og nágrannar. Í aukahópnum eru samskiptin 

sjaldnar og formleg, þ.e. trúar-, fag- og stéttarfélagahópar. Viðmiðunarhópar hafa áhrif á 

einstaklinga á þrjá vegu. Þeir afhjúpa einstakling fyrir nýrri hegðun og lífsstíl, þeir hafa áhrif á 

viðhorf og sjálfsmynd einstaklings og þeir skapa þrýsting fyrir samræmi, sem getur haft áhrif á val 

á vöru og vörumerki (Kotler og Keller, 2016). Viðmiðunarhópar geta haft bæði jákvæð og neikvæð 

áhrif á kauphegðun einstaklinga. Í flestum tilfellum láta einstaklingar hegðun sína vera í samræmi 

við það sem þeir telja að hópurinn vænti af þeim (Solomon, 2019). 

Fjölskyldan er áhrifamesti grunnhópurinn og spilar stóran þátt í því hvernig einstaklingur 

hegðar sér á markaði (Kotler og Keller, 2016). Það má skipta fjölskyldu niður í stórfjölskyldu (e. 

family of orientation), þ.e. foreldrar, systkini og ættingjar, og nærfjölskyldu (e. family of 

procreation), þ.e. maki og börn (Kotler og Keller, 2016).  

Einstaklingur tilheyrir mörgum hópum svo sem fjölskyldu, stofnunum og vinahópum. Við 

getum skilgreint stöðu einstaklinga í hverjum hópi miðað við hlutverk og stöðu. Hlutverk 

einstaklings samanstendur af þeim væntingum sem aðrir innan hópsins gera ráð fyrir að 

einstaklingurinn uppfylli. Einstaklingur velur vöru sem endurspeglar hlutverk og sýnir stöðu hans 

innan samfélagsins (Kotler og Keller, 2016).  

7.3 Persónulegir þættir 

Persónulegir þættir (e. personal factors) sem hafa áhrif á ákvörðun einstaklings eru meðal annars 

aldur, lífsskeið, starf, efnahagsleg staða, persónuleiki, lífstíll og gildi. Allir þessir þættir hafa bein 

áhrif á hegðun neytenda og því er mikilvægt fyrir markaðsfólk að fylgjast vel með þessum þáttum 

(Kotler og Keller, 2016).  

Aldur hefur mikil áhrif á kauphegðun neytenda. Einstaklingar kaupa mismunandi vörur 

eftir því hvar þeir eru staddir á lífsskeiðinu (e. life cycle) (Ramya og Ali, 2016). Smekkur 

einstaklinga á t.d. fatnaði, mat, húsgögnum og afþreyingu breytist með aldrinum. Einnig geta 

mikilvægir atburðir í lífi einstaklings breytt kauphegðun hans, t.d. hjónaband, barneignir, veikindi 

og flutningar, þar sem nýjar þarfir skapast (Kotler og Keller, 2016). 
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Starf einstaklings hefur áhrif á neyslumynstur, og val á vörum og þjónustu (Kotler og 

Keller, 2016; Kotler o.fl., 2019). Einstaklingar í stjórnarandstöðu hafa tilhneigingu til að kaupa 

jakkaföt á meðan iðnaðarmenn kaupa vinnufatnað (Kotler o.fl., 2019). Markaðsfólk fylgist vel 

með því hvaða atvinnuhópar hafa yfir meðallagi áhuga á vörum þeirra og þjónustu, jafnvel aðlagar 

vörur sínar að atvinnuhópnum (Kotler og Keller, 2016). Efnahagsleg staða einstaklings, eins og 

ráðstöfunartekjur, sparnaður og skuldir hefur áhrif á vöruval og vörumerki (Kotler og Keller, 2016; 

Kotler o.fl., 2019).  

Persónuleiki einstaklings hefur áhrif á kauphegðun. Vörumerki hafa einnig persónuleika 

og eru einstaklingar líklegri til að kaupa vöru sem passar við persónuleika þeirra (Kotler og Keller, 

2016; Kotler o.fl., 2019).  

Þrátt fyrir að fólk komi frá sömu undirmenningu, stétt eða starfi getur lífsstíll einstaklinga verið 

mismunandi (Kotler og Keller, 2016). Lífsstíll ákvarðast af t.d. áhugamálum, skoðunum og 

afþreyingu. Lífsstíll segir okkur meira en einungis hvaða stétt einstaklingur tilheyrir eða hvernig 

persónuleika einstaklingur hefur. Það segir okkur hvernig einstaklingur hegðar sér og hefur 

samskipti við umheiminn (Kotler o.fl., 2019).   

7.4 Sálfræðilegir þættir 

Skipta má sálfræðilegum þáttum (e. psychological factors) niður í hvatningu, skynjun, lærdóm, trú 

og viðhorf (Kotler o.fl., 2019).  

Einstaklingur hefur margar þarfir hverju sinni. Sumar eru líffræðilegar, t.d. hungur, þorsti 

og vanlíðan. Aðrar eru sálrænar, t.d. þörf fyrir viðurkenningu, álit frá öðrum og að tilheyra 

einhverjum ákveðnum hópi (Kotler o.fl., 2019). Þegar þörf einstaklings verður nægilega sterk 

myndast hvati, sem ýtir undir að einstaklingur uppfylli þarfir sínar með kaupum (Kotler o.fl., 

2019).  

Skynjun (e. perception) einstaklings á ákveðnum aðstæðum hefur áhrif á hvernig hann 

bregst við. Engir tveir einstaklingar bregðast eins við (Kotler o.fl., 2019). Skynjun er það ferli þar 

sem einstaklingar meta og túlka upplýsingar í umhverfi sínu (Kotler og Keller, 2016). 

Einstaklingar verða fyrir miklu áreiti frá auglýsingum og eiga einstaklingar það til að útiloka 

flestallar upplýsingar sem þeir verða fyrir. Því þarf markaðsfólk að vinna sérstaklega vel að því að 

ná athygli neytenda (Kotler o.fl., 2019). 
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Einstaklingur lærir af því sem hann gerir (Kotler og Keller, 2016). Með lærdómi er átt við 

þær breytingar sem eiga sér stað í hegðun einstaklings með aukinni reynslu (Kotler o.fl., 2019). 

Flest mannleg hegðun er lærð hegðun, þó svo flestur lærdómur komi af tilviljun í gegnum reynslu 

(Kotler og Keller, 2016).  

Trú og viðhorf hefur áhrif á kauphegðun einstaklinga (Kotler o.fl., 2019). Trú (e. belief) er 

lýsandi hugsun sem einstaklingur hefur um eitthvað. Trú getur verið byggð á raunverulegri 

þekkingu eða skoðun. Markaðsfólk hefur áhuga á þeim viðhorfum sem einstaklingar móta 

gagnvart ákveðinni vöru eða þjónustu, þar sem þessi viðhorf mynda ímynd vörumerkis. Viðhorf 

einstaklinga er það sem ákvarðar hvort honum líki við vöruna eður ei (Kotler o.fl., 2019). 

8 Aðferðafræði 

8.1 Aðferð 

Til að kanna áhrif áhrifavalda og auglýsinga þeirra á kauphegðun neytenda í gegnum Instagram 

var notast við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research method). Við notkun á 

megindlegri aðferð er auðveldara að ná til sem flestra þátttakenda á sem skemmstum tíma. 

Markmið megindlegra rannsókna er að flokka eiginleika (e. features), telja þá og búa til 

tölfræðilíkön (e. statistical models) til að útskýra það sem rannsakað er. Með megindlegum 

rannsóknum veit rannsakandi skýrt fyrirfram hvað hann ætlar að rannsaka og allir þættir 

rannsóknarinnar eru fyrirfram hannaðir áður en gögnum er safnað. Rannsakandi notar mælitæki, 

eins og spurningalista, til að safna tölulegum og tölfræðilegum gögnum. Megindlegar rannsóknir 

eru skilvirkari (e. efficient) en aðrar þar sem hægt er að notast við tilgátupróf, en geta þó verið 

takmarkaðar og skort ýmis smáatriði (McCusker og Gunaydin, 2014). 

8.2 Þátttakendur 

Gögnum var safnað frá samtals 306 einstaklingum sem tóku þátt í könnuninni. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru ekki sérstaklega valdir heldur var könnunin birt á internetinu þar sem notast 

var við sjálfvalið úrtak (e. self selected sample). Sjálfvalið úrtak þýðir að einstaklingar velja sjálfir 

hvort þeir vilji taka þátt í rannsókninni eða ekki. Þetta var gert til að laða að mismunandi hópa 

fólks á sem stystum tíma. 
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Kynjahlutfall þátttakenda var 74,2% konur, 24,8% karlar og 0,3% eða einn aðili sem 

skilgreindi sig hvorki karl- né kvenkyns. Hátt hlutfall kvenna gæti verið vegna þess að konur eru 

almennt líklegri til að taka þátt í könnunum á netinu heldur en karlar (Slauson-Blevins og Johnson, 

2016). Í töflum 2-6 má sjá ítarlegri upplýsingar um bakgrunn þátttakenda. 

 

Tafla 2: Kyn þátttakenda 

Kyn Fjöldi Fjöldi í % 

Kvenkyn 227 74.2% 

Karlkyn 76 24.8% 

Svaraði ekki 2 0.7% 

Skilgreinir sig hvorki karl- né kvenkyns 

Samtals 

1 

306 

0.3% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Tafla 3: Aldur þátttakenda 

 Aldur Fjöldi Fjöldi í % 

21-25 ára 67 21.9% 

51 árs eða eldri 60 19.6% 

31-35 ára 41 13.4% 

41-45 ára 38 12.4% 

26-30 ára 36 11.8% 

36-40 ára 31 10.1% 

46-50 ára 28 9.2% 

16-20 ára 4 1.3% 

Svaraði ekki 

Samtals 

1 

306 

0.3% 

100% 

 

Tafla 4: Staða þátttakenda 

Staða  Fjöldi Fjöldi í % 

Ég er í vinnu 183 59.8% 

Ég er í námi og vinnu með skóla 76 24.8% 

Ég er í námi 25 8.2% 

Ég er hvorki í námi né vinnu 20 6.5% 

Svaraði ekki 

Samtals 

2 

306 

0.7% 

100% 
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Tafla 5: Hæsta menntunarstig sem þátttakendur hafa lokið 

Hæsta menntunarstig  Fjöldi Fjöldi í % 

Stúdentspróf/Sveinspróf 103 33.7% 

BSc/BA 89 29.1% 

Meistarapróf 80 26.1% 

Grunnskólapróf 24 7.8% 

Annað 5 1.6% 

Svaraði ekki 4 1.3% 

Doktorspróf 

Samtals 

1 

306 

0.3% 

100% 
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Tafla 6: Heildartekjur þátttakenda að meðaltali á mánuði eftir skatt 

Heildartekjur  Fjöldi Fjöldi í % 

500.000 kr. eða hærri 111 36.3% 

300.000 kr. - 399.999 kr. 40 13.1% 

400.000 kr. - 499.999 kr. 33 10.8% 

200.000 kr. - 299.999 kr. 30 9.8% 

Vil ekki svara 30 9.8% 

100.000 kr. - 199.999 kr. 24 7.8% 

Ég er ekki í vinnu 23 7.5% 

Lægri en 100.000 kr. 11 3.6% 

Svaraði ekki 

Samtals 

4 

306 

1.3% 

100% 

 

8.3 Mælitæki 

Aðalmælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem rannsakendur sömdu til að safna gögnum. 

Spurningalistinn innihélt 22 spurningar í heild og af þeim voru fimm bakgrunnsspurningar, eins 

og sjá má í viðauka A. Aðalspurningarnar snerust um Instagram, áhrifavalda og kauphegðun, og 

bakgrunnsspuringarnar snerust um kyn, aldur, stöðu, menntunarstig og tekjur þátttakenda. 

Spurningalistinn skiptist í 16 lokaðar spurningar, þrjár spurningar sem voru hálfopnar, tvær 

spurningar sem voru hálfopnar en hægt var að haka í fleiri en einn svarmöguleika og eina opna 

spurningu þar sem þátttakendur gátu svarað ítarlega. Spurningalistinn var sérsniðinn eftir svörum 

þátttakenda svo þeir myndu aðeins fá þær spurningar sem ættu við þá og þyrftu ekki að fara í 

gegnum allan spurningalistann. Önnur mælitæki eins og Excel og SPSS voru einnig notuð við 

rannsóknina til að vinna með gögn og reikna niðurstöður. 
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8.4 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp í vefforritinu Google Forms. Ákveðið var að notast við þetta 

vefforrit einfaldlega vegna þess hversu þægilegt það er í notkun og hversu auðvelt það er að vinna 

úr gögnum eftir að könnun lýkur, þar sem hægt er að hlaða niður niðurstöðum í Excel. 

Spurningakönnunin byrjaði á formála þar sem þátttakendum var tilkynnt um hvað 

rannsóknin snerist, hversu langan tíma það tæki að svara henni og að svör þeirra væru ekki 

rekjanleg né birt á opinberum vettvangi. Þátttakendum var einnig tilkynnt að þeim væri ekki skylt 

að svara einstaka spurningum né könnuninni í heild og gætu hætt þátttöku hvenær sem er. 

Spurningakönnunin var birt fyrir almenningi á Facebooksíðum rannsakenda og var opin í 

níu daga, frá 23. mars 2021 til 31. mars 2021. Fólki var velkomið að deila könnuninni áfram að 

vild til að auka fjölda svara. Spurningakönnunin var einnig birt í tveimur Facebookhópum, þ.e. 

“Spurningakannanir” og “Markaðsnördar”.  

8.5 Úrvinnsla og greining gagna 

Þegar könnuninni var lokið og gögnum hafði verið safnað var niðurstöðunum hlaðið niður í Excel. 

Þar var farið yfir gögnin og þau hreinsuð. Að lokum var unnið úr gögnunum og þau greind. Notast 

var bæði við Excel og SPSS til að greina gögnin og reikna niðurstöður. Stuðst var við töflur og 

myndir við greiningu og framsetningu. 

9 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif áhrifavalda og auglýsinga þeirra á kauphegðun 

neytenda í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar 

teknar saman og greindar til að fá svör við rannsóknarspurningu rannsóknarinnar. 

Í upphafi spurningakönnunar voru þátttakendur spurðir hvert þeir leita helst þegar þá vantar 

upplýsingar um vörur eða þjónustu. Niðurstöður sýndu að flestir þátttakendur eða um 58% leita til 

fyrirtækis vörunnar/þjónustunnar sjálfrar og um 17% þátttakenda leita til vina/kunningja.  

Spurningin var hálfopin og gátu þátttakendur því svarað í svarmöguleikann „annað” ef þeim fannst 

hinir svarmöguleikarnir ekki eiga við um sig og nýttu 46 þátttakendur sér það. Þátttakendur sem 

svöruðu svarmöguleikanum „annað” sögðust flestir leita á Google, um 9% þátttakenda, eða á 
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internetinu, um 6% þátttakenda. Þá voru rúmlega 5% þátttakenda sem sögðust leita til áhrifavalda 

á samfélagsmiðlum og tæplega 5% sem sögðust leita til fjölskyldu. Á mynd 1 má sjá ítarlegri 

upplýsingar um umtalaða spurningu. 

 

Mynd 1: Hvert þátttakendur leita helst þegar þá vantar upplýsingar um vörur eða þjónustu 

 
Til að kanna notkun þátttakenda á samfélagsmiðlinum Instagram voru þátttakendur spurðir 

hvort þeir ættu Instagram aðgang. Niðurstöður þeirrar spurningar má sjá á mynd 2. Flestir 

þátttakendur sögðust eiga Instagram aðgang eða um 94% og einungis um 6% þátttakenda sögðust 

ekki eiga Instagram aðgang. 

 

Mynd 2: Fjöldi þátttakenda með Instagram aðgang 
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Þátttakendur sem sögðust eiga Instagram aðgang voru því næst spurðir hversu miklum tíma 

þeir eyði að meðaltali á Instagram daglega. Niðurstöður þeirrar spurningar má sjá á mynd 3. Flestir 

þátttakendur eða um 36% sögðust eyða minna en 30 mínútum og um 27% sögðust eyða 30 

mínútum til einnar klukkustundar. Um 21% þátttakenda sögðust eyða 1-2 klukkustundum og um 

11% sögðust eyða 2-3 klukkustundum. Mun færri þátttakendur sögðust eyða 3-4 klukkustundum, 

eða um 2% og enn færri sögðust eyða meira en fjórum klukkustundum, eða um 1% þátttakenda. 

10 þátttakendur eða 3,5% sögðust ekki nota Instagram aðganginn sinn. 

 
Mynd 3: Notkun þátttakenda á Instagram að meðaltali daglega 
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir fylgi áhrifavöldum á Instagram og má sjá niðurstöður 

þeirrar spurningar á mynd 4. Um 66% þátttakenda sögðust fylgja áhrifavöldum á Instagram og um 

34% sögðust ekki fylgja áhrifavöldum á Instagram. 

 

Mynd 4: Fjöldi þátttakenda sem fylgir áhrifavöldum á Instagram 

 
Athugað var hvort karlar eða konur fylgi frekar áhrifavöldum á Instagram. Á mynd 5 má 

sjá hvort þátttakendur fylgi áhrifavöldum á Instagram, eftir kynjahlutfalli. Af þeim þátttakendum 

sem sögðust fylgja áhrifavöldum á Instagram voru um 57% konur en aðeins um 9% karlar. Af 

þeim þátttakendum sem sögðust ekki fylgja áhrifavöldum á Instagram voru um 20% konur og um 

14% karlar. Þá var einn þátttakandi sem sagðist ekki fylgja áhrifavöldum á Instagram sem 

skilgreinir sig hvorki karl- né kvenkyns. 

 

Mynd 5: Fjöldi þátttakenda sem fylgir áhrifavöldum á Instagram, eftir kynjahlutfalli 
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Á mynd 6 má síðan sjá hversu mörgum áhrifavöldum þátttakendur sögðust fylgja á 

Instagram. Flestir þátttakendur sögðust fylgja færri en 10 áhrifavöldum eða um 44%. Næstflestir 

sögðust fylgja 10-19 áhrifavöldum eða um 37% þátttakenda. Mun færri sögðust fylgja 20-29 

áhrifavöldum, 30-39 áhrifavöldum og 40-49 áhrifavöldum eða samtals um 16% þátttakenda. 

Aðeins um 3% þátttakenda sögðust fylgja 50 eða fleiri áhrifavöldum á Instagram. 

 

Mynd 6: Fjöldi áhrifavalda sem þátttakendur fylgja á Instagram 
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Borin var saman notkun þátttakenda á samfélagsmiðlinum Instagram að meðaltali daglega, 

og fjölda áhrifavalda sem þátttakendur fylgja á Instagram. Á mynd 7 má sjá samanburð á 

niðurstöðunum. Þeir þátttakendur sem fylgja flestum áhrifavöldum á Instagram eru þeir sem eyða 

að meðaltali 30 mínútum til einnar klukkustundar á samfélagsmiðlinum daglega. Þeir þátttakendur 

sem fylgja næstflestum áhrifavöldum á Instagram eru þeir sem eyða að meðaltali 1-2 

klukkustundum á samfélagsmiðlinum daglega. 

 

Mynd 7: Samanburður á notkun þátttakenda á Instagram að meðaltali daglega, og fjölda 

áhrifavalda sem þátttakendur fylgja á Instagram 

 
 

Þátttakendur sem sögðust fylgja áhrifavöldum á Instagram voru spurðir um ástæðu þess að 

þeir fylgi þeim. Á mynd 8 má sjá ástæður þess að þátttakendur fylgi áhrifavöldum á Instagram. 

Um 69% þátttakenda sögðu að það væri vegna áhuga á þeirra lífsstíl og um 50% sögðu að það 

væri til að fá fræðslu um ýmsa hluti t.d. heilsu. Jafn margir sögðu að það væri til að fá upplýsingar 

um vörur og þjónustu, og þeir sem sögðu að það væri til að fá upplýsingar um afslætti og tilboð, 

eða um 28% þátttakenda í báðum tilfellum. Spurningin var hálfopin og gátu þátttakendur því 

svarað í svarmöguleikann „annað” ef þeim fannst hinir svarmöguleikarnir ekki eiga við um sig og 

nýttu 24 þátttakendur sér það. Þátttakendur sem svöruðu svarmöguleikanum „annað” sögðust 



 38 

flestir fylgja áhrifavöldum á Instagram vegna forvitni, sameiginlegra áhugamála, vinnu eða töldu 

það sem afþreyingu/skemmtun. Aðrir sögðust bara fylgja þeim áhrifavöldum sem þeir þekktu, t.d. 

vinum eða skyldmennum og öðrum fannst þeir verða að fylgja áhrifavöldum því allir í kringum þá 

geri slíkt. Taka skal fram að hægt var að haka í fleiri en einn svarmöguleika í spurningunni, þar 

sem fleiri en ein ástæða gæti verið fyrir því að þátttakendur fylgi áhrifavöldum á Instagram. Því 

fengust samtals 334 svör frá 177 þátttakendum sem svöruðu umtalaðri spurningu. 

 

Mynd 8: Ástæður þess að þátttakendur fylgja áhrifavöldum á Instagram 
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Með spurningakönnuninni var viðhorf þátttakenda til auglýsinga áhrifavalda á Instagram 

kannað og voru þátttakendur spurðir hversu oft eða sjaldan þeir sjái áhrifavalda auglýsa vörur eða 

þjónustu á Instagram. Á mynd 9 má sjá niðurstöður við spurningunni. Flestir þátttakendur eða um 

57% sögðust mjög oft sjá áhrifavalda auglýsa á Instagram og um 37% sögðust oft sjá það. Einungis 

6% þátttakenda sögðust sjaldan sjá áhrifavalda auglýsa á Instagram og aðeins um 1% sögðust mjög 

sjaldan sjá það. 

 

Mynd 9: Hversu oft eða sjaldan þátttakendur sjá áhrifavalda auglýsa vörur eða þjónustu á 

Instagram 
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Áhrif áhrifavalda og auglýsinga þeirra á kauphegðun þátttakenda í gegnum Instagram voru 

könnuð. Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru eftirfarandi 

staðhæfingu: „Ég tel að auglýsingar áhrifavalda á Instagram hafi áhrif á kauphegðun mína.“ Eins 

og sjá má á mynd 10 voru flestir þátttakendur eða samtals um 56% sammála eða mjög sammála 

því að auglýsingar áhrifavalda hefðu áhrif á kauphegðun þeirra. Samtals um 45% þátttakenda voru 

hins vegar ósammála eða mjög ósammála því. 

 

Mynd 10: Hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru því að auglýsingar áhrifavalda á 

Instagram hafi áhrif á kauphegðun þeirra 
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Þátttakendur voru því næst spurðir hvort þeir hafi kynnt sér vöru eða þjónustu betur eftir 

að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram, hvort sem þeir keyptu hana eða ekki. Einnig voru 

þátttakendur spurðir hvort þeir hafi keypt sér vöru eða þjónustu eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa 

hana á Instagram. Á mynd 11 má sjá samanburð á því hvort þátttakendur hafi kynnt sér betur eða 

keypt sér vöru eða þjónustu eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram. Um 87% 

þátttakenda sögðust hafa kynnt sér vöru eða þjónustu betur, en um 13% sögðust ekki hafa gert 

slíkt. Um 62% þátttakenda sögðust hafa keypt sér vöru eða þjónustu en um 38% sögðust ekki hafa 

keypt vöru eða þjónustu. 

 

Mynd 11: Samanburður á því hvort þátttakendur hafi kynnt sér betur eða keypt sér vöru eða 

þjónustu eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram 

 
 

 

 

 



 42 

Athugað var hvort aldursmunur væri á þátttakendum sem hafa keypt sér vöru eða þjónustu 

eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram. Eins og sjá má á mynd 12 eru langflestir 

þátttakendur eða um 24% af þeim sem hafa keypt sér vöru eða þjónustu, á aldrinum 21-25 ára. 

 

Mynd 12: Hvort þátttakendur hafi keypt sér vöru eða þjónustu eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa 

hana á Instagram, eftir aldursbili 

 
 

Borið var saman hversu oft á síðustu sex mánuðum auglýsing frá áhrifavaldi á Instagram 

hafi leitt þátttakendur inn á heimasíðu eða netverslun sem viðkomandi auglýsti, og hversu oft á 

síðustu sex mánuðum þátttakendur hafi keypt sér vöru eða þjónustu vegna þess að þeir sáu 

áhrifavald auglýsa hana á Instagram. Á mynd 13 má sjá samanburð á niðurstöðunum. Um 36% 

þátttakenda sögðust hafa farið 1-4 sinnum inn á heimasíðu eða netverslun eftir auglýsingu 

áhrifavalds á Instagram. 21% þátttakenda sögðust hafa farið 5-8 sinnum inn á heimasíðu eða 

netverslun, 16% sögðust hafa farið 9-12 sinnum, um 4% sögðust hafa farið 13-16 sinnum og um 

3% sögðust hafa farið 17-20 sinnum. Um 6% þátttakenda sögðust hafa farið oftar en 20 sinnum 

inn á heimasíðu eða netverslun. Þá sögðust um 15% þátttakenda aldrei hafa farið inn á heimasíðu 

eða netverslun eftir auglýsingu áhrifavalds á Instagram. 
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 Til samanburðar sögðust um 66% þátttakenda hafa keypt sér vöru eða þjónustu 1-4 sinnum 

eftir auglýsingu áhrifavalds á Instagram. Um 13% þátttakenda sögðust hafa keypt sér vöru eða 

þjónustu 5-8 sinnum, um 5% sögðust hafa keypt sér 9-12 sinnum, um 2% sögðust hafa keypt sér 

13-16 sinnum og um 3% sögðust hafa keypt sér 17-20 sinnum. Þá var enginn sem sagðist hafa 

keypt sér vöru eða þjónustu oftar en 20 sinnum og um 12% þátttakenda sögðust aldrei hafa keypt 

sér vöru eða þjónustu eftir auglýsingu áhrifavalds á Instagram. 
 
Mynd 13: Samanburður á því hversu oft á síðustu sex mánuðum þátttakendur höfðu farið inn á 

heimasíðu eða netverslun, eða keypt sér vöru eða þjónustu, eftir auglýsingu frá áhrifavaldi á 

Instagram 

 
 

Á mynd 14 má sjá hvaða vörutegundir þátttakendur höfðu keypt á síðustu sex mánuðum 

eftir að þeir sáu áhrifavald auglýsa slíkt á Instagram. Flestir þátttakendur, eða 71%, höfðu keypt 

snyrtivörur og þar á eftir voru 51% sem hafði keypt matvörur. 33% þátttakenda höfðu keypt fatnað, 

28% höfðu keypt heilsuvörur og 23% höfðu keypt hreinlætisvörur. Jafn margir höfðu keypt 

skartgripi/fylgihluti og þeir sem höfðu keypt heimilisvörur/húsgögn, eða 15% þátttakenda í báðum 

tilfellum. Undir 14% þátttakenda höfðu keypt skó, afþreyingu eða raftæki. Spurningin var hálfopin 

og gátu þátttakendur því svarað í svarmöguleikann „annað” ef hinir svarmöguleikarnir áttu ekki 

við um þá og nýttu þrír þátttakendur sér það. Þeir sögðust hafa keypt prjónauppskriftir, áskrift að 



 44 

forriti fyrir líkamsrækt og barnavagn. Taka skal fram að hægt var að haka í fleiri en einn 

svarmöguleika í spurningunni og fengust því samtals 273 svör frá 100 þátttakendum sem svöruðu 

umtalaðri spurningu. 

 
Mynd 14: Vörutegundir sem þátttakendur höfðu keypt sér á síðustu sex mánuðum eftir auglýsingu 

áhrifavalds á Instagram 
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Þeir þátttakendur sem sögðust hafa keypt sér vöru eða þjónustu á síðustu sex mánuðum 

eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram voru spurðir hversu ánægðir eða óánægðir 

þeir voru með síðustu vöru eða þjónustu sem þeir keyptu. Eins og sjá má á mynd 15 sögðust flestir 

þátttakendur eða samtals 97% hafa verið ánægðir eða mjög ánægðir. Aðeins 3% þátttakenda 

sögðust hafa verið óánægðir og enginn þátttakandi sagðist hafa verið mjög óánægður. 

 

Mynd 15: Upplifun þátttakenda á síðustu vöru eða þjónustu sem þeir keyptu eftir að hafa séð 

áhrifavald auglýsa hana á Instagram 
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Til að kanna betur upplifun þátttakenda á síðustu vöru eða þjónustu sem þeir höfðu keypt 

sér, var athugað hvort munur væri á ánægju milli kynja. Á mynd 16 má sjá upplifun þátttakenda á 

síðustu vöru eða þjónustu sem þeir keyptu sér eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram, 

eftir kynjahlutfalli. Af þeim þátttakendum sem sögðust hafa verið ánægðir eða mjög ánægðir með 

síðustu vöru eða þjónustu voru samtals 89% konur en aðeins samtals 8% karlar. Aðeins 3% 

þátttakenda sögðust hafa verið óánægðir og voru það eingöngu konur. Vert er að taka fram að 

aðeins 100 þátttakendur sögðust hafa keypt sér vöru eða þjónustu á síðustu sex mánuðum eftir að 

hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram, af þeim voru það 92 konur og aðeins átta karlar. 

 

Mynd 16: Upplifun þátttakenda á síðustu vöru eða þjónustu sem þeir keyptu eftir að hafa séð 

áhrifavald auglýsa hana á Instagram, eftir kynjahlutfalli 
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Þeir þátttakendur sem sögðust hafa keypt sér vöru eða þjónustu á síðustu sex mánuðum 

eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram voru einnig spurðir hvað síðasta vara eða 

þjónusta sem þeir keyptu kostaði. Eins og sjá má á mynd 17 sögðu flestir þátttakendur að síðasta 

vara eða þjónusta hafi kostað minna en 5.000 kr. eða 5.000 - 9.999 kr, eða um 41% þátttakenda í 

báðum tilfellum. Um 8% þátttakenda sögðu að hún hafi kostað 10.000 kr. - 14.999 kr. Undir 5% 

þátttakenda sögðu að síðasta vara eða þjónusta hafi kostað meira en 14.999 kr. 
 
Mynd 17: Verð á síðustu vöru eða þjónustu sem þátttakendur keyptu 
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Þátttakendur voru spurðir hversu líklegt eða ólíklegt þeim fyndist að þeir muni kaupa vöru 

eða þjónustu í framtíðinni sem áhrifavaldur auglýsti á Instagram. Eins og sjá má á mynd 18 telja 

samtals um 47% þátttakenda það líklegt eða mjög líklegt, en samtals um 53% þátttakenda telja það 

ólíklegt eða mjög ólíklegt. 

 

Mynd 18: Hversu líklegt eða ólíklegt þátttakendum finnst að þeir muni kaupa vöru eða þjónustu í 

framtíðinni sem áhrifavaldur auglýsti á Instagram 
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Athugað var hvort kynjamunur væri á hvort þátttakendum fyndist líklegt eða ólíklegt að 

þeir muni kaupa vöru eða þjónustu í framtíðinni sem áhrifavaldur auglýsti á Instagram. Á mynd 

19 má sjá hvort þátttakendur telji það líklegt eða ólíklegt, eftir kynjahlutfalli. Af þeim 

þátttakendum sem telja það líklegt eða mjög líklegt eru samtals um 43% konur en aðeins samtals 

um 4% karlar. Af þeim þátttakendum sem telja það ólíklegt eða mjög ólíklegt eru samtals um 34% 

konur og samtals um 19% karlar. Þá var einn þátttakandi af þeim sem telja það mjög ólíklegt, sem 

skilgreinir sig hvorki karl- né kvenkyns. 

 

Mynd 19: Hversu líklegt eða ólíklegt þátttakendum finnst að þeir muni kaupa vöru eða þjónustu í 

framtíðinni sem áhrifavaldur auglýsti á Instagram, eftir kynjahlutfalli 

 
 

Að lokum voru þátttakendur spurðir hver skoðun þeirra væri á auglýsingum áhrifavalda á 

Instagram til að kanna betur almennt viðhorf þeirra til slíkra auglýsinga. Spurningin var opin og 

gátu þátttakendur því komið með ítarleg svör. Þátttakendur höfðu ýmsar skoðanir á auglýsingum 

áhrifavalda á Instagram og voru svör þátttakenda mjög mismunandi. Tiltölulega jafnt hlutfall var 

á milli þeirra sem höfðu jákvætt viðhorf til slíkra auglýsinga og þeirra sem höfðu neikvætt viðhorf. 

Nokkrir þátttakendur sögðust ekki hafa neina skoðun á slíkum auglýsingum og voru algjörlega 

hlutlausir. 
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10 Umræður 

Samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunar leita flestir neytendur til fyrirtækis 

vörunnar/þjónustunnar sjálfrar eða til vina/kunningja þegar þá vantar upplýsingar um vörur eða 

þjónustu. Þessar niðurstöður styðja við þá kenningu í kaupákvörðunarferlinu að jafnvel þó 

neytendur fái flestar upplýsingar um vörur frá auglýsingum, sé talið að áhrifaríkustu 

upplýsingarnar komi frá opinberum gögnum eða persónulegum heimildum (Kotler og Keller, 

2016). 

Niðurstöður spurningakönnunar leiddu einnig í ljós að flestir neytendur eiga aðgang að  

samfélagsmiðlinum Instagram og eyði allavega einhverjum tíma á samfélagsmiðlinum dags 

daglega. Stór hluti neytenda eyðir að meðaltali frá minna en 30 mínútum til tveggja klukkustunda 

á Instagram daglega. Meira en helmingur neytenda fylgir áhrifavöldum á Instagram en þó mun 

fleiri konur en karlar. Kom það þó á óvart að flestir neytendur fylgi færri en 20 áhrifavöldum á 

Instagram miðað við þann fjölda áhrifavalda sem starfar á samfélagsmiðlinum í dag. Þeir 

neytendur sem fylgja flestum áhrifavöldum á Instagram eru þeir sem eyða að meðaltali 1-2 

klukkustundum á samfélagsmiðlinum daglega. Flestir neytendur segjast fylgja áhrifavöldum á 

Instagram því þeir hafi áhuga á lífsstíl þeirra eða til að fá fræðslu um ýmsa hluti, t.d. heilsu. 

Meirihluti neytenda segist þó sjá auglýsingar frá áhrifavöldum á Instagram oft eða mjög oft. 

Niðurstöður spurningakönnunar leiddu í ljós að meira en helmingur neytenda væri 

sammála eða mjög sammála því að auglýsingar áhrifavalda á Instagram hefðu áhrif á kauphegðun 

þeirra. Af þeim sögðust flestir hafa bæði kynnt sér vöru eða þjónustu betur sem og keypt eftir að 

hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram. Langflestir sem sögðust hafa keypt sér vöru eða 

þjónustu eru á aldrinum 21-25 ára. Flestir neytendur sögðust hafa farið 1-4 sinnum á síðustu sex 

mánuðum inn á heimasíðu eða netverslun, eða keypt sér vöru eða þjónustu eftir auglýsingu 

áhrifavalds á Instagram. Áhugavert var þó að um helmingi fleiri sögðust hafa keypt sér vöru eða 

þjónustu 1-4 sinnum eftir slíka auglýsingu, en þeir sem sögðust hafa farið inn á heimasíðu eða 

netverslun jafn oft. Útskýring á þessu gæti verið sú að neytendur fari frekar beint í verslanir 

fyrirtækja til að kaupa vörur eða þjónustu heldur en að versla af þeim á netinu. Þessar niðurstöður 

styðja ekki við kenningu Viðskiptablaðsins (2018) um að aukin notkun samfélagsmiðla meðal 

Íslendinga auki einnig verslun á netinu. Flestir neytendur segjast hafa keypt snyrtivörur, matvörur 

eða fatnað eftir auglýsingar áhrifavalda á Instagram og segist sá hópur vera almennt ánægður eða 
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mjög ánægður með síðustu kaup. Meirihluti þeirra sem sögðust ánægðir eða mjög ánægðir eru 

konur en það er einfaldlega vegna þess að fleiri konur segjast hafa keypt sér vörur eða þjónustu en 

karlar. Þessar niðurstöður styðja við þá kenningu að konur noti samfélagsmiðla almennt meira en 

karlar, ásamt því að þær fylgja frekar áhrifavöldum á Instagram en karlar, sem afleiðing af því að 

þær kaupi oftar vöru eða þjónustu (Sammis o.fl., 2016). Flestir neytendur virðast þó ekki kaupa 

vöru eða þjónustu sem kostar meira en 10.000 kr. Það kom þó á óvart að meirihluti neytenda finnst 

ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir muni kaupa vöru eða þjónustu í framtíðinni sem áhrifavaldur 

auglýsir á Instagram. Meirihluti karla telur það ólíklegt eða mjög ólíklegt á meðan meirihluti 

kvenna telur það frekar líklegt eða mjög líklegt. Skýring á þessu getur verið sú að konur fylgi 

frekar áhrifavöldum á Instagram en karlar, eins og niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós. 

Almennt viðhorf neytenda til auglýsinga áhrifavalda á Instagram er mjög misjafnt. 

Tiltölulega jafnt hlutfall er á milli þeirra sem eru algjörlega á móti slíkum auglýsingum og þeirra 

sem telja það góða leið í markaðssetningu. Neytendur sem telja viðhorf sitt til auglýsinga 

áhrifavalda á Instagram vera jákvætt telja að slíkar auglýsingar séu góð leið og tilbreyting í 

markaðssetningu. Þeir telja það góða leið fyrir fyrirtæki til að koma vörum sínum eða þjónustu á 

framfæri. Neytendur telja að auglýsingar áhrifavalda séu einnig góð leið til að fá álit annarra á 

ákveðinni vöru ef neytendur hafa hug á að kaupa slíka vöru. Þeir segja að gaman sé að sjá nýjar 

vörur sem þeir hefðu ekki séð áður og auglýsingarnar gæfu þeim innsýn í það vöruúrval sem í boði 

er. Einnig væri frábært þegar áhrifavaldar bjóða upp á tilboð eða afslætti. Sumir neytendur telja að 

auglýsingar áhrifavalda séu betri en upplýsingar um vörur á netinu. Neytendur segja að 

einstaklingar hafi val um að fylgja áhrifavöldum á Instagram og að auglýsingar þeirra séu ekki 

eins og óumbeðnar auglýsingar á samfélags- og fréttamiðlum. Þó eru flestir sammála um að 

auglýsingar áhrifavalda séu í lagi, svo framarlega sem að það sé tekið skýrt fram og að neytandinn 

viti að um auglýsingu eða samstarf sé að ræða. 

Þeir neytendur sem telja viðhorf sitt til auglýsinga áhrifavalda á Instagram vera neikvætt 

telja að slíkar auglýsingar geti verið villandi, ómarktækar og ópersónulegar. Þeim finnst þær oft 

ótrúverðugar og það líti út fyrir að áhrifavaldar séu eingöngu að auglýsa fyrir pening, en ekki að 

segja frá sínu raunverulega áliti. Neytendur telja það mikilvægt að áhrifavaldar séu sannir sjálfum 

sér og auglýsi það sem þeir hafa sjálfir áhuga á og nota, þeir séu ekki að auglýsa slæma vöru þar 

sem skíni í gegn að eingöngu sé verið að auglýsa fyrir pening. Neytendum finnst fjöldi auglýsinga 

frá áhrifavöldum orðinn alltof mikill, finnst þær endurteknar og eins og þeim sé þröngvað upp á 
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sig. Sumir neytendur segjast einfaldlega ekki kaupa vörur sem áhrifavaldar auglýsa og reyni að 

sleppa því að eiga viðskipti við fyrirtæki sem nýta sér áhrifavalda í markaðssetningu. Þeir telja það 

ranga þróun í markaðssetningu og að auglýsingar áhrifavalda fæli einstaklinga frekar frá vörunni. 

Sumum neytendum finnst áhrifavaldamarkaðssetning passa frekar fyrir yngri markhópa og 

að slíkar auglýsingar hafi meiri áhrif á kauphegðun þeirra þar sem þeir taki ekki eins gagnrýnar 

ákvarðanir og eldra fólk. Þeim finnst þó öll hvatning til aukinnar neyslu á óþarfa varningi ömurleg. 

Neytendur telja að það þurfi að horfa gagnrýnum augum á auglýsingar áhrifavalda og að mikilvægt 

sé að kynna sér vöruna betur áður en hún er keypt. Það sé á ábyrgð áhorfenda að athuga nánari 

lýsingu á vörunni og hvort hún henti honum eða ekki. 

Af þessu má telja að áhættusamt geti verið fyrir fyrirtæki að nýta sér áhrifavalda í 

markaðssetningu. Það getur verið hættulegt fyrir fyrirtæki sem nýta sér áhrifavalda í 

markaðssetningu að áhrifavaldar ljúgi um vöruna eða ýki hversu góð varan sé í raun og veru til 

fylgjenda sinna. Neytendur kaupi síðan vöruna og líki alls ekki vel við hana og fái þá slæm 

eftirkaupaáhrif sem leiði til neikvæðs umtals (e. word of mouth). Því þurfa fyrirtæki að vanda sína 

áhrifavaldamarkaðssetningu og borga ekki áhrifavöldum til að auglýsa sína vöru eða þjónustu sem 

ljúga um gæði vörunnar. 

Endanlegar niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að áhrifavaldar hafi jákvæð áhrif á 

kauphegðun neytenda með auglýsingum í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar styðja við rannsókn Młodkowska (2019) þar sem komist var að þeirri 

niðurstöðu að áhrifavaldar á Instagram hafi jákvæð áhrif á kauphegðun neytenda með jákvæðu 

umtali. Eins og áætlað var, virðist sem svo að auglýsingar áhrifavalda hafi tilhneigingu til að auka 

vörumerkjavitund fyrirtækja og þar af leiðandi auki sölu á vöru eða þjónustu fyrirtækis. Þessar 

niðurstöður styðja einnig við niðurstöður rannsóknar Młodkowska (2019) þar sem talið var að með 

nýtingu áhrifavalda í markaðssetningu geti fyrirtæki laðað að sér nýja viðskiptavini, 

vörumerkjavitund orðið betri, ásamt því að sala á vörum eða þjónustu aukist. Niðurstöður 

rannsóknar Młodkowska (2019) bentu einnig til að nýting áhrifavalda í markaðssetningu eigi 

sérstaklega við þegar á að ná til ungs fólks sem notar samfélagsmiðla dags daglega. Niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem komist var að því að 

langflestir neytendur sem hafa keypt vörur eða þjónustu eftir auglýsingar áhrifavalda á Instagram 

eru á aldrinum 21-25 ára, ásamt því að hluti neytenda telji áhrifavaldamarkaðssetningu eiga frekar 

við um yngri markhópa. 
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11  Takmarkanir rannsóknar 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eiga einungis við um þá 306 þátttakendur sem tóku þátt í 

spurningakönnun rannsóknarinnar. Einhverjar takmarkanir gætu verið á niðurstöðum þessarar 

rannsóknar og þar á meðal vegna stærð úrtaksins sem notast var við. Spurningakönnunin var opin 

fyrir öllum og gat hver sem er tekið þátt. Sjálfvalið úrtak gæti hafa leitt til einhverjar bjögunar (e. 

bias) á niðurstöðum. Ef úrtakið hefði verið þrengra, til dæmis eingöngu þeir sem fylgi 

áhrifavöldum á Instagram, hefðu niðurstöður mögulega verið aðrar. Einnig gætu aðrar takmarkanir 

verið kynjahlutfall þátttakenda sem svöruðu spurningakönnuninni og tími til þátttöku, en könnunin 

var eingöngu opin í níu daga. Meira en helmingur þátttakenda voru konur og aðeins um 25% 

þátttakenda voru karlar. Þessar niðurstöður styðja þó við þá kenningu að konur noti samfélasmiðla 

almennt meira en karlar (Sammis o.fl., 2016). 

12  Frekari rannsóknir 

Fyrir frekari rannsóknir sama efnis í framtíðinni væri áhugavert að skoða betur kynjamuninn með 

jafnara kynjahlutfalli, þ.e. að kanna hvort áhrifavaldar hafi meiri áhrif á kauphegðun kvenna eða 

karla með auglýsingum í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. Einnig væri áhugavert að 

framkvæma rannsókn í samstarfi við fyrirtæki og áhrifavald á Instagram til að kanna betur áhrif 

áhrifavalda á kauphegðun neytenda ásamt því að sjá hvernig fyrirtæki mæla árangur 

áhrifavaldamarkaðssetningar sinnar. Hægt væri að notast við vöruinnsetningu (e. product 

placement) og umtal (e. word of mouth) áhrifavalds. Þátttakendur slíkrar rannsóknar væru 

fylgjendur (e. followers) áhrifavalds. Fylgjendur myndu ekki vita að um rannsókn væri að ræða og 

telst slík rannsókn sem blind rannsókn (e. blind study). Helstu mælitæki slíkrar rannsóknar gætu 

verið innbyggt greiningatól á Instagram (e. Instagram insights). Þar væri hægt að skoða hversu 

margir brugðust við vöruinnsetningunni, þ.e. sáu auglýsinguna, líkuðu (e. like) við hana eða 

skrifuðu athugasemd (e. comment) ásamt því að skoða sölutölur fyrirtækisins. Þá væri hægt að 

bera saman hvort vöruinnsetningin hefði haft áhrif á sölutölur fyrirtækisins. Aðferð slíkrar 

rannsóknar væri líklegast tímaraðasnið (e. time series design) sem þýðir að gerðar eru bæði 

mælingar fyrir og eftir að rannsókn líkur. Kostur þess að notast við blinda rannsókn er að 

þátttakendur breyta ekki kauphegðun sinni og niðurstöður yrðu líklegast ekki bjagaðar (e. biased). 
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13 Lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif áhrifavalda og auglýsinga þeirra á kauphegðun 

neytenda í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. Niðurstöður rannsóknarinnar voru eins og 

rannsakendur bjuggust við, að áhrifavaldar á Instagram hafi áhrif á kauphegðun neytenda. 

Niðurstöður styðja við rannsóknarspurningu þessarar rannsóknar, þ.e. að áhrifavaldar hafi jákvæð 

áhrif á kauphegðun neytenda með auglýsingum í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eiga þó einungis við um þá þátttakendur sem tóku þátt í 

rannsókninni og því er ekki hægt að alhæfa að áhrifavaldar hafi jákvæð áhrif á kauphegðun 

neytenda með auglýsingum í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. 
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Viðauki A: Spurningakönnun 

 

Áhrif áhrifavalda á kauphegðun neytenda í gegnum Instagram 

  
Kæri þátttakandi, 

 

Þessi könnun er hluti af B.Sc. ritgerð okkar í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík og fjallar 

um áhrif áhrifavalda á kauphegðun neytenda í gegnum samfélagsmiðilinn Instagram. 

  

Okkur þætti vænt um ef þú tækir þér nokkrar mínútur til að svara þessari könnun en hún tekur um 

5-7 mínútur. 

  

Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til þátttakenda. Svör verða ekki birt á 

opinberum vettvangi. Þér er ekki skylt að svara einstaka spurningum né könnuninni í heild og getur 

hætt þátttöku hvenær sem er í könnuninni. 

  

Með fyrirfram þökkum fyrir þátttökuna 

  

Halla Vigdís Hálfdánardóttir og Kolbrún Eik Óskarsdóttir 

hallah18@ru.is 

kolbruno18@ru.is 

  

1. Þegar þig vantar upplýsingar um vörur eða þjónustu hvert leitar þú helst? 

○ Til áhrifavalda á samfélagsmiðlum 

○ Til fjölskyldu 

○ Til vina/kunningja 

○ Til fyrirtækis vörunnar/þjónustunnar 

○ Annað: 
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2. Átt þú Instagram aðgang? 

○ Já 

○ Nei 

  

3. Hversu miklum tíma eyðir þú að meðaltali á Instagram daglega? 

○ Minna en 30 mín 

○ 30 mín - 1 klst 

○ 1 klst - 2 klst 

○ 2 klst - 3 klst 

○ 3 klst - 4 klst 

○ Meira en 4 klst 

○ Ég nota ekki Instagram aðganginn minn 

  

4. Fylgir þú áhrifavöldum á Instagram? 

Með áhrifavöldum er átt við einstaklinga með getu til að hafa áhrif á kauphegðun neytenda með 

því að auglýsa eða mæla með vörum eða þjónustu á samfélagsmiðlum. 

○ Já 

○ Nei 

  

5. Hversu mörgum áhrifavöldum fylgir þú á Instagram? 

○ Færri en 10 

○ 10-19 

○ 20-29 

○ 30-39 

○ 40-49 

○ 50 eða fleiri 

  

6. Hvers vegna fylgir þú áhrifavöldum á Instagram? Veldu allt sem á við. 

☐ Ég hef áhuga á þeirra lífsstíl 

☐ Til að fá upplýsingar um vörur eða þjónustu 

☐ Til að fá upplýsingar um afslætti og tilboð 
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☐ Til að fá fræðslu um ýmsa hluti t.d. heilsu 

☐ Annað: 

 

7. Hversu oft eða sjaldan sérð þú áhrifavalda auglýsa vörur eða þjónustu á Instagram? 

○ Mjög oft 

○ Oft 

○ Sjaldan 

○ Mjög sjaldan 

 

8. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu: Ég tel að auglýsingar áhrifavalda 

á Instagram hafi áhrif á kauphegðun mína: 

○ Mjög sammála 

○ Sammála 

○ Ósammála 

○ Mjög ósammála 

  

9. Hefur þú kynnt þér vöru eða þjónustu betur eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram, 

hvort sem þú keyptir hana eða ekki? 

○ Já 

○ Nei 

 

10. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur auglýsing frá áhrifavaldi á Instagram leitt þig inn á 

heimasíðu eða netverslun sem viðkomandi auglýsti? 

○ 1-4 sinnum 

○ 5-8 sinnum 

○ 9-12 sinnum 

○ 13-16 sinnum 
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○ 17-20 sinnum 

○ Oftar en 20 sinnum 

○ Aldrei 

 

11. Hefur þú keypt þér vöru eða þjónustu eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram? 

○ Já 

○ Nei 

  

12. Hversu oft á síðustu 6 mánuðum hefur þú keypt þér vöru eða þjónustu vegna þess að þú sást 

áhrifavald auglýsa hana á Instagram? 

○ 1-4 sinnum 

○ 5-8 sinnum 

○ 9-12 sinnum 

○ 13-16 sinnum 

○ 17-20 sinnum 

○ Oftar en 20 sinnum 

○ Aldrei 

 

13. Hverja af eftirtöldum vörutegundum hefur þú keypt á síðustu 6 mánuðum vegna þess að þú 

sást áhrifavald auglýsa slíkt á Instagram? Veldu allt sem á við. 

☐ Snyrtivörur 

☐ Hreinlætisvörur 

☐ Matvörur 

☐ Fatnað 

☐  Skó 

☐ Skartgripi/fylgihluti 

☐ Heilsuvörur 

☐ Raftæki 
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☐ Heimilisvörur/húsgögn 

☐ Afþreyingu 

☐ Annað: 

  

14. Hversu ánægð(ur/t) eða óánægð(ur/t) varst þú með seinustu vöru eða þjónustu sem þú keyptir 

eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa hana á Instagram? 

○ Mjög ánægð(ur/t) 

○ Ánægð(ur/t) 

○ Óánægð(ur/t) 

○ Mjög óánægð(ur/t) 

  

15. Hvað kostaði seinasta vara eða þjónusta sem þú keyptir eftir að hafa séð áhrifavald auglýsa 

hana á Instagram? 

○ Minn en 5.000 kr. 

○ 5.000 kr. - 9.999kr. 

○ 10.000 kr. - 14.999 kr. 

○ 15.000 kr. - 19.999 kr. 

○ 20.000 kr. - 24.999 kr. 

○ 25.000 kr. - 29.999 kr. 

○ 30.000 kr. eða meira 

  

16. Hversu líklegt eða ólíklegt finnst þér að þú munir kaupa vöru eða þjónustu í framtíðinni sem 

áhrifavaldur auglýsti á Instagram? 

○ Mjög líklegt 

○ Líklegt 

○ Ólíklegt 

○ Mjög ólíklegt 

  

17. Hver er þín skoðun á auglýsingum áhrifavalda á Instagram? 

Svar:  
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Bakgrunnsspurningar: 

 

18. Hvert er kyn þitt? 

○ Kvenkyn 

○ Karlkyn 

○ Skilgreini mig hvorki sem KVK né KK 

○ Vil ekki svara 

 

19. Hver er aldur þinn? 

○ 15 ára eða yngri 

○ 16-20 

○ 21-25 

○ 26-30 

○ 31-35 

○ 36-40 

○ 41-45 

○ 46-50 

○ 51 árs eða eldri 

  

20. Hver er staða þín? 

○ Ég er í námi 

○ Ég er í námi og vinnu með skóla 

○ Ég er í vinnu 

○ Ég er hvorki í námi né vinnu 

○ Annað: 

  

21. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

○ Grunnskólapróf 

○ Stúdentspróf/Sveinspróf 

○ BSc/BA 

○ Meistarapróf 
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○ Doktorspróf 

○ Annað: 

  

22. Hverjar eru heildartekjur þínar að meðaltali á mánuði eftir skatt? 

○ Ég er ekki í vinnu 

○ Lægri en 100.000 kr. 

○ 100.000 kr. - 199.999 kr. 

○ 200.000 kr. - 299.999 kr. 

○ 300.000 kr - 399.999 kr. 

○ 400.000 kr. - 499.999 kr. 

○ 500.000 kr. eða hærri 

○ Vil ekki svara 

  

  

  

  

 

 
 

 

 


