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ÚTDRÁTTUR 

 

Tilkoma samfélagsmiðla hefur gjörbreytt samskiptum fólks hvert við annað í daglegu 

lífi. Flestir Íslendingar eru virkir notendur á samfélagsmiðlum og hefur sú staða veitt 

fyrirtækjum möguleika á að ná betur til sinna viðskiptavina en áður í gegn um 

Internetið. Meirihluti íslenskra fyrirtækja eru jafnframt virk á samfélagsmiðlum og 

auglýsa vörur sínar og þjónustu í því skyni að viðskipti eigi sér stað í kjölfarið. 

Notendur samfélagsmiðlanna sjá því oftar en ekki mikið af auglýsingum er þeir vafra 

um á sínum persónulegu aðgöngum frá bæði íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 

Rannsókn þessi hefur það að markmiði að greina viðhorf íslenskra neytenda til 

auglýsinga á samfélagsmiðlum og komast að því hvað það er sem hefur áhrif á 

kauphegðun fólks í kjölfar þeirra. Einnig að greina niðurstöður eftir aldri, kyni og 

notkun þátttakenda á samfélagsmiðlum. Rannsóknin var framkvæmd í formi 

spurningakönnunar sem dreift var á samfélagsmiðlinum Facebook og tóku alls 251 

einstaklingar þátt í henni. Niðurstöður leiddu í ljós að viðhorfið til auglýsinga á 

samfélagsmiðlum var almennt nokkuð jákvætt meðal þátttakenda. Hlutleysi var þó á 

meðal 23% þeirra en 53% þeirra svöruðu jákvætt og aðeins 24% svöruðu neikvætt. 

Niðurstöður benda einnig til þess að því eldri sem þátttakendur eru því neikvæðara er 

viðhorf þeirra til auglýsinga á samfélagsmiðlum. Konur voru þó almennt séð jákvæðari 

heldur en karlmenn samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Konur telja almennt að 

auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi meiri áhrif á kauphegðun þeirra heldur en karlar 

og þeir sem hafa unnið við eða vinna við auglýsingagerð eru almennt jákvæðari 

gagnvart auglýsingum á samfélagsmiðlum heldur en aðrir. 
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ABSTRACT 

 

With the arrival of social media the way we communicate with each other on a daily 

basis has changed. Majority of the Icelandic population currently uses social media 

platforms and that has also created the possibility for companies to join the platforms 

in order to reach their potential customers. Almost every Icelandic company has a social 

media profile and are visible for customers to see them and their products. Companies 

advertise on social media with the goal to sell and to do business. In that case, the social 

media users see a lot of advertisements on their social media platforms from companies, 

both from Iceland and overseas. The goal of this study was to examine the attitudes of 

the Icelandic social media users towards these advertisments and find out what it is that 

affects their purchase decisions. The results are examined by age, gender and daily 

usage on socoal media. A survey was sent out on Facebook and received were answers 

from 251 participants in total. The results showed that the attitudes of the Icelandic 

users were rather positive than negative, even though 23% of the participants were 

neutral, 53% answered positively and only 24% answered negatively. It seems that the 

participants had more negative attitudes when they were older and women were also 

generally more postitive than men. Women claim advertisements affect their purchase 

decisions and buying behaviour more than men do and the same goes for them who 

work or have worked with making advertisements rather then those who haven‘t.   

  



 

 
 

FORMÁLI 

 

Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga BS lokaverkefni við viðskiptadeild Háskólans á 

Bifröst með áherslu á markaðssamskipti og samfélagsmiðla. Lokaverkefni þetta er 

afrakstur eigin rannsóknar á viðhorfi íslenskra neytenda til auglýsinga á 

samfélagsmiðlum og er því alfarið eigin smíð. Þar sem vitnað er í rannsóknir annarra 

og fræðilega umfjöllun er farið eftir reglum skólans um heimildaskráningu. 

 

Leiðbeinandi við gerð verkefnisins var Brynjar Þór Þorsteinsson lektor við Háskólann 

á Bifröst og vil ég þakka honum kærlega fyrir góða og gagnlega leiðsögn í gegnum allt 

ferlið. Einnig vil ég þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til að taka þátt í rannsókninni 

í formi spurningakönnunar sem dreift var á samfélagsmiðlinum Facebook. Sérstakar 

þakkir fær móðir mín fyrir yfirlestur á verkefninu, uppbyggilega gagnrýni og stuðning. 
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Vigdís Sveinsdóttir 
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1. INNGANGUR 

 

Eftir komu samfélagsmiðla hafa markaðssamskipti þróast í takt við þá og ýmsir 

möguleikar til markaðsfærslu sprottið upp á yfirborðið. Fyrirtæki geta nú á auðveldari 

hátt tengst viðskiptavinum sínum í gegnum þessa miðla og komið sér á framfæri við 

sinn rétta markhóp án þess að það þurfi að fylgja því mikill kostnaður. Samfélagsmiðlar 

geta haft gríðarleg áhrif á vinsældir fyrirtækja meðal neytenda og um þessar mundir er 

nánast óséð að íslensk fyrirtæki séu ekki til staðar á einum eða jafnvel fleiri 

samfélagsmiðlum. Þar keppast þau við að auglýsa sig og vörur sínar eða þjónustu, oftar 

en ekki með tilboðum, afsláttum, gjafaleikjum eða með hjálp áhrifavalda úr 

samfélaginu. Notendur miðlana sjá því oftar en ekki þó nokkuð mikið af auglýsingum 

þegar þeir vafra um á sínum persónulegu aðgöngum um netið og gera má ráð fyrir að 

þar séu bæði auglýsingar frá erlendum og íslenskum fyrirtækjum. En hvað finnst 

neytendum um allar þessar auglýsingar? Eru þær að ýta undir kaup á tilteknum vörum? 

 

Rannsókn þessi mun fjalla um samfélagsmiðla og markaðssetningu fyrirtækja á 

miðlunum. Viðhorf íslenskra neytenda til auglýsinga á miðlunum verður rannsakað 

með megindlegri rannsóknaraðferð og niðurstöður greindar eftir aldri, kyni, notkun 

þeirra á samfélagsmiðlum ásamt kauphegðun. Einnig verður reynt að gera grein fyrir 

þeim þáttum sem hafa áhrif á kaupákvarðarnir neytenda þegar kemur að vörukaupum 

og hvort að munur sé á viðhorfi á milli fólks sem starfað hefur við gerð auglýsinga og 

þeirra sem ekki hafa starfað í þeim geira. Enn frekar verður reynt að komast að því 

hversu mikilvægu hlutverki vinir og vandamenn gegna þegar kemur að áhrifum á 

kauphegðun íslenskra neytenda. 

 

1.1 VAL Á VIÐFANGSEFNI 

Val viðfangsefnisins byggist fyrst og fremst af tengslum við námslínu rannsakanda við 

Háskólann á Bifröst þ.e. BS í Viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti og 

samfélagsmiðla. Rannsakandi hefur mikinn áhuga á samfélagsmiðlum og stafrænni 

markaðsfærslu og fannst því tilvalið að velja þessa námsleið og þar af leiðandi eiga 

möguleika á að skrifa lokaverkefni sitt í takt við áhugamál. Viðfangsefni þetta varð m.a. 

fyrir valinu vegna forvitni rannsakanda en einnig vegna mikilvægi þess að fyrirtæki 
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geti fengið vitneskju um hvað neytendur vilja sjá og hvað þeir vilja síður sjá á 

samfélagsmiðlum þegar kemur að markaðssamskiptum. 

 

Afmörkun viðfangsefnisins verðum með þeim hætti að viðhorf íslenskra notenda á 

samfélagsmiðlum verður aðeins rannsakað. Ekki verður því hægt að alhæfa svör 

viðmælenda á heimsvísu þrátt fyrir að þau geti mögulega gefið vísbendingar um viðhorf 

fólks annars staðar í heiminum þar sem notkun samfélagsmiðla er mikil um heim allan. 

Afmörkun rannsóknarinnar felur einnig í sér að aðeins verður greint frá þremur stærstu 

samfélagsmiðlunum á Íslandi um þessar mundir og ekki verður farið nánar út í aðra þar 

sem að listinn er langur og samhengi rannsóknarinnar hefur ekki þörf fyrir að allir séu 

nefndir.  

 

1.2  TILGANGUR & MARKMIÐ 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka viðhorf neytenda til auglýsinga á 

samfélagsmiðlum og komast að því hvort að tenging sé á milli viðhorfs, notkunar, 

aldurs og kauphegðunar neytenda á miðlunum. Einnig verður rannsakað hvort 

neytendur séu almennt móttækilegri fyrir áhrifum áhrifavalda eða áhrifum frá vinum 

og vandamönnum þegar kemur að vörukaupum.  

 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina kauphegðun íslenskra notenda á 

samfélagsmiðlum og gætu því niðurstöður rannsóknarinnar nýst þeim fyrirtækjum sem 

hyggjast markaðssetja sig og sínar vörur eða þjónustu á samfélagsmiðlum. 

Niðurstöðurnar munu að öllum líkindum getað varpað ljósi á hvað notendum finnst 

áhugavert að sjá og hvað þeim finnst vera fráhrindandi þegar kemur að 

markaðssamskiptum frá fyrirtækjum á samfélagsmiðlum.  

 

1.3 FYRIRMYND RANNSÓKNAR 

Nokkrar rannsóknir hafa nú þegar verið framkvæmdar með tilliti til viðhorfs notenda á 

samfélagsmiðlum til markaðsfærslu/auglýsinga á miðlunum bæði erlendis og hérlendis. 

Viðhorf neytenda skiptir miklu máli þegar upp er staðið því það eru neytendurnir sem 

að fyrirtækin vilja ná til í gegnum auglýsingar í von um að það eigi sér stað viðskipti. 

Rannsakandi hefur sem fyrirmynd fyrri rannsókn sem framkvæmd var árið 2011 af 

Auði Hermannsdóttur og nefnist „Hvað skýrir viðhorf fólks til auglýsinga?“. Sú 

rannsókn leiddi í ljós viðhorf íslenskra neytenda til auglýsinga almennt og gáfu 
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niðurstöður hennar m.a. til kynna að viðhorfið var nokkuð jákvætt meðal neytenda 

almennt en virtist þó verða neikvæðara með hækkandi aldri og talsvert jákvæðara hjá 

einstaklingum sem hafa starfað við gerð auglýsinga (Hermannsdóttir, 2011). Nánar 

verður fjallað um niðurstöður rannsóknar Auðar í kafla 7.1. 

 

Rannsakandi mun í þessari rannsókn nota spurningalista Auðar sem fyrirmynd og 

spyrja nokkurra sömu spurninga en sníða þær svo spurningarnar eigi aðeins við 

auglýsingar á samfélagsmiðlum. Niðurstöðurnar verða bornar saman við niðurstöður  

frá rannsókn Auðar til að sjá hvernig og/eða hvort viðhorf íslenskra neytenda hefur 

breyst í gegnum tæpan áratug þegar kemur að auglýsingum á vörum og þjónustu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar taka þó aðeins mið af auglýsingum á 

samfélagsmiðlum.  

 

1.4 UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að í fræðilegum hluta hennar er gerð grein fyrir 

rannsóknarspurningum og reynt verður að leita svara við þeim. Í 3. kafla er fjallað 

almennt um markaðsfærslu, markaðsráðana og kynningarráðana. Þar á eftir verður 

fjallað um samfélagsmiðla, gerð grein fyrir netnotkun Íslendinga og teknir fyrir helstu 

samfélagsmiðlar sem notaðir eru hérlendis. Eftir að samfélagsmiðlarnir hafa verið 

skilgreindir verður fjallað um markaðssetningu á samfélagsmiðlum og gerð grein fyrir 

mismunandi leiðum sem fyrirtæki geta farið til að auglýsa sig á miðlunum ásamt því að 

fjalla um auglýsingavarnir. Í kafla 6 verður fjallað um neytendahegðun, kaupákvarðanir 

og viðhorf neytenda og þá sérstaklega fjallað um þá þætti sem geta haft áhrif á 

kaupákvarðanir líkt og word-of-mouth markaðssetningu. Í kafla 7 verður síðan fjallað 

nánar um fyrirmynd rannsóknarinnar, aðrar fyrri rannsóknir á viðfangsefninu og 

niðurstöður frá þeim rannsóknum.  

 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður fjallað um rannsóknina sjálfa, spurningakönnunina, 

aðferðafræðina og niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í kjölfarið verður sett fram 

umræða frá rannsakenda með tillögum að frekari rannsóknum á viðfangsefninu, ásamt 

tillögum til stjórnenda. Í kjölfarið verða mynduð stutt lokaorð.  
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2. RANNSÓKNARSPURNINGAR 

 

Rannsóknarspurning lokaverkefnisins sem unnið verður markvisst eftir að svara er 

eftirfarandi: 

 

Hvert er viðhorf íslenskra neytenda á samfélagsmiðlum til auglýsinga á miðlunum? 

 

Eftirfarandi undirspurningum verður einnig leitast við að finna svör við: 

 

Hvað er það sem hefur áhrif á kaupákvarðanir neytenda? 

Hafa vinir og vandamenn meiri áhrif á kaupákvarðanir fólks heldur en áhrifavaldar? 
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3. MARKAÐSFÆRSLA 

 

Markaðsfærlsa (e. marketing) er hugtak sem skilgreinir þær aðferðir sem fyrirtæki nýta 

til að skapa virði fyrir viðskiptavini sína í því skyni að byggja upp sterk sambönd og 

viðskiptatengsl við þá. Virðissköpun felur í sér að uppfylla þarfir og langanir þeirra á 

ýmsan hátt og er það mikilvægt þar sem sterk sambönd við viðskiptavini skapa virði 

fyrir fyrirtækið sjálft í formi viðskipta. Fyrirtæki þurfa að bjóða upp á vörur sem 

neytendum vantar eða langar í, selja þær á réttu verði á réttum stað og réttum tíma og 

sömuleiðis miðla upplýsingum til þeirra á sem skilvirkastan máta. Markmiðið er í raun 

að þekkja viðskiptavini sína það vel að vörurnar selji sig nánast sjálfar með nýtingu 

markaðsfærslu (Kotler & Armstrong, 2010).    

 

3.1 MARKAÐSRÁÐAR 

Markaðsráðarnir (e. marketing mix) gegna mikilvægu hlutverki í grunni markaðsstarfs 

fyrirtækja þegar kemur að því að reyna að skilja viðskiptavini sína og markaðssetja 

vörur sínar á sem skilvirkastan máta. Upprunalega voru markaðsráðarnir fjórir talsins: 

Vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. place) og kynningar (e. promotion) og 

eru þeir þekktastir fyrir að ganga undir nafninu „The 4-Ps“. Þessir fjórir markaðsráðar 

eru lykilatriði í ákvarðanatöku þeirra sem vinna markaðsstörf svo að fyrirtækin geti 

komið til móts við þarfir viðskiptavina betur heldur en keppinautar þeirra.  Síðar meir 

bættust þrír aðrir ráðar við vegna mikils vaxtar í þjónustugeiranum og voru þá kallaðir 

„The 7 Ps“. „The 7 Ps“ eiga aðeins við þegar varan sem um er að ræða er þjónusta og 

hafa þar bæst við þjónusturáðarnir fólk (e. people), ferlar (e. process), umgjörð og útlit 

(e. physical evidence) (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). Í köflunum hér á eftir verður 

þó aðeins fjallað um og gerð grein fyrir hefðbundnu markaðsráðunum fjórum.  

 

3.1.1 VARA 

Vara er það vöruframboð sem fyrirtæki leggja fram á markaðinum til að uppfylla þarfir 

neytenda. Skilgreina þarf hver varan er, hverjir eiginleikar hennar eru og hvaða 

markhópi hún á að þjóna eða ná til. Ákvarðanir sem koma að nafni vörumerkisins, útliti, 

innpökkun og þess háttar eiga einnig við undir þessum markaðsráði og einnig er 

mikilvægt að huga að vöruþróuninni sjálfri. Mikilvægi vöruþróunar felst m.a. í því að 

fylgjast með tæknibreytingum og breytingum á smekk fólks svo að varan geti þróast í 
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takt við þær breytingar eða nýjar vörur geti komið í stað þeirrar gömlu sem uppfylla 

þarfir neytenda. Vara þarf ekki endilega að vera áþreifanleg heldur getur hún líka verið 

þjónusta eða áskriftir (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). 

 

3.1.2 VERÐ 

Verð skýrir sig að mestu leyti sjálft en það inniheldur allar þær ákvarðanir sem koma 

að því að ákveða verð vörunnar eða þjónustunnar sem um er að ræða. Verð er lykilatriði 

markaðsráðana því það stendur fyrir það sem fyrirtækið fær fyrir vöruna á meðan hinir 

þrír markaðsráðarnir standa fyrir kostnað fyrirtækisins vegna vörunnar. Mikilvægt er 

að finna rétta verðið fyrir vöruna þar sem að það hefur áhrif á kaupákvarðanir og það 

virði sem neytendum finnst þeir fá fyrir vöruna (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). Í 

stafrænu umhverfi geta viðskiptavinir auðveldlega gert verðsamanburð á vörum á 

markaðnum og því getur verið mikilvægt að verðsetja vörur sínar sanngjarnt og í takt 

við samkeppni á markaðnum. Hætta er á því að neytendur leyti annað ef að verð er ekki 

sanngjarnt miðað við áætlað virði vörunnar í huga þeirra (Cohen, 2010).  

 

3.1.3 VETTVANGUR 

Vettvangur kemur að öllum þeim ákvörðunum um hvar og hvernig á að selja vöruna. 

Velja þarf vandlega söluvettvang svo varan geti verið til á réttum tíma og réttum stað 

fyrir neyendur hennar þegar þeir þurfa á henni að halda.  Einnig þarf að vera nóg til af 

vörunni miðað við eftirspurn og dreifileiðir hennar nógu skilvirkar svo að neytendur 

velji hana frekar heldur en vörur keppinauta á markaðnum (Jobber & Ellis-Chadwick, 

2013). Vettvangur getur líka verið Internetið sem alltaf er opið og aðgengilegt hvar sem 

er í heiminum sem gerir það að vænlegum kosti fyrir fyrirtæki til að selja vörur sínar. 

Einnig þarf að velja réttu miðlana til að höfða til réttra viðskiptavina þegar kemur að 

vettvangi í stafrænu umhverfi, t.d. eigin vefsíður, samfélagsmiðla eða netverslanir, til 

að koma sér og vörum sínum á framfæri (Cohen, 2010). 

 

3.1.4 KYNNINGAR 

Kynningar stendur fyrir allar þær aðgerðir sem að fyrirtæki framkvæma til að koma 

vörum sínum og þjónustu á framfæri til að sannfæra neytendur um kaup á tilteknum 

vörum. Markaðssamskipti fyrirtækja til markhópa sinna geta skipt sköpun þegar kemur 

að því að ná velgegni í sölu á vörum og þjónustu (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). 
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Fyrirtæki geta farið margar leiðir til að reyna að ná til neytenda og verður fjallað um 

þær nánar í kafla 3.2 um kynningarráðana (e. promotional mix).  

 

3.2  KYNNINGARRÁÐAR 

Þegar kemur að markaðsráðinum kynning þarf að hafa kynningarráðana í huga. 

Kynningarráðarnir sem um er að ræða eru sex talsins og standa þeir fyrir mismunandi 

leiðum sem fyrirtæki geta nýtt sér til að eiga samskipti við neytendur sína og miðla 

upplýsingum um vörur og þjónustu. Til að ná sem bestum árangri á markaðnum er mælt 

með að fyrirtæki búi til blöndu af þessum kynningarráðum sem hentar þeim og þeirra 

markmiðum. Kynningarráðarnir eru auglýsingar (e. advertising), bein markaðssetning 

(e. direct marketing), persónuleg sölumennska (e. personal selling), stafræn 

markaðssetning (e. digital marketing), almannatengsl (e. publicity/public relations) og 

söluhvatar (e. sales promotion) og verður fjallað um hvern og einn þeirra köflunum hér 

fyrir neðan (Belch & Belch, 2018).  

 

3.2.1 AUGLÝSINGAR 

Auglýsingar eru skilgreindar sem þau skilaboð sem fyrirtæki sendir frá sér t.d. um vörur 

sínar og þjónustu og borgar fyrir að sé birt á ýmsum miðlum í eigu annarra.  Tilgangur 

auglýsinga er að upplýsa neytendur um vöruframboð eða nýjungar, sannfæra þá um 

kosti framboðsins og kalla fram viðbrögð á meðal neytenda í því skyni að það leiði til 

kaupa á tilteknu framboði.  Auglýsingar geta verið margvíslegar og geta verið birtar á 

ýmsum mismunandi miðlum svo mikilvægt er fyrir fyrirtæki að finna réttu miðlana til 

að ná til síns rétta markhóps. Miðlar geta t.d. verið sjónvarp, útvarp, dagblöð, tímarit 

og samfélagsmiðlar en fjallað verður sérstaklega um auglýsingar á samfélagsmiðlum í 

kafla 5.1 (Belch & Belch, 2018). 

 

3.2.2 BEIN MARKAÐSSETNING 

Um er að ræða beina markaðssetningu sem fer fram með þeim hætti að fyrirtæki miðla 

upplýsingum um vörur sínar og þjónustu til neytenda sem hafa áhuga á að sjá þær. Bein 

markaðssetning felur í sér að sérsníða skilaboðin til þeirra neytenda sem vilja sjá þau 

og beina þeim að neytendum með mismunandi leiðum. Leiðirnar geta verið m.a. í 

gegnum tölvupóst (e. email), símasölu (e. telemarketing) eða einstaklingsmiðaðar 

auglýsingar á netinu. Markmiðið með þessum hætti er að reyna að kalla fram viðbrögð 

frá neytendum eða fá þá til að kaupa vörurnar samstundis. Með örri tækniþróunum og 
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vexti Internetsins hefur það aldrei verið jafnt auðvelt að ná til neytenda eins og nú m.a. 

í gegnum snjallsíma (e. smartphone) og hefur það gert það að verkum að bein 

markaðssetning verður sífellt mikilvægari og árangursríkari þáttur í markaðsstarfi 

fyrirtækja (Belch & Belch, 2018).  

 

3.2.2 PERSÓNULEG SÖLUMENNSKA 

Persónuleg sölumennska stendur fyrir þau samskipti sem eiga sér stað á milli 

sölumanna og neytenda þar sem að sölumaður reynir að sannfæra neytenda um að 

kaupa vörur eða þjónustu fyrirtækis. Þetta getur bæði átt sér stað í eigin persónu eða í 

gegnum síma t.d. í gegnum myndbandssímtöl. Persónuleg sölumennska gerir 

sölumanninum kleift að bregðast strax við viðbrögðum neytandans og haga 

samræðunum eftir því til að geta uppfyllt þarfir neytandans. Þó að persónuleg 

sölumennska sé talin hluti af kynningarráðunum sex þá er hún oftar en ekki framkvæmd 

og rekin af öðrum aðilum heldur en markaðsfólki innan fyrirtækisins og nær því heldur 

ekki undir kostnað fyrirtækisins við markaðssetningu. Það gerir þó ekki endilega þessa 

kynningarleið minna mikilvægari en hinar fimm þegar kemur að því að koma vörum á 

framfæri (Belch & Belch, 2018).  

 

3.2.3 STAFRÆN MARKAÐSSETNING 

Vegna tæknibreytinga og komu samfélagsmiðla hefur stafræn markaðssetning sprottið 

upp á yfirborðið og ollið byltingarkenndum breytingum í markaðsstarfsemi fyrirtækja. 

Stafræn markaðssetning eru þau markaðssamskipti sem eiga sér stað með rafrænum 

hætti á Internetinu og þá aðallega í gegnum samskiptaforrit líkt og samfélagsmiðla þar 

sem að neytendur geta auðveldlega tekið þátt í samræðum og brugðist við 

markaðssetningunni í rauntíma. Netverslanir flokkast einnig undir þennan 

kynningarráð (Belch & Belch, 2018). Fjallað verður enn frekar um stafræna 

markaðssetningu og markaðssetningu á samfélagsmiðlum í kafla 5 hér á eftir.  

 

3.2.4 ALMANNATENGSL 

Almannatengsl fela í sér aðgerðir sem gerðar eru með það markmiði að fanga athygli 

annarra aðila sem geta fjallað um fyrirtækið sjálft, vörur þess eða þjónustu, fyrirtækinu 

að kostnaðarlausu. Slíkir aðilar eru yfirleitt fjölmiðlar, fréttamiðlar, tímarit sem fjalla 

um fyrirtæki og starfsemi þess eftir að fyrirtækið hefur náð að fanga athygli þeirra. Oft 

finna neytendur fyrir meiri trúverðugleika í gegnum óháða aðila sem er jákvætt fyrir 
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fyrirtækið ef það fær slíka umfjöllun. Á hinn bóginn, þá geta fyrirtæki ekki stjórnað því 

sem fjallað er um og þar af leiðandi geta þau ekki hindrað þessa aðila í að koma með 

neikvæða umfjöllun (Belch & Belch, 2018). Word-of-Mouth markaðssetning tilheyrir 

einnig þessum flokki, en það er nokkurskonar orðrómur eða umtal á milli fólks og getur 

búið til orðspor fyrirtækja á einn eða annan hátt, einnig á samfélagsmiðlum. Fjallað 

verður nánar um word-of-mouth markaðssetningu í kafla 6.3 hér á eftir.  

 

3.2.5 SÖLUHVATAR 

Söluhvatar eru skilgreindir sem þær aðgerðir sem geta veitt meira virði og ýtt undir sölu 

og kaupum á vörum og þjónustu fyrirtækis á skömmum tíma eða jafnvel samstundis. 

Söluhvatar geta t.d. verið afslættir, útsala, gjafaleikir eða keppnir sem beint er að 

neytendum í því skyni að ýta undir kaup þeirra á tilteknum vörum eða þjónustu á 

tilteknum tíma (Belch & Belch, 2018).   

 

3.3 ÁHRIFATREKT AIDA 

Áhrifatrekt AIDA (e. AIDA model) er eitt af helstu módelum sem notað er til að greina 

vegferð viðskiptavina frá því að þeir verða fyrst varir við fyrirtæki, vörur eða vörumerki 

til lokaniðurstöðu í kaupákvörðunarferlinu. Áhrifatrekt AIDA var þróuð til að 

skilgreina þau skref sem að fyrirtæki þurfa að leiða neytendur sína í gegnum í 

söluferlinu (e. selling process). Skrefin sem talið er að neytendur þurfi að fara í gegnum 

eru athygli (e. attention), áhugi (e. interest), löngun (e. desire) og aðgerð (e. action). 

Fyrst þarf að fanga athygli neytenda og skapa áhuga hjá þeim á vörum og þjónustu 

fyrirtækisins með einhverjum hætti. Ef áhugi neytandans er mikill skapast löngun til að 

eignast eða prófa afurðina og aðgerð er tekin í kjölfarið í formi viðskipta við kaup 

hennar.  Síðasta skrefið er því mikilvægasta skrefið fyrir fyrirtæki en það getur einnig 

verið mest krefjandi að ná að uppfylla það (Belch & Belch, 2018).  

Mynd 1: AIDA model 
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4. SAMFÉLAGSMIÐLAR 

 

Samfélagsmiðlar (e. Social Media) eru bæði vefsíður og forrit sem staðsett eru á 

Internetinu eða í snjallsímum sem þróast hafa í takt við tæknibreytingar á undanförnum 

áratugum. Samfélagsmiðlar eru afurð hugmyndafræðinnar frá vef 2.0 sem breytti 

umhverfi Internetsins með tilkomu sinni upp úr aldamótunum 2000 og stuðla þeir að 

miðlun upplýsinga á milli notenda á miðlunum (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 

Samfélagsmiðlar gera notendum þeirra ýmist kleift að koma skoðunum sínum á 

framfæri, deila myndum, eiga í samskiptum við aðra einstaklinga og fyrirtæki og 

fylgjast með því sem er að gerast bæði í þeirra samfélagi og jafnvel í heiminum öllum. 

Samfélagsmiðlar sameina fólk og gera þar af leiðandi fyrirtækjum einnig kleift að 

tengjast viðskiptavinum sínum betur á nýjan og einstakan hátt. Miðlunum er skipt niður 

í fimm mismunandi flokka að mati Kaplan og Haenlain (2010): Blogg (e. Blog),  

samfélagsnet (e. Social networking sites), samvinnuverkefni (e. Collaborative 

projects), efnisbundin samfélög (e. Virtual social worlds) og félagslega sýndarveruleika 

(e. Virtual game worlds). Það fer síðan alfarið eftir eiginleikum hvers og eins 

samfélagsmiðils hvaða flokki hann tilheyrir. Eiginleikarnir eru metnir út frá hversu 

mikla félagslega nærveru miðillinn hefur og hversu há eða lág sjálfsafhjúpunin (e. Self 

disclosure) eða sjálfskynningin (e. Presentation) er á miðlinum fyrir notendur hans.  

 

Margir mismunandi samfélagsmiðlar eru til og notaðir víðsvegar um heiminn af fólki á 

öllum aldri. Samkvæmt rannsóknum voru notendur samfélagsmiðla á heimskvarða 3,94 

milljarðar í júlí 2020 og eru það hæstu tölur sem mælst hafa frá upphafi 

samfélagsmiðlana sem hafa verið í stöðugum vexti frá komu þeirra og er einungis spáð 

enn meiri vexti á komandi árum (Statista, Global digital population as of July 2020, 

2020). Kerfisháhrif (e. network effect) á samfélagsmiðlum er eitt af því sem skapar 

hvað mest virði fyrir notendur þeirra. Kerfisáhrifin virka þannig að því fleiri notendur 

sem eru á miðlunum því meira virði skapast fyrir notendur á þeim miðlum. Fólk flykkist 

á þá miðla sem eru vinsælir hverju sinni og vill vera á þeim miðlum sem aðrir eru á til 

að geta átt samskipti við fleiri. Aukin notkun eykur virði kerfisins. Þetta eykur einnig 

virði fyrir fyritæki á þann hátt að þau geta valið að auglýsa vörur og þjónustu á þeim 

miðlum sem að flestir eru að nota hverju sinni (Rogers, 2016). 
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4.1 GAGNASÖFNUN 

Persónuupplýsingar eru þær upplýsingar sem safnaðar eru um persónugreinda 

einstaklinga. Þessar upplýsingar geta til dæmis verið nafn, kennitala, netauðkenni, 

heimilisfang og fleira sem einkenna þann einstakling sem um er að ræða (Persónuvernd, 

Hvað eru persónuupplýsingar?, e.d.). Samfélagsmiðlar safna gögnum um notendur sína 

s.s. persónuupplýsingum um áhugamál, skoðanir og hegðun notenda á miðlunum í þeim 

tilgangi að búa til sérstakan prófíl (e.profile) fyrir hvern og einn einstakling. Þessir 

prófílar geta síðan nýst fyrirtækjum í markaðsstarfemi sinni til að miða auglýsingum 

sínum á réttan hóp neytenda. Neytendur sjá því oftar en ekki auglýsingar sem tengjast 

áhugamálum þeirra og eru það kallaðar einstaklingsmiðaðar auglýsingar (e. targeted 

advertising). Samfélagsmiðillinn Facebook býður til að mynda upp á þennan valkost að 

miða auglýsingum til réttra áhorfenda og er það vinsælt í notkun meðal fyrirtækja bæði 

erlendis og hér á landi (Persónuvernd, Samfélagsmiðlar, e.d.).  

 

4.2 SAMFÉLAGSMIÐLAR Á ÍSLANDI 

Notkun samfélagsmiðla á Íslandi hefur aukist gríðarlega í takt við tæknibreytingar og 

segja má með sanni að Íslendingar séu mjög meðtækilegir fyrir slíkum breytingum. 

Netnotkun Íslendinga hefur til að mynda verið í stöðugum vexti síðustu áratugi og 

liggur nú rétt undir 100%, eða 97% samkvæmt mælingum frá síðasta ári (Hagstofa 

Íslands, 2019).  

 

 

Mynd 2: Netnotkun einstaklinga eftir kyni 
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Í janúar á þessu ári var netnotkun Íslendinga komin upp í 99% samkvæmt skýrslu frá 

DataReportal (Kemp, 2020). Íslendingar mældust hæst á meðal EES-landa og 

aðildarríkja Evrópusambandsins árið 2019 þegar kom að notkun einstaklinga á 

samfélagsmiðlum samkvæmt rannsókn Eurostat. Þar næst var Noregur með 82% 

notkun sem gefur Íslandi þó nokkuð mikið forskot. Ísland var einnig með hæsta 

hlutfallið meðal notenda á aldrinum 16-24 ára, eða um 98% og hæsta hlutfall á aldrinum 

65-74 ára, eða um 65% sem er mjög hátt samanborið við meðaltal Evrópuþjóðanna sem 

einungis var um 19% (Gunnar Egill Daníelsson, 2019). Það er óhætt að segja að þessi 

mikla notkun samfélagsmiðla meðal Íslendinga hafi gefið íslenskum fyrirtækjum kleift 

að nýta möguleika stafrænnar markaðssetningar í sínu markaðsstarfi. Árið 2017 voru 

79% fyrirtækja á Íslandi notendur samfélagsmiðla, en það var hæsta hlutfall í Evrópu á 

þeim tíma á meðan meðaltalið var aðeins 47%. Þá voru 82% fyrirtækja með eigin 

vefsíðu og 63% bæði með eigin vefsíðu og á samfélagsmiðlum (Hagstofa Íslands, 

2018).  

 

Ýmsir samfélagsmiðlar eru notaðir meðal Íslendinga. Gallup hefur rannsakað notkun á 

samfélagsmiðlum um árabil og fylgst með þróun notkunar á mismunandi miðlum. Hér 

fyrir neðan má sjá yfirlit yfir hvernig notkunin skiptist meðal samfélagsmiðla árið 2017 

samkvæmt mælingum Gallup (Gallup, 2017). 

 

 

Mynd 3: Samfélagsmiðlamæling Gallup 2017 
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Eins og sjá má á myndinni mældist notkun á Facebook meðal 92% Íslendinga, Snapchat 

þar á eftir með 62% og í þriðja sæti var Instagram með 44% notkun. Ásamt því að vera 

vinsælir á Íslandi eiga þessir þrír samfélagsmiðlar það allir sameiginlegt að ná inn á 

lista yfir mest notuðu samfélagsmiðla í heiminum í dag (Statcounter, 2020).  Gerð 

verður stutt grein fyrir hverjum og einum þeirra í köflunum hér fyrir neðan. 

 

4.2.1 FACEBOOK 

Facebook er samfélagsmiðill sem heyrir undir flokkinn samfélagsnet og gerir notendum 

sínum kleift að stofna sína eigin síðu (e. profile) í þeim tilgangi að tengjast fólki. Allir 

geta stofnað síðu, bæði einstaklingar og fyrirtæki og er það þeim að kostnaðarlausu. 

Fólk notar Facebook til að tengjast vinum, vandamönnum, vinnufélögum og jafnvel 

nýju fólki. Fyrirtæki nota Facebook til að tengjast núverandi og mögulegum 

viðskiptavinum, auglýsa sig og upplýsa um vörur sínar og þjónustu. Á Facebook er 

hægt að deila myndum, myndböndum, skrifa færslu (e. status), deila fréttum og greinum 

frá öðrum vefsíðum, stofna til hópa, búa til viðburði og margt fleira. Notendur búa til 

sitt eigið tengslanet með því að senda eða fá vinabeiðni (e. friend request) frá öðrum 

notendum sem þarf í kjölfarið að samþykkja af hinum aðilanum. Notendur eiga 

samskipti sín á milli með því að líka við (e. like), gera athugasemdir (e. comment) eða 

deila (e. share) færslum hjá öðrum notendum og fyrirtækjasíðum (WebWise). Hægt er 

að nota Facebook bæði í gegnum Internetið og app (e. application) í snjallsímum.  

 

Facebook var stofnað árið 2004 af Mark Zuckerberg, sem var aðeins 19 ára á þeim tíma. 

Upprunalega var síðan hönnuð sem tengslanet fyrir nemendur Harvard-háskóla en fyrr 

en varði voru fleiri skólar farnir að bætast í hópinn. Vegna vinsælda Facebook opnaði 

miðillinn fyrir almenning árið 2006 og er nú orðinn stærsti samfélagsmiðillinn á 

heimsvísu. Notendur Facebook voru taldir vera 2,7 milljarður í júní 2020 og er það til 

að mynda 700 milljónum meira en næst stærsti miðillinn sem er YouTube (Statista, 

2020).  

 

Fyrirtækjasíður hafa möguleikann á að sérsníða auglýsingar sínar á Facebook að réttum 

áhorfendum með þeim persónuupplýsingum sem miðillinn hefur safnað um notendur. 

Miðillinn er því vænlegur til markaðssetningar og er talin vera fremstur í flokki þegar 

kemur að auglýsingum á samfélagsmiðlum. Talið er að um 95% fyrirtækja í heiminum 

noti Facebook til að auglýsa sig og má þar t.d. nefna að auglýsingatekjur Facebook voru 
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55 milljarðar dollara árið 2018 (Carson, 2019). Facebook býður fyrirtækjasíðum að 

nota Ads Manager sem er greiningartól tengt miðlinum. Í Ads Manager er hægt að búa 

til auglýsingar og auglýsingaherferðir sem eru sérsníðaðar að ákveðnum markhópi eða 

eintaklingum sem deila áhuga af ýmsum toga, prufukeyra auglýsingar, plana birtingar 

þeirra og fylgjast með velgengi þeirra ásamt því að mæla árangur (Facebook, e.d.).   

 

 

4.2.2 SNAPCHAT  

Snapchat er smáforrit hannað fyrir snjallsíma sem gerir notendum sínum kleift að hafa 

samskipti við hvern annan með því að deila myndum, myndböndum og skilaboðum sín 

á milli. Snapchat kom fyrst á markaðinn árið 2011 og hefur notið mikilla vinsælda síðan 

þá. Forritið var stofnað af þeim Evan Spiegel, Reggie Brown og Bobby Murphy sem 

allir voru nemendur við Standford háskóla á þeim tíma. Hugmyndin var að stofna 

samfélagsmiðil þar sem að skilaboðin myndu hverfa eftir ákveðið langan tíma og er 

það einmitt á slíkan hátt sem að samskipti á Snapchat fara fram. Þegar notendur senda 

myndir eða myndbönd frá sér til annarra notenda er sú aðferð kölluð að „snappa“. 

Notandi sendir „snapp“ (e. snap) til annarra notenda og stillir tíman frá einni upp í tíu 

sekúndur, allt eftir hversu lengi viðkomandi vill að hinn aðilinn geti horft á „snappið“. 

Snapchat er einn af stærstu samfélagsmiðlunum í heiminum í dag og tölur sína að í 

janúar á þessu ári voru notendur forritsins um 360 milljónir talsins þar sem að 3 billjónir 

„snappa“ voru send á milli notenda daglega (O'Connell, 2020). 

 

Snapchat hefur einnig að geyma „sögur“ (e. stories) sem virka þannig að eftir að notandi 

deilir mynd eða myndbandi í sína „sögu“ er hægt að horfa á það í 24 klukkustundir áður 

en það hverfur og er það aðgengilegt fyrir Snapchat-vini viðkomandi. Frá árinu 2014 

opnaði forritið fyrir það að fyrirtæki geti borgað fyrir að birta auglýsingar sínar á 

miðlinum og virkar það eins og „sögurnar“ þar sem að þær hverfa aftur eftir 24 

klukkustundir (Bernazzani, 2019).    

 

4.2.3 INSTAGRAM 

Instagram var stofnað árið 2010 og hefur síðan þá notið mikilla vinsælda meðal fólks, 

þá sérstaklega meðal unglinga og ungs fólks. Á tæpum áratug hafa notendur Instagram 

aukist frá milljón upp í yfir eina billjón virkra notenda sem varpar ljósi á vinsældir 

miðilsins. Á Instagram deila notendur myndum og myndböndum á sína persónulegu 
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aðganga og geta einnig „póstað“ (e. post) í sögur líkt og á Snapchat. Á Instagram eignast 

notendur fylgjendur (e. followers) og geta fylgt öðrum einstaklingum og fyrirtækjum 

sem þeim þykja áhugaverðir. Á miðlinum tíðkast það að notendur líki við (e. like) 

myndir hjá hver öðrum og geri athugasemdir við þær til að eiga samskipti, en einnig er 

hægt að skrifa á spjallinu (e. chat) til hvers annars (Forsey, 2020).  

 

Instagram hefur verið í eigu Facebook síðan árið 2012 en starfar þó enn sem sjálfstæður 

miðill. Talið er að um 74% fyrirtækja á heimsvísu noti Instagram (Carson, 2019). Þar 

er um að ræða fyrirtækjasíður þar sem að fyrirtækin hafa möguleikann á að fylgjast m.a. 

með umferð (e. traffic) á sinni síðu í gegnum innbyggt greiningartól er nefnist 

Instagram Insights. Þetta tól getur hjálpað fyrirtækjum að skilja og greina hegðun 

neytenda sinna betur og auðveldað markaðsfærslu til þeirra (Wright, 2018). Líkt og á 

hinum tveimur miðlunum gefst fyrirtækjum kostur á að auglýsa á miðlinum og voru 

auglýsingatekjur Instagram um 20 billjónir dollara á síðasta ári (Rodriguez, 2020). 
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5. MARKAÐSSETNING Á SAMFÉLAGSMIÐLUM 

 
Stafræn markaðssetning (e. Digital marketing) er eins og kom fram í kafla 3.2.3 þau 

markaðssamskipti sem fyrirtæki eiga við neytendur sína á stafrænu formi. 

Samfélagsmiðlar eru orðnir stór hluti af markaðsstarfi fyrirtækja og eins og nefnt var 

hér áður eru meirihluti íslenskra fyrirtækja að nýta sér þann möguleika nú til dags. 

Markaðssetning á samfélagsmiðlum (e. social media marketing) gerir fyrirtækjum 

kleift að tengjast viðskiptavinum sínum og eiga samskipti við þá á mun auðveldari hátt 

en áður fyrr. Fyrirtæki geta sérsniðið skilaboðin að sínum markhópi á samfélagsmiðlum 

svo auglýsingar séu aðeins birtar þeim sem hafa áhuga á að sjá þær. Þessi eiginleiki 

hefur gert markaðssetningu á samfélagsmiðlum meira aðlaðandi, einfaldað bæði vinnu 

markaðsfólks og stuðlað að betur nýttum markaðskostnaði (Jobber & Ellis-Chadwick, 

2013). Kostir stafrænnar markaðssetningar eru því margir og ekki má gleyma því að 

hægt er að fylgjast með viðbrögðum neytendanna og umferð á fyrirtækjasíðum sínum 

á t.d. Facebook og Instagram, sem gefur fyrirtækjunum innsýn og vísbendingar um 

hvað er að virka og hvað ekki þegar kemur að auglýsingum á miðlunum. Þessi eiginleiki 

gerir stafræna markaðssetningu að mun skilvirkari leið til að mæla árangur og bregðast 

við heldur en með öðrum leiðum sem eru í boði nú til dags.  

 

Þegar fyrirtæki huga að markaðssetningu á samfélagsmiðlum er nauðsynlegt að 

skipuleggja sig vel og greina markmið sín. Fræðimenn telja að fyrirtæki geti verið stödd 

á þremur mismunandi stigum með þátttöku sinni á samfélagsmiðlum. Greiningin getur 

hjálpað fyrirtækjum að  átta sig á á hvaða stigi þau eru m.t.t. hver tilgangur þeirra er 

með notkun á miðlunum. Stigin þrjú eru eftirfarandi: 

 

1. Prufustig (e. trial phase): Á þessu stigi hefur fyrirtæki nýlega byrjað að nota 

samfélagsmiðla og er að prófa sig áfram til að sjá kosti þeirra og galla. Markmið 

á þessu stigi eru yfirleitt að auka umferð á sinni síðu, stofna og bæta tengsl sín 

við viðskiptavini og styrkja almannatengsl.  

 

2. Breytingastig (e. transition phase): Á þessu stigi eru fyrirtæki að nota 

samfélagsmiðla með skilvirkari hætti í þeim tilgangi að fá viðbrögð frá 

viðskiptavinum og stofna til samskipta. Efni er deilt oft á dag og eru 

samfélagsmiðlar orðnir fastur liður í markaðsstarfi fyrirtækisins. Markmiðið hér 
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er enn að styrkja sambönd og almannatengsl en einnig að auka vitund meðal 

viðskiptavina á því sem fyritækið hefur upp á að bjóða.  

 

3. Stefnumótaunarstig (e. strategic phase): Á síðasta stiginu eru fyrirtæki að nota 

samfélagsmiðla til fulls og eru þeir orðnir stór partur í markaðsstarfi og öllu sem 

viðkemur fyrirtækinu.  Markmiðin hér eru áfram þau sem eru í fyrstu tveimur 

stigunum ásamt því að styrkja vörumerkjaímynd (e. brand reputation) og áhuga 

á fyrirtækinu og tilboðum þeirra.  

 

Þó svo að stigin hafi það ekki beinlínis að markmiði að auka sölu þá ýta markmiðin 

samt sem áður undir að sala geti átt sér stað og getur því orðið afurð markaðssetningar 

á samfélagsmiðlum (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). Fyrirtæki geta auglýst sig á 

sínum eigin síðum, borgað fyrir birtingu auglýsinga eða óskað eftir því við áhrifavalda 

að auglýsa fyrir þau. Grein verður gerð fyrir þessum leiðum hér á eftir í næstu köflum. 

 

5.1 AUGLÝSINGAR Á SAMFÉLAGSMIÐLUM 

 
Auglýsingar á samfélagsmiðlum geta verið af ýmsum toga. Samfélagsmiðlar líkt og 

Facebook hafa gert fyrirtækjum kleift að miðla auglýsingum til ákveðinna einstaklinga 

með því að velja ýmis konar breytur. Breyturnar geta verið aldur, kyn, staðsetning, 

áhugamál og eru þetta bakgrunnsupplýsingar sem miðillinn hefur safnað og fyrirtæki 

geta nýtt sér til markaðssetningar. Þegar þessari aðferð er beitt verða auglýsingarnar 

persónusniðnar og er þetta einn af helstu kostum við auglýsingar á samfélagsmiðlum. 

Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir mismunandi tegundum auglýsinga sem fyrirtæki 

geta notfært sér:  

 

Myndaauglýsingar (e. photo ads): Eitt algengasta formið af auglýsingum á 

samfélagsmiðlum eru myndaauglýsingar. Þessi gerð af auglýsingum er einföld en getur 

einnig verið mjög skilvirk ef hún nær til réttra áhorfenda. Á samfélagsmiðlum þurfa 

auglýsingarnar að standa upp úr ef að þær eiga að fanga athygli notenda og þess vegna 

er mikilvægt að velja efnið vel sem birtist á myndinni. Skærir litir, letur, einstakur texti 

og viðfangsefni geta hjálpað til við að fanga athygli notenda á meðan þeir „skrolla“ (e. 

scrolling) á samfélagsmiðlum. 
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Myndbandsauglýsingar (e. video ads): Myndbandsauglýsingar þurfa sömuleiðis að 

vera einstakar til að fanga athygli. Þessar auglýsingar geta nýst fyrirtækjum bæði til að 

auglýsa og upplýsa neytendur um vörur þeirra eða starfsemi, viðburði, afslætti, nýjar 

vörur og fleira sem þeim dettur í hug til að styrkja sína stöðu.  

 

Hringekjuauglýsingar (e. carousel ads): Auglýsingar sem minna á myndasýningu (e. 

slide show) og sýna nokkrar myndir í einni auglýsingu. Þessi gerð auglýsinga er sniðug 

t.d. þegar kemur að því að sýna margar vörur í einu eða tilboð á mismunandi vörum. 

Það tíðkast að setja hnapp á slíkar auglýsingar sem áhorfendur geta ýtt á og farið beint 

inn á síðuna þar sem að varan er seld. Slíka hnappa er til að mynda hægt að setja á 

flestar auglýsingar á bæði Facebook og Instagram. 

 

Söguauglýsingar (e. stories ads): Einnig er hægt að setja auglýsingar í „sögur“ og birtast 

þær notendum á milli sagna hjá öðrum. Oftar en ekki er auðveldlega hægt að ýta á 

vefslóð sem tekur notandann beint á sölusíðu ef hann óskar þess en einnig getur notandi 

flett framhjá auglýsingunni á örskotsstundu líkt og með sögurnar (Storm, 2019).  

 

Möguleikarnir eru margir og mismunandi og fer það alfarið eftir fyrirtækinu, 

vöruframboði þess, markhópnum og markmiðum, hvaða miðill og hvaða gerð 

auglýsinga hentar fyrirtækinu best hverju sinni.  

 

5.2 ÁHRIFAVALDAR 

Áhrifavaldur (e. influencer) er aðili sem hefur öðlast völd til þess að hafa áhrif á 

kauphegðun neytenda með skoðunum sínum, stöðu sinni í samfélaginu, frægð, 

vitneskju eða tengingu við fylgjendur sína. Áhrifavaldar geta verið þekktir einstaklingar 

í samfélaginu t.d. íþróttafólk, leikarar, söngvarar, stjórnmálamenn, aktívistar, grínistar, 

bloggarar og svo mætti lengi telja. Þeir eiga það flestir sameiginlegt að vera með stóran 

fylgjendahóp á samfélagsmiðlum og eru því tilvaldir fyrir fyrirtæki að nýta til 

markaðssetningar með því að stofna til samstarfs. Áhrifavaldar auglýsa vörur og 

þjónustu fyrir fyrirtæki á sínum miðlum með því að mæla með þeim í því skyni að það 

eigi sér stað viðskipti í kjölfarið (What is an influencer?, 2020).  

 

Samstarf fyrirtækja við áhrifavalda getur verið af ýmsum toga. Oftar en ekki senda 

fyrirtæki vörur sínar til áhrifavaldanna sem gjöf í von um að þeir vilji fjalla um þær en 
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einnig tíðkas að áhrifavaldarnir fái borgað fyrir að auglýsa vörurnar á sínum miðlum 

með öðrum hætti. Samstarfið verður þó ávallt að nefna þegar verið er að fjalla um 

vöruna samkvæmt lögum svo fylgjendur áhrifavaldanna viti að um samstarf sé að ræða 

hverju sinni. Fyrirtæki verða að vanda val sitt þegar kemur að áhrifavöldum og 

áhrifavaldar sömuleiðis val sitt á fyrirtækjum til að stuðla að trúverðugleika og 

möguleika á sterkum tengslum við neytendur og fylgjendur (Talkwalker, 2018).  

 

5.3 AUGLÝSINGAVARNIR 

Auglýsingarvarnir (e. ad blocker) eru ýmis forrit sem gera notendum kleift að hindra 

það að sjá auglýsingar frá fyrirtækjum á Internetinu.  Nú til dags eru mörg slík forrit 

aðgengileg til að hlaða niður á vafra (e. browser) og er eitt það vinsælasta AdBlock Plus 

sem þjónar milljónum notenda. Rannsóknir sýndu til að mynda árið 2018 var meðaltalið 

27% fyrir þá sem notuðu slíkar auglýsingavarnir á heimsvísu (Statista, Adblocking: 

penetration rate 2018, by country, 2019). Þó svo að auglýsingavarnir hafi verið til í 

áraraðir virðist vera að notkun þeirra sé að færast í aukana og veldur það skiljanlega 

auknum óróleika meðal auglýsenda (Shewman, 2020).   

 

Neytendur sjá ekki bara auglýsingar þegar þeir vafra um á Internetinu heldur einnig í 

gegnum snjallsíma og smáforritin þar t.d. samfélagsmiðla. Flestir samfélagsmiðlar líkt 

og Facebook og Instagram gera notendum sínum einnig kleift að loka á eða fela 

auglýsingar sem þeir sjá á miðlunum með því að smella á viðkomandi auglýsingu og 

gera grein fyrir ástæðunni.  Þróuð hafa verið smáforrit fyrir snjallsíma sem gegna sama 

hlutverki og auglýsingavarnir sem notið hafa góðs af miklum vinsældum meðal notenda 

þrátt fyrir að þeir þurfi að borga fyrir niðurhalið. Þetta er að sjálfsögðu neikvæð 

staðreynd fyrir markaðsfólk og fyrirtæki sem stóla á stafræna markaðssetningu á vörum 

og þjónustu en þó vert að hafa í huga að þetta sé raunveruleikinn (Shewman, 2020).    
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6. NEYTENDAHEGÐUN 

 

Til að fyrirtæki geti markaðssett vörur sínar á sem árangursríkastan máta þurfa þau að 

skilja hegðun neytenda á markaðinum. Neytendahegðun (e. consumer behaviour) er sú 

hegðun sem á sér stað þegar neytendur velja, kaupa, nota eða hætta að nota vörur og 

þjónustu til að koma til móts við þarfir og langanir sínar (Solomon, Russell-Bennett, & 

Previte, 2013).  

 

David Jobber fjallar m.a. um í bók sinni Principles and Practice of Marketing um fimm 

lykilspurningar sem þarf að svara til að skilja hegðun neytenda. Spurningarnar fimm 

sem um ræðir eru eftirfarandi: 

 

1. Hver er mikilvægur í kaupákvörðunartökunni? 

2. Hvernig kaupa þeir? 

3. Hvað vilja þeir og vantar þeim? 

4. Hvar kaupa þeir? 

5. Hvenær kaupa þeir? 

 

Með því að svara þessum spurningum og skilja neytendahegðun viðskiptavina sinna 

geta fyrirtæki öðlast forskot og meiri líkur eru á því að spá fyrir um og hafa áhrif á 

kaupákvarðanir neytendanna með réttri markaðssetningu. 

 

6.1 VIÐHORF 

Viðhorf neytenda (e. consumer attitude) eru þær tilfinningar og skoðanir sem neytendur 

hafa gagnvart ákveðnum vörum, þjónustu, fyrirtækjum, auglýsingum, vörumerkjum 

o.s.frv. og getur það bæði verið jákvætt eða neikvætt. Viðhorf einstaklinga er talið 

myndast út frá þremur þáttum; áhrifum (e.affect), hegðun (e. behaviour) og vitund (e. 

cognition). Þessir þættir eru skilgreindir sem „the ABC model of attitudes“ þar sem 

áhrif skilgreina hvað neytendum finnst um t.d. vöruna, hegðun stendur fyrir hvað þeir 

ætla að gera við þeirri skoðun og vitund lýsir hverju þeir trúa um tiltekna vöru.  Þegar 

neytendur móta viðhorf sitt á nýjum vörum byggist það yfirleitt á fyrri upplifunum, 

skoðunum og ýmsum þáttum í umhverfi þeirra og samfélagi (Madichie, 2012). 
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Mynd 4: ABC Model of Attitudes 

 
Auglýsingar eiga stóran þátt í að móta viðhorf neytenda til vörunnar, vörumerkisins og 

fyrirtækisins. Þess vegna er mikilvægt að þekkja neytendur sína til að stuðla að því að 

reyna að skapa jákvætt viðhorf og miðla skilaboðum áleiðis sem skapar virði fyrir þá 

og þeirra þarfir. Viðhorf getur breyst jafn óðum og þarfir neytendanna svo ávallt þarf 

að vera á tánum og þróast í takt við breytingar. 

 

6.2 KAUPÁKVÖRÐUN 

Það er margt sem getur haft áhrif á kauphegðun fólks og ákvarðanir um kaup í kjölfar 

auglýsinga. Kaupákvörðun (e. buying decision) getur byggst á áhrifum úr ýmsum áttum 

og frá mismunandi einstaklingum. Einstaklingurinn sem framkvæmir kaupin er ekki 

endilega alltaf sá aðili sem ýtir undir þau eða sá sem mun nota afurðina sem keypt er.  

Þegar kemur að kaupákvörðunarferlinu (e. decision-making process) eru fimm hlutverk 

sem neytendur geta flokkast undir. Hlutverkin eru eftirfarandi: 

 

1. Frumkvöðullinn (e. initiator): Sá aðili sem að byrjar ferlið, byrjar að huga að 

kaupum og safnar yfirleitt upplýsingum um afurðina. 

2. Áhrifavaldurinn (e. influencer): Sá aðili sem reynir að hafa áhrif á að kaup eigi 

sér stað, safnar yfirleitt einnig upplýsingum og reynir að sannfæra aðra aðila. 

3. Ákveðandinn (e. decider): Sá aðili sem hefur völdin til að taka endaákvörðunina 

um hvort að afurðin verði keypt. 

4. Kaupandinn (e. buyer): Sá aðili sem að framkvæmir kaupin á afurðinni. 

5. Notandinn (e. user): Sá aðili sem að mun nota/eiga afurðina.  
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Í mörgum tilfellum tileinkar einn einstaklingur sér nokkur hlutverk í einu 

kaupákvörðunarferli t.d. sá sem að kaupir vöruna er einnig sá sem notar hana eða sá 

sem að átti hugmyndina að kaupunum. Börn geta einnig verið áhrifavaldar og reynt að 

hafa áhrif á foreldra sína til að kaupa ýmsar afurðir líkt og eiginmaður getur reynt að 

hafa áhrif á eiginkonu sína og öfugt. Fyrirtæki þurfa að gera sér grein fyrir hvaða 

hlutverki neytendur þeirra gegna til að miðla upplýsingum til réttra einstaklinga á 

réttum tíma og réttum stað (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013).  

 

6.3 WORD-OF-MOUTH  

Þegar kemur að því að tala um hvað það er sem getur haft áhrif á kaupákvörðun fólks 

er mikilvægt að nefna word-of-mouth markaðssetningu. Word-of-mouth 

markaðssetning er í raun umtal eða orðrómur sem felur í sér að neytendur tala um 

fyrirtækið við aðra einstaklinga og koma þannig fyrirtækinu á framfæri eftir að hafa 

upplifað vörur og þjónustu þess eða í kjölfar þess að hafa séð auglýsingar frá þeim. Góð 

upplifun viðskiptavina getur verið stór ávinningur fyrir fyrirtæki í formi þess að 

viðskiptavinir mæla með vörum og þjónustu til t.d. vina og vandamanna í gegnum 

samfélagsmiðla eða í eigin persónu. Þökk sé samfélagsmiðlum þá getur fólk 

auðveldlega náð til margra í einu með einni stöðuuppfærslu (e. status) eða sögu og þá 

sérstaklega ef fólk hefur marga fylgjendur, líkt og áhrifavaldar. Þessi gerð 

markaðssetningar getur því borist hratt á meðal fólks og er jákvæður þáttur þegar 

umtalið er ekki af verri endanum. Mikilvægi þessa er það að 92% fólks treystir frekar 

word-of-mouth eða tilvísunum frá fólki sem það þekkir betur heldur en öðrum 

auglýsinum samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 2012. Ef niðurstöður þeirrar 

rannsóknar eiga enn við í dag, þá er líklegt að vinir og vandamenn séu í raun stærsti 

áhrifavaldurinn þegar kemur að kaupákvörðunum (Mosley, 2020). 
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7. FYRRI RANNSÓKNIR 

 

Eins og nefnt var í upphafi er fyrirmynd þessarar rannsóknar rannsókn Auðar 

Hermannsdóttur er nefnist „Hvað skýrir viðhorf fólks til auglýsinga?“. Hér á eftir 

verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og niðurstöður hennar til að hægt verði 

að bera saman niðurstöður rannsóknanna tveggja eins og unnt er og setja þær í 

samhengi. Tvær aðrar rannsóknir um svipað efni verða einnig dregnar fram og 

niðurstöður þeirra ígrundaðar. Þær rannsóknir eru annars vegar rannsókn Auðar 

Hermannsdóttur á kaupákvarðanastíl Íslendinga og hins vegar nýleg erlend rannsókn á 

viðhorfi fólks til auglýsinga á samfélagsmiðlum. 

 

7.1 RANNSÓKN Á VIÐHORFI FÓLKS TIL AUGLÝSINGA 

Rannsók þessi var framkvæmd árið 2011 af Auði Hermannsdóttur og tóku alls 550 

einstaklingar þátt í henni í gegnum rafræna könnun. Mælitæki hennar var spurningalisti 

sem þýddur var yfir á íslensku frá annarri rannsókn sem framkvæmd var af Pollay og 

Mittal árið 1993. Spurningalistinn byggist á fullyrðingum þar sem svarendur voru 

beðnir um að taka afstöðu til hverrar og einnar á fimm punkta kvarða þar sem 1 táknar 

að vera mjög ósammála og 5 mjög sammála. Markmið rannsóknar Auðar var að kanna 

viðhorf íslenskra neytenda til auglýsinga ásamt því að greina hvað það er sem skýrir 

viðhorfið. Einnig var kannað hvort viðhorfið væri öðruvísi eftir lýðfræðibreytum. Um 

var að ræða hentugleikaúrtak svo ekki er hægt að alhæfa niðurstöður yfir á alla íslenska 

neytendur heldur aðeins líta á niðurstöðurnar sem vísbendingu um viðhorf þeirra.  

 

Niðurstöður leiddu í ljós að ekki reyndist munur á almennu viðhorfi til auglýsinga eftir 

kyni en þegar kom að aldri var þó nokkur munur. Þátttakendur í yngri aldurshópum 

virtust mun jákvæðari í garð auglýsinga heldur en þeir í elstu aldurshópunum. Þeir 

einstaklingar sem höfðu starfað eða störfuðu við gerð auglýsinga voru almennt með 

jákvæðara viðhorf til auglýsinga en þeir sem ekki höfðu starfað í þeim geira, þó var 

munurinn á meðaltalinu lítill eða M=3,53 á móti M=3,28 fyrir þá sem ekki höfðu starfað 

við gerð auglýsinga. Almennt hölluðust þátttakendur að því að auglýsingar væru 

nauðsynlegar og mikilvægar í að veita upplýsingar um vörur á markaðnum og hvað 

væri í boði á hverjum stað, hverju sinni. Í flestum fullyrðingum höfðu þeir sem höfðu 

starfað við gerð auglýsinga jákvæðara viðhorf en aðrir. Í fullyrðingunum „mitt almenna 
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álit á auglýsingum er neikvætt“ og „heilt á litið tel ég auglýsingar vera af hinu góða“ 

sást töluverður munur eftir aldri og virðist vera að eftir því sem fólk var eldra því 

neikvæðara var viðhorf þeirra til auglýsinga almennt. Þátttakendur töldu almennt að 

auglýsingar hafi áhrif á neysluvenjur fólks og ýti undir efnishyggu í samfélaginu en þó 

meira með hækkandi aldri.  

 

Almennt leiddu niðurstöður í ljós að þátttakendur efuðust um að auglýsingar sýni rétta 

mynd af þeim vörum sem verið er að auglýsa og telja þær að sumu leyti blekkjandi. 

Þeir sem starfa við gerð auglýsinga telja síður en aðrir að auglýsingar geti verið 

blekkjandi en munurinn var þó ekki mikill sem vakti undrun Auðar og setti hún 

spurningamerki við það hvort að fólk á þessum starfsvettvangi leggi sig ekki fram við 

það að reyna sýna neytendum réttu myndina af vörum sínum og þjónustu 

(Hermannsdóttir, 2011).  

 

7.2 RANNSÓKN Á KAUPHEGÐUN OG KAUPÁKVÖRÐUNUM 

Árið 2016 framkvæmdi Auður Hermannsdóttir rannsókn á kauphegðun og 

kaupákvörðunum á meðal íslenskra neytenda. Markmið þeirrar rannsóknar var að 

greina kaupákvörðunarstíl þeirra með áherslu á að kanna mun eftir lýðfræðibreytum 

líkt og aldri, kyni, menntun og tekjum. Alls tóku 430 einstaklingar þátt í rannsókninni 

með því að svara spurningum á rafrænu formi.  Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

ætlaðar stjórnendum svo þeir geti náð árangri í starfsemi sinni með því að þekkja sína 

markhópa eins og hægt er þegar kemur að kaupákvarðanastíl þeirra. Þar sem að úrtakið 

var hentugleikaúrtak án líkinda var ekki hægt að alhæfa fyrir alla Íslendinga út frá 

niðurstöðunum en þær gefa þó ákveðnar vísbendingar um viðfangsefnið sem hægt er 

að styðjast við. Kynjahlutfallið var nokkuð ójafnt þar en meirihluti þátttakenda voru 

konur eða 73,5%. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að konur eru viljugri til að taka þátt 

í rannsókn sem þessari fremur en karlar.  

 

Mælitækið var spurningalisti með 45 atriðum sem þátttakendur áttu að taka afstöðu til 

á fimm punkta likert kvarða. Atriðin 45 voru fullyrðingar sem þátttakendur áttu að 

leggja mat á hversu sammála eða ósammála þeir voru þeim. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að ekki var hægt að greina mikin mun á milli neytenda þegar horft var til tekna 

þeirra. Það sama gildir um menntunarstig þeirra en þar kom aðeins fram örlítill munur 

á hvatvísi við kaup, þar sem þeir sem eru minna menntaðir voru hvatvísari en þeir sem 
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höfðu meiri menntum og leggja meiri áherslu á nýjungar og fjölbreytni. Yngri 

neytendur leggja meiri áherslu á skemmtun, fjölbreytni og nýjungar við kaup sín heldur 

en þeir sem eldri eru. Karlar leggja minni áherslu á skemmtanagildi við kaup heldur en 

konur sem kaupa sér frekar til skemmtunar og dægrastyttingar. Lítill munur var þó 

almennt á kynjunum miðað við aðrar erlendar rannsóknir um kaupákvörðunarstíla. 

Niðurstöðurnar voru síðan settar upp í klasagreiningu sem byggð var upp á 

lýðfræðibreytunum fjórum og urðu til fimm klasar út frá henni. Sjá mynd hér fyrir 

neðan.  

 

 

Mynd 5: Niðurstöður klasagreiningar 

 
Niðurstöður úr klasagreiningunni sýna hvernig mismunandi kaupákvörðunarstílar eru 

á milli klasanna, sem getur hjálpað stjórnendum að greina sinn markhóp og skilja þarfir 

neytendanna á íslenska markaðnum. Hafa ber í huga að að kaupákvörðunarstílar geta 
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verið mismunandi eftir því hvaða vöruflokk eða þjónustu er um að ræða hverju sinni, 

svo ekki er hægt að alhæfa þessar niðurstöður fyrir alla vöruflokka (Auður 

Hermannsdóttir, 2016).  

 

7.3 ERLEND RANNSÓKN Á VIÐHORFI 

Erlend rannsókn er ber heitið “Internet users‘ attitudes towards social media 

advertisements: The role of advertisement design and users‘ motives“ kom út 26. 

febrúar 2020. Rannsókn þessi var framkvæmd af þeim Mohammad Al Haj Eid, Nawras 

M. Nusairat, Mahmud Alkailani og Hamad Al-Ghadeer. Sá fyrst nefndi er doktorsnemi 

í markaðsfræðum við Otago háskóla á Nýja Sjálandi og hinir eru allir prófessorar í 

markaðsfræðum eða stafrænni markaðsfærslu við mismunandi háskóla í Jordan. 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka áhrif á viðhorf notenda samfélagsmiðla í 

Jordan þegar kemur að auglýsingum á miðlunum. Þar á meðal var traust og pirringur 

gagnvart auglýsingum kannaður og upplýsingagildi þeirra metið. 

  

Alls tóku 256 einstaklingar þátt í spurningakönnun sem dreift var með rafrænum hætti, 

48% karlar og 52% konur. Aldursdreifingin var frá 18 ára til 46 ára, en voru flestir á 

aldrinum 18-30 ára eða um 86% þátttakenda. Settar voru fram átta tilgátur miðað við 

fyrri rannsóknir og niðurstöður þeirra sem í kjölfarið voru prófaðar með 

aðhvarfsgreinigu út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. Tilgáturnar eru eftirfarandi: 

 

1. Það eru verulega jákvæð áhrif á milli upplýsingagildi auglýsinga og viðhorfi 

notenda til auglýsinga á samfélagsmiðlum. 

2. Það eru verulega jákvæð áhrif á milli notenda sem treysta samfélagsmiðlum og 

viðhorfi þeirra til auglýsinga á miðlunum. 

3. Það eru verulega jákvæð áhrif á milli pirrings gagnvart auglýsingum og 

viðhorfi notenda til auglýsinga á samfélagsmiðlum. 

4. Það eru verulega jákvæð áhrif á milli notenda sem leita að sérhönnum (e. 

customization) og viðhorfi þeirra til auglýsinga á samfélagsmiðlum. 

5. Það eru verulega jákvæð áhrif á milli notenda sem vilja rannsaka möguleikana 

á markaðinum og viðhorfi til auglýsinga á samfélagsmiðlum. 

6. Það eru verulega jákvæð áhrif á milli notenda sem leita uppi tækifæri og 

viðhorfi til auglýsinga á samfélagsmiðlum.  
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7. Það eru verulega jákvæð áhrif á milli notenda sem leitast eftir 

viðbrögðum/samskiptum og viðhorfi til auglýsinga á samfélagsmiðlum. 

8. Það eru verulega jákvæð áhrif á milli notenda sem leitast eftir skemmtun og 

viðhorfi til auglýsinga á samfélagsmiðlum. 

 

Allar átta tilgátur stóðust prófið og voru því sannreyndar. Samkvæmt því hafa þessir 

þættir því jákvæð áhrif á viðhorf notenda til auglýsinga á samfélagsmiðlum. Skemmtun 

var sá áhrifaþáttur sem hafði mest áhrif á notendur og viðbrögð/samskipti þar á eftir. 

Rannsakendur telja að niðurstöður þessarar rannsóknar standist samanburð við 

niðurstöður fyrri rannsókna, að viðhorfið meðal notenda sé að öllu jafna í jákvæðari 

kantinum þegar kemur að auglýsingum á samfélagsmiðlum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eiga þó aðeins við um notendur í Jordan en niðurstöður geta hins vegar 

varpað ljósi á viðfangsefnið og gefið vísbendingar  (Eid, Nusairat, Alkailani, & Al-

Ghadeer, 2020).  
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8. AÐFERÐAFRÆÐI 

 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðarfræðinni við gerð rannsóknarinnar. Farið 

verður yfir rannsóknaraðferðina sjálfa, val á mælitæki, spurningalistann, gerð grein 

fyrir þátttakendum, framkvæmd og úrvinnslu gagna.  

 

8.1 RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Megindleg (e. quantitative) rannsóknaraðferð var notuð við gerð þessarar rannsóknar 

og spurningarlisti notaður til að ná fram viðhorfum um rannsóknarefnið. Megindlegar 

aðferðir byggja á tölulegri framsetningu á gagnaöflun og bjóða yfirleitt upp á skýrar 

niðurstöður sem tala sínu máli. Niðurstöður megindlegra aðferða gera rannsakendum 

kleift að draga ályktanir um stærri heildir og möguleika á að taka lokaákvörðun í málum 

er varða viðfangsefnið betur heldur en í eigindlegum aðferðum þar sem markmiðið er 

að undirbyggja meiri skilning (Megindlegar aðferðir, e.d.). Megindleg aðferð varð því 

fyrir valinu bæði til að reyna að ná til fleira fólks en einnig vegna hentugleika 

aðferðarinnar við rannsókn sem þessa.   

 

8.2 ÞÁTTTAKENDUR 

Þýði rannsóknarinnar voru íslenskir notendur á samfélagsmiðlum. Úrtakið er hægt að 

skilgreina sem bæði hentugleikaúrtak og snjóboltaúrtak vegna þess að þátttakendur 

gátu deilt spurningakönnuninni áfram og voru þeir hvattir til þess af rannsakanda. Alls 

bárust 251 svör við spurningakönnuninni. Kynjahlutfallið var 76,9% kvenkyn og 23,1% 

karlkyn sem gefur til kynna að konur eru mun móttækilegri fyrir að taka þátt í 

könnunum heldur en karlmenn. Aldursdreifingin var nokkuð dreifð eins og sjá má á 

skífuritinu hér fyrir neðan: 

 

Mynd 6: Aldursdreifing þátttakenda 
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Stærsta svarhlutfallið var í aldurshópnum 19-29 ára eða 28,4%, þar á eftir kemur 30-39 

ára með 20,4%, 40-49 ára með 19,6%, 50-59 ára með 17,2% og 60-69 ára með 11,2%. 

Sex þáttakendur voru á aldrinum 70 ára og eldri og aðeins tveir í aldursflokknum 18 

ára og yngri. Aðspurð hvort að þau starfi eða hafi starfað við gerð auglýsinga svöruðu 

28,7% þátttakenda játandi.  

 

 

8.3 MÆLITÆKI 

Mælitæki þessarar rannsóknar var spurningalistinn sjálfur sem innihélt ellefu 

spurningar í heildina, þar á meðal tvær bakgrunnsspurningar þar sem þátttakendur voru 

spurðir um aldur og kyn. Eins og áður hefur komið fram á rannsókn þessi sér fyrirmynd 

í rannsókn Auðar Hermanndóttur og er spurningalisti hennar einnig notaður hér að hluta 

til en aðlagaður að auglýsingum á samfélagsmiðlum. Einnig bætti rannsakandi við fleiri 

spurningum er varða kauphegðun til að komast að því hvaða þættir það eru sem hafa 

áhrif á hana.  

 

Fyrst voru þátttakendur spurðir um hvaða samfélagsmiðla þeir nota. Þar voru taldir upp 

átta mismunandi vinsælir samfélagsmiðlar og möguleiki á að velja fleiri en einn 

valmöguleika.  Næst voru þátttakendur spurðir um hvaða samfélagsmiðil þeir nota mest 

með sömu svarmöguleikum en aðeins hægt að velja einn þeirra í þetta skiptið. Síðan 

var spurt um hversu miklum tíma þeir eyða á miðlinum á dag, þar næst hvort að 

viðkomandi hafi starfað við gerð auglýsinga og þar á eftir á hvaða samfélagsmiðli þeir 

verða mest varir við auglýsingar. Þátttakendur voru því næst beðnir um að taka afstöðu 

til níu fullyrðingum sem sneru að viðhorfi til auglýsinga á samfélagsmiðlunum og 

einnig sex fullyrðingum sem sneru að kauphegðun. Öllum fullyrðingum var svarað á 

fimm kvarða skala þar sem að möguleikarnir voru frá „mjög sammála“ til „mjög 

ósammála“. Að síðustu voru þátttakendur beðnir um að velja þann samfélagsmiðil sem 

þeir treysta best og raða þremur áhrifaþáttum í röð frá því sem hefur mest áhrif á þá til 

þess sem þeir telja að hafi minnst áhrif þegar kemur að kauphegðun þeirra. 

Bakgrunnspurningarnar tvær birtust þátttakendum síðan áður en spurningakönnuninni 

lauk. Spurningalistann í heild sinni má finna í viðauka A.  
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8.4 FRAMKVÆMD OG ÚRVINNSLA GAGNA 

Spurningakönnun var lögð fyrir á rafrænu formi með forritinu Google Forms. 

Rannsakandi hafði góða reynslu af notkun forritsins og úrvinnslu gagna út frá 

niðurstöðumöguleikum sem forritið býður upp á. Google Forms er ókeypis og  

sérstaklega auðvelt og þægilegt í notkun sem gerði það að verkum að rannsóknarferlið 

gekk vel fyrir sig. Áður en að könnunin var sett af stað var könnunin forprófuð af 

völdum einstkalingum sem komu fram með ábendingar um hvað betur mætti fara. Í 

kjölfarið voru gerðar nokkrar orðalagsbreytingar til að forðast mætti mistúlkun. Þegar 

könnunin var tilbúin var henni síðan deilt á samfélagsmiðlinum Facebook. Facebook 

varð fyrir valinu vegna þess hve margir íslenskir notendur eru á miðlinum og taldi 

rannsakandi það vera vænlegasta kosturinn til að fá sem flest svör. Könnuninni var deilt 

á persónulegan aðgang rannsakanda, lokaðan hóp nemenda á Bifröst sem hefur um 350 

notendur, hópinn „Markaðsnördar“ sem telur um 12,500 einstaklinga ásamt því að vinir 

og vandamenn deildu henni áfram á sínum síðum. Spurningakönnunin var opin fyrir 

svörum í tvær vikur eða frá 28. október – 11. nóvember. Úrvinnsla gagnanna fór fram 

með þeim hætti að niðurstöðum var hlaðið niður í excel skjal og og svörin greind m.a. 

eftir aldri, kyni og notkun meðal þátttakenda.  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að ekki er hægt að alhæfa um þýðið út frá 

niðurstöðum hennar bæði vegna fjölda svara og kynjahalla meðal þátttakenda. 

Rannsakandi telur þó að niðurstöðurnar geta varpað ljósi á og gefið vísbendingar um 

viðfangsefnið ásamt því að geti gefið hagnýtar upplýsingar fyrir stjórnendur og aðra 

sem koma að auglýsingum á samfélagsmiðlum í markaðsstarfi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða settar fram hér á eftir í næsta kafla með lýsandi tölfræði og 

myndrænum hætti.  
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9. NIÐURSTÖÐUR 

 

Eins og áður hefur komið fram þá eru Íslendingar mjög virkir á Facebook ásamt 

Instagram og Snapchat og leiddu niðurstöður þessarar rannsóknar það einnig í ljós. Sjá 

má á myndinni hér fyrir neðan hvaða samfélagsmiðla þátttakendur nota. 

 

Mynd 7: Hvaða samfélagsmiðla notar þú? Niðurstöður 

 
Myndin sýnir 100% notkun á Facebook meðal þátttakenda en á því mátti eiga von þar 

sem að spurningakönnuninni var dreift á þeim miðli. Instagram og Snapchat koma 

sterkt á eftir og þar næst myndbandsmiðillinn YouTube en margir notendur nýta einnig 

þessa miðla. Samfélagsmiðillinn sem notaður er mest meðal þátttakenda var með 

afgerandi niðurstöðu, en þar var Facebook með 57% svara og var Instagram þar næst 

með 32,3% svara. Snapchat heldur áfram að vera í þriðja sæti en þó voru aðeins 4,4% 

eða 11 einstaklingar sem sögðust nota þann miðil mest af öllum. Samfélagsmiðillinn 

sem að þátttakendur verða mest varir við auglýsingar á er Facebook en 58,4% 

þátttakenda voru sammála um það. Instagram kom þar á eftir með 25,2% svara og 

YouTube með 16,4%. Um 23,7% þátttakenda segjast treysta Facebook auglýsingum 

frekar en auglýsingum á öðrum samfélagsmiðlun en meirihluti þátttakenda valdi 

valmöguleikann „treysti öllum jafnt“ eða 52,6% og 15,5% völdu Instagram sem þann 

trúverðugasta. Miðað við þessar upplýsingar virðist ekki skipta neytendur höfuðmáli á 

hvaða miðli þeir sjá auglýsingar á samfélagsmiðlum m.t.t. trúverðugleika auglýsinga. 
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Niðurstöður níu fullyrðinga um viðhorf fólks leiddi í ljós að viðhorfið var almennt 

nokkuð jákvætt en þó einnig nálægt hlutleysi í mörgum tilvikum. Aðspurð hvernig 

viðhorf þátttakenda væri almennt gagnvart auglýsingum á samfélagsmiðlum svöruðu 

flestir „frekar sammála“ við því að það væri jákvætt, eða 101 þátttakandi. Sjá töflu hér 

fyrir neðan. 

 

 

Tafla 1: Viðhorf-Almennar niðurstöður 

 

Taflan hér fyrir ofan sýnir að viðhorfið hallast almennt meira í áttina að vera jákvætt 

en þó eru einnig margir sem eru hlutlausir. Um 24% þátttakenda svöruðu því að þeir 

væru ýmist frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni og viðhorf þeirra til 

samfélagsmiðla því í neikvæða átt.. Munurinn er því ekki afgerandi og sjá má líkindi 

frá niðurstöðum Auðar þar sem að viðhorfið hallaðist einnig meira í jákvæða átt þrátt 

fyrir hlutleysi margra. Viðhorfið hallaðist einnig í jákvæða átt þegar þátttakendur voru 

beðnir um að meta hvort auglýsingar á samfélagsmiðlum sýni rétta mynd af þeim 

vörum sem verið er að auglýsa, hvort að þær hjálpi til við að sýna hvað er í boði á 

markaðinum hverju sinni og hvort að þær væru fyndnar og skemmtilegar. Flestir voru 

sammála um að auglýsingar á samfélagsmiðlum geti sannfært fólk um að kaupa 

eitthvað sem það ætti ekki að vera að kaupa, eða um 50% þátttakenda á meðan 34% 

þeirra voru hlutlausir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að auglýsingar 

á samfélagsmiðlum stuðli almennt að samkeppni þar sem að neytandinn hagnast en þó 

var hlutleysið þar í hærra lagi, eða um 38%. Viðhorf þátttakenda var afgerandi þegar 
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þeir voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingu um „hide“ valmöguleikann á 

auglýsingum á samfélagsmiðlum, sjá töflu hér fyrir neðan.  

 

 

Tafla 2: "Hide" valmöguleikinn - Almennar niðurstöður 

 

Langflestir segjast nota „hide“ valmöguleikann til að loka á auglýsingar á 

samfélagsmiðlum sem þeim líkar ekki við en aðeins 52 þátttakendur voru ósammála 

því. Niðurstöðurnar sýna þó ekki hversu oft eða hvað það er sem veldur því að 

þátttakendur velja að nota þann valmöguleika að öðru leyti en að þeim mislíkar við 

auglýsinguna en hins vegar gæti verið áhugavert að skoða þann þátt í frekari 

rannsóknum á viðfangsefninu. Þátttakendur treysta almennt betur auglýsingum á 

samfélagsmiðlum ef að þeir hafa einnig séð auglýsinguna á öðrum miðlum eins og t.d. 

í sjónvarpi eða á prentmiðlum, sem bendir til þess að trúverðugleiki eykst með nærværu 

á fjölbreyttum auglýsingamiðlum. Síðasta fullyrðingin sem sneri að viðhorfi til 

auglýsinga var „heilt yfir treysti ég vinum og vandamönnum meira en þeim 

auglýsingum sem ég sé á samfélagsmiðlum þegar kemur að vörukaupum“ og gaf hún 

áhugaverðar niðurstöður, sjá töflu hér fyrir neðan.  

 

9
5

6
6

3
3

2
5 2
7

M J Ö G  S A M M Á L A F R E K A R  
S A M M Á L A

H V O R K I  
S A M M Á L A  N É  

Ó S A M M Á L A

F R E K A R  
Ó S A M M Á L A

M J Ö G  Ó S A M M Á L A

"ÉG NOTA "HIDE" VALMÖGULEIKANN TIL AÐ LOKA 
Á AUGLÝSINGAR Á SAMFÉLAGSMIÐLUM SEM MÉR 

LÍKAR EKKI VIÐ"



 

34 
 

 

Tafla 3: Traust til vina og vandamanna - Almennar niðurstöður 

 

Það virðist vera að vinir og vandamenn hafi mestu áhrifin þegar kemur að því að ákveða 

hvað á að kaupa og hvað ekki. Miðað við þessar niðurstöður er traust til auglýsinga á 

samfélagsmiðlum almennt minna en traust á áliti vina og vandamanna á vörum og 

þjónustu. Hér kemur mikilvægi word-of-mouth markaðsfærslu sterkt inn og mikilvægi 

góðs orðsspors fyrirtækja meðal neytenda. 

 

Til að kanna hvað þátttakendur telji hafa hvað mest áhrif á sig þegar kemur að 

kauphegðun og kaupákvörðunum voru þeir beðnir um að raða eftirfarandi þáttum í röð 

frá einum upp í þrjá, þar sem 1 táknar mest áhrif og 3 táknar minnst áhrif. Þættirnir þrír 

eru vinir og vandamenn, áhrifavaldar og almennar auglýsingar. 
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Tafla 4: Áhrif - Almennar niðurstöður 

 

Myndin hér að ofan sýnir að vinir og vandamenn hafa almennt mest áhrif þegar kemur 

að kauphegðun og kaupákvörðunum þátttakenda, þar næst almennar auglýsingar og 

síðast í röðinni voru áhrifavaldar en 59% þátttakenda völdu þá í þriðja sæti, eða 149 

þátttakendur. Alls velja 68% þátttakenda vini og vandamenn sem mesta áhrifavaldinn 

og 58% velja almennar auglýsingar í annað sæti. Áhugavert verður að sjá hvort að röðin 

breytist til að mynda eftir aldri eða kyni. 

 

Niðurstöður fullyrðingana sex, um kauphegðun og áhrif á hana, leiddu í ljós að 

minnihluti þátttakenda taldi sig kaupa vörur og þjónustu eftir að hafa séð þær auglýstar 

á samfélagsmiðlum en meirihlutinn taldi þó auglýsingar hafi áhrif á kauphegðun sína 

almennt. Hér gæti verið um að ræða mismunandi viðhorf eftir lýðfræðibreytum og 

verður viðhorf þátttakenda því skoðað nánar hér á eftir í því ljósi. Þátttakendur voru 

einnig flestir á þeirri skoðun að þeir eru líklegri til að kaupa vörur sem þeir sjá auglýstar 

á samfélagsmiðlum ef að þeir þekkja til vörunnar, en þar voru 72% sem völdu 

valmöguleikana „mjög sammála“ og „frekar sammála“. Einnig sögðust flestir vera 

líklegri til að kaupa vörur frá þeim fyrirtækjum sem þau fylgja á samfélagsmiðlum 

frekar en öðrum, eða tæp 60% á meðan 20% þátttakenda voru hlutlausir og 20% 

ósammála. Aftur komum við inn á þætti er varða vini og vandamenn í síðustu tveim 

fullyrðingunum um kauphegðun og voru svörin þar í samræmi við fyrri niðurstöður úr 

spurningum hér á undan.  
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Tafla 5: Vörukaup -Almennar niðurstöður 

 

Það virðist vera að vinir og vandamenn spili stórt hlutverk, kannski stærra en 

markaðsfólk gerir sér almennt grein fyrir, en hér fyrir ofan má sjá á niðurstöðunum að 

meirihluti þátttakenda er líklegri til  að kaupa vörur sem að vinir og vandamenn mæla 

með heldur en eftir auglýsingum á samfélagsmiðlum. Um 59% þátttakenda segjast vera 

líklegri til þess að kaupa vörur sem vinir og vandamenn hafa áhuga á eða líkar við á 

meðan aðeins 11% þátttakenda voru ósammála því og restin var hlutlaus. Enn á ný 

kemur mikilvægi álits vina og vandamanna fram þegar kemur að kaupákvörðunum 

neytenda. 
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Tafla 6: Viðhorf - Niðurstöður þeirra sem starfa við auglýsingar 

 
Þegar kemur að almennu viðhorfi til auglýsinga á samfélagsmiðlum meðal þeirra sem 

starfað hafa við gerð þeirra er viðhorfið mun jákvæðara en hjá heildinni. Á töflunni hér 

fyrir ofan má sjá hvernig dreifingin er skoðuð í því ljósi. Um 25% þeirra sem starfa eða 

hafa starfað við gerð auglýsinga eru mjög sammála því að viðhorf þeirra sé jákvætt og 

53% frekar sammála því. Aðeins 8% af þeim sem hafa starfað við augslýsingagerð telja 

að það sé í neikvæðari kantinum á móti 30% þeirra sem ekki hafa starfað við gerð 

auglýsinga. Þegar greint var hvort að þessum hópi fólks þætti auglýsingar á 

samfélagsmiðlum sýna almennt rétta mynd af þeirri vörum sem eru auglýstar voru 

niðurstöðurnar einnig jákvæðari heldur en hjá þeim sem ekki hafa starfað við gerð 

auglýsinga. Voru þar 62% þeirra sem sem hafa starfað eða starfa við gerð auglýsinga 

sammála því að auglýsingar sýni rétta mynd af vörum og þjónustu á móti aðeins 28% 

þeirra sem ekki hafa starfað í þeim geira. Þessar niðurstöður sýna frekar mikinn mun 

miðað við niðurstöður frá rannsókn Auðar, þar sem lítill munur var á svörum á milli 

þessara hópa við þessari fullyrðingu. 

 

Hér fyrir neðan verða niðurstöðurnar greindar enn frekar eftir kyni, aldri og notkun 

þátttakenda til að sjá hvort að munur sé á niðurstöðunum þegar þær eru flokkaðar niður 

og þá reynt að varpa ljósi á hvernig sá munur lýsir sér.  
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9.1 KYN 

Skipting þátttakenda eftir kynjum var með þeim hætti að 76,9% þátttakenda voru konur 

eða 193 talsins en 23.1% þátttakenda voru karlar, eða 58 talsins.  Niðurstöður leiddu í 

ljós að konur verja að meðaltali meiri tíma á dag á samfélagsmiðlum heldur en karlar. 

Um 53% kvenna sem tóku þátt í rannsókninni verja að meðaltali tveimur eða fleiri 

klukkustundum á dag á miðlunum. Á skífuritunum hér fyrir neðan má sjá skiptingu á 

tíma varið á samfélagsmiðlum eftir kynjum. 

 

 

Tafla 7: Niðurstöður daglegrar notkunar kynjanna á samfélagsmiðlum 

 
Samanlagt völdu 61% karlkyns svarenda valmöguleikana frá 0-2 klukkustundum en til 

samanburðar voru konur með 47% í sama flokki. Aðeins 3% karla sögðust nota 

samfélagsmiðla í 4-5 klukkustundir á dag á meðan 12% kvenna svöruðu á sama hátt. 

Samfélagsmiðillinn sem konur nota almennt mest er Facebook og þar á eftir kemur 

Instagram, sama átti við um karla. Snapchat var einnig í þriðja sæti hjá báðum kynjum 

sem helst í hendur við almenna notkun Íslendinga á samfélagsmiðlum og niðurstöður 

frá mælingum Gallup. Bæði kynin verða mest vör við auglýsingar á samfélagsmiðlinum 

Facebook en segjast einnig treysta öllum samfélagsmiðlum jafnt þegar kemur að 

auglýsingum.  

 

Viðhorf kynjanna til auglýsinga á samfélagsmiðlum er í jákvæðari kantinum en konur 

virðast almennt vera jákvæðari í garð þeirra heldur en karlar, sjá töflu hér fyrir neðan.  
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Tafla 8: Viðhorf - Kyn 

 
Taflan hér fyrir ofan sýnir að meirihluti beggja kynja hallast meira að jákvæðu viðhorfi 

til auglýsinga á samfélagsmiðlum þó er um þriðjungur karla á öðru máli. Bæði kyn eru 

almennt sammála um að auglýsingar á samfélagsmiðlum hjálpa við að fylgjast með 

hvað er í boði á markaðnum hverju sinni, svo upplýsingagildi auglýsinganna virðist 

vera jákvætt. Skemmtanagildi auglýsinga var almennt við hlutleysi hjá báðum kynjum 

en konur örlítið jákvæðari við fullyrðingunni „auglýsingar á samfélagsmiðlum eru oft 

fyndnar og skemmtilegar“. Niðurstöður sýna að báðum kynjum finnst auglýsingar 

sannfæra fólk um að kaupa eitthvað sem það vanhagar ekki um, sem gæti talist neikvætt 

í huga margra.  
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Tafla 9:  "Hide" valmöguleikinn - Kyn 

 
Eins og niðurstöður gáfu til kynna var meirihluti þátttakenda sem sögðust nota „hide“ 

valmöguleikann til að fela eða loka á auglýsingar sem þeim líkar ekki við. Skiptingin 

hér virðist vera nokkuð jöfn meðal kynja en konur með aðeins sterkari skoðun og hærra 

hlutfall í valmöguleikanum „mjög sammála“ heldur en karlmenn. Bæði kynin voru 

einnig nokkuð sammála um það að treysta betur auglýsingum á samfélagsmiðlum sem 

þau hafa séð annarsstaðar áður og einnig mjög sammála um það að treysta bæði vinum 

og vandamönnum betur heldur en þeim auglýsingum sem þau sjá á samfélagsmiðlum. 

Sjá töflu hér fyrir neðan. 
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Tafla 10: Traust til vina og vandamanna - Kyn 

 

Taflan hér sýnir okkur mikið samræmi í svörun hjá báðum kynjum þegar kemur að 

þessum þætti. Þessi fullyrðing var með eitt mest afgerandi svarið af þeim níu sem að 

lagðar voru fram í spurningakönnuninni. Svo virðist sem að þátttakendur leggi meira 

traust á álit vina og vandamanna heldur en traust á auglýsingarnar sjálfar. Samræmi var 

einnig mikið er varðar vörukaup og segjast bæði kynin vera líklegri til að kaupa vörur 

ef að þau þekkja til vörunnar, fylgja fyrirtækinu á samfélagsmiðlum sem selur vöruna 

og ef vinir og vandamenn mæla með vörunni eða hafa áhuga á henni. Þegar kemur að 

vörukaupum á vörum og þjónustu í kjölfar auglýsinga á samfélagsmiðlum eru konur 

líklegri til að kaupa. Sjá töflu hér fyrir neðan. 
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Tafla 11: Vörukaup - Kyn 

 

Hér eru konur í meirihluta sem segjast oft kaupa vörur og þjónustu á meðan að 

meirihluti karla voru ósammála fullyrðingunni. Um helmingur kvenna telja að 

auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi áhrif á kauphegðun þeirra. Til samanburðar svara 

aðeins 37% karla þeirri spurningu játandi. Vinir og vandamenn hafa meiri áhrif á konur 

fremur en  áhrifavaldar og almennar auglýsingar, í öðru sæti voru auglýsingar og 

áhrifavaldar í þriðja sæti. Hjá körlum voru svörin nánast á sama veg en þar voru svörin 

nánast einróma við hvern þátt.  

 

9.2 ALDUR 

Eins og kom fram í kafla 8.2 um þátttakendur var aldursdreifingin nokkuð jöfn í flestum 

flokkum. Svör 18 ára og yngri verða hvorki tekin með í þessari greiningu né svör 70 

ára og eldri. Aðeins sex einstaklingar svöruðu í elsta aldurshópnum og telur 

rannsakandi það ekki nægt svarhlutfall til að geta sýnt fram á skilvirkar niðurstöður 

fyrir þann hóp.  

 

Samfélagsmiðlillinn sem að einstaklingar á aldrinum 19-29 ára nota mest er Instagram 

á meðan að hinir fjórir aldurshóparnir nota Facebook mest. Sömuleiðis verða yngstu 

aldurshóparnir mest varir við auglýsingar á Instagram, þar næst Facebook og þeir eldri 

öfugt eða mest á Facebook og síðan Instagram. Flestir aldurshóparnir telja að þeir 
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treysti öllum samfélagsmiðlum jafnt þegar kemur að auglýsingum en stór hluti yngsta 

aldurshópsins valdi bæði Instagram og Facebook við þeirri spurningu. Þegar kemur að 

daglegri notkun á samfélagsmiðlum þá færist kúrvan nokkuð jafnt eftir aldri á þann hátt 

að yngsti aldurshópurinn notar samfélagsmiðla lengur heldur en elsti aldurshópurinn, 

til að mynda valdi enginn þátttakenda í þremur elstu aldurshópunum valmöguleikann 

„Meira en 5 klst“ og aðeins örfáir völdu „4-5 klst“. Af þeim í yngsta aldurshópnum 

töldu 52% sig verja 2-4 klukkustundum á dag í notkun samfélagsmiðla og 25% telja sig 

verja meiri tíma, eða meira en fjórum klukkustundum á dag. Á aldursbilinu 30-59 ára 

voru flestir að velja valmöguleikann „1-2 klst“ og þar næst „2-4 klst“. 

 

 

Tafla 12: Viðhorf - Aldur 

 

Almennt viðhorf fólks eftir aldri til auglýsinga á samfélagsmiðlum var einnig fremur 

jákvætt en eins og sjá má á töflunni hér fyrir ofan virðist það vera neikvæðara með 

hækkandi aldri. Þátttakendur í aldurshópnum 19-29 ára eru með jákvæðasta viðhorfið, 

þar næst 30-39 ára og síðan koll af kolli. Þetta eru svipaðar niðurstöður og í rannsókn 

Auðar þar sem að yngri kynslóðin virðist taka betur í nýjungar og hefur betra viðhorf 

gagnvart auglýsingum almennt. Sömu sögu má segja um hvort að aldurshópunum 

finnist auglýsingar á samfélagsmiðlum sýna rétta mynd af þeirri vöru eða þjónustu sem 

um er að ræða. Þar eru yngstu tveir aldurshóparnir mest sammála því og þeir eldri minna 

sammála. Í öllum aldurshópum var hlutleysi gagnvart þessari fullyrðingu um 25%. Allir 
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aldurshópar eru sammála um það að auglýsingar veiti upplýsingar á vöruúrvali og 

þjónustu á markaðnum hverju sinni en fremur ósammála þegar kom að skemmtanagildi 

þeirra. Sjá töflu hér fyrir neðan. 

 

 

Tafla 13: Skemmtanagildi auglýsinga - Aldur 

 

Mikil dreifing var í svörun við þessari fullyrðingu en flestir eru þó hlutlausir eins og 

sést hér á töflunni. Mismunandi skopskyn einstaklinga spilar mögulega inn í hér og 

gerir það að verkum að lítið samhengi er í svörum á milli aldurshópanna. Flestir nota 

„hide“ valmöguleikan til að loka á auglýsingar en yngsti aldurshópurinn hvað mest eins 

og áður fyrr, þeir eldri fylgja þeim sterkt eftir. Lítill munur var á aldurshópum eftir því 

hvort að þeir treystu frekar auglýsingum sem þeir höfðu einnig séð á öðrum miðlum. 

Líkt og fyrir kynin þá var afgerandi í niðurstöðunum að aldurshóparnir treystu frekar 

vinum og vandamönnum meira heldur en auglýsingum frá fyrirtækjum á 

samfélagsmiðlum, voru líklegri til að kaupa vörur sem þau hafa einnig séð auglýstar 

annarstaðar og líklegri til að kaupa vörur frá fyrirtækjum sem þau fylgja á 

samfélagsmiðlum. Mismunandi var meðal aldurshópa hvort að þeim fyndist 

auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa áhrif á kauphegðun sína almennt og var enginn 

einn sem stóð sérstaklega upp úr þar. Elsti aldurshópurinn var mest ósammála þeirri 

fullyrðingu að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi áhrif á kauphegðun þeirra en 

dreifingin hjá hinum aldurshópunum var frekar jöfn á milli allra valmöguleika.  
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Tafla 14: Vörukaup - Aldur 

 
Einnig sést hér að töflunni fyrir ofan að flestir aldurshópar eru líklegri til að kaupa vörur 

sem að vinir og vandamenn mæla með heldur en fyrirtæki á samfélagsmiðlum. 

Sömuleiðis var dreifingin svipuð þegar kom að staðhæfingunni „ég er líklegri til að 

kaupa vörur sem ég sé að vinir og vandamenn hafa áhuga á eða líkar við“ sem sannar 

enn einu sinni mikilvægi áhrifa frá þeim. Vinir og vandamenn voru einnig fyrir valinu 

í fyrsta sæti hjá öllum aldurshópum, almennar auglýsingar í öðru sæti og áhrifavaldar í 

þriðja sæti líkt og þegar greint var niðurstöður hjá kynjum og almennum niðurstöðum. 

Um 11% þeirra í yngsta aldursflokknum völdu áhrifavalda í fyrsta sæti og 24% völdu 

þá í annað sæti. Því eldri sem þátttakendur voru því neikvæðara var viðhorfið gagnvart 

áhrifavöldum. Sjá mynd hér fyrir neðan. 
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Tafla 15: Áhrifavaldar - Niðurstöður eftir aldri 

 

Þrír yngstu aldurshóparnir virðast hafa aðeins betra viðhorf til áhrifavalda heldur en 

tveir elstu miðað við niðurstöðum sem sjá má í töflunni. Meirihlutinn er þó sammála 

um það að setja áhrifavaldana í þriðja sæti sem rannsakenda finnst vera nokkuð 

áhugavert miðað við vinsældir á notkun áhrifavalda hjá fyrirtækjum nú til dags. Setur 

rannsakandi því stórt spurningamerki við það hvort að notkun áhrifavalda sé í raun 

vænlegur kostur til markaðssetningar hér á landi.  

 

9.3 NOTKUN 

Þegar kemur að daglegri notkun þátttakenda á samfélagsmiðlum voru flestir sem töldu 

sig verja að meðaltali 1-2 klukkustunum á dag, eða 36,3% þátttakenda.  Þar á eftir kom 

flokkurinn 2-4 klukkustundir með 34,7% og í þriðja sæti flokkurinn með minna en eina 

klukkustund með 13,5%. Aðeins 10% þátttakenda sögðust nota samfélagsmiðla 4-5 

klukkustundir og 5,6% telja sig nota samfélagsmiðla meira en fimm klukkstundir á dag.  
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Mynd 8: Dagleg notkun á samfélagsmiðlum 

 

Áður hefur komið fram í þessari rannsókn að konur nota öllu jafna samfélagsmiðla í 

meira mæli en karlar þegar kemur að daglegri notkun. Einnig hefur komið fram hér 

áður að aldursbilið fylgir nokkuð jafnt notkuninni á þann hátt að þeir sem yngri eru 

eyða meiri tíma á samfélagsmiðlum heldur en þeir sem tilheyra eldri aldursflokkunum. 

Samt sem áður telur rannsakandi vert að greina viðhorfið og kauphegðunina eftir 

notkun til að komast að því hvort tíma sem varið er á miðlunum hafi áhrif á þessa þætti 

almennt og þá hvernig.  

 

Viðhorfið helst nokkuð í hendur við það sem komið hefur fram áður í niðurstöðunum 

og er nokkuð jákvætt þó svo að margir velji valmögleikann um hlutleysi. Þegar einstaka 

hópar eru skoðaðir þá sést greinilega í töflunni hér fyrir neðan að viðhorfið er jákvæðast 

meðal þeirra sem nota samfélagsmiðla mest og fer svo dvínandi með minni notkun.  

 

Tafla 16:Viðhorf  - Notkun 
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Taflan sýnir nokkuð neikvætt hlutfall meðal þátttakenda í fyrstu þremur flokkunum, 

eða þeim sem nota samfélagsmiðla frá 0-4 klukkustundum á dag, rétt yfir 20% í 

hverjum flokki fyrir sig sem velja valmöguleikann „frekar ósammála“. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að því meiri tíma sem fólk ver á samfélagsmiðlum því 

jákvæðara viðhorf hefur það í garð auglýsinga á miðlunum. Niðurstöðurnar gáfu einnig 

til kynna að þeir sem verja mestum tíma á samfélagsmiðlum finnst auglýsingarnar 

almennt sýna rétta mynd af þeirri vöru sem verið er að auglýsa hverju sinni. Aftur á 

móti er sá hópur mest ósammála því að treysta auglýsingum betur sem þeir hafa einnig 

séð á öðrum miðlum, líkt og sjónvarpi eða prentmiðlum, eða 54% á meðan að 31% voru 

hlutlausir og aðeins 15% sammála. Flestir hóparnir eru þó sammála um að auglýsingar 

á samfélagsmiðlum hjálpi þeim að fylgjast með hvað er í boði á markaðnum hverju 

sinni og voru þar um 50% þeirra sem nota samfélagsmiðla meira en 5 klukkustundir á 

dag sem voru „mjög sammála“  þessari fullyrðingu. Hinir hóparnir völdu frekar 

valmöguleikann „frekar sammála“, til að mynda völdu 57% þeirra sem nota 

samfélagsmiðla í 2-4 klukkustundir og 42% þeirra sem nota þá í 4-5 klukkustundir á 

dag að velja þann valmöguleika. Ekki var hægt að sjá neina sérstaka fylgni í svörum 

um hvort að þátttakendum finnast auglýsingar á samfélagsmiðlum vera fyndnar og 

skemmtilegar, sem gæti bent til þess að það sé alfarið persónubundið. Fylgni fannst í 

svörum við staðhæfingunni „auglýsingar á samfélagsmiðlum sannfæra fólk um að 

kaupa eitthvað sem það ætti ekki að kaupa“ og voru þar þeir sem nota samfélagsmiðla 

minnst sem voru að jafnaði mest sammála þeirri fullyrðingu og þeir sem nota þá mest 

voru mest ósammála.  
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Tafla 17: "Hide" valmöguleikinn - Notkun 

 

Í töflunni hér fyrir ofan má sjá hvernig dreifingin var  þegar spurt var um „hide“ 

valmöguleikann. Eins og sést í fyrsta dálkinum, „mjög sammála“, þá eru þeir sem nota 

samfélagsmiðla mest með hæsta hlutfallið og svo minnkar það í réttri röð við minni 

notkun þátttakenda. Einnig er athugavert að engir þátttakendur sem nota 

samfélagsmiðla meira en í 5 klukkustundir á dag voru ósammála þessari staðhæfingu. 

Hlutleysishlutföllin hér voru einnig í lægri kantinum miðað við margar aðrar 

staðhæfingar sem bendir til þess að fólk þekki almennt til þessa valmöguleika um að 

fela auglýsingar á samfélagsmiðlum. Allir hópar voru sammála um það að treysta 

vinum og vandamönnum fremur en auglýsingum á samfélagsmiðlum þegar kemur að 

vörukaupum, eru líklegri til að kaupa vörur ef þeir þekkja til hennar og líklegri til að 

kaupa frá fyrirtækjum sem þau „fylgja“ á samfélagsmiðlum heldur en öðrum. Þeir sem 

telja auglýsingar hafa mest áhrif á kauphegðun sína eru þeir í tveimur hæstu hópunum 

þegar kemur að notkun, þriðji hópurinn frá 2-4 klukkustundum kemur síðan sterkt á 

eftir og síðustu hóparnir með minnstu notkunina eru mest ósammála því að það hafi 

áhrif á sig. Allir hóparnir eru sammála um það að vera líklegri til að kaupa vörur sem 

þau sjá að vinir og vandamenn hafa líkað við og eru líklegri til að kaupa vörur sem að 

vinir og vandamenn mæla með heldur en vörur sem eru auglýstar á samfélagsmiðlum. 

Sjá töflu hér fyrir neðan. 
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Tafla 18: Vörukaup - Notkun 

 

Eins og taflan gefur til kynna eru flestir „mjög sammála“ eða „frekar sammála“ þessari 

staðhæfingu og lítið um að þátttakendur séu ósammála fullyrðingunni sem bendir enn 

og aftur til þess að vinir og vandamenn eru mikilvægur áhrifaþáttur þegar kemur að 

kaupákvörðunum. Hópurinn sem notar samfélagsmiðla mest er þó ekki alveg jafn 

sammála þessu og hinir hóparnir miðað við niðurstöður. Einnig valdi sá hópur vini og 

vandamenn mest í þriðja sæti þegar kom að því að raða vinum og vandamönnum, 

áhrifavöldum og almennum auglýsingum í röð frá því sem hefur mest áhrif til þess sem 

hefur minnst áhrif. Sjá töflu hér fyrir neðan. 
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Tafla 19: Vinir og vandamenn - Niðurstöður eftir notkun 

 

Hér má sjá að allir hóparnir nema þeir sem nota samfélagsmiðla mest velja vini og 

vandamenn sem mesta áhrifavaldinn þegar kemur að vörukaupum. Sama átti við um að 

setja áhrifavalda í þriðja sæti en þar var einnig þessi hópur ósammála og setti þá í annað 

sæti. Í fyrsta sæti hjá þeim sem nota samfélagsmiðla mest voru almennar auglýsingar 

en það var flokkur sem var í öðru sæti hjá öllum hinum hópunum. Þó var það aðeins 

meirihlutinn sem valdi þessa valkosti og niðurstöðurnar aldrei alveg jafn afgerandi og 

hjá hinum hópunum. Sjá má dæmi á töflunni hér fyrir ofan að aðeins 7% skilja að á 

milli fyrsta og þriðja sætis hjá þessum hópi sem notar samfélagsmiðla mest, eða meira 

en 5 klukkustundir á dag. 
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10. UMRÆÐA 

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að þátttakendur nota samfélagsmiðla 

töluvert og flestir þeirra verða varir við auglýsingar á miðlunum. Viðhorfið til 

auglýsinganna virðist vera nokkuð jákvætt almennt séð, þó hægt sé að sjá meiri 

jákvæðni meðal fólks sem vinnur eða hefur unnið við gerð auglýsinga, kvenna, þeim 

sem eyða mestum tíma á miðlunum og yngri aldurshópanna frekar en annarra. 

Munurinn var þó ekki það mikill að hægt sé að segja að aðrir hópar séu með neikvætt 

viðhorf til auglýsinga á samfélagmiðlum heldur hallast það allt í jákvæða átt frá 

hlutleysi sem er í takt við fyrri rannsóknir á viðfangsefninu bæði hjá Auði og erlendu 

rannsókninni sem hér hafa verið til umræðu. Niðurstöðurnar svara því 

rannsóknarspurningunni á nokkuð skýran hátt að því leyti að viðhorf íslenskra neytenda 

er almennt fremur jákvætt í garð auglýsinga á samfélagsmiðlum. Niðurstöðurnar gefa 

rannsakanda einnig möguleika á að svara undirspurningunum tveimur sem settar voru 

fram í byrjun rannsóknarinnar: 

 

Hvað er það sem hefur áhrif á kaupákvarðanir neytenda? 

Hafa vinir og vandamenn meiri áhrif á kaupákvarðanir fólks heldur en áhrifavaldar? 

 

Það sem virðist hafa hvað mest áhrif á kaupákvarðnir neytenda er það að þekking á 

vörunni sé til staðar. Neytendur virðast almennt meira jákvæðir fyrir því að kaupa vörur 

sem þeir þekkja til, hafa séð auglýstar á öðrum miðlum, þekkja til fyrirtækisins og 

„fylgja“ þeim á samfélagsmiðlum. Einnig gáfu niðurstöðurnar til kynna að neytendur 

væri miklu frekar tilbúnir til að kaupa vörur sem að vinir og vandamenn hafa mælt með 

eða líkar við og voru þær niðurstöður næstum afgerandi fyrir alla þátttakendur óháð 

greiningu eftir kyni og aldri. Mikið hlutleysi mátti greina í svörum almennt meðal 

þátttakenda en þegar kom að spurningum um áhrif frá vinum og vandamönnum var 

hlutleysið í lægri kantinum. Íslenskir neytendur virðast afdráttarlaust hafa skoðun á því 

hvort að vinir og vandamenn hafi meiri áhrif en áhrifavaldar þegar kemur að 

kaupákvörðunum og settu þá í fyrsta sæti á meðan að áhrifavaldar voru settir í þriðja 

sætið á eftir almennum auglýsingum. Draga má þá ályktun út frá þessari rannsókn að 

vinir og vandamenn hafi almennt meiri áhrif á kaupákvarðanir heldur en áhrifavaldar.  
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Í köflunum hér á eftir varða lagðar fram tillögur til stjórnenda miðað við niðurstöður 

rannsóknarinnar sem og lagðar fram hugmyndir að frekari rannsóknum. 

 

10.1 HAGNÝTAR TILLÖGUR FYRIR STJÓRNENDUR 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst stjórnendum og þeim einstaklingum sem koma 

að markaðsstarfi fyrirtækja á þann hátt að þær geta gefið vísbendingar um hvað er að 

virka og hvað ekki fyrir ákveðna hópa þegar kemur að auglýsingum á 

samfélagsmiðlum. Fyrirtæki þurfa að velja sinn markhóp til að byrja með til að geta 

síðan ákveðið á hvaða miðlum þeir ættu að vera sýnilegir fyrir þann tiltekna markhóp. 

Því næst þarf að ákveða með hvaða hætti á að auglýsa, hvort að notast eigi við 

áhrifavalda eða aðrar auglýsingar, en miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar virðast 

almennar auglýsingar hafa meiri áhrif en áhrifavaldar meðal flestra þátttakenda. 

Niðurstöðurnar er þó ekki hægt að alhæfa fyrir alla og myndi rannsakandi mæla með 

að fyrirtæki nýti sér þau greiningartól sem í boði eru til að fylgjast með hvernig 

auglýsingar þeirra eru að virka á meðal neytenda hverju sinni.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Hagnýtar tillögur til stjórnenda 

 

Hér fyrir ofan má sjá það ferli sem fyrirtæki sem hyggjast auglýsa sig á 

samfélagsmiðlum ættu að fara í gegnum til að reyna að ná sem mestum árangri. Ef að 

þessi fjögur skref eru gerð samviskusamlega og skilvirkt, þá ætti það að geta gefið 

niðurstöður í formi ánægðra viðskiptavina.   

 

10.2 TILLÖGUR AÐ FREKARI RANNSÓKNUM 

Þar sem að þessi rannsókn kannar viðhorfið til auglýsinga á samfélagsmiðlum almennt, 

væri ráðlegt að afmarka viðfangsefnið enn frekar í næstu rannsóknum. Afmörkun gæti 

falist í því að einblína á einstaka miðla í hverri rannsókn fyrir sig til að sjá hvort að 

mikill munur sé á viðhorfi á milli þeirra. Einnig væri hægt að rannsaka viðfangaefnið 

nánar á hverjum miðli fyrir sig eftir aldurshópum. Niðurstöður þeirra rannsókna myndu 
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geta varpað enn frekara ljósi á notkun á miðlunum og viðhorfi neytenda gagnvart 

auglýsingum á þeim. Niðurstöður gætu nýst fyrirtækjum og stjórnendum þeirra sem 

hyggjast nýta miðlana til markaðssetningar á vörum og þjónustu. 

 

Eins og fram kom í niðurstöðum þessarar rannsóknar þá sýndu þær að meirihluti 

þátttakenda velur að nota „hide“ valmöguleikann á auglýsingum á samfélagsmiðlum. 

Áhugavert væri að að reyna að komast að því af hverju svona stórt hlutfall þátttakenda 

velur þennan valmöguleika og hvað er það sem veldur þeirri ákvörðun. Mikilvægt er 

að stjórnendur og fyrirtæki geti greint af hvaða orsökum sumir notendur velja að loka 

á auglýsingar á samfélagsmiðlum í því skyni að átta sig á hvernig þeir geti hagað 

auglýsingagerð á samfélagsmiðlum með árangursríkari hætti. Síðast en ekki síst setur 

rannsakandi stórt spurningamerki við notkun áhrifavalda og „óvinsældir“ þeirra meðal 

þátttakenda í þessari rannsókn miðað við niðurstöður. Rannsókn á viðhorfi til 

áhrifavalda meðal íslenskra neytenda væri vert rannsóknarefni í frekari rannsóknum, 

eru þeir yfir höfuð vænlegur kostur ef að viðhorfið er svona neikvætt? 

 

  



 

55 
 

11. LOKAORÐ 

 
Von rannsakanda er sú að niðurstöður þessarar rannsóknar geti nýst þeim sem vinna að 

markaðsstarfi innan fyrirtækja og varpað ljósi á hvernig þeir geti sem best nýtt 

samfélagsmiðla til að ná til síns rétta markhóps. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

vísbendingar um hvernig viðhorfi íslenskra neytenda til auglýsinga á samfélagsmiðlum 

er háttað ásamt því að greina áhrifaþætti á kaupákvarðanir þeirra. Mikilvægi áhrifa frá 

vinum og vandamönnum kemur fljótt í ljós við greiningar niðurstaðna og virðist vera 

stærsti áhrifaþátturinn þegar kemur að vörukaupum hjá íslenskum neytendum sem tóku 

þátt í þessari rannsókn. Það er augljóst að fyrirtæki geta ekki stjórnað viðhorfi neytenda, 

en þau geta gert allt sem í sínu valdi stendur til að skapa virði fyrir neytendur í gegnum 

vörur sínar og þjónustu og öðlast þannig jákvætt umtal og orðspor á meðal neytenda. 

Jákvætt umtal á milli neytenda leiðir að öllum líkindum til aukinnar sölu á vörum og 

þjónustu fyrirtækja. Ánægðir viðskiptavinir segja gjarnan vinum og vandamönnum frá. 
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13. VIÐAUKAR 
 

13.1 VIÐAUKI A: SPURNINGAKÖNNUN 

 

Ágæti þátttakandi 

 

Spurningakönnun þessi er hluti af rannsókn vegna BS lokaritgerðar minnar við 

Viðskiptadeild í Háskólanum á Bifröst. Markmið rannsóknarinnar er að greina viðhorf 

íslenskra neytenda til auglýsinga á samfélagsmiðlum og áhrif auglýsinga á kauphegðun 

þeirra. Spurt verður um notkun þína á samfélagsmiðlum, viðhorf þitt til auglýsinga á 

miðlunum og kauphegðun þína vegna þeirra. Ekki verður hægt að rekja svör beint til 

þátttakenda.  

 

Ekki þarf að svara öllum spurningum, en það væri mér mikils virði.  

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Vigdís Sveinsdóttir 

 

Ef spurningar skyldu vakna er hægt að hafa samband á netfangið: 

vigdiss19@bifrost.is 

 

 

BAKGRUNNSSPURNINGAR 

 

1. Aldur 

o 18 ára og yngri 

o 19-29 ára 

o 30-39 ára 

o 40-49  ára 

o 50-59 ára 

o 60-69 ára 

o 70 ára og eldri 

 

2. Kyn 
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o Karlkyn 

o Kvenkyn 

o Annað 

 

3. Hvaða samfélagsmiðla notar þú? (ath. hægt að velja fleiri en einn 

valmöguleika) 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o YouTube 

o LinkedIn 

o Tik Tok 

o Snapchat 

o Pinterest 

 

4. Hvaða samfélagsmiðil notar þú mest? 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o YouTube 

o LinkedIn 

o Tik Tok 

o Snapchat 

o Pinterest 

 

5. Hve miklum tíma eyðir þú í notkun samfélagsmiðla á dag? 

o Minna en 1 klst  

o 1-2 klst  

o 2-4 klst 

o 4-5 klst 

o Meira en 5 klst  

 

6. Hefur þú starfað við eða starfar þú við gerð auglýsinga? 

o Já 
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o Nei 

 

7. Á hvaða samfélagsmiðli verður þú mest var/vör við auglýsingar? 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o YouTube 

o LinkedIn 

o Tik Tok 

o Snapchat 

o Pinterest 

 

8. Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi staðhæfingum eftir því sem á best við 

um þig um viðhorf þitt til auglýsinga á samfélagsmiðlum: 

(Mjög sammála – Frekar sammála – Hvorki sammála né ósammála – Frekar 

ósammála – Mjög ósammála) 

 

Viðhorf mitt til auglýsinga á samfélagsmiðlum er almennt jákvætt 

 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum sýna almennt rétta mynd af þeirri vöru sem 

verið er að auglýsa 

 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum hjálpa mér að fylgjast með hvað er í boði á 

markaðnum hverju sinni 

 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum eru oft fyndnar og skemmtilegar 

 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum sannfæra fólk um að kaupa eitthvað sem 

það ætti ekki að kaupa 

 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum stuðla almennt að samkeppni þar sem 

neytandinn hagnast 
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Ég nota „hide“ valmöguleikann til að loka á auglýsingar á 

samfélagsmiðlum sem mér líkar ekki við 

 

Ég treysti betur auglýsingu á samfélagsmiðlum sem ég hef einnig séð á 

öðrum miðlum eins og sjónvarpi eða prentmiðlum 

 

Heilt yfir treysti ég vinum og vandamönnum meira en þeim auglýsingum 

sem ég sé á samfélagsmiðlum þegar kemur að vörukaupum 

 

9. Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi staðhæfingum eftir því sem á best við 

um þig um kauphegðun þína vegna auglýsinga á samfélagsmiðlum: 

(Mjög sammála – Frekar sammála – Hvorki sammála né ósammála – Frekar 

ósammála – Mjög ósammála) 

 

Ég kaupi oft vörur/þjónustu sem ég sé auglýstar á samfélagsmiðlum 

 

Ég tel að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi áhrif á kauphegðun mína 

 

Ég er líklegri til að kaupa vörur sem ég sé auglýstar á samfélagsmiðlum ef 

ég þekki til vörunnar 

 

Ég er líklegri til að kaupa vörur frá fyrirtækjum sem ég „fylgi“ á 

samfélagsmiðlum heldur en öðrum 

 

Ég er líklegri til að kaupa vörur sem að vinir og vandamenn mæla með 

heldur en vörur sem eru auglýstar af fyrirtækjum á samfélagsmiðlum 

 

Ég er líklegri til að kaupa vörur sem ég sé að vinir og vandamenn hafa 

áhuga á eða líkar við 

 

10. Ef þú svaraðir „frekar sammála“ eða „mjög sammála“ í seinasta liðnum, 

hvaða samfélagsmiðlar eru það sem geta haft áhrif á kauphegðun þína 

með auglýsingum? (ath. hægt að merkja við fleiri en einn valmöguleika) 

o Facebook 
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o Instagram 

o Twitter 

o YouTube 

o LinkedIn 

o Tik Tok 

o Snapchat 

o Pinterest 

 

11. Vinsamlegast raðaðu eftirfarandi þáttum upp í þeirri röð frá því sem þú 

telur hafa mest áhrif á kauphegðun þína til þess sem hefur minnst áhrif 

 

A. Vinir og vandamenn 

B. Áhrifavaldar 

C. Almennar auglýsingar 
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