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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er samfélagsmiðillinn Instagram og áhrif hans á sýnineyslu. 

Notkun samfélagsmiðla hefur aukist töluvert síðustu árin, bæði meðal einstaklinga og 

fyrirtækja. Vísbendingar gefa til kynna að tilkoma og þróun samfélagsmiðla hafi verulega 

aukið neysluhyggju fólks. Í dag snúast kaup einstaklinga ekki aðeins um þarfir, heldur einnig 

um táknræna merkingu. Sýnineysla er þegar einstaklingar gefa til kynna, í gegnum neyslu sína, 

hvaða hópi samfélagsins þeir tilheyra, vilji tilheyra eða hvernig þeir vilja að aðrir einstaklingar 

líti á þá.  

 

Rannsóknarspurning sem lögð var fram er “Hafa samfélagsmiðlar, nánar tiltekið 

Instagram, áhrif á sýnineyslu?”. Aðferðafræðin sem notast er við í þessari rannsókn er 

megindleg nálgun. Rannsakendur lögðu fram spurningakönnun á samfélagsmiðlum sínum, 

vinum og vandamönnum til þátttöku. Auk könnunarinnar er stuðst við fyrirliggjandi gögn, 

stigskipun sýnineyslu og þarfapýramída Maslows. Einstaklingar þekkja hugtakið sýnineysla ef 

til vill mismunandi vel, en umræðan um hana hefur aukist til muna í nútímasamfélagi og varð 

það til þess að áhugi og enn fremur spurningar, kviknuðu hjá rannsakendum. Sýnineysla getur 

verið áberandi, og þá sérstaklega á samfélagsmiðlum, þar sem notendur byggja meðal annars 

sjálfsmynd sína í gegnum það efni sem þeir deila. Þar hafa einstaklingar tilhneigingu til þess 

að koma jákvæðum upplýsingum um sjálfa sig á framfæri. Samfélagið nú til dags á sér stað 

bæði í “raunheiminum” og í “netheimum” og í dag getur líf okkar á netinu oft haft meiri áhrif 

á sjálfstraust okkar, hegðun og skoðanir heldur en hið hefðbundna líf. Viðföng könnunarinnar 

voru frekar sammála þessari staðhæfingu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna 

að einstaklingar finni fyrir aukinni pressu á samfélagsmiðlum að eiga ákveðnar vörur eða 

vörumerki og því meiri tíma sem þeir eyða þar, því meiri er pressan. Enn fremur sagðist stór 

hópur þátttakenda finna fyrir meira sjálfstrausti, vera meira aðlaðandi eða finnast þeir hafa 

hærri stöðu í samfélaginu þegar þeir klæðast merkjavörum.  

 

Lykilhugtök: Sýnineysla, Instagram, Kauphegðun, Samfélagsmiðlar, Markaðssetning, 

Áhrifavaldar, Efnishyggja, Vörumerkjavirði, Vörumerki. 
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1. Inngangur  

Kauphegðun einstaklinga er síbreytileg og eru margir þættir sem kunna að hafa áhrif á 

kaupákvörðun neytanda, eins og menning, félagslegir og sálfræðilegir þættir (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000). Síðasta áratug hefur hún hins vegar tekið á sig nýja mynd í kjölfar mikilla 

tækniframfara. Í dag snúast kaup einstaklinga ekki einungis um þarfir, heldur einnig um 

táknræna merkingu (Migone, 2007). Nútímasamfélag einkennist af hraða og örum breytingum 

og það má segja að það eigi sér stað bæði í “raunheiminum” og í “netheimum”. Líf okkar á 

netinu getur oft haft meiri áhrif á sjálfstraust okkar, hegðun og skoðanir heldur en hið 

hefðbundna líf. Þróun samfélagsmiðla hefur aukist mikið og þeir eru orðnir stór partur af 

daglegu lífi notenda þeirra og jafnvel nauðsynlegur partur af daglegri starfsemi. 

Samfélagsmiðlar hafa gert notendum þeirra kleift að mynda félagslegar tengingar, deila 

myndum, myndböndum og hugsunum sínum með öðrum (Kim og Ko, 2012). Vísbendingar 

gefa til kynna að með tilkomu og þróun samfélagsmiðla, hafi neysluhyggja og jafnvel 

efnishyggja einstaklinga aukist verulega (Yeniciouglu & Suerdem, 2015; Duan & Dholakia, 

2017). Varð það til þess að þetta rannsóknarefni vakti áhuga hjá rannsakendum.  

Í dag eru bráðum 12 ár frá því að einn vinsælasti samfélagsmiðillinn var kynntur til 

sögunnar. Instagram var stofnað árið 2010 og á sínum stutta ferli hefur miðillinn þróast og 

vaxið ört. Í dag telst hann fjórði vinsælasti samfélagsmiðill heims, með 1,5 milljarða virka 

notendur. Instagram er vettvangur þar sem notendur geta deilt efni og færslum með fylgjendum 

sínum (Statista, 2022). Margir þeirra hafa tilhneigingu til þess að birta “glansmyndir” eða efni 

sem sýnir fram á jákvæða sjálfsmynd sína, sem er einmitt einn þátturinn sem snýr að 

sýnineyslu. Hagfræðingurinn og félagsfræðingurinn Thorstein Veblen skilgreindi hugtakið 

fyrst árið 1899. Sýnineysla er þegar einstaklingar gefa til kynna með neyslu sinni hvaða hópi 

samfélagsins þeir tilheyra, vilji tilheyra eða hvernig þeir vilja að aðrir einstaklingar líti á þá. 

Með sýnineyslu neyta einstaklingar vöru í meiri gæðum en magni, en nauðsynlegt gæti talist 

(Trigg, 2001). Neyslumynstur einstaklinga hefur ef til vill breyst með tímunum, en skýringin á 

bakvið hugtakið hefur haldist í meginatriðum sú sama. Bæði sálfræðilegir og efnahagslegir 

þættir hafa áhrif á sýnineyslu, hins vegar þegar uppi er staðið eru það efnahagsaðstæður hvers 

og eins sem hafa áhrif á það hvort að einstaklingur neytir vörum áberandi (Trigg, 2001). 

Tilkoma internetsins og samfélagsmiðla hefur að einhverju leyti endurskapað “mynstur” 

sýnineyslu, þar sem nú getur nær öll neysla í raun verið sýnineysla, með hliðsjón af notkun 

einstaklingsins á eigin samfélagsmiðlum (Yeniciouglu & Suerdem, 2015).  
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Tilfinningar eru einnig mikilvægur þáttur í sýnineyslu, ýmist vegna áhrifa sem þær 

kunna að hafa á sjálfsmynd einstaklinga, viðurkenningunni sem þeir sækjast eftir og þrá þeirra 

eftir veraldlegum gæðum, sem snýr þá oft að “lúxusvörum” og eiginleikum þeirra. Lúxus 

varningur eru vörur og þjónusta sem ekki er talinn nauðsynlegar til þess að lifa, heldur frekar 

vörur sem segja til um “hærri stöðu” einstaklings í samfélaginu og eru því mjög eftirsóttar. 

Fyrir marga einstaklinga getur notkun lúxusvara jafnvel aukið sjálfstraust, veitt þeim samkennd 

eða þá tilfinningu að þeir tilheyri einhverjum ákveðnum hópi. Önnur áhrif sem notkun 

lúxusvara kann að hafa á einstaklinga er ákveðin viðurkenning frá bæði þeim sjálfum og öðrum 

(Page, 2020). Þarfapýramídi Maslows hefur verið notaður við hin ýmis markaðstörf. Þar skýrir 

hann frá fimm mismunandi þörfum sem hafa verið notaðar til þess að útskýra kauphegðun 

einstaklinga. Hvert þrep á að skýra hegðun einstaklinga sem stjórnast af hvöt eða þörf, og hvers 

vegna fólk er drifið áfram að ákveðnu markmiði. Hægt er að tengja sýnineyslu við tvö, jafnvel 

þrjú efstu þrep pýramídans, annars vegar þörf fyrir viðurkenningu og hins vegar sjálfsbirtingu 

eða þörfina að vera besta útgáfan af sjálfum sér (Braun & Wicklund, 1989).  

Meðal þeirra ástæða fyrir því að þetta viðfangsefni kveikti áhuga hjá rannsakendum, 

var skortur á rannsóknum sem og íslensku efni um sýnineyslu. Einstaklingar nú til dags hafa 

mjög sterka tilhneigingu til þess að deila kaupum sínum með öðrum, eða “sýnilega neyta” vara, 

ekki síst á samfélagsmiðlum. Rannsakendum fannst því tilvalið að rannsaka áhrif 

samfélagsmiðilsins Instagrams, einum vinsælasta samfélagsmiðli heims, á sýnineyslu 

einstaklinga hér á Íslandi. Þessi rannsókn er gerð með það að markmiði að skilja betur áhrif 

miðilsins á sýnineyslu einstaklinga. Með því að komast að frekari niðurstöðum munu 

rannsakendur hafa eftirfarandi fimm tilgátur að leiðarljósi; 

 

Tilgáta 1 

Líf okkar á netinu hefur oft meiri áhrif á sjálfstraust okkar, hegðun og skoðanir heldur en hið 

hefðbundna líf. 

 

Tilgáta 2 

Einstaklingar finna fyrir pressu frá samfélagsmiðlum/netheimum að eiga ákveðin merki eða 

vörur. 

  

Tilgáta 3 

Við val á vörumerkjum meta einstaklingar hátt þá ímynd sem leiðir af notkun vörunnar. 
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Tilgáta 4 

Fólk tekur almennt tillit til skoðana annarra áður en það kaupir sér ákveðnar vörur eða 

vörumerki. 

 

Tilgáta 5 

Samfélagsmiðillinn Instagram hefur áhrif á sýnineyslu einstaklinga. 
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2. Kauphegðun 

Kauphegðun hefur verið skilgreind sem ákveðið kaupákvörðunarferli, það er ferli sem 

fólk fer í gegnum áður en það kaupir vöru eða þjónustu (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 

Einstaklingar geta lifað við svipaðar ytri aðstæður, búið í sama sveitarfélagi, starfað í svipaðri 

stöðu eða hafa lokið sama námi, en varið tekjum sínum á ólíkan hátt. Sumir fjárfesta í dýrum 

lúxusvörum sem þeir líta á sem ákveðið stöðutákn og svo eru þeir sem fjárfesta í ódýrari vörum 

sem nægja þeirra markmiðum. Loks eru það einstaklingar sem kaupa ákveðnar vörur út frá 

áhugamálum sínum, til að mynda skíði eða skíðafatnað með áhuga á útivist og ferðalög í huga 

(Bogi, 2000). Um er að ræða allt frá því að kaupa dýrar lúxusvörur sem þeir meta sjálfir sem 

virðuleikamerki eða ákveðið stöðutákn, í að kaupa ódýrari vörur því þeim finnst ástæðulaust 

að fjárfesta í dýrari vörum sem gegna sama tilgangi.  

 

Skilningur á sértækum ákvörðunum í tengslum við kauphegðun neytenda er eitt 

mikilvægasta verkefni markaðsstjóra og er lykilþáttur í velgengni þeirra fyrirtækja sem hafa 

það að markmiði að byggja upp ákveðið vörumerki eða vörur (Ramya & Ali, 2016). Til að 

mynda, það að skilja af hverju og hvernig neytendur ákveða að kaupa hina eða þessa vöru og 

af hverju þeir eru tryggir einhverju ákveðnu vörumerki. Neytendur hafa mismunandi 

kauphegðun og tilhneigingin til að kaupa vöru fer alltaf eftir því hversu viðriðinn neytandinn 

er í ákvörðuninni og hversu áhættusöm hún er.  

 

2.1    Kaupákvörðunarferli 

Þau atriði sem hafa áhrif á einstaklinga um ákvörðun á kaup á vöru eru margþætt. 

Neytendur verða fyrir sífelldu “áreiti” frá umhverfinu sem kemur úr hinum ýmsum áttum. Í 

einhverjum tilfellum getur það haft áhrif á val neytandans, en oft ekki. Því er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir hvað orsakar kaupákvörðun einstaklings, hvaða þættir hafa áhrif og hvers vegna 

(Bogi Þór Siguroddsson, 2000). Ákvörðun um kaup á vöru getur verið á skynsamlegum 

forsendum, nauðsynlegum forsendum og stundum er hún tekin fyrir tilviljun. Þeir þættir sem 

hafa áhrif á ákvarðanir neytenda hafa lengi vakið athygli rannsakenda og iðkendur 

markaðsfræðarinnar (Zhang og Zhang, 2007), en þeir eru menning, félagslegir þættir, 

einstaklingseinkenni og sálfræðileg einkenni. 

 

Að öllum líkindum er það menning sem hefur mest áhrif á hegðun einstaklings þegar 

kemur á ákvörðunum á markaði. Hegðun manna er að mestu leyti lærð við ungan aldur; 
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einstaklingar alast upp við ákveðin norm og gildismat, þar sem þeir aðlagast ákveðnu siðferði 

og samskiptareglum. Til að mynda eru flestir Íslendingar tengdir við hina vestrænu menningu, 

þar sem margir búa við fjölskylduaðstæður þar sem menntun, atvinna og veraldleg gæði eru 

mikils metin (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). Þar sem Ísland er tiltölulega fámennt miðað við 

önnur lönd og ríki, er ekki mikið um fjölbreytt þjóðarbrot og kynþætti, sem er einkennandi fyrir 

mörg stærri og fjölmennari lönd. Þetta er samt að breytast hratt og mikil alþjóðavæðing hefur 

orðið sem m.a. fylgir því að ferðaþjónustan er orðin stærsta atvinnugrein landsins. Á Íslandi er 

þó enn einn mesti jöfnuður sem finnst hvað þetta varðar. Í fjölmennari löndum getur til að 

mynda verið meira áberandi stéttaskipting sem er ekki eins afgerandi hérlendis. Birtingarmynd 

stéttaskiptingar getur verið breytileg, en þýski félagsfræðingurinn Max Weber lýsti stétt sem 

“hópi einstaklinga sem deilir svipuðum kjörum og tækifærum í markaðssamfélagi og hvernig 

ójöfnuður endurskapast milli kynslóða”. Í kapítalísku samfélagi mótar markaðurinn hins vegar 

möguleika fólks til lífs eftir notkun takmarkaðra gæða. Til að mynda möguleika á að eignast 

húsnæði, lifa við heilbrigði og menntun (Giddens, 2003). Einstaklingar í mismunandi stéttum 

gera mismunandi kröfur á vöru og þjónustu á borð við hluti eins og föt, húsgögn, afþreyingu 

og bíla (Bogi Þór Siguroddsson, 2000).  

  

Annar þáttur sem hefur áhrif á kaupákvörðunarferli neytenda, og líklegast sá mest 

rannsakaði af fræðimönnum, eru sálfræðileg atriði. Mannfólkið er misjafnt eins og það er margt 

og á það einnig við um lífsstíl þess. Einstaklingar geta haft mismunandi þarfir og langanir þó 

þeir tilheyri sömu stétt, sinni svipuðu starfi og búi í svipuðu umhverfi (Bogi Þór Siguroddsson, 

2000). Einn einstaklingur getur verið að safna ráðstöfunartekjum sínum inn á lokaðan 

bankareikning til þess að njóta góðs af síðar meir, á meðan annar einstaklingur eyðir þeim 

jafnóðum. Því hefur það reynst erfitt að tengja mismunandi einkenni manna við neyslumynstur 

þeirra og viðbrögð við áreiti (McGuire, 1976). Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hvaða hvata 

einstaklingur hefur til þess að uppfylla þarfir og langanir sínar, frekar en að einblína á það af 

hverju fólk kaupir ekki einhverja vöru gegn vilja sínum. Sálfræðingar hafa þróað kenningar um 

hvata og þarfir sem hjálpar til við að útskýra ákvarðanir neytenda. Ein kenning sem hefur verið 

mikið notuð af markaðsfræðingum er til að mynda Þarfapýramídi Maslows, þar sem hann 

skýrir með fimm þrepum hvernig fólk er drifið áfram af ákveðnum þörfum á ákveðnum tíma.  

 

Einstaklingseinkenni eins og aldur, aldursskeið, starf og efnahagur hafa mikil áhrif á 

neyslu- og kaupákvörðun einstaklinga (Khuong og Duyen, 2016). Unglingar hafa ekki endilega 

sömu þarfir og langanir eins og einstaklingar sem eru á fimmtugsaldri og því þarf markaðsfólk 
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að fylgjast vel með neysluvenjum einstaklinga til samanburðar á þeim þáttum sem hafa hafa 

áhrif á einstaklingseinkenni og þekkja þarfir og langanir síns markhóps.  

 

Síðasti þátturinn sem er talinn hafa áhrif á kaupákvörðunarferli einstaklinga eru 

félagslegir þættir og aðstæður. Það eru bein og óbein áhrif frá samanburðarhópum, eins og 

fjölskyldunni, vinum, nágrönnum og samstarfsfélögum, sem hafa beina tengingu við 

einstakling. Þá getur einstaklingur líka orðið fyrir áhrifum af hópum sem hann hefur ekki beina 

tengingu við, til dæmis ungt fólk sem lítur upp til söngvara eða íþróttastjarna, og reynir að 

líkjast þeim (Wang og Wei, 2012). Áhrif samanburðarhópa geta mótað lífsstíl og skoðanir 

einstaklings, sjálfsmynd og framkomu eða birst sem félagsleg pressa, þar sem einstaklingur 

leitast eftir viðurkenningu frá hópi. Þessir þrír þættir geta allir haft áhrif á neyslu- og 

kauphegðun einstaklings, en þó skiptir máli hvort varan sem um ræðir sé “sýnileg” eða ekki 

(Bogi Þór Siguroddsson, 2000). Til að mynda getur vara eins og sápa haft minni áhrif til 

samanburðar miðað við bíl eða veski, en þetta er þó líka háð styrk sinnustigi vörunnar (e. level 

of involvement), það er að segja hversu mikils virði varan er fyrir neytandann. Það getur verið 

persónulegt virði, félagslegt virði eða efnahagslegt virði (Stone, 1984). Því getur verið 

mikilvægt fyrir markaðsfólk að kynna sér þá þætti sem samanburðarhópar hafa á neyslu 

einstaklings betur, vegna þeirra miklu áhrifa sem þeir geta haft á aðra.  

 

Það liggur í augum uppi að eftir því sem fyrirtæki eru kunnugri um þarfir neytenda 

sinna og þekkja vel áðurnefnda þætti sem hafa áhrif á kaupákvarðanir, er það líklegra til þess 

að vera arðbærara (Padel og Foster, 2005). Til að mynda er hægt að nýta samval söluráðanna 

sem beinagrind (e. conceptual framework) til þess að öðlast betri skilning á hvað það er sem 

orsakar ákvarðanatöku neytenda. Þetta hefur verið talin áreiðanleg markaðsáætlanagerð til 

þessa, en það hjálpar meðal annars til við að hrinda áætlunum í framkvæmd, til skamms og 

langstíma (Mowen, 1988).  

2.2    Samval söluráðanna  

Nútímasamfélag einkennist af hraða og örum breytingum. Það er mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að þekkja markaðinn og neytendur sína vel, vera í takt við þróun nútímans og aðlagast 

tækninni (Rad, Akbari, Ghorabi og Motevaselian, 2014). Til þess að skilja neytenda- og 

kauphegðun einstaklinga þarf að skilja hvernig neytandinn bregst við samvali söluráðanna. Í 

dag ríkir samkeppni í nær öllum atvinnugreinum. Þá getur verið gott að styðjast við tæki og tól 

markaðsfræðinnar.  
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Það var bandaríski fræðimaðurinn Neil Borden sem fyrst þróaði söluráðana árið 1950 

(e. marketing mix). Tilgangur söluráðanna er að skipuleggja árangursríkt vöruframboð. Með 

góðri skipulagningu er hægt að nýta styrkleika fyrirtækisins til fulls og komast hjá óþarfa 

kostnaði (Borden, 1964). Undir samvali söluráða eru settar þær aðgerðir sem markaðsfólk beitir 

í starfi sínu. Flokkar söluráðanna eru fjórir talsins en við markaðstörf eru þeir settir saman, svo 

þeir mynda eina heild. Söluráðarnir eru verð, vara, kynning og dreifing (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2000). Þetta er einnig þekkt sem “hin 4 pé” eða “The 4 P’s” á ensku (Price, 

Product, Promotion og Place). Þættirnir eru takmarkaðir við innri og ytri þætti 

viðskiptaumhverfisins, en þeir verka allir á víxl við hvern annan. Með öðrum orðum, varan 

hefur áhrif á verð sem hefur þá einnig áhrif á kynningu og dreifingu hennar. Ef fyrirtæki eru 

með samþætta söluráða (e. integrated marketing mix), sem vinna vel saman, geta þeir haft 

jákvæð áhrif á neytendur (Borden, 1964). Samval söluráðanna er gott verkfæri til þess að aðlaga 

markaðssetningu að neytendum. Það nægir hins vegar ekki eitt og sér sem áhrifarík 

markaðssetning (Rad o.fl., 2014). Fyrirtæki verður einnig að skilja hvað fær neytandann til þess 

að taka ákvörðun um kaup á vöru eða þjónustu og þá getur verið gott að líta til annarra þátta 

eins og félagslegra- og sálfræðilegra áhrifa, sem fjallað var um hér að ofan. Út frá þessu geta 

markaðsstjórar nýtt sér samþættingu söluráðanna.  

 

Fyrirtæki geta notað samþættingu söluráðanna á mismunandi hátt með því að einblína 

á einn þátt meira en annan, allt eftir því hver tilgangur þeirra er. Hvort sem það er að auka 

sýnileika sinn (promotion), bjóða lægra verð til viðskiptavina sinna (price) eða selja lúxus vöru 

(product). Samkvæmt Richins og Dawson (1992) er einn helsti hvati neytanda að kaupa 

“lúxusvörur”, aukin ánægja og sjálfsálit.  
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3. Sýnineysla 

Umræðan um sýnineyslu (e. conspicuous consumption) hefur aukist til muna í nútíma 

samfélagi. Hagfræðingurinn og félagsfræðingurinn Thorstein Veblen notaði fyrst hugtakið við 

skrif sín á bókinni “Theory of Leisure Class” (1899), en hann taldi að það væri beint samband 

á milli efnislegra eigna fólks og stöðu þess í samfélaginu. Sýnineysla, sem hefur einnig verið 

þekkt undir orðinu samkeppnisneysla, er þegar einstaklingar gefa til kynna hvaða hópi 

samfélagsins þeir tilheyra, vilji tilheyra eða hvernig þeir vilja að aðrir einstaklingar líti á þá. Þá 

lýsti Veblen hugtakinu með þeirri venju neytanda að nota vöru í meiri gæðum eða magni en 

nauðsynlegt gæti talist (Patsiaouras og Fitchett, 2012). Hann setti fram dæmi um lúxusbíl sem 

hann taldi útskýra hugtakið. Þar er einstaklingi lýst sem hefur meiri hvata til þess að aka 

lúxusbíl frekar en sparneytnum bíl. Sama hvaða bíl einstaklingurinn velur, þá er öruggt að hann 

komist til og frá áfangastað, en notkun lúxusbíls hefur það umfram aðra bíla að það eykur 

athygli á auð ökumannsins. Að keyra lúxusbíl sýnir að neytandinn hefur efni á að keyra bifreið 

sem aðrir kunna að dást að. Þá tók hann einnig fram að aðdáunin kemur ekki fyrst og fremst 

frá getu bílsins til að framkvæma verkið, heldur kemur hún frá þeirri sönnun um auð sem hann 

gefur. Hér er því farartækið ytri sýning á stöðu einstaklingsins í samfélaginu.  

Til þess að öðlast betri skilning á hugtakinu sýnineysla, hefur oft verið vitnað í hugtakið 

nautnahyggja eða sældarhyggja sem forsendu þess (Migone, 2007) (e. hedonistic need). 

Hugtakið nautnahyggja gefur til kynna að einstaklingur telur ánægju vera sjálfstætt gildi og sé 

nóg út af fyrir sig. Til að mynda er andstæða nautnahyggju, naumhyggja, sem gengur þá helst 

út á notagildi vörunnar, en spilar ekki inn á félagsleg samskipti eða sjálfsmynd einstaklingsins, 

líkt og nautnahyggja gerir (Migone, 2007). Naumhyggja getur í sjálfu sér jafnvel virkað í hina 

áttina, það er að segja einstaklingur sem vill ganga í augun á almenningi, getur haft tilhneigingu 

til að sýna fram á að hann gangi t.d. í notuðum fötum og haldi neyslu sinni í skefjum. Veblen 

telur sýnineyslu vera mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að ákvarða neytendahegðun, 

ekki einungis fyrir þá allra ríkustu heldur fyrir samfélagið í heild sinni og allar stéttir þess 

(Trigg, 2001). Hver og ein stétt í samfélaginu virðist reyna að líkja eftir kauphegðun stéttarinnar 

fyrir ofan, og jafnvel þeir allra fátækustu í samfélaginu virðast finna fyrir þessari pressu að taka 

þátt í sýnineyslu (Trigg, 2001). Svo virðist vera að sýnineysla og áherslan á það að vinna sífellt 

við að auka verðmæti veraldlegra eigna, leiði til aukinnar hamingju sem og hærri „skynjaðri“ 

(e. perceived) stöðu í samfélaginu (Richins & Dawson, 1992).    
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3.1 Þarfapýramídi Maslows   

Það má spyrja sig af hverju einstaklingar finna fyrir þessari þörf að neyta lúxus varnings 

til þess eins að upphefja sig og stöðu sína í samfélaginu. Ein leið til þess að útskýra þetta 

hugarfar hjá fólki er að rýna í þarfapýramída Maslows, sem verður nánar lýst hér að neðan. 
 

Mynd 1. 1 

Þarfapýramídi Maslows  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skýring. Á myndinni má sjá þær fimm þarfir sem Maslow notaði til þess að útskýra hegðun og 

ákvarðanir einstaklinga. (Landy og Conty, 2017) 

 

● Þrep 1: Líkamlegar þarfir (e. physiological needs): Fyrsta þrepið snýr að 

líkamlegum og grunnþörfum mannsins, svo sem vatn, matur og súrefni. 

● Þrep 2: Öryggisþarfir (e. safety needs): Annað þrepið snýr einnig að 

grunnþörfum mannsins upp að vissu marki, en það er til að mynda öryggi og 

atvinna 

● Þrep 3: Félagsleg þörf (e. social needs): Þriðja þrepið snýr að sálfræðilegri 

þörf, en það er þörf mannsins fyrir félagsskap og að tengjast fólki, svo sem 

fjölskyldu og vinum. Einstaklingur vill finna fyrir nánd og tilheyra einhverjum 

hópi, fylgisemd (e. belongingness). 
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● Þrep 4: Viðurkenning (e. self esteem needs): Fjórða þrepið er þörf fyrir 

viðurkenningu. Einstaklingur sækist eftir frelsi, viðurkenningu frá bæði sjálfum 

sér og öðrum, styrk og virðingu.  

● Þrep 5: Sjálfsbirting (e. Self-Actualization): Fimmta þrepið snýr að þörfinni á 

að vera besta útgáfan af sjálfum sér, eða þörf á lífsfyllingu. 

 

Í gegnum tíðina hafa ýmsar kenningar um þarfir og hvatir verið þróaðar af hinum ýmsu 

fræðimönnum. Það var sálfræðingurinn Abraham Maslow sem kom með hugmyndafræðina um 

hinn svokallaða þarfapýramída árið 1943, en síðan þá hefur pýramídinn verið notaður við hin 

ýmis markaðsstörf (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). Þarfapýramídinn gerir nánari grein fyrir 

ákvörðunartökuferli neytenda sem er stutt af sálfræðilegum þörfum. Módelið greinir þarfir 

neytenda eftir fimm þrepum. Hvert þrep á að skýra hegðun einstaklinga sem stjórnast af hvöt 

eða þörf og hvers vegna fólk er drifið áfram að ákveðnu markmiði. Þarfir einstaklinga koma í 

röð hver á eftir annarri, en samkvæmt kenningunni koma frumþarfir fyrst. Næst eru það 

öryggisþarfir, félagslegar þarfir, þarfir fyrir viðurkenningu og loks þarfir fyrir sjálfsbirtingu. Í 

kenningunni er gert ráð fyrir að einstaklingar muni aldrei ná að fullnægja öllum sínum þörfum, 

því um leið og neytendur hafa uppfyllt eina þörf er gert ráð fyrir að önnur þörf taki við og 

þannig koll af kolli. Gera má ráð fyrir að sýnineysla einstaklinga falli undir þá hvata og þarfir 

sem eru ofarlega í pýramída Maslows, það er að segja þörfin fyrir viðurkenningu eða 

sjálfsbirtingu (Þörf nr. 4 & 5 í módelinu). Þörf á viðurkenningu hefur verið skipt upp í tvo þætti 

en það er annars vegar virðing fyrir sjálfum sér og virðing frá öðrum. Þörfin á sjálfsbirtingu er 

efsta þrepið sem vísar til möguleika einstaklingsins og hámarksupplifun hans, en einkenni 

sýnineyslu er einmitt einstaklingur sem leitar eftir því að bæta stöðu sína í samfélagi, hámarka 

álit sitt og virðingu sína, gagnvart sér og öðrum (Patsiaouras og Fitchett, 2012).  

 

Lúxus varningur eru vörur og þjónusta sem eru ekki nauðsynlegar til þess að lifa, heldur 

frekar vörur sem segja til um “hærri stöðu” einstaklings í samfélaginu og eru því mjög 

eftirsóttar vörur. Gjarnan má tengja neyslu á lúxus vörum og þörf einstaklinga til þess að neyta 

þeirra við fjórða þrepið í þarfapýramída Maslows, þörfina fyrir virðingu sjálfs og annarra. 

Fjórða þrepið snýr einna helst að sjálfsvirðingu og sjálfsöryggi, árangri og velgengni, og 

virðingu annarra (Pajić, 2019). Han, Nunes og Dreze (2010) bentu á það að neytendur eiga það 

til að velja ákveðnar vörur vegna þrár þeirra og löngun til þess að vera í hópi með þeim 

einstaklingum sem hafa efni á þessum vörum, og þannig sýna fram á stöðu sína og velgengni.  
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Fyrir marga neytendur geta lúxusvörur og notkun þeirra aukið sjálfstraust til muna og 

geta jafnvel veitt einstaklingum samkennd, eða þeirri tilfinningu að þeir tilheyri (e. sense of 

belonging). Viðurkenningin frá öðrum, um árangur eða afrek, er önnur ástæða þess að 

einstaklingar neyti lúxusvara (Page, 2020). Af sökum þess, eru þeir einstaklingar sem þrá 

ákveðna stöðu (e. status) líklegir til þess að “sýnilega neyta” (e. conspicuously consume) lúxus 

varnings og þjónustu, með það að markmiði að sýna fram á það ríkidæmi sem sóst er eftir og 

staðsetja sig eins ofarlega og möguleiki er á í þjóðfélagsstiganum (e. social hierarchy) (Caserta, 

2008). Þetta er einmitt sú niðurstaða sem sálfræðingurinn Gad Saad komst að þegar hann bar 

saman þarfapýramída Maslows við markaðssetningu og neytendahegðun í bók sinni “The 

Evolutionary Bases of Consumption”. Þar talar hann meðal annars um það að með því að “taka 

þátt” í sýnineyslu, á til dæmis tískuvörum, er neytandinn að uppfylla þörfina um fylgisemd (e. 

belongingness), sem og þörfina um virðingu, en þetta tvennt fellur einmitt undir þriðja og fjórða 

þrep þarfapýramídans (Saad, 2007). 

  

Jay-Sang Ryu virðist vera á sama máli og Saad, Page og fleiri fræðimenn sem hafa 

einnig talað um samband sýnineyslu og þarfapýramída Maslows, og hefur verið vitnað í hér að 

ofan. Máli sínu til stuðnings setti Ryu fram töflu þar sem hann tengdi saman stigskipun 

sýnineyslu og þarfapýramídann. Saad (2007) taldi sýnineyslu eiga sér stað í þrepi 3 og 4 í 

þarfapýramída Maslows og eins og sjá má á myndinni hér að neðan, tekur Ryu undir þetta 

(Ryu, 2015). Sýnineysla á sér að mestu stað til þess að uppfylla félagslega þörf og þörfina fyrir 

viðurkenningu en útgáfa af sýnineyslu heldur áfram í þrepi 5 af pýramídanum, þó á annan hátt. 

Eins og komið hefur verið inn á er sýnineysla skilgreind sem neysla til þess að öðlast metorð, 

virðingu og hærri stöðu í samfélaginu (Trigg, 2001). Sýnineysla sem á sér stað í fimmta þrepi 

þarfapýramídans er þó aðeins öðruvísi. Fimmta þrepið snýr að sjálfsbirtingu, eða sjálfsþroska, 

en samkvæmt íðorðabankanum er skilgreiningin á sjálfsbirtingu “nýting þess efnis, sem í 

manninum sjálfum býr, rækt við sína eigin hæfileika og ýmislega þætti sjálfs sín á samræmdan 

hátt, jafnframt því að skilja og viðurkenna sjálfan sig” (Íðorðabanki, e.d.). Sýnineysla sem á 

sér stað í þessu þrepi þarfapýramídans snýst minna um að neyta til þess að öðlast hærri stöðu í 

samfélaginu, en snýst frekar um neyslu til þess að aðgreina sig frá öðrum og viðhalda metorði 

sínu (Ryu, 2015). 
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Tafla 1. 1 

Stigskipun sýnineyslu og þarfapýramídi Maslows  

 

Skýring. Í töflunni hér að ofan má sjá stigskipun sýnineyslu samanborin við þarfapýramída 

Maslows (Ryu, 2015). 

 

Samkvæmt Braun & Wicklund (1989) er óöryggi einstaklinga eitthvað sem ýtir mjög 

undir sterka tengingu þeirra við efnishyggju. Því mætti draga þá ályktun að við það að reyna 

að uppfylla þörf nr. 3 og 4, og jafnvel þörf nr. 5 í þarfapýramídanum, sem eins og hefur verið 

fjallað um hér að ofan snýst í hnotskurn um virðingu frá sjálfum sér og öðrum, eru einstaklingar 

virkt að taka þátt í og ýta undir aukna efnishyggju (Braun & Wicklund, 1989).  

 

3.2      Efnishyggja  

 Efnishyggja (e. materialism) hefur oft verið tengd við hinn vestræna heim og þeir sem 

búa í efnishyggjumiðuðu samfélagi telja gjarnan veraldlegar eigur spila stóran hlut í “sjálfs-

ímynd” hvers og eins, og jafnframt hvernig þeir koma fram gagnvart samfélaginu. 

Efnishyggjumaður, eða veraldarhyggjumaður, er sá sem telur að hægt sé að dæma velgengni 

og árangur einstaklings út frá þeim eignum sem sá hinn sami á. Richins og Dawson (1992) 

skilgreina hugtakið um efnishyggju einmitt sem fyrirbæri þar sem líf einstaklinga snýst um 
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öflun efnislegra hluta (e. material acquisition) og þar sem lykillinn að hamingju þessara 

einstaklinga eru veraldlegar eigur þeirra. Þar að auki telja þau að þeir einstaklingar sem eru 

einstaklega efnishyggnir meti bæði hagsæld sína í lífinu, sem og velgengni annarra, út frá 

magni og gæði eigna þeirra. Þetta verður til þess að oftar en ekki er litið á efnishyggju í 

neikvæðu ljósi (Richins & Dawson, 1992). 

 

Richins segir einnig frá því að þeir einstaklingar sem eru efnishyggnir eigi það til að 

leggja hærra mat á þær vörur sem hægt er að sýna á almannafæri, og hafa oft meiri ánægju af 

því að sýna öðrum vöruna, eða jafnvel stæra sig, heldur en að nota vöruna sjálfa í raun og veru 

(Richins, 1994). Þetta er vel hægt að tengja við sýnineyslu, sem er þegar einstaklingur er knúinn 

áfram af eðlislægri þörf til þess að sýna fram á auð sinn, eða öllu heldur ímyndina um mikinn 

auð, með því að eyða í neyslu og þjónustu (lúxus) (Trigg, 2001).  

 

3.3      Sýnineysla á netinu 

Tilkoma internetsins og samfélagsmiðla hefur að einhverju leyti endurskapað 

“mynstur” sýnineyslu, þar sem nú getur nær öll neysla í raun verið sýnineysla, með hliðsjón af 

notkun einstaklingsins á eigin samfélagsmiðlum (Yeniciouglu & Suerdem, 2015). Þessu til 

stuðnings væri hægt að líta á það sem sýnineyslu á netinu þegar einstaklingur deilir kaupum 

sínum á samfélagsmiðlum, því með þessu eru notendur að opinberlega sýna fram á auð sinn, 

sem og getu til þess að viðhalda eða öðlast metorð (e. social status), í gegnum keyptan varning. 

Ein útskýring þess að sýnineysla geti oft verið sterkari, og meira áberandi á netinu, er sú að 

samfélagsmiðlar ýta undir tilhneigingu einstaklinga til þess að sýna fram á jákvæða sjálfsmynd 

sína (Duan & Dholakia, 2017). Ein leið til þess að gera þetta, að sýna fram á jákvæða 

sjálfsmynd í gegnum netið, er einmitt með því að kaupa vörur sem að láta í té ímynd sem 

samsvarar hugsjónastefnu einstaklingsins (Sheth, Newman & Gross, 1991). 

 

Eins og komið hefur verið inn á, hefur tilkoma samfélagsmiðla og internetsins gert 

einstaklinga töluvert líklegri til þess að sýna sjálfsmynd sína opinberlega í gegnum neyslu sína 

á eftirtektarverðum (e. conspicuous) hlutum, eins og til að mynda á “lúxus-tískuvörum” sem 

tengjast þá ímynd þeirra (Sirgy, 1986). Á samfélagsmiðlum byggja notendur meðal annars 

ímynd, eða sjálfsmynd sína, í gegnum það efni sem þau deila, sem og í gegnum “like”, ummæli 

og deilingar sem berast frá öðrum notendum. Af þeim sökum ýtir aukin notkun samfélagsmiðla 

undir þessa þörf notenda til að sýna fram á jákvæða sjálfsmynd sína þar sem þeir virðast hafa 
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sífellt auknar áhyggjur af því hvernig aðrir notendur líti á þá (Taylor & Strutton, 2016). Með 

öðrum orðum, einstaklingar nú til dags virðast sífellt vera að reyna að eltast við það að uppfylla 

fjórða þrep þarfapýramídans, þörfina um fylgisemd (e. belongingness) og virðingu frá öðrum, 

í gegnum sýnineyslu á samfélagsmiðlum. 

 

Vegna aukinna vinsælda stafrænna miðla á meðal einstaklinga, hefur það áhrif á 

hvernig markaðsfólk tengist neytendum. Starf þeirra hefur aðlagast nútímasamfélaginu, og 

sífellt fleiri fyrirtæki nýta sér samfélagsmiðla í sínu daglega starfi, og þá sérstaklega við 

kynningu og dreifingu á vörum sínum. Rannsókn Thoumrungroje (2018), sem fjallar um áhrif 

og styrk samfélagsmiðla og rafrænt umtal á sýnineyslu einstaklinga, gefur sterklega til kynna 

að samfélagsmiðlar séu áhrifaríkt tæki til þess að auka eftirspurn eftir áberandi vörum. Þar er 

einnig fjallað um þróun neytendahegðunar og samfélagsmiðla og eru þeir nefndir sem eitt 

helsta verkfæri markaðsfræðinnar eins og hún er í dag; fyrirtæki aðlagast nútímasamfélagi og 

neytendur aðlagast nýjum “sýndarlífstíl”. Þá telur Thoumrungroje að samfélagsmiðlar hafi bein 

áhrif á aukið sjálfsálit notandans. Hann útskýrir það með tilhneigingu einstaklings til að koma 

jákvæðum upplýsingum um sjálfan sig á framfæri. “Áberandi” eða “lúxus” vörur sýna fram á 

auð manns sem fullnægir þessari þörf fyrir aukið sjálfsálit. Jákvæðar upplýsingar kalla oftast 

fram jákvæð viðbrögð sem ýtir undir sjálfsálit einstaklinga. Enn fremur getur þetta veitt 

einstaklingi jákvæðan félagslegan ávinning og vellíðan. Fleiri rannsóknir styðja þetta, en 

Wilcox og Stephen (2013) komust að því að með auknu sjálfsáliti hefur einstaklingur einnig 

tilhneigingu til þess að missa stjórn á sér, láta eftir ákveðinni hegðun og taka óskynsamlegar 

ákvarðanir. Halda þeir því fram að áhrif af notkun samfélagsmiðlum gæti leitt til þess að fólk 

sé líklegra til þess að auka útgjöld sín á “lúxusvörum”. 

 

3.4      Söluráðarnir og sýnineysla 

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um það hvernig hægt sé að notfæra sér þessa samþættingu 

söluráðanna til þess að spila inn á sýnineyslu og notfæra sér hana til þess að selja vöru eða 

þjónustu (Ziemer, 2007). Í rannsóknargrein eftir Hagen Ziemer (2007) fer hann djúpt í hvern 

og einn söluráð og talar um það hvernig fyrirtæki eigi að markaðssetja vöruna sína, eða 

þjónustu, til þess að ýta undir aukna sýnineyslu neytenda. Samkvæmt Ziemer ættu vörurnar að 

vera til sölu í sérverslunum fyrirtækisins sjálfs, ekki í venjulegum búðum (place). Þetta er 

vegna þess að neytandinn vill finna fyrir því að hann sé einstakur og að hann geti farið í 

verslanir sem ekki allir aðrir geta endilega verslað í.  
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Þegar kemur að vörunni sjálfri (product), til þess að stíla inn á “sýni neytandann” (e. 

conspicuous consumer), telur Ziemer að einblína eigi á útlit vörunnar og umbúðir hennar. 

Aðgreining vörunnar á markaði ætti að vera gerð með þeim hætti að varan virðist vera betri en 

aðrar sambærilegar vörur, hún ætti að vera nýstárleg, einstök, eftirtektarverð og flott, svo 

eitthvað sé nefnt. Ef vel tekst að aðgreina vöruna eru gæði vörunnar ekki endilega eins 

mikilvæg þegar kemur að kaupákvörðun neytandans (Ziemer, 2007). Þessu til stuðnings væri 

hægt að nefna dæmi um samanburð á gallabuxum frá Levi’s annars vegar og Dolce & Gabbana 

hins vegar. Ekki er mikill munur á gæðum gallabuxnanna frá hvoru fyrirtækinu, en Dolce & 

Gabbana hafa náð að aðgreina sína vöru á þann hátt að hún er miklu meira virði.  

 

Verðstýring (e. Pricing strategy) fyrirtækisins á vörunni er vandmeðfarinn partur af 

söluráðunum (price). Margir neytendur telja að dýrari vörur séu merki um mikil gæði vörunnar 

og því kjósi þau frekar að fjárfesta í lúxus vörum (Page, 2020). Með þessum rökum taldi Ziemer 

að mikilvægt væri að verðsetja vöruna hærra en vörur annarra samkeppnisaðila. Ziemer sagði 

“Viðskiptavininn okkar langar að borga hátt verð fyrir vöruna til þess að sýna fram á auð sinn 

- þannig lætur hann í té að hann hafi efni á vöru sem aðrir gera ekki” (Ziemer, 2007).  

 

Síðast en ekki síst þarf að huga að kynningu vörunnar (promotion). Þar er einnig 

mikilvægt að halda til haga að varan sé aðeins ætluð fáum útvöldum (e. exclusive) og því þarf 

að auglýsa hana með það í huga. Kynning vörunnar ætti því að einblína á að láta hugsanlegan 

neytanda vita hversu einstök, nýstárleg og eftirtektarverð varan er og að kaup á vörunni muni 

því gera slíkt hið sama fyrir einstaklinginn (Ziemer, 2007). Eins og sjá má, ef samþættir 

söluráðanna eru vel framkvæmdir geta fyrirtæki haft veruleg áhrif á, og í sjálfu sér stjórnað, 

því kaupákvörðunarferli sem neytendur fara í gegnum við möguleg kaup á vörum. 

 

 Samfélagsmiðlar hafa breytt hegðun fólks og hvernig einstaklingar tengja við 

vörumerki, annað fólk og jafnvel sig sjálft (Kim og Ko, 2012). Þar sem neytendur eyða miklum 

tíma á netinu, liggur í augum uppi að skynsamlegt sé fyrir markaðsfólk að nota samfélagsmiðla 

sem snertiflöt við neytendur fyrir m.a. kynningu/auglýsingu og útbreiðslu á vörum. Meðal 

annars er hægt að nota samfélagsmiðla til þess að auka þátttöku neytenda (e. drive consumer 

engagement) og til þess að byggja upp vörumerki (Jackson & Ahuja, 2016). 

 



 16 

4 Samfélagsmiðlar 

Orðið samfélagsmiðill (e. social media) er samsett úr orðunum samfélag og miðill. 

Samfélag er hópur fólks sem býr á ákveðnum stað, deilir sama viðhorfi, eiga sameiginleg 

áhugamál eða hagsmuna að gæta. Miðill er ákveðinn vettvangur sem leiðir af sér samskipti á 

milli notenda (Kim og Ko, 2012).  

  

Samfélagsmiðill er einskonar netmiðill þar sem einstaklingar mynda ákveðin tengsl og 

hafa möguleika á að eiga rafræn samskipti sín á milli í gegnum snjallsíma eða tölvu. Skilgreina 

má samfélagsmiðla sem vettvang eða netmiðil þar sem einstaklingum er gert kleift að deila 

myndum/myndböndum, upplýsingum og hugsunum sínum með vinum og vandamönnum í 

gegnum “sýndarnetkerfi” (e. virtual network) eða “netsamfélag” (Kim og Ko, 2012). Þeir gera 

einstaklingum kleift að hafa samband við stóran hóp fólks, allt frá einum smelli, hins vegar 

gegna samfélagsmiðlar mismunandi tilgangi og eru breytilegir eftir virkni þeirra. Virkni 

samskiptamiðla getur til að mynda verið þar sem notendur senda einkaskilaboð eða 

hópskilaboð sín á milli (WhatsApp, e.d.) eða forrit sem snýst um dreifingu mynda og 

myndskeiða með fylgjendum og öðrum notendum (Instagram, e.d.). 

  

Margir einstaklingar reiða sig mikið á samfélagsmiðla í einhverju formi í dag, eða eru 

jafnvel háðir samfélagsmiðlum fyrir félagslega tengingu eða samskiptamáta, og má segja að 

notkun þeirra sé í raun orðin nauðsynleg dagleg starfsemi. Notendur samfélagsmiðla í árslok 

2021 voru ríflega um 3,8 milljarðar, eða á heimsvísu um 51%, og er gert ráð fyrir að undir 

árslok 2025 verða þeir orðnir 4,4 milljarðar (Statista, 2020). Helsta orsök fyrir aukinni þróun 

og vexti samfélagsmiðla er framleiðsla snjallsíma og aukin notkun þeirra. Að meðaltali eyða 

notendur 2 klst og 27 mínútum á dag á samfélagsmiðlum í heiminum, sem er aukning um meira 

en hálftíma síðan árið 2015 (Statista, 2022). 

 

Upphafleg hugmynd samfélagsmiðla var persónuleg notkun (Ortiz-Ospina, 2019), sem 

hefur nú þróast í verkfæri sem notað er til samskipta, aðgangs að fréttum og upplýsingum. 

Samfélagsmiðlar eru einnig farnir að hafa áhrif á ákvörðunartökuferli notenda út frá 

umsögnum, upplýsingum og stafrænni markaðssetningu, en margir atvinnurekendur nota 

einnig samfélagsmiðla í miklu magni sem markaðsverkfæri. Áhrif samfélagsmiðla eru því 

mikil. Kraftur samfélagsmiðla hefur fært okkur nær öðrum samfélögum og eru einstaklingar 

almennt meðvitaðri um hvað er að gerast í heiminum.  
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4.1     Þróun samfélagsmiðla 

Þróun samfélagsmiðla hefur aukist mikið síðasta áratug og má segja að þeir séu orðnir 

stór partur af daglegu lífi notenda þeirra og hafi jafnvel áhrif á hegðun þeirra. Langflestir nú til 

dags notast við samfélagsmiðil í einhverju formi, hvort sem það er Facebook, Snapchat, 

Instagram, Twitter eða annað. Tilkoma samfélagsmiðla hefur leitt til mikilla breytinga og þá 

sérstaklega á grundvelli markaðssetningar fyrirtækja.  

 

Samfélagsmiðlar eru ekki aðeins einstaklingsbundnir, en á síðustu árum hafa fyrirtæki 

einnig nýtt þá í miklum mæli sem markaðssetningu og tengslanet (Berthon, Pitt, Plangger og 

Shapiro, 2012). Þess má einnig geta að samkvæmt tölum frá Hagstofu notuðu 79% íslenskra 

fyrirtækja samfélagsmiðla árið 2017, samanborið við 47% í Evrópu (Hagstofa Íslands, 2018). 

Með tækniþróun og vexti samfélagsmiðla hefur samskiptaháttur neytenda og fyrirtækja því 

breyst. Fyrirtæki nýta samfélagsmiðla til þess að vera í gagnvirkum samskiptum við neytendur, 

með því auka þau sýnileika sinn og jafnframt vitund þeirra um fyrirtækið. Neytendur eiga 

auðveldara með að nálgast upplýsingar og eiga nánari samskipti við fyrirtæki fyrir vikið.  

4.2     Instagram 

Samfélagsmiðilinn Instagram var stofnaður þann 6. október árið 2010 af félögunum 

Kevin Systrom og Mike Krieger. Árið 2012 keypti samfélagsmiðilinn Facebook forritið, og 

hefur það verið í eigu þeirra síðan (Instagram, e.d.). Á miðlinum geta notendur deilt efni með 

fylgjendum sínum (e. followers), svo sem myndum, myndskeiðum og Instagram sögu (e. 

Instagram Story). Aðrir notendur geta þá líkað við eða sett ummæli við færsluna. Instagram 

hefur vaxið ört á síðustu 11 árum, eða frá stofnun þess og hefur jafnframt aukið vinsældir sínar. 

Samkvæmt nýlegri rannsókn sem var framkvæmd á vegum Statista er Instagram fjórði 

vinsælasti samfélagsmiðill í heiminum. Vinsældir samfélagsmiðlana voru mældar eftir virkum 

notendum þeirra, en virkir notendur Instagrams í dag eru um 1,5 milljarður og eru því um 19% 

íbúa jarðar (Statista, 2022). Til þess að gefa betri mynd á öran vöxt Instagram síðustu ár er 

hægt að bera hann saman við samfélagsmiðilinn Snapchat, sem var stofnaður ári seinna, í 

september 2011. Það tók 6 ár fyrir miðilinn að ná 150 milljón daglegum notendum, að sama 

skapi tók það Instagram 8 mánuði að ná sama áfanga þegar þau kynntu til sögunnar Instagram 

sögu (Dean, 2021). 

 

Meginmarkmið snjallforritsins Instagram er að fólk tengist hverju öðru og geti deilt 

upplifunum sínum áfram í formi mynda og myndskeiða. Fyrirtækið notar slagorð eins og 
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“gefum fólki færi á að byggja upp samfélag og færa heiminn meira saman”, og “við færum þig 

nær fólkinu og hlutunum sem þú elskar”, sem er það sem samfélagsmiðilinn gengur út á. Á 

síðustu árum hefur stafræn markaðssetning á samfélagsmiðlum færst í aukana og er Instagram 

ekki undanskilið því. Á miðlinum er hægt stofna bæði einstaklings og fyrirtækja aðgang. Einn 

helsti munurinn á þessum aðgöngum er sá að með fyrirtækjaaðgangi býður Instagram upp á 

fleiri eiginleika fyrir reikninginn (e. account) og heldur betur utan um samskipti. Með frekari 

greiningu er gert ráð fyrir að fyrirtæki nái til stærra umfangs og hjálpar einnig til við að skilja 

betur þátttöku fylgjenda (e. track engagement and interactions). Þessi greining gefur betri 

innsýn í fylgjendur, sem getur verið hentug fyrir fyrirtæki (Instagram, e.d.). Til að mynda er 

hægt að sjá til hvaða hópa fólks efnið nær til, hvort sem það er eftir kyni, aldri eða staðsetningu. 

Með frekari greiningu er gert ráð fyrir að fyrirtæki nái til stærri umfangs og hjálpar einnig til 

við að skilja og nálgast viðskiptavini betur. 

 

4.3     Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

Undanfarinn áratug hafa verið þróuð flókin, margvísleg og aukin samskipti á milli 

fyrirtækja og viðskiptavina þeirra í gegnum samfélagsmiðla. Þessi samskipti má greina í tvennt, 

annars vegar eru fyrirtæki að nýta sér samfélagsmiðla til þess að auka tengsl við kaupendur og 

efla vörumerkjavitund einstaklinga (Naylor, Lamberton og West, 2012), hins vegar eru völd 

einstaklinga einnig að aukast á samfélagsmiðlum og eru þeir jafnvel að ná einhverri stjórn á 

“markaðssamskiptaferli” (e. marketing communication process), til að mynda með því að 

mynda sín eigin tengsl eða deila eigin áliti á vöru eða þjónustu (Gao, Tate, Zhang, Chen og 

Liang, 2018). Samhliða þróun samfélagsmiðla, frá því að vera hefðbundið markaðsverkfæri 

yfir í að vera ein helsta uppspretta þess sem og upplýsingaöflunar, hefur verið meiri áskorun 

fyrir markaðsfólk að nota samfélagsmiðla markvisst.  

 

Á stafrænum tímum sem þessum, hafa neytendur líklegast aldrei verið jafn upplýstir 

sem nú, um hvert núverandi verð á sambærilegri vöru er, hvar sé hægt að nálgast vöruna eða 

hvernig vöruframboðið er á markaðinum. Einstaklingar geta nálgast upplýsingar um nánast 

hvað sem er, hvenær sem er, og á sama tíma er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að miðla sínum 

upplýsingum á sem einfaldasta máta til neytenda sinna. Í sinni einföldustu mynd er 

markaðssetning á samfélagsmiðlum stefnumörkun (e. strategy) fyrirtækja til þess að nota 

ókeypis færslur eða greiddar auglýsingar á samfélagsmiðlum til að tengjast markaðnum, byggja 

upp vörumerki og vörumerkjaímynd (Gao og fl, 2018). Fjöldi notenda á samfélagsmiðlum er í 



 19 

stöðugum vexti og verður hegðun neytenda í kjölfar þess í auknum mæli fyrir áhrifum af þeim. 

Vegna aukinna áhrifa sem þeir kunna að hafa á neytendur, nýtir markaðsfólk samfélagsmiðla í 

starfsemi sinni í takt við það, en þá helst til kynningar (e. promotion). 
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5 Umtal 

Umtal, eða munnleg markaðssetning, er hagkvæm leið til þess að bera boðskap og vekja 

eftirtekt fyrirtækis. Umtal (e. word of mouth) hefur verið útskýrt sem mikilvægt orðspor sem á 

hlut í kaupákvörðun fólks. Það sem hefur einna helst áhrif á umtal er oftast álit einstaklinga. 

Það sem hefur áhrif á það er oftast innri og ytri þættir í viðskiptaumhverfi fyrirtækisins, til 

dæmis auglýsingar eða markaðsaðgerðir (Berger og Schwartz, 2011). Umtal getur verið annars 

vegar rafrænt (e. Electronic word of mouth) og hins vegar augliti til auglitis. Talið er að minni 

hluti af umtali fari fram á milli fólks á netinu, en það fer þó eftir vörum og vörumerkjum (Fay, 

Thomson og Fay, 2012).  

Eins og margt annað nú til dags er markaðurinn mjög háður internetinu. Þegar fólk ætlar 

að kaupa sér vörur eða þjónustu, leitar það oft á netið eftir umsögnum frá öðrum neytendum 

frekar en að reiða sig einungis á markaðssetningu, þetta kallast rafrænt umtal (e. electronic 

word of mouth - eWOM) (Yusuf & Busalim, 2018). Umtal hefur oft verið talið einn áhrifamesti 

þátturinn þegar kemur að áhrifum á neytendahegðun, en þó hefur oft verið horft framhjá 

rafrænu umtali og samfélagsmiðlum. Fyrirtæki eru mörg farin að átta sig á þeim tækifærum 

sem felast í rafrænu umtali og farin að nýta sér þetta frekar.   

Þróun gagnvirkra samskipta á milli neytenda og fyrirtækja, sem eiga sér oftar en ekki 

stað á samfélagsmiðlum, hefur leitt til þess að neytendur taka ekki einungis á móti 

upplýsingum, heldur eiga þeir einnig stóran þátt í því, bæði við fyrirtæki og aðra neytendur 

(Gruen, Omsonbekov og Czaplewski, 2005). Í tilvikum sem þessum er hvatinn til þess að miðla 

upplýsingum áfram ekki á forsendum fyrirtækisins, og geta þau þar af leiðandi ekki stýrt 

kynningarstarfi þess einstaklings sem um ræðir. Vegna þess hve upplýsingar eru aðgengilegar 

neytendum nú til dags, eru meiri líkur á að rafrænt umtal nái til fjölda hópa fólks, því hefur 

verið talið mikilvægt að fyrirtæki séu vakandi fyrir umtali sem snýr að þeim, hvort sem þau eru 

jákvæð eða neikvæð. Umfjöllun einstaklings á netinu sem snýr að vöru eða þjónustu hjá 

ákveðnu fyrirtæki er oftast sjálfsprottin, og því er áreiðanleiki þess umtals ef til vill dreginn í 

efa (Auður og Alexandra, 2013). Hins vegar er umtal talið hafa mikil áhrif á neytendur, og þá 

oftast neytendur sem ekki hafa gert upp skoðun sína á tiltekinni vöru. Því getur verið tilvalið 

fyrir fyrirtæki að nýta sér áhrifavalda á samfélagsmiðlum til umtals (Kim og Ko, 2012) en það 

krefst þó mikillar útsjónarsemi. Fyrirtækið þarf þá að tengjast áhrifavaldinum, stofna til 

samstarfs og kynna starfsemi sína, bæði til þess að dýpka þekkingu áhrifavaldsins og til þess 

að hann miðli réttum skilaboðum áfram (Constantinides, 2014). Þá getur umtal einstaklings oft 
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haft meiri áhrif á neytanda en upplýsingar sem hann fær beint frá fyrirtækinu sjálfu (Jalilvand 

og Samiei, 2012). Ein helsta skýring fyrir því er að neytendur skynja umtalið ekki vera sett 

fram í viðskiptalegum tilgangi heldur í einlægum eða hlutlausum tilgangi, og telja þeir því þær 

upplýsingar trúverðugri.  

Í dag getur hins vegar verið erfiðara að átta sig á því hvaða hvata einstaklingar hljóta af 

því að miðla upplýsingum um vöru eða þjónustu áfram. Áður en samfélagsmiðlar komu til 

sögunnar, skrifuðu einstaklingar umfjallanir í þeim tilgangi að þeir vildu miðla sinni reynslu 

áfram af vörunni, oft til þess að hjálpa öðrum neytendum (Valck og Rosario, 2021). En með 

þróun vettvangs einstaklinga á samfélagsmiðlum er erfiðara að greina á milli einlægni og 

annarra hvata (Rosario, Valck og Sotgiu, 2019). Í takt við aukna notkun samfélagsmiðla, líkt 

og Instagram, eru einnig hvatar fyrir einstaklinga að miðla upplýsingum til félagslegrar 

viðurkenningar.  

5.1     Áhrifavaldar 

Fyrir tíma samfélagsmiðla, reiddi fólk sig á umtal fjölskyldu og vina sem hjálp við 

ákvörðunartöku á vörukaupum (Probstnerová, 2018), en ein af lykilheimildum um rafrænt 

umtal í nútímasamfélaginu eru áhrifavaldar á samfélagsmiðlum. Því mætti segja að rafrænt 

umtal sé stór og mikilvægur partur af “áhrifavalda-markaðssetningu”, því það veltur nánast 

eingöngu á miðlun upplýsinga á netinu, til annarra neytenda (Yusuf & Busalim, 2018). 

 

Áhrifavaldar eru, eins og orðið gefur til kynna, einstaklingar sem hafa áhrif á annað 

fólk með einum eða öðrum hætti. Þetta eru gjarnan einstaklingar sem búa yfir stórum 

fylgjendahópi og deila með þeim efni á aðgangi sínum sem kveikir áhuga þeirra, en þó er allur 

gangur á því. Mediakix, ein af fyrstu auglýsingastofunum til þess að vinna með og nýta sér 

þjónustu áhrifavalda, hafa í gegnum tíðina, eða á sínum 11 starfsárum, verið dugleg að skrifa 

og gefa út greinar út frá reynslu sinni og rannsóknum, um allt sem tengist samfélagsmiðlum, 

markaðssetningu og áhrifavöldum. Þau telja að gjarnan megi skipta áhrifavöldum niður í 

nokkra flokka, en þar má helst nefna micro, macro og nano áhrifavalda. Micro áhrifavaldar, 

eða öráhrifavaldar, eru þeir einstaklingar sem eru með frá 10.000 upp í 50.000 fylgjendur. 

Macro áhrifavaldar, oft nefndir “stjörnu”áhrifavaldar, eru með frá 500.000 fylgjendur í allt að 

milljón fylgjendur. Nano áhrifavaldar eru frægt fólk sem eru með yfir milljón fylgjendur 

(Mediakix, 2019). 
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Eins og búast má við eru þessir svokölluðu stjörnu áhrifavaldar mikið meira áberandi á 

samfélagsmiðlum og því mætti búast við því að þeir hafi mest “áhrif” þegar kemur að 

markaðssetningu. Margir telja þó að öráhrifavaldarnir séu þeir mikilvægustu þegar kemur að 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Samkvæmt tölum frá Mediakix geta micro áhrifavaldar 

verið með allt að 7 sinnum meiri þátttöku (e. engagement) frá fylgjendum sína fram yfir þessa 

stóru áhrifavalda, eða þá áhrifavalda sem eru skilgreindir sem “macro” áhrifavaldar. Að sama 

skapi eru 89% af fólki almennt líklegara til þess að hlusta á og fylgja meðmælum eða 

ráðleggingum micro áhrifavalda (Mediakix, 2021). 

 

Markaðssetning áhrifavalda á samfélagsmiðlum býður vörumerkjum upp á ný tækifæri 

til þess að skapa vörumerkjavitund, ásamt því að þróa vörumerkið sem “eftirsótt vörumerki” 

(e. aspirational brand). Í gegnum tíðina hafa vörumerki ýmist veitt neytendum innblástur í 

gegnum frásagnir, sem hefur nú einnig þróast yfir í sjónrænan innblástur, með tilkomu 

samfélagsmiðla (Vinerean, 2019). 
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6 Vörumerki 

Vörumerki (e. brand) vísar til hugtaks sem hjálpar einstaklingum að greina á milli 

fyrirtækja eða bera kennsl á tiltekið fyrirtæki. Vörumerki er tákn fyrirtækis sem aðgreinir það 

frá samkeppnisaðilum (Zhang, 2015). Hugtakið hefur verið skilgreint sem “nafn, tákn, ákveðin 

hönnun eða samblanda af þessu öllu. Þeim er er ætlað að skapa vöru ákveðið sérkenni eða 

ímynd” (Bogi, 2000). Þrátt fyrir að hugtakið sé óáþreifanlegt og er alla jafnan byggt á 

huglægum þáttum fyrirtækis og neytenda, er það eitt mikilvægasta gildi sem fyrirtæki getur átt.  

 

Sterkt vörumerki er þá skilgreint sem fyrirtæki sem hefur sterka vitund á 

neytendamarkaði (Bogi, 2000). Það er að segja að neytendur tengi það við eitthvað jákvætt, 

sem aðgreinir það frá öðrum fyrirtækjum sem starfa á sama markaði. Vörumerki sem eru sterk 

eru þannig í yfirburðastöðu að ná til neytenda sem eru traustir fyrirtækinu (e. loyal customers), 

sem skilar sér í endurteknum kaupum. Ávinningur fyrirtækis er þá aukin sala og aukin jákvæðni 

í garð fyrirtækisins. Á sama tíma er ávinningur neytenda sá að væntingar þeirra eru uppfylltar 

(Keller, Apéria og Georgson, 2008). Virði vörumerkja fer eftir uppbyggingu fyrirtækisins og 

kynningarstarfsemi þess sem hefur áhrif á vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd neytenda á 

markaði. Mörg fyrirtæki, hérlendis jafnt og annars staðar í heiminum, hafa í auknum mæli sótt 

um lögvernd vörumerkis til þess að vernda og halda utan um verðmæti vörumerkis síns 

(European Union, e.d.). Vernd vörumerkis sannar eignarrétt viðkomandi aðila á grundvelli 

notkunar og kemur í veg fyrir að aðrir aðilar nýti sér árangur hans. 

 

6.1     Vörumerkjavitund 

Mikilvægur þáttur sem snýr að uppbyggingu vörumerkis er aukin vörumerkjavitund 

meðal neytenda. Vörumerkjavitund (e. brand awareness), líkt og orðið gefur til kynna, er 

hugtak sem vísar til þess hversu meðvitaðir, núverandi og tilvonandi, viðskiptavinir eru um 

fyrirtækið þitt og vöruframboð þess (Keller o.fl., 2008). Atriði sem vert er að hafa í huga þegar 

fyrirtæki miðar að því að auka vitund sína á meðal neytenda, er að bera kennsl á viðskiptavini 

og skilja þarfir þeirra til þess að koma betur til móts við þá og uppfylla væntingar þeirra (Keller, 

2003). Þá er einnig mikilvægt að búa til sterkt nafn og hafa slagorð fyrirtækisins eitthvað sem 

er lýsandi og grípur auga neytenda (Jacob, Khanna og Rai, 2019). Vörumerkjavitund gegnir 

stóru hlutverki á meðal fyrirtækja vegna áhrifanna sem hún kann að hafa á kaupákvörðun 

einstaklinga. Vörumerkjavitund getur verið bæði jákvæð og neikvæð tenging einstaklinga við 

fyrirtæki, en hún snýr yfirleitt að reynslu einstaklingsins sjálfs eða annarra aðila sem hann 
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þekkir til, af fyrirtækinu. Það getur til að mynda verið mynd sem einstaklingur hefur séð frá 

fyrirtækinu á samfélagsmiðlum, hvernig skilaboð fyrirtækis hafa áhrif á aðila eða gæði vöru ef 

einstaklingur hefur reynslu (Esch, Langner, Schmitt, og Geus, 2006). Því er mikilvægt að vinna 

stöðugt að jákvæðri vörumerkjavitund með þróun fyrirtækisins.  

 

6.2     Vörumerkjaímynd 

Vörumerkjaímynd er einn helsti drifkraftur vörumerkjavirðis (e. brand equity) og vísar 

til þeirrar skynjunar, eða ímyndar eins og orðið gefur til kynna, og þá tilfinningu sem neytendur 

hafa af ákveðnu vörumerki. Fyrir markaðsstjóra flestra fyrirtækja, þó ekki endilega allra, er eitt 

helsta markmiðið að hafa áhrif á og stjórna þessari ímynd sem neytendur hafa af vörumerkinu 

þeirra (Park, Jaworski og MacInnis, 1986). Samkvæmt Keller (1993) eru það þrír þættir sem 

eiga hlut í að ákvarða hver ímynd vörumerkis er, en það eru eiginleikar vörunnar, ábati hennar 

og afstaða, eða viðhorf neytandans til vörunnar. Það eru einmitt þessi viðhorf neytendanna til 

ákveðins vörumerkis sem fær oft aðra til þess að vilja kaupa merkið. Ef afstaða meirihlutans til 

vörumerkisins er mjög jákvæð þá vilja neytendur frekar kaupa vörumerkið svo aðrir tengi þau 

við það (Keller, 1993). Eins og sjá má í töflunni ofar í ritgerðinni frá Ryu, þar sem hann greinir 

frá sambandi sýnineyslu og þarfapýramída Maslows, þá eru það einmitt sýnileiki og 

vörumerkjaímynd sem eru mikilvægir þættir þegar kemur að sýnineyslu, og ýta undir hana 

(Ryu, 2015).  

6.3     Áhrif vörumerkjavirðis á sýnineyslu 

Líkt og komið er inn á hér að ofan er ekki óalgengt að neytendur mynda ákveðna 

tengingu við vörumerki og það getur verið háð upplifun eða ímynd neytandans á vörumerkinu. 

Tengingin sem fólk getur myndað við ákveðin vörumerki eru ekki ósvipuð tengingu sem 

einstaklingar mynda við annað fólk, tilfinningaleg tengsl (Jacob, Khanna og Rai, 2019). 

Tilfinningar er mikilvægur þáttur í sýnineyslu, ýmist vegna áhrifa sem þær kunna að hafa á 

sjálfsmynd einstaklinga, viðurkenningunni sem þeir sækjast eftir og þrá þeirra eftir 

veraldlegum gæðum. Þrá þessara einstaklinga snýr oftast að “lúxusvörum” og eiginleikum 

þeirra. Til að mynda er einn eiginleiki lúxus vörumerkja “lógó” fyrirtækisins (Jacob o.fl., 

2019). Það getur kallað fram tilfinningar, skynjun og haft áhrif á væntingar neytandans.  

 

Áhrif vörumerkjavirðis á sýnineyslu tengist því í raun ekki kaupmætti einstaklings, 

heldur er það út frá sældarhyggju (e. hedonistic need), eða tilfinninga löngun og þrár vegna 
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ímyndar vörunnar. Sem dæmi þessu til stuðnings má nefna vörumerkið Louis Vuitton sem var 

stofnað árið 1854 og er eitt eftirsóttasta vörumerki heims í dag. Mikið af ungu fólki víðsvegar 

í heiminum þráir að eignast vörur frá þeim, en hvers vegna er það? Lúxus vörumerki eru metin 

til mikils af flestum samfélögum, því er talið að neysla þeirra auki sjálfsálit vegna þeirra 

endurspeglunar sem hún hefur á neytanda, sem tengist því að vera talin dýrmætur meðlimur 

samfélagsins (Wilcox, Hagtvedt og Kocher, 2012). Allt fer þetta þó líka eftir skoðunum 

neytandans og að hve miklu leyti hann einblínir á ákveðnu sérstöðu vörumerkisins, hvort sem 

það er orðspor eða yfirverð.  
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7 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræðinni sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar. Hér verður því fjallað nánar um þátttakendur rannsóknarinnar, mælitæki, 

framkvæmd og að lokum úrvinnslu og frekari greiningar. Við öflun forgagna notuðu 

rannsakendur að mestu leyti upplýsingar og ritrýndar greinar á veraldarvefnum, aðrar 

rannsóknir sem hafa áður verið framkvæmdar um svipað viðfangsefni sem og tölur frá 

Hagstofunni til samanburðar og stuðnings. Við öflun frumgagna töldu rannsakendur 

ákjósanlegast að framkvæma megindlega rannsóknaraðferð með því að leggja fram 

spurningakönnun á netinu. Þetta var ákveðið til þess að öðlast dýpri skilning á viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Eitt helsta meginmarkmið megindlegar rannsóknar er að hægt er að heimfæra 

niðurstöður hennar á stærri hópa sem endurspegla þýðið (Björn Bergsson, 2013).  

 

7.1 Þátttakendur 

Rannsakendur ákváðu að birta spurningakönnunina á samfélagsmiðla rannsakenda 

(Facebook og Instagram) og er því um hentugleikaúrtak að ræða. Kostur þess að nota slíkt úrtak 

er að það er gjarnan auðvelt að ná til einstaklinga sem gerir það að verkum að rannsakendur 

geta lagt könnun fyrir stóran hóp þátttakenda á stuttum tíma. Markmið hentugleikaúrtaks er að 

tryggja sem fjölbreyttust svör (Bogi, 2000). Alls voru 208 einstaklingar sem tóku þátt í könnun 

rannsakenda sem lögð var fyrir, bæði voru það vinir og vandamenn rannsakenda, en einnig var 

ákveðið að deila könnuninni áfram á hópa á vegum Facebook, annars vegar “Markaðsnördar” 

og hins vegar “Beauty Tips”. Hér verður gert nánari grein fyrir þátttakendum könnunarinnar 

sem rannsakendur lögðu fyrir. Í þeirri könnun voru hafðar fjórar bakgrunnsspurningar þar sem 

rannsakendur vildu kanna aldur þátttakanda, kyn hans, búsetu og hvaða stig menntunar 

viðkomandi hafi lokið.  

 

Kynjahlutfallið skiptist þannig að tæplega 78% þátttakenda voru kvenkyns, 22% 

karlkyns og þá var einn sem ekki vildi tilkynna kyn sitt. Meðalaldur þeirra sem tóku þátt var 

23 ára, jafnframt var algengasta gildið 21-25 ára. Lægsta gildið var einstaklingar yfir fimmtugt 

og enginn þátttakendana var 15 ára eða yngri. Tæplega 75% þátttakenda eru með búsetu á 

höfuðborgarsvæðinu. Langflestir þátttakendur hafa lokið menntaskólaprófi eða grunnnámi á 

háskólastigi, rúmlega 20% þeirra hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi. Frekari upplýsingar 

má finna undir kaflanum “Viðauki 1”, en þar er spurningakönnunin í heild sinni. 
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7.2 Mælitæki 

Helsta mælitæki rannsóknarinnar var spurningalistinn sem var lagður fram fyrir 

almenning. Spurningakönnunin samanstóð af formála og spurningalista. Spurningalistinn 

samanstóð af 21 spurningu og skiptist hann niður í fjóra hluta. Í fyrsta hluta könnunarinnar sem 

var kynningarhluti (e. Introduction), þar var tilgangur könnunarinnar stuttlega útskýrður. Gerð 

var grein fyrir því að hún væri nafnlaus sem og hversu langan tíma hún tæki. Að lokum gerðum 

við grein fyrir merkingu hugtaksins “sýnineysla”. Næsti hluti könnunarinnar voru 

lýðfræðilegar spurningar (e. demographic), þar voru hafðar bakgrunnsbreytur eða 

“flokkunarspurningar”, þá var spurt um kyn, aldur, búsetu og hæsta stig menntunar sem 

viðkomandi hefur lokið. Í þriðja hluta könnunarinnar voru lagðar fram spurningar sem sneru 

að aðalatriðum viðfangsefnis þessarar rannsóknar. Það eru þær spurningar sem hafa bein áhrif 

á tilgátur rannsakenda, sem sneru til að mynda að því hvort þátttakendur telji að áhrifavaldar 

hafi áhrif á kauphegðun þeirra, hvort þeir finni fyrir ákveðinni pressu frá 

samfélagsmiðlum/netheimum að eiga ákveðin vörumerki eða vörur, hvort einstaklingar velji 

ákveðin vörumerki vegna þeirra ímyndar sem notkun þeirra færir þeim og hvort fólk taki 

almennt tillit til skoðana annarra áður en það kaupir sér ákveðnar vörur eða vörumerki. Í þeim 

hluta könnunarinnar, þar sem spurt var út í atriði eins og “Notar þú samfélagsmiðilinn 

Instagram”, “Fylgir þú áhrifavaldi á Instagram” og “Hafðir þú heyrt um hugtakið sýnineyslu 

fyrir þessa könnun” var búin til ákveðin flýtivísun. Sem dæmi, ef þátttakendi notaði ekki 

samfélagsmiðilinn Instagram, þá fékk hann ekki næstu spurningu sem var “Hversu miklum 

tíma eyðir þú að meðaltali á dag á Instagram” og svo framvegis. Þetta var gert til þess að 

auðvelda þátttakendum könnunina og koma í veg fyrir endurteknar spurningar sem áttu ekki 

endilega við alla þátttakendur. Í síðasta hluta könnunarinnar voru spurningar sem sneru að 

viðkvæmum málefnum (e. sensitive), en vegna þess hvers efnis þær voru, voru þær hafðar í lok 

könnunarinnar, annars vegar var spurt út í atvinnustöðu í dag og hins vegar út í tekjur 

viðkomandi.  

 

Allar spurningar könnunarinnar voru lokaðar. Mælieiningar spurninganna samanstanda 

af þrenns konar kvörðum, höfundar könnunarinnar ákváðu kvarða fyrir hverja spurningu og 

voru tvö atriði höfð í huga við gerð þeirra. Í fyrsta lagi var mikilvægt að finna út hvaða kvarðar 

pössuðu við hverja spurningu og í öðru lagi var reynt að fara þá leið sem þeir töldu auðlesanlega 

af viðföngum könnunarinnar. Spurningar sem sneru að þema rannsóknarinnar voru annars 

vegar hafðar í raðkvarða þar sem viðföng gátu raðað efni spurningarinnar eftir mikilvægi eða 
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forgangsatriðum, og hins vegar likert kvarða. Meginmarkmið likert kvarðans er að mæla 

forgangshugsun, tilfinningar og athafnir viðfanga á viðurkenndan og áreiðanlegan hátt (Joshi, 

2015). Bakgrunnsspurningar voru settar upp í nafnkvarða sem gengur út á að nefna hluti eða 

atvik eftir flokkum, án þess þó að vera í röð eftir magni eða stærð.   

 

7.3 Framkvæmd 

Gagnasöfnun hófst í lok febrúar þegar spurningakönnunin var lögð fyrir og deilt áfram 

með þátttakendum. Við gerð og dreifingu könnunarinnar var vefmiðilinn Qualtrics notaður 

(Qualtrics, e.d.). Höfundar töldu áðurnefndan miðil hentugan þar sem hann er bæði einfaldur í 

notkun og áreiðanlegur við úrvinnslu og frekari greiningu niðurstaðna. Rannsakendur birtu 

könnunina á samfélagsmiðlasíðum sínum, vinum sínum og vandamönnum til þátttöku. 

Ákveðið var að deila könnuninni einnig á tvo aðra hópa á samfélagsmiðlinum Facebook, en 

það var gert bæði til þess að fjölga þátttakendum, sem og að auka fjölbreytni meðlima en það 

var annars vegar hópurinn “Markaðsnördar” og hins vegar “Beauty Tips”.  

 

Spurningalistinn samanstóð af 21 spurningu. Útskýrt var í könnuninni með 

kynningarbréfi að eftirfarandi könnun væri fyrir BSc-verkefni á vegum viðskiptafræðinema við 

Háskólann í Reykjavík og að könnunin sneri að rannsókn sem fjallar um áhrif Instagram á 

sýnineyslu. Allir þátttakendur voru enn fremur upplýstir um að svör væru nafnlaus og 

órekjanleg. Spurningakönnunin var lögð fyrir á rafrænu formi í gegnum miðilinn Qualtrics. 

Þegar þátttakendur höfðu lokið við að svara spurningarkönnuninni, var þeim þakkað fyrir 

þátttöku. 

 

Spurningalistinn var yfirfarinn af tveimur einstaklingum, þeim Gabríelu Rún 

Sigurðardóttir, sérfræðingi í stafrænni markaðssetningu og Sigurði Guðmundssyni, 

skipulagsfræðingi. Áður en könnuninni var deilt áfram með almenningi, fengu rannsakendur 

tvo einstaklinga til þess að taka könnunina og sjá hvað betur mætti fara, eða svo kallaða 

“forprófun” (e. preliminary testing). Rannsakendur brugðust við athugasemdum sem þessir 

aðilar settu fram og eftir að þeir höfðu lokið við könnuninni var svörum þeirra eytt til þess að 

koma í veg fyrir frekari skekkju á rannsókninni. Könnuninni var lögð fyrir þann 22. febrúar, 

2022 og lokað var fyrir þátttöku þann 15. mars. Gagnasöfnun stóð því yfir í um 3 heilar vikur 

og voru alls 226 einstaklingar sem tóku þátt, en aðeins 208 einstaklingar kláruðu könnunina. 
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Svör þeirra sem höfðu opnað könnunina en ekki klárað hana voru tekin út, svo þau myndu ekki 

hafa áhrif á. eða skekkja niðurstöður rannsóknarinnar. 

7.4 Tölfræðileg úrvinnsla og greining  

Gögnum var safnað í vefforritum Qualtrics, en þar sem sá hugbúnaður býður upp á 

marga möguleika við greiningu gagna töldu rannsakendur það nægja við úrvinnslu þeirra til að 

byrja með. Þar voru gögnin flokkuð og hreinsuð og loks unnið með þau. Til þess að sannreyna 

greiningu gagna á Qualtrics, voru gögnin einnig flutt inn á forritið Microsoft Excel til 

samanburðar. Töflur og myndir sem rannsakendur studdust við voru ýmist gerðar á Qualtrics 

eða á Microsoft Excel. 
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8 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum þriðja hluta 

spurningakönnunarinnar, en hann snýr að meginatriðum viðfangsefnis þessarar rannsóknar. 

Hér verður því farið nánar yfir spurningar og svör viðfanga sem höfundum bárust.  

 

Hefur dagleg notkun Instagram áhrif á það hvort að einstaklingar finna fyrir pressu frá 

samfélagsmiðlum að eiga ákveðnar merkjavörur? Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

virðist vera tenging þarna á milli. Þetta er sýnt á mynd 2. 

 

Mynd 2. 1 

Finnur þú fyrir pressu frá samfélagsmiðlum að eiga ákveðin merki eða vörur? 

Skýring. Á myndinni eru niðurstöður tveggja spurninga bornar saman; Hvort einstaklingar 

finna fyrir pressu frá samfélagsmiðlum að eiga ákveðin merki eða vörur, út frá því hvað þeir 

eyða miklum tíma á samfélagsmiðlinum Instagram.  

 

Þegar rannsakendur báru saman daglega notkun þátttakenda á Instagram við það hvort 

að þeir finndu fyrir pressu frá netheimum að neyta merkjavarnings, kom í ljós að því meiri tíma 

sem þátttakendur eyddu daglega á samfélagsmiðlinum Instagram, því líklegra varð það til þess 

að svara játandi þegar spurt var um samfélags pressu á neyslu merkjavara. Af þeim 

þátttakendum sem töldu sig eyða 0-1 klukkustund daglega á instagram, fannst 47% þátttakenda 

þau ekki finna fyrir þessari pressu. 35% þátttakenda fann stundum fyrir þessari pressu 

samfélagsmiðla og einungis 18% svöruðu spurningunni jákvætt. Þeir þátttakendur sem töldu 

sig nota Instagram frá 2 tímum, í allt að 5 klukkustundir á dag, svöruðu þessari spurningu 

almennt jákvæðar. Þar voru einungis 26% af þeim sem kváðust ekki finna fyrir neinni pressu 

af hálfu samfélagsmiðla að eiga merkjavörur, 31% svöruðu já og 43% fundu stundum fyrir 
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þessari pressu. Þegar kom að þeim þátttakendum sem eyddu daglega meiri en 5 klukkustundum 

á miðlinum Instagram, voru niðurstöðurnar 50/50, þar sem 50% svarenda fann fyrir þessari 

pressu og hin 50% fundu stundum fyrir henni. Af þeim svaraði enginn spurningunni neitandi.  

 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála þeir væru eftirfarandi fullyrðingu: 

“Samfélagið nú til dags á sér stað bæði í “raunheiminum” og í “netheimum”. Í dag hefur líf 

okkar á netinu oft meiri áhrif á sjálfstraust okkar, hegðun og skoðanir heldur en hið 

hefðbundna líf”. Svör þátttakenda við þessari spurningu gefa það til kynna að þeir voru nokkuð 

sammála þessari fullyrðingu. 83,5% þátttakenda voru frekar eða mjög sammála fullyrðingunni, 

10,3% voru hlutlaus og aðeins 6,2% þátttakenda voru ósammála. Svör við þessum spurningum 

eru sýnd á mynd 3. 

 

Mynd 3. 1 

Finnst þér ímynd þín breytast þegar þú klæðist merkjavörum? 

Skýring. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir telji ímynd sína breytast þegar þeir klæðast 

merkjavörum og þær niðurstöður bornar saman við hversu sammála eða ósammála þeir voru 

ofangreindri fullyrðingu. 

 

Til þess að skoða niðurstöður spurningarinnar frekar voru niðurstöður þeirrar spurningu 

bornar saman við niðurstöður annarrar spurningar, þar sem spurt var um áhrif merkjavara á 

ímynd þátttakenda. Þetta var gert með þeirri hugsun að kanna hvort að líf okkar á netinu í dag 

hafi í raun og veru meiri áhrif á sjálfstraust okkar, hegðun og skoðanir heldur en hið hefðbundna 

líf. Þegar rýnt er í þær niðurstöður má sjá að þeir þátttakendur sem voru frekar eða mjög 

sammála fullyrðingunni, fannst ímynd sín breytast þegar þeir klæðast merkjavörum, öfugt við 
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þá sem voru frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni. 55,78% af þeim sem voru sammála 

fullyrðingunni töldu ímynd sína breytast þegar þeir klæðast merkjavörum, ástæða þess var 

ýmist sú að þeir fundu fyrir meira sjálfstrausti, þeim fannst þeir verða meira aðlaðandi eða þeim 

fannst þeir hafa hærri stöðu í samfélaginu. 31,66% svarenda fannst ímynd þeirra ekkert breytast 

og 12,56% voru hlutlaus. Af þeim sem voru ósammála fullyrðingunni voru hins vegar 56,25% 

sem fannst ímynd sín ekkert breytast þegar þeir klæddust merkjavörum, 25% voru hlutlausir 

og aðeins 18,75% fannst klæðaburður merkjavara hafa áhrif á ímynd sína.  

 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir hvort þeir taki eftir ákveðnum merkjavörum 

þegar þeir sjá efni frá fólki sem þeir fylgja á samfélagsmiðlum. Samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar virðist vera tenging á milli þess og hvort þátttakendurnir finna fyrir pressu að 

eiga ákveðin merki eða vörur. 42,3% af þeim svarendum sem sögðust taka eftir merkjavörum 

frá þeim sem þau fylgja á samfélagsmiðlum, sögðust einnig finna fyrir þessari pressu frá 

samfélagsmiðlum um að eiga einhver ákveðin merki og vörur. Einungis 26,9% sögðust ekki 

finna fyrir þessari pressu samfélagsmiðla. Á svipaðan hátt var meirihluti þeirra þátttakenda sem 

ekki tóku eftir merkjavörum frá fylgjendum sínum á samfélagsmiðlum, líklegri til þess að finna 

ekki fyrir pressu af hálfu samfélagsmiðla um að eiga merkjavörur. Nánar tiltekið, 73,53% af 

þeim fundu ekki fyrir þessari pressu og aðeins 11,76% fundu fyrir henni. Sjá nánar á mynd. 

 

Mynd 4. 1 

Hafa merkjavörur á samfélagsmiðlum vakið eftirtekt þína? - Netheimar 

Skýring. Hér er verið að bera saman tvær spurningar, hvort einstaklingar finna fyrir pressu frá 

samfélagsmiðlum og þá hvort einstaklingar taki eftir merkjavörum hjá þeim sem þeir fylgja á 

samfélagsmiðlum. 
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Eins og sjá má, ef myndin hér að ofan er borin saman við myndina hér að neðan, er alls 

ekki mikill munur af áhrifum samfélagsmiðla frekar en raunheimsins, þó virðist vera að 

svarendur finni fyrir aðeins meiri pressu á samfélagsmiðlum. 

 

Mynd 5. 1 

Hafa merkjavörur á samfélagsmiðlum vakið eftirtekt þína? - Raunheimur 

Skýring. Hér er verið að bera saman tvær spurningar, hvort einstaklingar finna fyrir pressu frá 

raunheimi og þá hvort einstaklingar taki eftir merkjavörum hjá þeim sem þeir fylgja á 

samfélagsmiðlum. 

 

Þegar kom að áhrifavöldum á Instagram og hversu margir þátttakendur fylgdu 

áhrifavöldum á samfélagsmiðlinum, þá kom í ljós að meginhluti þeirra fylgdu einum, eða fleiri 

áhrifavöldum. 77,5% svarenda sögðust fylgja áhrifavöldum á Instagram. 

 

Mynd 6. 1 

Fylgir þú áhrifavöldum á samfélagsmiðlinum Instagram? 

 

Skýring. Blái liturinn sýnir Hlutfall þátttakenda sem sagðist fylgjast með áhrifavöldum á 

Instagram. 
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Rannsakendur vildu vita hvort þátttakendur hefðu yfir höfuð heyrt um hugtakið 

sýnineysla, og ef svo, hvort þeir vissu hvað fólst í hugtakinu. Einungis 48, eða 23,3% 

þátttakenda höfðu heyrt um hugtakið áður. Af þeim vissi meirihlutinn hvað fólst í hugtakinu, 

8% voru ekki viss og 2% höfðu heyrt um sýnineyslu en vissu þó ekki hvað það var. Þeim 141 

þátttakendum sem ekki höfðu heyrt talað um sýnineyslu áður, var vísað framhjá spurningunni 

um hvað felst í hugtakinu þar sem það má gefa sér að þeir viti ekki hvað felst í því. Af þeim 

þátttakendum sem voru ekki vissir hvort þeir höfðu heyrt um hugtakið sýnineyslu áður voru 

29% sem vissu ekki hvað fólst í hugtakinu. 

 

Mynd 7. 1 

Hafðir þú heyrt um hugtakið “sýnineysla” fyrir þessa könnun? 

 
Skýring. Á myndinni má sjá niðurstöður tveggja spurninga. Á lóðrétta ásnum má sjá hvort 

einstaklingar könnuðust við, eða höfðu heyrt um hugtakið sýnineysla. Á lárétta ásnum má sjá 

hvort þeir einstaklingar sem könnuðust við hugtakið, vissu hvað í því felst. 

 

Þátttakendur könnuninnar voru beðnir um að gefa til kynna hversu sammála eða 

ósammála þeir voru 4 fullyrðingum sem rannsakendur settu fram. Eins og sjá má er 

yfirgnæfandi hlutfall þeirra fremur eða mjög ósammála fullyrðingunum, frekar en þeim sem 

eru mjög sammála. 
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Mynd 8. 1 

Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

 

  

Á mynd nr. 9 hér að neðan má sjá hvað þátttakendum þótti mikilvægt þegar kemur að 

því að velja sér vörumerki. Þátttakendurnir voru beðnir um að raða eftir mikilvægi hvað hafi 

áhrif á val þeirra á vörumerkjum. Algengast samsetning var eins og sjá má á myndinni hér að 

neðan. Þar má sjá að gæði og verð voru talin hvað mikilvægust en ímyndin sem notkun 

vörunnar gefur einstaklingnum og hylli voru ekki mjög mikilvæg fyrir þátttakendur. Fyrir 

ítarlegri sundurliðun á niðurstöðunum má sjá mynd nr. 10 í viðauka. 
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Mynd 9. 1 

Mikilvægi mismunandi eiginleika við val á vörumerki 
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9 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar út frá 

spurningakönnuninni sem lögð var fyrir. Umfjöllun niðurstaðna verður tengd og borin saman 

við tilgátur rannsakenda, aðrar greinar og sambærilegar rannsóknir sem hafa verið gerðar. Með 

tilliti til þessa, verður rannsóknarspurningunni einnig svarað, sem er eins og hljóðar “Hafa 

samfélagsmiðlar, nánar tiltekið Instagram, áhrif á sýnineyslu?”. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefur til kynna að stór hópur viðfanga hefur aðgang að 

Instagram, eða 96,7%, og að meðaltali nota þeir einstaklingar miðilinn í 1,6 klukkustundir á 

dag. Til samanburðar á áðurnefndri rannsókn sem var framkvæmd árið 2022, eyða notendur 2 

klst og 27 mínútum á samfélagsmiðlum á dag í heiminum. Niðurstöður gefa einnig til kynna 

að með tilkomu samfélagsmiðla séu aðspurðir líklegri til þess að opinbera sjálfsmynd sína með 

neyslu á eftirtektarverðum hlutum, svo sem vörumerki eða “lúxusvörum”, líkt og Sirgy setti 

fram (1986). Það voru 82,6% þátttakenda sem taka almennt eftir ákveðnum “merkjavörum” 

hjá fólki sem það fylgir á Instagram. Óhætt er að segja að samfélagsmiðlar eru stór partur af 

lífi flestra einstaklinga í dag, og því ekki ólíklegt að þeir hafi áhrif á einstaklinga, hvort sem 

það er með beinum eða óbeinum hætti.  

 

En hvernig áhrif hefur Instagram á einstaklinga og sýnineyslu? Tilgátur rannsakenda 

snúa að því að einstaklingar finni fyrir ákveðinni pressu frá samfélagsmiðlum, hvort sem það 

er tengt því að eiga ákveðin vörumerki eða vörur. Vegna þeirrar pressu sem einstaklingar kunna 

að finna fyrir, töldu rannsakendur einnig að líf einstaklinga á netinu hafi meiri áhrif á hegðun 

þeirra, sjálfstraust og skoðanir heldur en hið hefðbundna líf. Til að mynda það að fólk taki oft 

tillit til skoðana annarra á vöru eða vörumerki, áður en það ákveður sjálft að kaupa eða nota 

vöruna. Rannsakendur töldu einnig að þegar einstaklingur er að velja á milli vörumerkja, þá er 

það sú ímynd sem notkun vörunnar gefur einstaklingnum sem þar vegur hátt. Nánar verður gert 

grein fyrir þessu í köflunum hér á eftir. 

 

9.1 Áhrif netheima á skoðanir, sjálfstraust og hegðun einstaklinga, samanborið við 
raunheiminn 

Líkt og fjallað hefur verið um í köflunum hér að ofan, hefur tilkoma og þróun 

samfélagsmiðla ýtt undir þörf eða hvata einstaklinga til þess að birta “ákveðna” sjálfsmynd af 

sér (Sirgy, 1986). Margir þeirra finna jafnvel fyrir ákveðinni þörf fyrir fylgisemd og virðingu 
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frá öðrum sem stafar meðal annars af þeim fjölda fólks sem “líkar” við það efni sem 

viðkomandi einstaklingur deilir á sínum miðli, eða fjölda ummæla. Líkt og rannsókn 

Thoumrungroje (2018) gaf til kynna, getur tilhneiging einstaklings til að koma jákvæðum 

upplýsingum um sjálfan sig á framfæri, haft beint áhrif á aukið sjálfsálit. Sú þörf einstaklinga 

að sýna og deila efni um sjálfa sig er hins vegar ekki endilega af hinu góða. Margar rannsóknir 

hafa einnig bent á sterka tengingu á milli notkunar samfélagsmiðla og skerts sjálfsálits 

(Steinsbekk o.fl., 2021). Algengt er meðal einstaklinga að miða sig við aðra á 

samfélagsmiðlum, sem í raun eru ekki raunhæfir staðlar, fyrst og fremst vegna þeirrar 

tilhneigingar fólks til að deila ýmist “glansmyndum” eða jákvæðum upplýsingum frá lífi sínu. 

Þetta á þó mest við yngra fólk, og nær hámarki á unglingsárum. Vegna þessara áhrifa sem 

rannsakendur hafa greint hér að ofan var fyrsta tilgátan sett fram; 

 

Tilgáta 1: Líf okkar á netinu hefur oft meiri áhrif á sjálfstraust okkar, hegðun og 

skoðanir heldur en hið hefðbundna líf. 

 

Til þess að komast að frekari niðurstöðu varðandi þessa tilgátu voru svör við spurningu 

13 skoðuð nánar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikill meirihluti svarenda, eða 83,5%, 

eru “mjög sammála” eða “sammála” fullyrðingunni; “Samfélagið nú til dags á sér stað bæði í 

raunheiminum og í netheimum. Í dag hefur líf okkar á netinu oft meiri áhrif á sjálfstraust okkar, 

hegðun og skoðanir heldur en hið hefðbundna líf". 10,3% svarenda var þó hlutlaus og svaraði 

“hvorki né”. Áhugavert er hins vegar að bera saman aldur svarenda við hversu sammála þeir 

eru þessari fullyrðingu. Mjög hátt hlutfall þeirra sem voru frekar sammála eða mjög sammála 

henni voru svarendur sem voru 30 ára eða yngri, eða 60,8%. Það voru einungis 3 einstaklingar 

í þessum hópi sem voru frekar ósammála eða mjög ósammála. Stór hluti þeirra sem var 

hlutlaus, eða hakaði við “hvorki né”, var fólk á aldursbilinu 31-40 ára. Enginn svarenda yfir 

fimmtugt var mjög sammála fullyrðingunni og aðeins 3 í þeim aldurshópi voru frekar sammála. 

Út frá þessum niðurstöðum má því draga þá ályktun að áhrif netheima á skoðanir, hegðun og 

sjálfstraust einstaklinga, samanborið við raunheiminn, eru mjög mikil. Niðurstöður 

könnunarinnar gefa hins vegar til kynna að þetta er mjög háð því á hvaða aldri einstaklingar 

eru, og styður því við rannsókn Steinsbekk og fleiri (2021). 
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9.2 Efnishyggjumiðað samfélag 

Útskýrt var í köflunum hér á undan að sýnineysla einstaklinga geti oft verið meira 

áberandi á netinu en í daglegu lífi. Einstaklingar kaupa vöru sem gefur í skyn ákveðna ímynd 

einstaklings eða hugsjónarstefnu hans (e. idealism) (Sheth o.fl., 1991). Margar skýringar kunna 

að vera á því, t.d. getur einstaklingnum líkað vel við vörumerkið, hann er að reyna að gangast 

í augu fylgjenda sinna eða jafnvel að honum finnist hann knúinn til þess að eiga þetta “ákveðna” 

vörumerki vegna ákveðinnar pressu frá samfélagsmiðlum. Líkt og komið var inn á í köflunum 

hér að ofan eru þeir einstaklingar sem eru efnishyggnir, líklegri til þess að leggja hærra mat á 

þær vörur sem hægt er að sýna á almannafæri. Sálfræðingurinn Gad Saad komst einnig að því 

að þeir einstaklingar sem eru líklegri til þess að neyta vöru aðeins fyrir ánægjuna sem hún veitir 

við að sýna öðrum hana, væru einstaklingar sem þrá hærri stöðu í samfélaginu. Braun og 

Wicklund (1989) töldu að efnishyggja væri jafnvel eitthvað sem stafaði af óöryggi einstaklinga. 

Margar rannsóknir gefa því til kynna að einn helsti hvati einstaklinga til þess að neyta 

“lúxusvara” eða ákveðin vörumerki, er til þess að öðlast viðurkenningu frá öðrum. Vegna þessa 

settu rannsakendur aðra tilgátu rannsóknarinnar fram eins og er hér að neðan; 

 

Tilgáta 2: Einstaklingar finna fyrir pressu frá samfélagsmiðlum/netheimum að eiga 

ákveðin vörumerki eða vörur. 

 

Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum sýndu niðurstöður spurningakönnunarinnar, 

jákvæða tengingu á milli samfélagsmiðla/netheima og þeirrar pressu sem einstaklingar finna 

fyrir að eiga ákveðin vöru eða vörumerki. Sömuleiðis eru þeir einstaklingar sem finna fyrir 

pressu frá netheimum, einnig þeir einstaklingar sem taka gjarnan eftir ákveðnum vörum eða 

vörumerkjum hjá þeim sem þeir fylgja. Til þess að komast að frekari niðurstöðu varðandi 

eftirfarandi tilgátu voru svör við spurningum 14 og 15 skoðaðar nánar. Um 57,7% þátttakenda 

finnur fyrir pressu frá raunheiminum að eiga ákveðna vöru eða vörumerki, þá voru 60,8% sem 

finna fyrir þessari sömu pressu frá netheimum. Samfélagsmiðlar virðast því hafa örlítið sterkari 

áhrif á þessa pressu sem einstaklingar finna fyrir, að þurfa að eiga ákveðin merki, þó er ekki 

áberandi mikill munur. Stór hluti þeirra sem svöruðu “já” eða “stundum” við áðurnefndri 

spurningu voru svarendur sem voru þrítugir eða yngri, eða 73,72%. Þetta væri þó einnig hægt 

að rekja til þess hversu miklum tíma einstaklingur eyðir á Instagram á dag að meðaltali, en þeir 

einstaklingar sem sögðust eyða 2 klukkustundum, eða meira að meðaltali, voru að mestu leyti 

einstaklingar undir þrítugt. Að sama skapi, líkt og kemur fram í niðurstöðukaflanum, eru þeir 
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einstaklingar sem eyða 2 klukkustundum eða meira á samfélagsmiðlinum, þeir sem virðast 

finna hvað helst fyrir aukinni pressu að eiga ákveðna vöru eða vörumerki. Til þess að kanna 

þetta enn frekar, var spurning 15 borin saman við spurningu 17, sem snýr að ímynd einstaklings 

af því að klæðast merkjavöru. 35,18% af þeim sem finna stundum eða oft fyrir pressu á 

samfélagsmiðlum, telja merkjavörur ekki hafa nein áhrif á ímynd sína, 20,37% voru ekki viss 

hvaða áhrif það hefur á ímynd sína og þá var enginn af þeim sem sagðist ekki klæðast 

merkjavörum. Hins vegar voru 78,80% svarenda sem sögðust finna fyrir meira sjálfstrausti, 

vera meira aðlaðandi eða finnast þau hafa hærri stöðu í samfélaginu þegar þau klæðast 

merkjavörum. Út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að einstaklingar finna fyrir 

ákveðinni pressu frá samfélagsmiðlum/netheimum að eiga ákveðna vöru eða vörumerki. Enn 

frekar styðja niðurstöður þessarar rannsóknar við hugmyndir Taylors og Stratton (2016), sem 

snýr að aukinni notkun samfélagsmiðla og þeirri þörf notenda að sýna fram á jákvæða 

sjálfsmynd sína í gegnum sýnineyslu á merkjavörum. 

 

9.3 Mikilvægi ímynd vörumerkis 

Líkt og komið hefur fram í rannsókninni eru tilfinningar einstaklinga mikilvægur þáttur 

í sýnineyslu. Þá kom fram að það væri ýmist vegna áhrifa sem hún kann að hafa á sjálfsmynd 

þeirra, viðurkenningunni sem þeir sækjast eftir og þrá þeirra eftir veraldlegum gæðum. Þessi 

þrá einstaklinga sem um ræðir, snýr oftar en ekki að “lúxusvörum” eða eiginleikum þeirra. 

Migone taldi að helsta forsenda neytenda til þess að taka þátt í sýnineyslu væri sældarhyggja 

(2007). Hugtakið vísar til þeirrar ánægju sem neytandi öðlast við kaup og sýndarmennsku á 

tiltekinni vöru, og telur hann það vera nóg út af fyrir sig. Vegna þessa settu rannsakendur þriðju 

tilgátu rannsóknarinnar fram eins og er hér að neðan; 

 

Tilgáta 3:  

Við val á vörumerkjum meta einstaklingar hátt þá ímynd sem leiðir af notkun vörunnar. 

 

Til þess að komast að frekari niðurstöðu varðandi tilgátu 3 voru svör við spurningu 18 

skoðuð nánar. Líkt og kom fram í niðurstöðukaflanum þá var algengast að þátttakendur teldu 

gæði og verð vörunnar vera áhrifaríkast þegar kemur að vali þeirra á vörumerki. Ekki var 

algengt meðal þátttakenda könnunarinnar að meta hátt þá ímynd sem notkun vörunnar gefur 

þeim, líkt og aðrir fræðimenn hafa komist að. Til þess að skoða samband ímyndar notkunar 

vörunnar og neytenda betur var spurning 18 borin saman við spurningu 5. Þar voru þátttakendur 

beðnir um að lýsa smekk sínum, og voru tilbúnir svarmöguleikar sem hægt var að haka við, 
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allt frá því að huga ekki að merkjavörum í að kjósa að nota þekktar merkjavörur fram yfir aðrar 

vörur. Með því að bera þær spurningar saman, kom í ljós að þeir þátttakendur sem huga ekki 

að merkjavörum töldu verð vega mest. Þeir sem kjósa hins vegar að að nota þekktar 

merkjavörur fram yfir aðrar vörur töldu gæði vega mest, og þar á eftir ímynd vörunnar. Út frá 

niðurstöðum má því draga þá ályktun að ekki sé algengt við val á vörumerkjum, að 

einstaklingar meti þá ímynd sem notkun vörunnar gefur þeim, hærra en gæði, verð, tryggð eða 

annað. Algengt var þó meðal þeirra þátttakanda sem kjósa merkjavörur almennt fram yfir aðrar 

vörur, að meta ímynd vörunnar hátt. 

 

9.4 Áhrif samfélagsmiðla á kauphegðun 

Svo virðist vera að aukin samfélagsmiðlanotkun leiði til og ýti undir þörf hjá neytendum 

til þess að sýna sífellt fram á jákvæða sjálfsmynd sína, með því til dæmis að kaupa sér vörur 

og einhver sérstök vörumerki. Taylor og Strutton skýra þetta með því að einstaklingar í 

nútímasamfélaginu virðast hafa auknar áhyggjur af því hvernig aðrir neytendur líta á þá (2016). 

Á svipaðan hátt má horfa til þarfapýramída Maslows sem skýringu á þessu. Samkvæmt Han, 

Nunes og Dreze (2010) tengist þetta beint við fjórða þrep þarfapýramídans, en þeir bentu á það 

að neytendur eiga það til að velja ákveðnar vörur vegna þrár þeirra og löngunar til þess að vera 

hópaðir með þeim einstaklingum sem hafa efni á þessum vörum, og þannig sýna fram á stöðu 

sína í samfélaginu og velgengni. Sýnineysla á sér að mestu stað til þess að uppfylla félagslega 

þörf og þörfina fyrir viðurkenningu, en það er einmitt þessi viðurkenning frá öðrum, um 

árangur eða afrek, sem er ein helsta ástæða þess að einstaklingar neyta lúxusvara (Ryu, 2015; 

Page, 2020). Vegna þessa settu rannsakendur fjórðu tilgátu rannsóknarinnar fram;  

 

Tilgáta 4: Fólk tekur almennt tillit til skoðana annarra áður en það kaupir sér ákveðnar 

vörur eða vörumerki.  

 

Niðurstaðan sem fékkst við framkvæmd þessarar rannsóknar styður hins vegar ekki 

fyllilega við þær niðurstöður sem aðrir fræðimenn hafa komist að, eins og Taylor og Strutton, 

Ryu, Page og fleiri. Í könnuninni lögðu rannsakendur fram fjórar fullyrðingar fyrir 

þátttakendur, þessari tilgátu til stuðnings, sem allar tengjast áhrifum skoðana annarra á 

kauphegðun. Sjá má myndræna uppsetningu á þeim niðurstöðum á mynd 8 í 

niðurstöðukaflanum. Niðurstöðurnar sýna fram á það að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda 

var ósammála öllum staðhæfingunum fjórum, sama hvort þeir voru mjög ósammála eða frekar 
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ósammála, sem eins og var komið inn á hér að ofan, er ekki í takt við það sem ýmsir aðrir 

fræðimenn hafa sagt. Þegar spurt var að því hversu sammála þátttakendur væru þeirri 

staðhæfingu að þeim þætti mikilvægt að vita hvað vinum og vandamönnum finnst um ákveðið 

vörumerki áður en þeir kaupa sér það, voru einungis 11,7% þátttakenda sem voru mjög eða 

frekar sammála. Hins vegar voru 70,2% sem sögðust ekki taka tillit til skoðana annarra við 

kaup á vörum og voru því mjög eða frekar ósammála fullyrðingunni. Þá voru 64,9% 

þátttakenda ósammála því að fyrir kaup á vöru sé mikilvægt að vita hvað öðrum finnst um það 

fólk sem kaupir þetta tiltekna vörumerki. Sú fullyrðing sem fékk hvað jákvæðustu viðbrögðin 

var að þátttakendur virðast vilja vita að einhverju leyti, hvaða vörumerki og vörur þeir eiga að 

kaupa til þess að hafa góð áhrif (e. good impression) á aðra. Þeir sem voru ósammála 

fullyrðingunni virðast engan áhuga hafa á skoðunum annarra á kauphegðun þeirra á vörum og 

vörumerkjum. Þessar niðurstöður leiða rannsakendurna til þess að hafna þessari fjórðu tilgátu 

þar sem fólk virðist almennt ekki taka tillit til skoðana annarra áður en það kaupir sér ákveðnar 

vörur eða vörumerki.  

 

9.5 Áhrif Instagram á sýnineyslu 

Samkvæmt Yeniciouglu & Suerdem hefur tilkoma samfélagsmiðla sem og aukin 

notkun þeirra vissulega haft áhrif á og breytt mynstri sýnineyslu. Þetta er vegna þess að á 

samfélagsmiðlum getur nær öll neysla verið sýnineysla (Yeniciouglu & Suerdem, 2015). 

Wilcox og Stephen virðast vera á sama máli en þeir telja að þau áhrif sem notkun 

samfélagsmiðla hefur á einstaklinga geti leitt til þess að þeir séu líklegri til þess að auka útgjöld 

sín á lúxusvörum (Wilcox & Stephen, 2013). Á Instagram byggja notendur sjálfsmynd sína í 

gegnum það efni sem þau deila sem og í gegnum þau “like” og ummæli sem berast frá öðrum 

notendum (Taylor & Strutton, 2016). Það er einmitt þessi tilhneiging einstaklinga til þess að 

sýna sífellt fram á jákvæða sjálfsmynd sína á samfélagsmiðlum, sem getur verið ein útskýring 

þess að sýnineysla er oft sterkari og meira áberandi á netinu (Duan & Dholakia, 2017). Vegna 

þessa settu rannsakendur fimmtu tilgátu rannsóknarinnar fram eins og er hér að neðan; 

 

 Tilgáta 5: Samfélagsmiðillinn Instagram hefur áhrif á sýnineyslu einstaklinga. 

  

 Til þess að komast að frekari niðurstöðum varðandi þessa tilgátu, sem er jafnframt 

rannsóknarspurning rannsakenda, voru svör við spurningum 7, 13 og 15 skoðuð nánar, til að 

nefna nokkrar. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja við hugmyndir Duan & Dholakia (2017) 
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um tilhneigingu einstaklinga til þess að sýna sífellt fram á jákvæða sjálfsmynd sína á 

samfélagsmiðlum og hugmyndir Page (2020) sem tengir sýnineyslu á netinu við aukið 

sjálfstraust. En alls voru 83,51% þátttakenda sammála þeirri fullyrðingu að líf okkar á netinu 

hafi oft meiri áhrif á sjálfstraust okkar, hegðun og skoðanir heldur en hið hefðbundna líf. Að 

svipuðu leyti sýndi þessi rannsókn fram á sömu niðurstöðu og ýmsir fræðimenn hafa komist 

að þegar kemur að pressu af hálfu samfélagsmiðla á aukna sýnineyslu einstaklinga. Eins og má 

sjá í niðurstöðukaflanum á mynd 2, þar sem spurningar 7 og 15 eru bornar saman, er greinileg 

tenging á milli notkunar Instagram og þeirrar pressu sem einstaklingar finna fyrir af hálfu 

samfélagsmiðla að eiga ákveðin merki eða vörur. Þar má sjá að því meiri tíma sem einstaklingar 

eyða á Instagram, því meiri pressu virðast þeir finna fyrir að eiga merkjavörur. Af þeim 

einstaklingum sem vörðu hvað mestum tíma daglega á Instagram var ekki einn sem sagðist 

ekki finna fyrir þessari pressu af hálfu samfélagsmiðla. Þetta er í takt við það sem aðrir 

fræðimenn, líkt og Wilcox, Taylor og fleiri hafa sagt en því meiri tíma sem einstaklingar eyða 

á miðlum eins og Instagram þeim mun meiri pressu finna þeir fyrir að taka þátt í sýnineyslu og 

neyta lúxusvara. Út frá þessu mætti því sannarlega segja að samfélagsmiðillinn Instagram hafi 

áhrif á og ýti undir aukna sýnineyslu einstaklinga. 

 

9.6 Takmarkanir  

Nokkur atriði kunna að hafa áhrif á rannsókn þessa og hér á eftir verður gerð grein fyrir 

þeim. Úrtak spurningakönnunarinnar var hentugleikaúrtak og því er ekki hægt að alhæfa 

áðurnefndar niðurstöður yfir á þýði. Þótt svo að þátttakendur hafi verið á öllum aldri, var 

meðalaldur þátttakenda 25-26 ára. Einnig er vert að nefna að kynjahlutfallið skiptist ekki jafnt, 

kvenkyns þátttakendur voru í meiri hluta, eða 78%. Vert er að taka það fram að hlutfall aldurs 

og kyns þátttakenda má ef til vill tengja við val á úrtaksaðferð rannsakenda. Hér er um sjálfvalið 

úrtak að ræða, þar sem einstaklingar velja sig sjálfa í úrtakið með því að taka annaðhvort þátt 

eða ekki í rannsókninni, stór hluti vina eða fylgjenda eru kvenkyns og á svipuðu aldursbili og 

þær sem sömdu könnunina. Þrátt fyrir þessa takmörkun gefa niðurstöður könnunarinnar ágæta 

mynd af áhrifum Instagram á einstaklinga og sýnineyslu, að auki styðja þær við aðrar 

rannsóknir með sama eða svipað viðfangsefni sem þessi. 

 

Eftir að hafa fengið sjálfboðaliða til þess að forprófa könnunina var rannsakendum bent 

á tvenn mistök sem mátti finna í könnuninni. Fyrstu mistökin sem þurfti að lagfæru voru í 

spurningu 2, þar sem spurt var um aldur þátttakenda. Þar var einn valmöguleikinn, fyrir slysni, 
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aldurshópurinn 51-50 ára í staðinn fyrir 51-55 ára, eins og það hefði réttilega átt að vera. Seinni 

mistökin mátti finna í spurningu númer 5 þar sem spurt var hvernig smekkur þátttakenda er 

þegar kemur að merkjavörum. Þar hefði gjarnan mátt bæta við valmöguleika fyrir þá 

þátttakendur sem klæðast ekki merkjavörum. Rannsakendur fóru beint í það að lagfæra þessar 

villur áður en könnuninni var svo deilt áfram með þátttakendum. Eftir að könnuninni var dreift 

og nokkur svör höfðu borist frá þátttakendum, áttuðu rannsakendur sig á því að þær 

leiðréttingar sem gerðar höfðu verið á mistökunum höfðu ekki vistast á réttan hátt og 

könnuninni hafði verið deilt áfram með þeim. Þetta hefur líklegast orsakast vegna þess að eftir 

að sjálfboðaliðarnir höfðu prófað könnunina, þó svo að henni hafi ekki verið dreift frekar áfram 

á þeim tímapunkti, var ekki möguleiki að breyta svarmöguleikum eftir að þessi tvö svör höfðu 

borist, sennilega til þess að koma í veg fyrir ósamkvæmni. Sem betur fer voru þessi mistök 

ekki stór.  

 

Þegar horft er á spurningu 5, gátu þátttakendur valið valmöguleikann “Merkjavörur 

skipta mig ekki neinu máli” sem er mjög svipaður þeim valmöguleika sem átti að bæta við, “Ég 

klæðist ekki merkjavörum”, og gæti jafnvel komið í staðinn fyrir hann. Sömuleiðis voru 

mistökin í spurningu 2 nokkuð augljós og telja rannsakendur þá þátttakendur sem hefðu valið 

aldurshópinn 51-55 ára, getað auðveldlega áttað sig á því að valmöguleikinn 51-50 ára væri sá 

eini sem kæmi til greina. Bæði þessi mistök voru lítilsvæg og því telja rannsakendur þau ekki 

hafa haft nein umtalsverð áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar, en þó er vert að nefna þetta. 

 

9.7 Frekari rannsóknir 

Við frekari rannsóknir væri áhugavert að kanna hvort að samspil mismunandi 

markaðsráða hefur áhrif á sýnineyslu einstaklinga í mismunandi formi. Sem dæmi, er hærra 

verð að draga fleiri að? Er meiri kynning á vörunni að fæla einstaklinga í burtu? (einstök vara). 

Enn fremur væri áhugavert að kanna sýnineyslu með eigindlegri nálgun. Til að mynda taka 

viðtöl við auglýsingafyrirtæki og kanna hvort þau séu almennt vör við sýnineyslu og hvort þau 

notfæri sér það við markaðssetningu. Þá væri fróðlegt að sjá hvaða leið eða ramma þau nota til 

þess að mæla áhrif þessarar aðferðar, ef svo er, og hvað það er sem gefur til kynna að hún gangi 

vel. 

 

Það sem vakti sérstaka athygli rannsakenda var að ímynd um notkun vörunnar sem hún 

færir einstaklingnum, var ekki talið vega hátt, líkt og rannsakendur höfðu spáð fyrir um, heldur 
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var það gæði og verð sem vógu mest. Því væri áhugavert að rannsaka nánar þessa þætti, og 

aðra þætti sem kunna að hafa áhrif á þá einstaklinga sem taka þátt í sýnineyslu. Þetta gæti 

jafnvel verið kannað með rýnihópum og djúpviðtölum, til þess að öðlast dýpri skilning á 

aðstæðum. 

 

Annað sem vakti athygli er að þátttakendur rannsóknarinnar finna fyrir mikilli pressu á 

samfélagsmiðlum, og því meiri tíma sem þeir eyða á samfélagsmiðlum, því meira fundu þeir 

fyrir henni. Þrátt fyrir áhrif þeirra, þá virðast þeir ekki vera sammála því að skoðanir annarra 

hafi áhrif á kaup þeirra eða notkun á vöru. Því væri einnig áhugavert að rannsaka nánar hvað 

það er sem veldur þessari pressu sem einstaklingar kunna að finna fyrir á samfélagsmiðlum og 

hvað það er sem fær þá til þess að birta færslur og efni sem sýnir fram á jákvæða sjálfsmynd 

þeirra. 
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10 Lokaorð 

Á undanförnum árum hafa samskiptahættir einstaklinga þróast og breyst mikið með 

tilkomu nettengingar og samfélagsmiðla. Fólk myndar tengingu við annan aðila með einum 

smelli, það getur verið í formi skilaboða, mynda, myndskeiða eða viðbragða (“like” og 

ummæli). Á stafrænum tímum sem þessum er möguleiki fyrir einstaklinga að nálgast 

upplýsingar nánast hvar sem er, hvenær sem er. Fjöldi notenda á samfélagsmiðlum er í 

stöðugum vexti og verður hegðun þeirra, í kjölfar þess, í auknum mæli fyrir áhrifum þeirra, þar 

á meðal kauphegðun einstaklinga. Kauphegðun einstaklinga er margvísleg og getur verið allt 

frá því að kaupa dýrar lúxusvörur sem þeir meta sjálfir sem virðuleikamerki eða ákveðið 

stöðutákn, í að kaupa ódýrari vörur því þeim finnst ástæðulaust að fjárfesta í dýrari vörum sem 

þjóna sama tilgangi. Með tilvist netheima og samfélagsmiðla eykst þó pressan eða álagið á 

einstaklinga til að taka þátt í sýnineyslu til þess að byggja upp sjálfsmynd sína. 

Nútímasamfélagið fer mikið fram á netinu, og getur oft haft meiri áhrif á sjálfstraust, hegðun 

og skoðanir okkar, heldur en hið hefðbundna líf, líkt og áður hefur komið fram.  

 

 Fjölmargir þættir kunna að hafa áhrif á sýnineyslu einstaklinga. Eins og komið hefur 

verið inn á í köflunum hér að ofan er það sýnineysla þegar einstaklingar eyða miklum peningum 

í ákveðnar vörur eða þjónustu, til þess eins að sýna fram á stöðu sína í samfélaginu og auð sinn. 

Samkvæmt fræðimönnum ýtir óöryggi einstaklinga undir sterka tengingu þeirra við 

efnishyggju og á hinn bóginn telja þeir samfélagsmiðla ýta undir aukið sjálfsöryggi 

einstaklinga, þar sem þeir geta stjórnað sjálfsmynd sinni og hvernig aðrir líta á þá. Þetta gæti 

því útskýrt þessa tilhneigingu fólks til að neyta sýnilega á samfélagsmiðlum með þeim tilgangi 

að auka sjálfsöryggi og öðlast virðingu, og tengist þar af leiðandi einnig þriðja og fjórða þrepi 

þarfapýramída Maslows. 

 

Í þessari rannsókn var rannsakað hvort samfélagsmiðillinn Instagram hafi einhver áhrif 

á sýnineyslu einstaklinga. Í rannsókninni höfum við farið yfir flesta þá þætti sem kunna að hafa 

áhrif á og spila inn í sýnineyslu einstaklinga á samfélagsmiðlum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að einstaklingar finni fyrir pressu á miðlinum Instagram að eiga ákveðnar vörur 

og vörumerki. Enn frekar geta “netheimar” haft mikil áhrif á sjálfstraust, hegðun og skoðanir 

einstaklinga, jafnvel meira heldur en hið hefðbundna líf. Margir þátttakendanna fylgja einum 

eða fleiri áhrifavöldum á Instagram og verða þeir oft varir við ákveðin vörumerki í færslum 

eða efnum, sem þeir sjá frá öðrum sem þeir fylgja á miðlinum 
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Rannsókn þessi staðfesti fyrir rannsakendum að samfélagsmiðillinn Instagram kann að 

hafa áhrif á sýnineyslu einstaklinga í mismunandi formum. Fyrir tæplega ári síðan var hugtakið 

sýnineysla eitthvað sem rannsakendur höfðu ekki vitneskju um. Hins vegar eftir mikinn lestur 

sem og framkvæmd þessarar rannsóknar, hafa rannsakendur öðlast frekari skilning á hugtakinu 

og komið auga á ýmis dæmi úr fortíðinni sem þeir hafa geta tengt við það, bæði á 

samfélagsmiðlum og í raunheiminum. Það kom rannsakendum sérstaklega á óvart að hugtakið 

um sýnineyslu hafi komið fram strax á árinu 1899 og áhugavert að sjá hvernig sýnineysla hefur 

þróast yfir árin. Með tilkomu samfélagsmiðla er heimurinn orðinn að mun smærra 

markaðssvæði að því leyti að það er einfaldara að ná til fleiri einstaklinga í einu, og því mikið 

auðveldara að hafa áhrif á aðra. Miðað við þróun samfélagsmiðla eigum við eflaust eftir að sjá 

enn meiri áhrif sýnineyslu á kauphegðun til framtíðar. Áhugavert verður að fylgjast með frekari 

rannsóknum í framtíðinni sem snúa að sýnineyslu einstaklinga og þá þætti sem hafa áhrif á 

hana, og enn frekar hvort að sýnineysla verði meiri ráðandi þáttur í starfi markaðsfræðinga í 

framtíðinni. 
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12 Viðaukar 

Viðauki A - Spurningakönnun rannsóknarinnar 

 

Kynningarbréf 

Við erum tveir nemendur að vinna að lokaverkefni okkar í viðskiptafræði í Háskólanum í 

Reykjavík. Við erum að kanna hvernig samfélagsmiðlar, líkt og Instagram, hafa áhrif á og ýta 

undir sýnineyslu hér á landi. Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstaklinga. 

Hún tekur aðeins örfáar mínútur. Við værum mjög þakklátar ef þið gætuð gefið ykkur tíma til 

að svara nokkrum spurningum fyrir okkur. Takk fyrir þátttökuna.  

 

Sýnineysla (e. conspicuous consumption) er þegar að einstaklingar eyða miklum peningum í 

ákveðnar vörur eða þjónustu, til þess eins að sýna fram á stöðu sína í samfélaginu og auð sinn. 

  

1. Hvert er kyn þitt? 

1. Kvenkyn 

2. Karlkyn 

3. Annað/vil ekki svara 

 

2. Hvað ertu gömul/gamall? 

1. 15 ára eða yngri 

2. 16-20 ára 

3. 21-25 ára 

4. 26-30 ára 

5. 31-35 ára 

6. 36-40 ára 

7. 41-45 ára 

8. 46-50 ára 

9. 51-55 ára 

10. 56-60 ára 

11. 61-65 ára 

12. 66 ára eða eldri 
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3. Hvar býrðu?  

1. Á höfuðborgarsvæðinu 

2. Á Suðurlandi 

3. Á Suðurnesjum 

4. Á Norðurlandi 

5. Á Austurlandi 

6. Á Vestfjörðum 

7. Erlendis 

 

4. Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

1. Grunnskólapróf 

2. Menntaskólapróf 

3. Sveinspróf/Iðnmenntun 

4. Grunnnám á háskólastigi 

5. Framhaldsnám á háskólastigi  

6. Annað ______ 

 

5. Hvernig myndir þú lýsa þínum smekk? 

1. Ég kýs að velja þekktar merkjavörur fram yfir aðrar vörur 

2. Ég huga ekki að merkjavörum 

3. Merkjavörur skipta mig ekki neinu máli 

4. Ég vel eina og eina merkjavöru, í bland við aðrar vörur 

 

6. Notar þú samfélagsmiðilinn Instagram?  

1. Nei 

2. Já 

3. Ég á aðgang að Instagram, en nota hann sjaldan 

4. Ég er ekki með aðgang að Instagram 

 

7. Hversu miklum tíma að meðaltali eyðir þú á Instagram daglega? 

1. 0 - 1 klst  

2. 2 - 3 klst 

3. 4 - 5 klst 

4. Yfir 5 klst daglega að meðaltali 



 57 

8. Fylgir þú “áhrifavaldi/áhrifavöldum” á samfélagsmiðlinum Instagram 

1. Já 

2. Nei 

 

9.  Ef svo er, telur þú áhrifavalda hafa áhrif á kauphegðun þína? 

1. Mjög mikil 

2. Frekar mikil 

3. Hvorki né 

4. Frekar lítil  

5. Mjög lítil 

 

10. Hafðir þú heyrt um hugtakið “sýnineysla” fyrir þessa könnun (e. conspicuous 

consumption)? 

1. Já 

2. Nei 

3. Ekki viss 

 

11.  Ef já, vissir þú hvað fólst í hugtakinu “sýnineysla” (e. conspicuous consumption)? 

1. Já 

2. Nei 

3. Ekki viss 

 

12.  Þegar þú sérð efni frá þeim sem þú fylgir, tekur þú eftir ákveðnum merkjavörum? 

1. Já 

2. Nei 

3. Stundum 

 

13.  Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? “Samfélagið nú til dags á sér stað bæði 

í “raunheimnum” og “netheimum”. Í dag hefur líf okkar á netinu oft meiri áhrif á 

sjálfstraust okkar, hegðun og skoðanir heldur en hið hefðbundna líf”.  

1. Mjög sammála 

2. Frekar sammála 

3. Hvorki né 

4. Frekar ósammála 
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5. Mjög ósammála 

 

14.  Finnur þú fyrir pressu frá “raunheimnum” að eiga ákveðin merki eða vörur? 

1. Já 

2. Nei 

3. Stundum 

 

15.  Finnur þú fyrir pressu frá “netheimum” (samfélagsmiðlum) að eiga ákveðin merki eða 

vörur? 

1. Já 

2. Nei 

3. Stundum 

 

16. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

Áður en ég kaupi vöru … 

1. er mikilvægt fyrir mig að vita hvað vinum mínum finnst um vörumerkið sem ég 

er að velta fyrir mér. 

2. er mikilvægt fyrir mig að vita hvers konar fólk kaupir það vörumerki eða vörur 

sem ég er að velta fyrir mér 

3. er mikilvægt fyrir mig að vita hvað öðrum finnst um fólk sem kaupir það 

vörumerki eða vörur sem ég er að velta fyrir mér 

4. er mér mikilvægt að vita hvaða vörumerki og vörur ég ætti að kaupa til þess að 

hafa góð áhrif (e. good impression) á aðra 

 

17. Finnst þér ímynd þín breytast þegar þú klæðist merkjavörum? (Ath. Hér mátt þú merkja 

við fleiri en einn valmöguleika) 

1. Já, ég finn fyrir meira sjálfstrausti 

2. Já, mér finnst ég vera meira aðlaðandi 

3. Já, mér finnst ég hafa hærri stöðu (e. status) í samfélaginu 

4. Nei mér finnst það ekki hafa áhrif 

5. Ég er ekki viss 

6. Ég klæðist ekki merkjavörum 
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18.  Hvað hefur áhrif á val þitt á vörumerkjum? (Raðaðu eftir mikilvægi) 

1. Gæði  

2. Verð 

3. Tryggð við viðskiptavini 

4. Ímynd fyrirtækis 

5. Ímyndin sem notkun vörunnar gefur mér 

6. Hylli (e. attractiveness) 

7. Annað ________ 

 

19.  Hefur neyslan þín breyst með heimsfaraldrinum Covid -19 

1. Já, ég versla meira en áður 

2. Já, ég versla minna en áður 

3. Nei, hún hefur ekkert breyst 

 

20. Atvinnustaða í dag: 

1. Námsmaður 

2. Sjálfstætt starfandi 

3. Launþegi í fullu starfi 

4. Launþegi í hlutastarfi 

5. Atvinnulaus 

 

21.  Af valkostunum sem eru gefnir hér að neðan, hvað telur þú eiga við þig? (eftir skatt) 

1. Minna en 300 þúsund á mánuði 

2. 300-500 þúsund á mánuði 

3. 500-800 þúsund á mánuði 

4. Meira en 800 þúsund á mánuði 

5. Á atvinnuleysisbótum 

6. Ekki í vinnu  
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Viðauki B - Frekari niðurstöður könnunarinnar 

 

Mynd 10. 1 

Sundurliðun á mikilvægi mismunandi eiginleika við val á vörumerki. 

 

 
 

 

Bakgrunnsspurningar - 1. hluti 

 

Mynd 11. 1 

Hvert er kyn þitt? 

 
 

Mynd 12. 1 

Hvar býrð þú? 
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Mynd 13. 1 

Hvað ertu gömul/gamall? 

 

 
 

Mynd 14. 1 

Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 
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Bakgrunnsspurningar - 4. hluti 

 

Mynd 15. 1 

Atvinnustaða í dag 

 
 

Mynd 16. 1 

Af valkostunum sem eru gefnir hér að neðan, hvað telur þú eiga við þig varðandi laun eftir 

skatt? 

 
 

 

 

 

 

 


