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Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni mitt sem gildir til meistaraprófs í verkefnastjórnun við 

Háskóla Íslands og er vægi hennar 30 einingar (ECTS). Ég sótti um að fá að vera hluti af 

rannsóknarhóp sem hafði það sameiginlega markmið að rannsaka hlaðvörp á einn eða 

annan hátt. Ég á leiðbeinendum mínum, Auði Hermannsdóttur og Hönnu Dís Gestsdóttur, 

það að þakka að ég hafi hlotið þann heiður að fá að vera partur af rannsóknarhópnum og 

að hafa hafist handa við það að byrjað að skrifa rannsóknina. Þær vöktu áhuga minn á 

hlaðvarpsauglýsingum og þar sem skortur er á fræðigreinum tengdum hlaðvörpum greip 

mig sú löngun að fá að vera hluti af því að bæta við þessi fræði. Mig langar einnig til að 

þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir að taka þátt í rannsókninni og vera opnir og 

hreinskilnir í viðtölunum. Ég er búin að læra mjög mikið á þessari vegferð og hafði mjög 

gaman af því að kafa ofan  í áherslur hlaðvarpsþáttastjórnenda þegar kemur að því að 

velja auglýsingar. Auður og Hanna studdu vel við bakið á mér í gegnum skrifin og hvöttu 

ástríða þeirra og faglegu vinnubrögð mig áfram. 
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Útdráttur 

Hlaðvarpshlustun er sennilega orðin partur af daglegu lífi margra og hafa vinsældirnar 

aukist mikið á síðustu árum. Fyrirtæki hafa áttað sig á vinsældunum og mörg hver nýta 

sér hlaðvarpsmiðilinn til að auglýsa vörur og þjónustu. Það eru því mörg hlaðvörp í dag 

sem innihalda auglýsingar af einhverju tagi. Markmið þeirrar rannsóknar sem ritgerð þessi 

fjallar um var að fá innsýn inn í áherslur hlaðvarpsþáttastjórnenda þegar kemur að því að 

velja vörur og þjónustu til að auglýsa í hlaðvarpsþáttum þeirra. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð, þar sem tekin voru hálfstöðluð viðtöl við þáttastjórnendur sex 

hlaðvarpa. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir hlaðvarpsþáttastjórnendur 

sem rætt var við eru flestir meðvitaðir um að vörur eða þjónusta sem auglýstar eru í 

hlaðvörpum þurfi að henta þeim sjálfum, þeirra hlaðvarpi og hlustendahópi þeirra. Þrátt 

fyrir að vera meðvitaðir um ofangreint voru ekki allir þáttastjórnendur sem tileinkuðu sér 

þau vinnubrögð þegar kom að því að velja auglýsendur, en þar spiluðu fjárhagslegar 

aðstæður stórt hlutverk, því það að halda úti hlaðvarpi kostar tíma og vinnu. 

Þáttastjórnendur nefndu jafnframt að ferlið sem á sér stað, áður en auglýsing birtist í 

hlaðvarpinu, sé auðvelt og skýrt og samskipti við auglýsendur mjög góð. Ekkert þeirra 

hlaðvarpa sem um ræðir í þessari rannsókn höfðu auglýsendur með sér í upphafi og þurftu 

flestir þáttastjórnendur að leitast sjálfir eftir samstarfi til að byrja með. Rannsóknir um 

hlaðvörp eru af skornum skammti og er þessi rannsókn viðbót í þann fræðibanka sem 

vonandi fer ört stækkandi. Rannsóknin er gagnleg hlaðvarpsþáttastjórnendum sem 

standa frammi fyrir ákvarðanatöku er varðar auglýsingar og vilja hafa hlustendur sína að 

leiðarljósi. Hún gæti einnig verið gagnleg fyrirtækjum sem eru viljug til að auglýsa í 

hlaðvörpum, á þann hátt hvernig og hvaða hlaðvarpsþáttastjórnendur og hlaðvörp séu 

árangursríkust fyrir þau að vinna með, með tilliti til hlustendahóps hlaðvarpsins. 
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1 Inngangur  

Á síðustu árum hafa hlaðvörp notið mikilla vinsælda og fjölgar þeim ört. Ekki er langt síðan 

hlaðvörp litu dagsins ljós og vekur það nokkra furðu að lítið sé til af rannsóknum sem snúa 

að þessum miðli þó að hlaðvarpshlustun sé nú orðin hluti af daglegu lífi margra (Berry, 

2006; Bottomley, 2015; Schlütz og Hedder, 2021). Hlaðvörpum hefur verið líkt við útvarp, 

en hlaðvörpin hafa þann kost fram yfir útvarp að neytendur geta valið hvað þeir hlusta á 

út frá sínu áhugasviði. Þá geta neytendur jafnframt hlaðið þáttum niður, valið sér stað og 

stund til þess að hlusta án þess að vera bundinn línulegri dagskrá og oftast án endurgjalds 

(McClung og Johnson, 2010).  

Hlaðvörp spretta oft upp vegna mikils áhuga hlaðvarpsþáttastjórnenda á ákveðnu 

efni og er talið að það sé mun auðveldara að búa til hlaðvarp heldur en aðra fjölmiðlun 

(Markman 2012; Oddur Freyr Þorsteinsson, 2014). Berry (2006) kemur einnig inn á það 

að hver sem er gæti í rauninni búið til hlaðvarp vegna þess hve auðvelt og ódýrt það sé. 

Þáttastjórnendur eru þá í rauninni með, að því er líkist, útvarpsþátt á eigin forsendum, án 

mikils kostnaðar og án reglna, eins og til dæmis útsendingarleyfis sem er þörf á í 

fjölmiðlaiðnaðinum (Berry, 2006; Markman, 2011; Oddur Freyr Þorsteinsson, 2014). Í 

rannsókn Markman og Sawyer (2014) kom fram að fyrir marga þáttastjórnendur er 

hlaðvarpsframleiðsla áhugamál án tekna. Aðrir hins vegar treysta á tekjur úr auglýsingum 

og samstörfum og líta því á hlaðvarpsframleiðsluna sem atvinnu.  

Hlaðvörp geta verið í allskyns formi, vinsælast er þó líklega viðtalsformið þar sem 

þáttastjórnandi fær til sín gesti í viðtal þar sem tækifæri gefst á að spyrja viðmælanda 

spjörunum úr. Dæmi um önnur form eru sannsögulegar frásagnir, skemmtun, eintöl, 

endursagðar sögur, íþrótta umræður (Castos, 2019). Tímalengd hlaðvarpsþátta er 

jafnframt mjög mismunandi eftir hlaðvörpum og geta þau verið frá nokkrum mínútum 

upp í fleiri klukkutíma. Þá er einnig misjafnt hversu oft, og hvenær, þættir eru gefnir út en 

ýmist er það daglega, vikulega eða mánaðarlega (James, 2021).  

Hlaðvarpshlustendur taka meðvitaða ákvörðun um að hlusta á ákveðna 

hlaðvarpsþætti og þeir teljast því vera það sem kallað er virkir hlustendur. Virk hlustun 

gerir það að verkum að líklegra er að hlustendur muni eftir auglýsingum og veiti þeim 

athygli (Watt o.fl., 1998).  Vegna þess hve virkir hlaðvarpshlustendur eru vill Berry (2016) 



9 

meina að hlaðvarp sé góður kostur fyrir auglýsingar og hafa fyrirtæki sum nýtt sér þann 

kost og auglýsa vörur sínar og þjónustu í hlaðvörpum.  

Gera má ráð fyrir því að heyra auglýsingar af einhverju tagi í flestum hlaðvörpum 

í dag. Hlaðvarpsauglýsingar eru frábrugðnar útvarpsauglýsingum á þann hátt að 

hlaðvarpsauglýsingar eru tímalausar; sama hversu gamall þátturinn er, eru auglýsingarnar 

alltaf á sínum stað og geta því komið upp á yfirborðið árum seinna. Vegna þessa er 

ákjósanlegt að hafa auglýsingarnar tímalausar og huga þarf að því að þær séu viðeigandi 

næstkomandi ár (Resler, 2017). Hlaðvarpsþáttastjórnendur eru iðulega þeir sem koma 

auglýsingunum á framfæri í þáttum sínum, ólíkt sjónvarps- og útvarpsauglýsingum sem 

birtast í sérstökum auglýsingahléum og eru oftar en ekki lesnar upp af handriti. Vegna 

umfjöllunarefnis hlaðvarpanna, sem er oftar en ekki mjög afmarkað geta auglýsingarnar 

því verið hnitmiðaðar, markvissar og líklega eru það hlustendur hlaðvarpanna sem hafa 

hvað mestan áhuga á vörunum eða þjónustunni sem er verið að auglýsa, ef auglýsingarnar 

eru í takt við umfjöllunarefni hlaðvarpsins (Oddur Freyr Þorsteinsson, 2014). Hnitmiðaðar 

auglýsingar eru til dæmis auglýsingar sem eru í takt við umfjöllunarefni hlaðvarpsins, en 

þá er líklegt að hlustendur veiti auglýsingunni athygli þar sem umfjöllunarefnið er að 

öllum líkindum eitthvað sem hlustendur hafa áhuga á. Dæmi um hnitmiðaða auglýsingu 

væri til dæmis þegar hlaðvarp sem fjallar um handbolta auglýsir verslun sem selur 

handboltatreyjur og handbolta. Hlaðvarpsauglýsingar eru sennilega markvissari en aðrar 

auglýsingar þar sem hlaðvörp geta verið með yfir hundrað, jafnvel þúsundir hlustenda 

sem hafa svipuð áhugamál sem hægt er að ná til (Berry, 2006). 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn inn í áherslur 

hlaðvarpsþáttastjórnenda þegar kemur að því að velja vörur og/eða þjónustu sem 

auglýstar eru í þeirra eigin hlaðvarpsþáttum. Reynt verður að komast að því hvað 

hlaðvarpsþáttastjórnendur leggja mesta áherslu á við val á samstarfsaðilum og hvaða 

fyrirkomulag gildir þeirra á milli.  

Hvatinn á bak við þessa rannsókn er að bæta við þekkingu á hlaðvarpsmiðlinum 

og auglýsingunum sem þar heyrast, sem og að vekja upp áhuga á frekari rannsóknum 

tengdar hlaðvörpum. Rannsókn sem þessi er mikilvæg viðbót til fræðanna, sem eru af 

skornum skammti þar sem hlaðvarpsmiðilinn hefur verið lítið rannsakaður en er þó sífellt 

að verða vinsælli (Crofts o.fl., 2005). Rannsóknir sem skoða sérstaklega sjónarhorn 
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hlaðvarpsþáttastjórnenda eru sennilega enn þá færri og því mikil þörf fyrir rannsókn sem 

þessa. 

Í upphafi verður farið í fræðilega umfjöllun, hugtök útskýrð og sett í samhengi og fyrri 

rannsóknir skoðaðar. Næst verður farið í aðferðafræði þar sem greint verður frá gerð 

rannsóknarinnar, vali á viðmælendum og þeir kynntir. Að lokum verða niðurstöður 

kynntar og umræður fylgja þar á eftir. 
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2 Hlaðvarp 

Hlaðvarp er miðill sem er nokkuð nýr af nálinni, en rekja má upphaf hans aftur til ársins 

2004. Þá var þróuð tækni sem leyfði fólki að hlaða niður hljóðskrám og fá beint inn á iPod 

spilarann sinn. Þetta forrit kallaðist Ipodder og var aðgengilegt öllum og því var auðvelt 

að uppfæra, betrumbæta og þróa þessa tækni (Berry, 2006). Nafnið podcast er komið af 

orðunum „iPod“ og „broadcast“ sem er heiti yfir sjónvarps og útvarpsþætti sem 

framleiddir eru fyrir netdreifingu.  Mögulegt er að hlaða þáttum niður á ýmis snjalltæki, 

svo sem snjallsíma, iPod og borðtölvur þar sem hægt er að hlusta og horfa á þætti hvar 

og hvenær sem er. Hægt er að fylgja og/eða líka við ákveðin hlaðvörp á hlaðvarpsveitum, 

svo að nýjustu þættirnir hlaðist sjálfkrafa niður á símann eða tölvuna (McClung og 

Johnson, 2010). Það sem er heillandi fyrir hlustendur hlaðvarpa er að nánast hver sem er 

getur fundið þætti innan síns áhugasviðs og hlustað án endurgjalds, þó einstaka hlaðvörp 

bjóði upp á áskriftarleiðir þar sem gjald er greitt fyrir ákveðna þætti (James, 2021). 

Líkja má útvarpi og hlaðvarpi saman þó ekki sé um sama miðil að ræða. Þegar 

kemur að útvarpi má segja að markhópurinn sé frekar stór og breiður auk þess sem 

hlustendur hafi mismunandi áhugasvið. Útvarpsefni þarf því að höfða til margra og vera 

eitthvað sem almenningur hefur áhuga á. Þegar kemur að hlaðvarpi hins vegar, þá getur 

neytandinn valið um mjög einsleitt efni eða umræður þar sem hægt er að kafa djúpt ofan  

í þeirra áhugasvið og er það eitt af því sem gerir hlaðvörp svo sérstök. Neytandinn getur 

einnig hlustað hvar og hvenær sem er, meira að segja spólað fram og tilbaka og hlustað 

oftar en einu sinni á ákveðinn þátt (James, 2021). Hlaðvarpshlustendur nýta sér 

hlaðvarpsmiðilinn oftar en ekki til að stytta sér stundir, til dæmis í bílferðum, 

heimilisþrifum, líkamsrækt, vinnu og fleira (Tulley, 2011). Þessir eiginleikar hlaðvarps gera 

það að verkum að þáttastjórnendur ná oftar en ekki til einstaklinga og hópa þar sem 

hlustandanum getur liðið eins og að framleiðandinn sé „einn af þeim“ eða meðlimur 

samfélags þeirra vegna brennandi áhuga á umfjöllunarefninu. Almennt ætti sú tenging 

sér ekki stað í útvarpi (Berry, 2016).  

Hlaðvarpsþáttastjórnendur eða hlaðvarpsframleiðendur eru þeir sem búa til og 

stjórna hlaðvarpsþáttum og birta á viðeigandi streymisveitum (Oddur Freyr Þorsteinsson, 

2014). Í rannsókn Markman (2012) kom fram að hvati hlaðvarpsþáttastjórnenda til þess 

að halda úti hlaðvarpi væri að miklu leyti kominn til vegna eigin áhuga á 
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útvarpsþáttastjórnun. Það hversu aðgengileg, auðveld og ódýr framleiðsla á hlaðvörpum 

er auki vilja þessara einstaklinga til þess að fara út í framleiðslu á eigin hlaðvarpsefni. Stór 

hluti drifkrafts hlaðvarpsþáttastjórnenda er einnig ást þeirra á umfjöllunarefni 

hlaðvarpsins og nær alltaf má gera ráð fyrir því að hlaðvarpsþáttastjórnendur búi yfir 

mikilli vitneskju um efni hlaðvarpsins (Markman, 2012). 
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3 Markaðssamskipti 

Fyrirtæki nota markaðssamskipti til að láta vita af sér, sannfæra og minna neytendur á 

vörur og/eða þjónustu sem þau bjóða upp á. Því er hægt að segja að markaðssamskipti 

séu rödd fyrirtækisins og þá helst í gegnum auglýsingar eða kynningarstarfsemi. Öll 

kynningarstarfsemi sem hefur það markmið að ná til ákveðinna markhópa flokkast undir 

markaðssamskipti (Pickton og Broderick, 2005; Kotler og Keller, 2012). Markaðssamskipti 

eru einnig mikilvæg fyrir mögulega viðskiptavini þar sem upplýsingar er snúa að vörunni 

eða þjónustunni berast með þeim, til dæmis eins og hvernig á að nota vöruna, hver býr 

vöruna til, hvar hægt sé að nálgast vöruna og fleira. Fyrirtæki geta með 

markaðssamskiptum tengt vörur sínar við staði, viðburði eða einstaklinga. Með því að 

festa vörumerki í huga markhópsins og ýta undir aukna sölu geta þau eflt ímynd sína og 

virði. Þegar kemur að markaðssetningu er mikilvægt að skilaboðin hafi ákveðið 

lokamarkmið sem gæti verið að byggja upp traust, styrkja ímynd eða auka sölu á vöru og 

eða þjónustu (Key og Czaplewski, 2017).  

Markaðssamskipti eru meðal annars auglýsingar á mismunandi miðlum eins og 

sjónvarpi, útvarpi, prenti, vefsíðum og auglýsingaskiltum. Hægt er að flokka afslætti eða 

ákveðin fríðindi undir markaðssamskipti sem og þegar fyrirtæki styrkja viðburði eða 

annað. Markaðssamskipti geta einnig haft í för með sér að jákvæð ímynd fyrirtækisins er 

efld, til dæmis með því að sinna félagslegri starfsemi með kynningum og opinberum 

tengslum (Kotler og Keller, 2012). 

Lykillinn að góðum markaðssamskiptum er að skilgreina markhópinn og til þess 

nota stjórnendur fyrirtækja miðaða markaðssetningu. Til einföldunar væri hægt að segja 

að miðuð markaðssetning sé að senda réttu skilaboðin til réttra markhópa. Fyrirtæki hafa 

flest áttað sig á að erfitt er að ná til allra neytenda á markaðnum og því hagnast það þeim 

að styðjast við miðaða markaðssetningu, en hún skiptist í þrjú skref; markaðshlutun, 

markaðsmiðun og staðfærslu. Í markaðshlutun er markaðinum hlutað niður í hópa eins 

og til dæmis út frá áhugamálum, þörfum, menntun, aldri, kyni og fleiri eiginleikum og 

breytum neytenda. Eftir að markaðshlutun hefur verið gerð er farið í markaðsmiðun. Þar 

eru markhópar ákvarðaðir og fyrirtækið getur ákveðið til hvaða hóps eða hópa þeir ætla 

að reyna að ná til með skilaboðum sínum og séð hvaða hópar passa vörunni eða 

þjónustunni, þessir hópar verða aðalmarkhópar fyrirtækisins. Að þessu loknu er 
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staðfærsla ákvörðuð sem snýst um að tengja vöruna eða þjónustuna við eiginleika 

markhópsins, svo sem reynslu, þarfir og fleira. Eiginleikar vörunnar eða þjónustunnar eru 

einnig dregnir fram og gott er að ávinningur þess að nota vörunni sé einnig miðlað til 

markhópsins. Með því að fyrirtæki staðsetji sig og velji þær áherslur sem styðast á við er 

mikilvægt að allt markaðsstarf sé unnið út frá staðfærslunni svo hægt sé að skapa stað 

fyrir vörur eða þjónustu í huga markhópanna í gegnum markaðssamskipti sín (Wood, 

2017). Eftir að fyrirtæki hafa farið í gegnum þetta ferli er líklegra að skilaboð fyrirtækisins 

skili sér skýrt til mögulegra viðskiptavina. 

3.1 Auglýsingar  

Þegar mynda á tengsl við neytendur er mikilvægt að notast við samhæfð 

markaðssamskipti. Með því er hægt að samræma markaðssamskiptin í gegnum 

mismunandi samskipta- og kynningarleiðir og tryggja að skilaboð þeirra séu öll með sama 

markmið (Shimp, 2000), hvort sem það sé í gegnum auglýsingar í útvarpi, sjónvarpi, prenti 

eða öðrum markaðssamskiptum. Það að hafa skýra staðfærslu og miðla skilaboðum á 

mjög skipulagðan hátt til neytenda getur aukið vörumerkjavirði, trúverðugleika og skilað 

sér í árangursríkari markaðsherferðum. Það eykur til muna að árangur og skilvirkni 

markaðssamskipta náist (Pickton og Broderick, 2005; Duncan, 2002; Belch o.fl., 2010).  

 Ein leið markaðssamskipta eru auglýsingar en þær eru ópersónuleg skilaboð sem 

eru kostuð af fyrirtækjum eða tilteknum auglýsanda. Auglýsingar geta verið birtar á 

mörgum mismunandi miðlum eins og til dæmis í útvarpi þegar auglýsandi styrkir 

klukkutíma af fjölbreyttri dagskrárgerð og í sjónvarpi þegar auglýsing birtist í miðjum 

þætti, sem tengist þættinum sjálfum á einhvern hátt (Crofts o.fl., 2005). Það sama má 

segja um hlaðvörp, þar getur auglýsandi auglýst vöru á réttum stað í hlaðvarpsþættinum 

í samræmi við umfjöllunarefnið. Vel samræmdar auglýsingar sem passa við 

umfjöllunarefni hlaðvarpsins geta verið skemmtilegar og sérstæðar fyrir hlustendur. 

Þannig leitast auglýsendur tvímælalaust eftir því að auka sölu og hagnað með því að 

auglýsa í hlaðvörpum (Crofts o.fl., 2005). Dæmi um aðra leið fyrir fyrirtæki til að auglýsa 

er í gegnum áhrifavalda en þá kynna fyrirtæki vörur sínar og þjónustu óbeint í gegnum 

áhrifavalda (Wang & Lee, 2021). Áhrifavaldar deila upplifun sinni af ákveðinni vöru eða 

þjónustu og með því reyna þeir að hafa áhrif á fylgjendur sína í ákvörðunarferlinu. Þar 

sem áhrifavaldar geta aukið gildi og ímynd vara og þjónustu hefur trúverðugleiki 
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áhrifavalda verið talinn einn mikilvægasti þátturinn í auglýsingum á samfélagsmiðlum 

(Lee og Kim, 2020).  

Þegar kemur að því að auglýsa vörur í hlaðvörpum, má að einhverju leyti líkja 

hlaðvarpsþáttastjórnendum við áhrifavalda. Fyrirtæki hafa áttað sig á því með auknum 

vinsældum hlaðvarpa að hægt sé að ná til ákveðins markhóps sem gæti haft áhuga á 

þeirra vöru, út frá áhugasviði þeirra og hvaða hlaðvörp þeir hlusta á. 

Hlaðvarpsþáttastjórnendur, í þessu samhengi, eru þá að kynna og auglýsa vörur eða 

þjónustu fyrir ákveðin fyrirtæki og með því reyna þeir að hafa áhrif á kaupáform hlustenda 

sinna. Hanna Dís Gestsdóttir og Auður Hermannsdóttir (2021) koma inn á það í rannsókn 

sinni að til þess að hlaðvarpsauglýsing skili sínu skiptir miklu máli að sá sem auglýsir sé 

trúverðugur, áreiðanlegur og hafi ákveðna sérþekkingu og þokka. 

Hlaðvarpsþáttastjórnandinn getur því haft mikil áhrif á hlustendur sína uppfylli hann 

þessa þætti. Áhrifavaldar og þeirra fylgjendur deila oftar en ekki sameiginlegum 

áhugamálum, veita oft ráðgjöf um ákveðnar vörur og vita fylgjendur við hverju má búast 

af þeim áhrifavöldum sem þeir fylgja. Það sem skiptir miklu máli er að vörurnar sem 

áhrifavaldurinn er að kynna og auglýsa, passi vel við áhrifavaldinn til að auglýsingin sé sem 

skilvirkust. Þegar áhrifavaldar bregða útaf og fjalla um vörur eða þjónustu sem eru ekki 

innan þeirra sviðs er líklegt að fylgjendur þeirra bregðist við á neikvæðan hátt (Belanche, 

o.fl., 2021b). Gera má ráð fyrir því að sambærilegt eigi við í tilfelli hlaðvarpa þar sem 

hlaðvarpsþáttastjórnandinn og hlustandinn deila svipuðu áhugamáli og hlustandinn viti 

nokkurn veginn við hverju megi búast þegar þáttur fer í spilun. Einnig mætti draga þá 

ályktun að ef hlustandi er að hlusta á sitt eftirlætis hlaðvarp en umfjöllunarefnið og 

auglýsingarefnið er svo allt annað en venjulega, að hlustandinn yrði hissa og gæti brugðist 

við á neikvæðan hátt. Í rannsókn Berry (2016) kom fram að hlaðvarpshlustendur eru oftar 

en ekki opnir fyrir því að hlusta á auglýsingar í hlaðvörpum en þó einungis ef 

þáttastjórnendur eru að segja frá eða selja ákveðna vöru sem hlustendur hafa áhuga á. 

Það má því segja að kosturinn við það að auglýsa í hlaðvörpum sé sá að hlustendur 

ákveðins hlaðvarps er kjörinn markhópur fyrir auglýsendur sem vilja ná til ákveðins hóps. 

Hlustendur deila oftar en ekki sameiginlegum áhugamálum og hlaðvarpsþáttastjórnendur 

og eru því áhugasamir um það sem auglýst er, ef auglýsingin passar vel við umfjöllunarefni 

hlaðvarpsins (Crofts o.fl., 2005; Oddur Freyr Þorsteinsson, 2014). 
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Hægt er að styðjast við mismunandi framsetningu auglýsinga í hlaðvörpum eins 

og til dæmis lifandi auglýsingar og fyrirfram framleiddar auglýsingar. Dæmi um lifandi 

auglýsingu í hlaðvarpi er þegar ekki er notast við handrit og hlaðvarpsþáttastjórnendur 

framreiða auglýsingar á náttúrulegan hátt í lifandi umræðu. Fyrirfram framleiddar 

auglýsingar eru aftur á móti byggðar á handriti og lesnar upp af þáttastjórnanda. Þegar 

þáttastjórnendur greina frá sinni persónulegu upplifun á vöru eða þjónustu getur verið 

auðveldara að ná til hlustenda. Í ritgerð Sunnevu Eirar Einarsdóttur (2021) voru helstu 

niðurstöður þær að flestir þátttakendur rannsóknarinnar væru sammála um að best væri 

að hlaðvarpsauglýsingar væru í lifandi umræðu í hlaðvarpsþættinum. Þær auglýsingar 

sem væru í lifandi umræðu töldu þátttakendur vera mun trúverðugari heldur en fyrirfram 

framleiddar auglýsingar. Interactive Advertising Bureau (2020) greindi einnig frá því að 

hlaðvarpsauglýsingar í lifandi umræðu hafi skilað miklum árangri og orðið vinsælli með 

árunum. Ritter og Cho (2009) taka í sama streng og tala um það að náttúruleg umfjöllun 

skili mestum árangri í hlaðvörpum og að neytendur bregðist betur við þeim heldur en 

hefðbundnum auglýsingum. Í rannsókn Sunnevu Eirar Einarsdóttur (2021) kom í ljós að 

þátttakendur væru líklegri til að spóla yfir þær auglýsingar sem væru fyrirfram framleiddar 

og þuldar upp af þáttastjórnanda og að trúverðugleikinn væri minni í fyrirfram 

framleiddum auglýsingum heldur en þeim sem væru í lifandi umræðu. 

Ljóst er að hlaðvarpsmiðillinn stækkar ört og hlustendum og 

hlaðvarpsframleiðendum er alltaf að fjölga, auglýsendur eru einnig að fá úthlutað meira 

fjármagni til að setja í hlaðvarpsauglýsingar og telur Adgate (2021) að það muni halda 

áfram á þessari braut næstu árin og að auglýsingum í hlaðvörpum fari fjölgandi. 

3.2 Hlaðvarpshlustendur og auglýsingar 
Hlaðvarpshlustendur getað valið sér hlaðvarpsþætti sem höfða til þeirra og þeirra 

áhugasviðs. Þegar auglýsingar í hlaðvörpum passa við viðfangsefni hlaðvarpsins 

er  líklegra að auglýsingin fangi athygli hlustenda og jafnvel hafi áhrif á kaupáform þeirra.  

Oddur Freyr Þorsteinsson (2014) fjallar einmitt um þetta í ritgerð sinni, að þegar 

þáttastjórnendur fjalla um ákveðið umfjöllunarefni í þáttum sínum, sýna þeir fram á 

kunnáttu sína og þekkingu á efninu og laða þannig að sér þá hlustendur sem hafa svipaðan 

smekk á umfjöllunarefninu. Oddur kemur einnig inn á það að því hnitmiðara sem 

umfjöllunarefnið er því sterkari tengsl mynda þáttastjórnendur við hlustendur. Hinsvegar 
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ef hlustendur upplifa að auglýsingin passi ekki við þeirra væntingar þá er möguleiki á því 

að trúverðugleikinn fari minnkandi og ýti því ekki undir kaupáform hlustenda. Fyrirtæki 

sem upplifa það að auglýsingin þeirra sé ekki trúverðug gætu tekið ákvörðun um að 

auglýsa í öðru hlaðvarpi eða varið sínu auglýsingafé í annað. Það kæmi sér sennilega ekki 

vel fyrir hlaðvarpsþáttastjórnendur, þar sem það skiptir þá tvímælalaust máli að fá inn 

tekjur (Hanna Dís Gestsdóttir og Auður Hermannsdóttir, 2021). Belanche o.fl. (2021a) 

komu með dæmi um þetta í grein sinni en það fjallaði um atvik sem átti sér stað þegar 

áhrifavaldurinn Chriselle Lim, sem þekktust er fyrir að fjalla um tísku, förðun og 

móðurhlutverkið, auglýsti umhverfisvænan hreinsibúnað fyrir bíla frá Volvo á miðli sínum. 

Skortur á áreiðanleika leiddi til þess að bæði áhrifavaldurinn og vörumerkið fengu mikla 

gagnrýni. Þetta tiltekna dæmi og önnur svipuð dæmi, leiða í ljós að þörf sé á samræmi 

milli vörumerkis og áhrifavalda svo að samstarfið virki vel á báða vegu. Þeirra ráð til 

stjórnenda er að horfa ekki einungis í fjölda fylgjenda áhrifavalda til að auglýsa fyrir sig, 

heldur ættu þeir frekar að huga að því til hvaða neytenda þeir væru að ná með því að 

hefja samstarf með ákveðnum áhrifavaldi. Það að velja vinsælan áhrifavald sem passar 

svo ekki við vöruna eða þjónustuna, er ekki farsælasta leiðin, þó áhrifavaldurinn sé mjög 

vinsæll (Belanche o.fl., 2021a). Niðurstöður Hönnu Dísar Gestsdóttur og Auðar 

Hermannsdóttur (2021) ýta undir þetta. Þannig er ekki endilega árangursríkast að auglýsa 

í hlaðvarpi sem situr á toppi vinsældarlistans hverju sinni heldur frekar að hafa í huga að 

þáttastjórnandinn nái til sinna hlustenda sem og að umræðuefnið og markhópurinn sé á 

því sviði sem varan eða þjónustan er. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að styðjast við 

miðaða markaðssetningu, ef fyrirtæki nýta sér það í markaðssetningu sinni myndi það 

gera það að verkum að ekki er endilega horft í vinsælasta áhrifavaldinn eða vinsælasta 

hlaðvarpið. Gagnlegt væri því að skipta markaðinum upp í hópa út frá eiginleikum og 

áhugamálum neytenda (markaðshlutun). Þá sé hægt að velja þann hóp sem á að reyna að 

ná til og sem passar best við vöruna og þjónustuna út frá þeim hópum sem ákveðnir voru 

í markaðshlutuninni (markaðsmiðun). Þá er hægt að tengja vöruna eða þjónustuna við 

markhópinn og draga fram eiginleika hennar (staðfærsla) svo að, að lokum skapist staður 

fyrir vöruna eða þjónustuna í huga markhópanna í gegnum markaðssamskiptin (Wood, 

2017). Umræðunni væri einnig hægt að spegla yfir á þáttastjórnendur. Þegar þeir standa 

frammi fyrir ákvarðanatöku um hvað skuli auglýsa, myndi það vafalaust vera þeim í hag 

að auglýsa vörur eða þjónustu sem hentar þeim og þeirra hlustendum. Til að taka dæmi 
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um hið gagnstæða, væri það til að mynda ef vinsælt hlaðvarp sem fjallar aðallega um 

móðurhlutverkið og ungabörn færi að auglýsa nikótínpúða, rannsakandi er efins með að 

trúverðugleikinn og áreiðanleikinn yrði mikill þar eða að hlustendur yrðu hrifnir af því. 

Áhrifavaldurinn Camilla Rut var í útvarpsviðtali á K100 í febrúar 2022 og greindi 

þar frá því að hún velji samstarfsaðila sína út frá því hvað henni líkar. Hún sagðist ekki 

vera sú sem taki hvaða verkefnum sem er og vilji hafa auglýsinguna sem náttúrulegasta. 

Camilla sagðist vera fljót að binda enda á samstarf ef það passar ekki fyrir hana og hennar 

miðil og hún sjái fljótt það sem fylgjendum hennar líkar og líkar ekki með þeirra 

viðbrögðum (Camilla Rut, 2022). 

Það hvernig hlustendur upplifa hlaðvarpsauglýsingar hefur lítið verið rannsakað, 

en eins og á öðrum miðlum geta auglýsingar leitt til neikvæðrar upplifunar og viðbragða. 

Þeir sem oft hlusta á hlaðvörp virðast vera opnari fyrir því að heyra auglýsingar í 

hlaðvörpum á meðan þeir sem hlusta sjaldnar væru líklegri til að bregðast við 

auglýsingunum á neikvæðari hátt (Markman og Sawyer, 2014). Þeir hlustendur sem 

upplifa auglýsingar á neikvæðan hátt getur liðið eins og verið sé að þröngva 

auglýsingarnar upp á þá sem getur valdið því að neikvæð upplifun myndist í tengslum við 

vörumerkið sem verið er að auglýsa (Ritter og Cho, 2009). Það kemur einnig fram í 

rannsókn Ritter og Cho (2009) að hlustendur væru opnari fyrir því að auglýsingar kæmu 

fremst í hlaðvarpsþætti, frekar en í miðjum þætti. 
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4 Auglýsendur 

Auglýsendur geta verið fyrirtæki eða stofnanir sem greiða fyrir markaðssetningu á sínu 

vörumerki í gegnum annan aðila (Timonen, 2021). Nokkrar skilgreiningar hafa verið settar 

fram um samstarf en í grunninn eru það viðskipti milli tveggja aðila þar sem annar aðilinn 

greiðir fyrir leyfi til þess að mynda opinberlega tengingu við hinn aðilann. Sá aðili býr 

yfirleitt yfir jákvæðri ímynd sem kostandinn vill njóta jákvæðra áhrifa af (Cornwell, 2014). 

Ekki eru allir á sama máli um hvort og hvenær eigi að tala um styrktaraðila og hvenær 

auglýsendur. Í grein Hoek ofl. (2010) eru styrktaraðilar, þeir sem greiða fyrir leyfi til að 

mynda opinbera tengingu við annan aðila. Oftar en ekki eru íþróttir, listir, skemmtanir 

eða viðburðir þau málefni sem styrktaraðilar fjármagna. Cornwell (2019) greinir frá 

mismunandi skilgreiningum á hugtökunum og bendir á að Crowley (1991) vildi meina að 

styrktaraðilar næðu til breiðari hóps heldur en almennar auglýsingar. Crowley (1991) taldi 

að skilaboð styrktaraðila næðu betur í gegnum þvöguna af öllum þeim auglýsingum sem 

hver neytandi heyrir eða sér.  Hasting (1984) þótti fyrirtæki hafa betri stjórn á skilaboðum 

auglýsinga sem kæmu fram í hefðbundnum miðlum og taldi því slíkar auglýsingar sterkari 

heldur en styrktaraðilakostanir. Að mati Meenaghan (1991) hafa báðar kynningarleiðir 

jákvæð áhrif á skilaboð hvors annars en gerði sér þó grein fyrir því að báðar leiðirnar hefðu 

sína kosti og galla. Hann taldi að ef fyrirtæki völdu styrktaraðilakostun þá væri 

nauðsynlegt að birta auglýsingar í hefðbundnum miðlum samhliða til þess að draga fram 

það besta úr þeim skilaboðum og hughrifum sem styrktaraðilakostuninni fylgja. Skoðanir 

Meenaghan (1991) eru svipaðar því og á sér stað þegar fyrirtæki eru með samhæfð 

markaðssamskipti þar sem mikil áhersla er lögð á að samræmi sé á skilaboðum 

fyrirtækisins í gegnum mismunandi kynningarleiðir (Wood, 2017). Frá Witcher (1991) kom 

almennari nálgun á samanburð þessara kynningarleiða. Hann sagði einfaldlega að 

styrktaraðilakostun væri partur af hefðbundinni markaðsherferð vegna þeirra áhrifa sem 

sú kynningarleið gæti haft á markaðinn. Þrátt fyrir þessi mismunandi sjónarmið á 

samanburði þessara tveggja leiða þá er skýrt að fyrirtæki hafa notað báðar leiðir til þess 

að ná sambærilegum markmiðum, þá einna helst markmiðum sem snúa að vitund og 

ímynd. Út frá þessum skilgreiningum og fyrri rannsóknum hefur verið tekin ákvörðun um 

að tala um auglýsendur í þessari rannsókn því rannsakandi telur það henta 

hlaðvarpsmiðlinum best, einkum vegna þess að reynt er að ná til skilgreinds hóps sem 
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hefur áhuga á ákveðnu efni og er því frekar sérstæður hópur heldur en til dæmis 

íþróttaviðburðir eða skemmtanir sem ná til stærri hópa. 

  Þeir sem eru styrktir, eins og til dæmis hlaðvarpsþáttastjórnendur, geta notið góðs 

af því þegar þeir eru meðvitaðir um sína ímynd, vita fyrir hvað þeir standa og hvers konar 

þjónustu þeir geta boðið auglýsendum. Þar með geta þeir verið staðfastir á því hvaða 

vörur og þjónustu þeir geta og vilja auglýsa og komið skilaboðunum náttúrulega frá sér til 

hlaðvarpshlustenda. Með ofangreint að leiðarljósi geta hlaðvarpsþáttastjórnendur verið 

ákjósanlegur kostur fyrir auglýsendur, en þeir þurfa þó að huga að því að passa saman við 

mögulegan auglýsanda og markmið hans (Toscani og Prendergast, 2018). 

         Áhrifavaldar og afreksíþróttafólk eru dæmi um starfsstéttir sem vinna náið með 

fyrirtækjum og auglýsa vörur eða þjónustu þeirra, sem markar samstarf þeirra á milli. Þeir 

eru þá ,,þeir sem eru styrktir” í þessu tilfelli. Með samstarfinu er unnið að því að kynna 

vörur og um leið reyna að sannfæra neytendur um ágæti þeirra fyrir fyrirtækið sem unnið 

er með. Mun meira hefur verið skrifað um sjónarhorn auglýsenda og þeirra hlið í 

fræðunum, sennilega vegna þess að talið er að samstarf auglýsenda og þeirra sem eru 

styrktir gagnist auglýsendum frekar eða meira, líklega vegna aukins fjármagns sem 

fyrirtæki hafa varið í samstarf á síðustu áratugum. Auglýsendur eru þó ekki einir í 

samstarfinu og þurfa þeir sem eru styrktir að huga vel að samstarfssamningum sínum. Til 

að skilja þarfir auglýsenda, þarf sá sem er styrktur að þekkja vel til auglýsandans áður en 

hefja á samstarf, svo samstarfið sé sem farsælast (Toscani og Prendergast, 2018). Þar sem 

hlaðvarpsþáttastjórnendur, líkt og áhrifavaldar og íþróttafólk, eru í auknum mæli farnir 

að vinna með fyrirtækjum og stofna til samstarfs, má álykta að þeir ættu að velja 

auglýsendur í sitt hlaðvarp þar sem þeir þekkja vel til vörunnar eða þjónustunnar sem 

auglýsandinn býður upp á og geti þar af leiðandi fjallað ítarlega um vöruna eða 

þjónustuna.  

4.1 Að velja auglýsendur 
Að mörgu þarf að huga þegar auglýsendur eru valdir, sama um hvers konar samstarf 

ræðir. Það þarf að henta báðum aðilum og mikilvægt er að góð samskipti ríki þar á milli. 

Samstarf fyrirtækja og íþróttafólks lýsir sér þannig að fyrirtæki eru nokkurs konar 

bakhjarlar tiltekins íþróttamanns. Ætlast er til þess að íþróttamaðurinn auglýsi vörur 

og/eða þjónustu á einhvern hátt og auka með því sýnileika og styrkja ímynd vörunnar í 
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von um að auka sölu (Irwin o.fl 2008). Samstarf sem tengt er við íþróttir á einhvern hátt 

er eitt af algengasta samstarfinu vegna vinsælda íþrótta í nútímasamfélagi. Samstarfið 

snýst þá um að styrktaraðilinn reynir að hafa óbein samskipti við áhorfendur og 

stuðningsaðila ákveðins íþróttamanns (Arokallio og Tuominen, 2000). Líklega væri hægt 

að yfirfæra skilgreiningu Arokallio og Tuominen (2000) yfir á samstarf almennt, það er að 

fyrirtæki reyni að hafa óbein samskipti við neytendur með því að hefja samstarf við 

ákveðna aðila hvort sem það sé íþróttafólk, áhrifavaldar eða hlaðvarpsþáttastjórnendur. 

Ástæðan fyrir því að fyrirtæki styrkja íþróttafólk er ekki einungis vegna velvilja 

þeirra, heldur líta þau frekar á samstarfið sem ákveðna fjárfestingu sem gæti haft jákvæð 

áhrif í för með sér. Til dæmis aukna sölu, bætta ímynd, kynningu á fyrirtækinu eða vörunni 

sjálfri og efni fyrir markaðssetningu á samfélagsmiðlum (Baylis 2021). Arokallio og 

Tuominen (2000) komu inn á það í sinni rannsókn að samstarf væri oftar en ekki ranglega 

útskýrt sem velvilji auglýsanda til þeirra sem styrktir eru. Raunin væri sú að farsælt 

samstarf geti verið mikill ávinningur fyrir báða aðila. 

Jonas Timonen (2021) nefnir í rannsókn sinni að íþróttafólk ætti að hafa í huga, 

þegar leitað er að samstarfsaðilum, að það munu ekki öll fyrirtæki henta vel í samstarf 

með þeim. Nauðsynlegt er að spyrja hver séu ímynd og gildi íþróttamannsins í lífinu sjálfu 

og í íþróttinni? Eru fyrirtæki þarna úti sem gætu verið með svipuð gildi? Það er mikilvægur 

hlekkur að fyrirtækið hafi svipuð gildi og ímynd svo samstarfið sé sem trúverðugast og 

henti báðum aðilum. Hlaðvarpsþáttastjórnendur gætu spurt sig að því sama, hver eru gildi 

þeirra og ímynd? Eru fyrirtæki þarna úti sem standa fyrir það sama og þeir? Fyrir 

íþróttafólk væri til að mynda mjög sterkt að fyrirtækið sem þau hefja samstarf við sé með 

sterka tengingu við íþróttir eða með mikinn áhuga á íþróttum (Jonas Timonen, 2021). Í 

rannsókn Arokallio og Tuominen (2000) var greint frá því að einn af þeim þáttum sem 

íþróttamaðurinn þarf að hafa í huga er að auglýsandinn þarf að passa við hann sjálfan. 

Neytendur ættu að getað skynjað og/eða séð tengslin milli auglýsanda og íþróttamanns 

til að markmið samstarfsins náist.  

Farsælasta samstarfið er þegar að íþróttamaður virðist vera partur af starfsemi 

fyrirtækisins. Þessi þáttur getur bæði verið hagnýtur eða tengdur ímyndinni. Hagnýti 

þátturinn væri þegar íþróttamaður notar vöru fyrirtækisins og það síðarnefnda á sér stað 

þegar ímynd íþróttamannsins er svipuð og ímynd fyrirtækisins. Því betur sem auglýsandi 

og íþróttamaður passa saman því trúverðugara og eftirminnilegra verður samstarfið í 
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huga neytenda. Gott dæmi um þetta er þegar Sara Björk Gunnarsdóttir, ein okkar fremsta 

knattspyrnukona, sagði í samtali við Vísi að fyrirtækið Puma hefði verið lengi á eftir henni 

og vildi hefja með henni samstarf. Ástæðan fyrir því að ekki varð úr samstarfinu er að 

henni líkaði ekki við fótboltaskóna sem þeir buðu upp á og það er það sem henni þykir 

mikilvægast, að líka við skóna sem hún spilar í. Hún ákvað þó að prófa skóna tveimur árum 

seinna en hún var ánægð með þróunina sem hafði átt sér stað og spilar í dag í Puma (Sara 

Björk Gunnarsdóttir, 2022). 

Hvað varðar hlaðvarpsþáttastjórnendur, þá má að vissu leyti segja það sama um 

þá og íþróttafólk sem eru að velja sér samstarfsaðila. Það gæti gagnast þeim að hafa í 

huga að velja vörur eða þjónustu sem passar þeim, hentar þeirra hlaðvarpi og þeim sem 

eru að hlusta, þegar kemur að því að velja samstarf. Mikilvægt er einnig að 

þáttastjórnendur geri sér grein fyrir sinni sérþekkingu þegar ákvörðun er tekin um 

samstarf og að varan eða þjónustan passi við þá þekkingu (Hanna Dís Gestsdóttir og Auður 

Hermannsdóttir, 2021).  
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5 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn var notast  við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem markmiðið var að 

ná fram upplifun og skoðunum viðmælenda til að fá nýja sýn á viðfangsefnið (Meriam, 

2009). Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð tíðkast oft að hafa færri þátttakendur 

til þess að fá dýpri og nákvæmari upplýsingar. Þegar tilfinningar, viðhorf eða upplifanir 

einstaklinga eru rannsakaðar er oftast stuðst við eigindlegar rannsóknir og fór 

gagnaöflunin í þessari rannsókn fram í gegnum viðtöl til að fá sem mestan skilning á 

viðfangsefninu (McDaniel og Gates, 1998). Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn 

inn í áherslur hlaðvarpsþáttastjórnenda þegar kemur að því að velja auglýsendur og því 

við hæfi að styðjast við þessa aðferð til að fá djúpa innsýn inn í þeirra reynslu og 

ákvarðanatöku. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla: viðmælendur, viðtöl, gagnagreiningu og 

stöðu rannsakanda og álitamál. 

 

5.1 Viðmælendur 
Við val á viðmælendum var notast við markvisst úrtak þar sem forsendur fyrir þátttökunni 

voru að viðmælendur væru hlaðvarpsþáttastjórnendur. Með markvissu úrtaki eru meiri 

líkur á að viðmælendur búi yfir nothæfum upplýsingum út frá þeirra reynslu og þekkingu 

(Bryman, 2016). Markmiðið var annars vegar að fá viðmælendur sem höfðu verið með 

hlaðvarp í tvö ár eða lengur og með að minnsta kosti 50 útgefna þætti og hins vegar að fá 

viðmælendur sem væru búnir að vera í ár eða skemur með hlaðvarpið sitt og því færri 

þætti. Ástæðan fyrir valinu er til þess að getað skoðað áherslur hjá bæði nýjum og eldri 

hlaðvörpum. Rannsakandi hafði samband við þáttastjórnendur í gegnum tölvupóst þar 

sem upplýsingar voru veittar er snéru að rannsókninni, óskað var eftir þátttöku 

viðkomandi og rannsakandi kynntur. Tölvupóstinn, sem sendur var á þátttakendur, má 

nálgast í viðauka A. Þeir þáttastjórnendur sem haft var samband við voru flestir mjög 

jákvæðir og tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Ekki fékkst svar frá einum þáttastjórnanda 

sem haft var samband við og náði það því ekki lengra. Eftir að tölvupóstur var sendur og 

þáttastjórnendur samþykkir því að taka þátt var staður og stund fyrir viðtal  ákveðin. 

Viðmælendum var leyft að velja tíma og stað þar sem líklegra er að þeir tali meira og 

frjálslegra á stað sem þeim líður vel á (Bryman, 2016). Rannsakandi tók viðtöl við sjö 

þáttastjórnendur sex hlaðvarpa. Í einu viðtalinu voru báðir þáttastjórnendur hlaðvarpsins 
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viðstaddir. Viðmælendur voru á aldrinum 29 til 42 ára, fjórir karlmenn og þrjár konur. Þar 

sem nafnleyndar er gætt í rannsókninni hefur þeim verið gefin karlmanns gervinöfn, sjá 

töflu 1.   

 

Tafla 1. Hlaðvörp og viðmælendur 
Hlaðvarp Þáttastjórnandi Hlaðvarp starfandi 
Hlaðvarp 1 Jason 1 ár 
Hlaðvarp 2 Óskar og Bóas skemur en hálft ár 
Hlaðvarp 3 Bjarki rúmlega 1 ár 
Hlaðvarp 4 Gunnar skemur en hálft ár 
Hlaðvarp 5 Pétur lengur en 2 ár 
Hlaðvarp 6 Stefán lengur en 2 ár 

 

5.2 Viðtöl 
Gagnaöflunin var framkvæmd með sex hálf stöðluðum viðtölum sem voru 23-57 mínútur 

á lengd. Hálfstöðluð viðtöl gefa viðmælendum tækifæri til að tjá sig frjálst en viðtölin eru 

samt sem áður byggð á viðtalsramma sem samanstendur af spurningum sem samdar voru 

af höfundi með aðstoð frá leiðbeinendum. Markmiðið með viðtalsrammanum var að 

draga fram áherslur þáttastjórnenda hlaðvarpanna sex og fá innsýn inn í þeirra viðhorf og 

skoðanir er varðar auglýsingar í hlaðvörpum þeirra og almennt í hlaðvörpum. 

Viðtalsrammann má nálgast í viðauka B. Viðtalsramminn sem stuðst var við var opinn og 

með einfaldar spurningar þar sem líklegast er að góð svör náist með þeim hætti. Réttmæti 

rannsóknarinnar eykst þegar viðmælendur hafa kost á því að svara spurningum beint frá 

hjartanu (Bryman, 2016). Viðtölin voru öll tekin upp á snjallsíma með leyfi viðmælenda til 

þess að greina viðtölin og til að tryggja að tilvísanir í viðmælendur væru réttar (Merriam, 

2009). Viðtölin fóru öll fram á tímabilinu 5. apríl til 12. apríl 2022. 

5.3 Gagnagreining 
Afritun fyrsta viðtalsins markar upphaf gagnagreiningarinnar þar sem stuðst var við 

athugasemdir frá rannsakanda. Þegar rannsakandi greinir gögn jafnóðum með 

athugasemdum er hann að létta undir þá vinnu sem framundan er (Bryman, 2016). Hvert 

viðtal var afritað orð frá orði og voru viðtölin síðar þemagreind og loks unnið úr 

þemagreiningunni þar sem niðurstöður rannsóknarinnar mynduðust. Þemu, sem 

mynduðust í gangnagreiningunni, voru: Upphaf og frumkvæði, að velja auglýsendur,  
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lykillinn að auglýsingum hlaðvarpa og auglýsendur.  Rannsakandi hefur síðastliðin tvö ár 

hlustað mikið á hlaðvörp og  hefur sínar skoðanir á auglýsingum í hlaðvörpum en reynir 

eftir fremsta megni að leggja þær skoðanir alfarið til hliðar og einblína á upplifun og 

skoðanir viðmælenda. 

5.4 Staða rannsakanda og álitamál 
Í eigindlegum rannsóknum er áhersla lögð á að fá djúp og nákvæm svör frá fáum 

viðmælendum. Þar sem um fáa þátttakendur var að ræða er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður rannsóknarinnar, þar sem aðrir hlaðvarpsþáttastjórnendur gætu haft aðrar 

skoðanir en þeir sem rætt var við. Rannsóknin gefur þó mikilvæga innsýn inn í heim 

hlaðvarpsþáttastjórnenda á Íslandi og bætir þekkingu við hlaðvarpsmiðilinn og þær 

auglýsingar sem þar heyrast. Þátttakendur voru upplýstir um að notast væri við nafnleynd 

í rannsókninni og því heitið að ekki væri hægt að rekja tilvitnanir og umræður til einstaka 

hlaðvarpa né þáttastjórnenda. Rannsakandi hlustar nokkuð oft á hlaðvörp og hefur 

hlustað á öll þau hlaðvörp sem rætt er um í rannsókninni. Rannsakandi hefur almennt 

sínar skoðanir um auglýsingar sem birtast í hlaðvörpum og gæti það haft áhrif á 

niðurstöður hennar. Rannsakandi lagði þó mikla áherslu á að leggja sínar skoðanir til 

hliðar og fór hlutlaus inn í viðtöl við þáttastjórnendur og leyfði þeim að ráða ferðinni.  
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6  Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum viðtala við hlaðvarpsþáttastjórnendur. 

Kaflanum verður skipt upp í fjóra undirkafla sem mynduðust út frá þemagreiningu  

viðtalanna sex. 

6.1  Upphaf og frumkvæði 
 
Viðmælendur höfðu öll svipaða sögu að segja um auglýsendur þegar hlaðvörpin hófu 

göngu sína. Ekkert af hlaðvörpunum sex voru með auglýsendur á sínum snærum í upphafi. 

Einrómur var nánast um að miklu máli skipti að hafa útgefna hlaðvarpsþætti í höndunum 

þegar farið var í leit að auglýsendum. Flestir voru á sama máli um að það erfiðasta væri 

sennilega að fara af stað. Jason benti á erfiðleika í byrjun við að fá fyrstu auglýsendurna, 

en kom inn á það hver ástæðan fyrir því gæti verið og sagði: 

 

Það kom ekkert í upphafi en held það sé líka bara tengt því að byggja upp traust, 
að þau sjái að það séu að koma út þættir og sjái að við göngum heil til skógar, þú 
vilt kannski ekkert láta hvern sem er auglýsa fyrir þig. 

 
 Þáttastjórnendur nefndu að það að geta sýnt hlustendatölur og umfjöllunarefni 

væri eitthvað sem væri hjálplegt í leitinni að auglýsendum. Ef slíkar upplýsingar lægju fyrir 

frá þáttastjórnendum og fyrirtæki sæju hversu margir væru að hlusta, gætu þau metið 

hvort áhugi væri til staðar að auglýsa í ákveðnu hlaðvarpi. Fyrirtæki gætu einnig hlustað 

á eldri þætti og áttað sig á umfjöllunarefninu og síðan tekið ákvörðun um það hvort þau 

vildu auglýsa. 

Pétur og Stefán hafa verið hvað lengst starfandi af þeim sem rannsakandi ræddi 

við og hófu þau hlaðvörp göngu sína árið 2018. Stefán benti á erfiðleikana sem hlaðvarpið 

stóð frammi fyrir þegar leitað var að auglýsendum, sem voru helst þeir að fyrirtæki höfðu 

ekki trú á því að auglýsa í hlaðvörpum og gátu í raun ekki séð fyrir sér hvernig auglýsing 

ætti að birtast í hlaðvarpi. Bent var á að mögulega þekktu fyrirtækin hlaðvarpsmiðilinn of 

lítið til þess að stökkva á það að auglýsa. Fyrstu sex til sjö mánuðirnir voru án auglýsenda 
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hjá Stefáni en þá fóru hjólin að snúast og segir hann að þá hafi fleiri hlaðvörp hafið göngu 

sína og fyrirtæki orðin opnari fyrir því að auglýsa á þessum miðli. Stefán sagði: 

 

Svo erum við búin að vera starfandi í svona sjö mánuði og þá er eins og það sé 
bara einhver vitundarvakning og maður fer að finna rosalegan meðbyr, fundum 
þá, að á þá sem við sendum, að þá bara gekk það upp sko. 

 

Í framhaldinu, eftir að hlustun jókst og fyrirtæki urðu opnari fyrir því að auglýsa í 

hlaðvörpum, fóru auglýsendur að hafa samband af fyrra bragði og voru margir sem höfðu 

áhuga á að auglýsa í hlaðvarpinu.  Þegar áhuginn fór að aukast, sagði Stefán að ákveðið 

hafi verið að sía út auglýsendur og finna þá sem hentuðu hlaðvarpinu og þáttastjórnanda 

best. Stefán nefnir að í einhverjum tilfellum prófi hann vörur og meti hvort vörurnar henti 

honum áður en hann hefur samstarf við ákveðin fyrirtæki. Ef honum líkar vörurnar þá er 

hann tilbúinn að auglýsa þær, en annars ekki. Hann leggur þó áherslu á að vörurnar sem 

hann ákveður að auglýsa í hlaðvarpinu þurfi að passa við umfjöllunarefni hlaðvarpsins og 

hlustendur sína. 

Hjá Jasoni, Óskari og Bóasi, Bjarka og Gunnari komu auglýsendur fyrst inn eftir þrjá 

til fimm þætti. Allir þáttastjórnendur, nema Óskar og Bóas, höfðu sjálfir samband við 

mögulega auglýsendur en í framhaldinu varð meira um það að auglýsendur hefðu 

samband og óskuðu eftir samstarfi. Óskar og Bóas voru það heppnir að strax eftir þriðja 

þátt höfðu tvö fyrirtæki samband og óskuðu eftir samstarfi sem af varð. Stuttu eftir það 

höfðu þeir síðan frumkvæðið og höfðu samband við auglýsanda þegar sóst var eftir þriðja 

samstarfinu, sem einnig varð af. Það fyrirtæki var valið út frá efni þáttarins og passar því 

vel við.  

Pétur fór heldur öðruvísi leiðir og laug til um að hann væri með auglýsendur í 

byrjun. Hann sagði frá því að hann hafi í rauninni búið auglýsingarnar til, nefndi tvö til þrjú 

fyrirtæki í þættinum og sagðist vera í samstarfi við þau. Sú lygasaga endaði þó á góðan 

hátt og sagði Pétur: 

 

Svo kom það til að markaðsstjóri [X] heyrði í mér og bara: heyrðu ég vissi ekki af 
þessu, að við værum þarna hjá þér. Já enda eðlilega því það hafði enginn samband 
við mig, ég bara byrjaði á þessu. Upp úr því verður eitthvað svona smá samstarf 
við þá, svona óvart. 
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Auglýsandinn brást við á góðan hátt eftir að Stefán sagðist hafa byrjað á þessu upp 

á sitt einsdæmi og í framhaldinu hófst alvöru samstarf þeirra á milli. Hann sagði einnig frá 

því að hann hefði rosalega sjaldan sjálfur sett sig í samband við auglýsendur og það væru 

flestir sem leituðu til hans að óska eftir samstarfi. Það er á skjön við Jason, Bjarka, Gunnar 

og Stefán sem greindu allir frá því að í byrjun hafi frumkvæðið verið þeirra og þegar að 

leið á var meira um það að fyrirtæki hefðu samband og óskuðu eftir því að fá að auglýsa í 

hlaðvörpunum.  

Í framhaldi af þessari umræðu er hægt að benda á að þáttastjórnendur voru allir á 

sama máli um að fyrirtæki væru opnari fyrir því í dag að auglýsa í hlaðvörpum heldur en 

fyrir nokkrum árum, þó ennþá væri eitthvað í land í samanburði við aðra miðla. Bjarki kom 

inn á það að hann héldi að það væri kannski bara hræðsla, þar sem hlaðvarpsmiðilinn væri 

ekki það gamall en hann líti á hlaðvarpsauglýsingar sem ódýra og þægilega lausn fyrir 

vörur og þjónustu. Hann tók svo til orða: 

 

Þetta er ódýrt miðað við annað held ég sko þannig ég skil ekki alveg af hverju það 
eru ekki fleiri að herja á þetta og það er allajafna frekar mikil hlustun og það er 
bein hlustun, þú veist þetta er, sérstaklega eins og margir gera þetta, við eða ég til 
dæmis með þetta inn í þættinum þannig að fólk er ekki að skippa bara yfir þetta í 
byrjun og heldur áfram með þáttinn þannig að ég held að það sé brjálað value að 
auglýsa í hlaðvörpum sko. 

 
 

6.2 Að velja auglýsendur 
Umræðan um það hvernig auglýsendur voru valdir var nokkuð misjöfn milli viðmælenda. 

Allir voru þó sammála um að hentugast væri ef varan eða þjónustan hentaði markhópnum 

þeirra, en hluti af viðmælendum hafa farið aðeins út af sporinu hvað það varðar. Jason, 

Bjarki og Stefán leggja mikla áherslu á að vörurnar eða þjónustan sem auglýst er í 

hlaðvarpinu henti hlustendahópnum sem og þeim sjálfum. Það að hafa góða reynslu af 

vörunni eða þjónustunni gerir það að verkum að auðveldara og náttúrulegra er að auglýsa 

þær í hlaðvarpinu. 

Gunnar talaði um að aðaláherslan væri lögð á að varan eða þjónustan hentaði 

þáttastjórnanda. Það yrði marktækara og skemmtilegra ef það sem auglýst væri í 
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hlaðvarpinu væri eitthvað sem þáttastjórnanda líkar. Hann tók dæmi um það ef fyrirspurn 

um samstarf kæmi og sagði: 

 

Segjum bara ef einhver orkudrykkur myndi hafa samband, ok finnst mér þetta 
gott, fíla ég þennan orkudrykk, myndi ég mæla með honum og ef maður er bara 
nei veistu ég kaupi mér þetta aldrei, mér finnst þetta vont og mig langar ekki að 
auglýsa þetta. Maður hugsar þetta alveg og hugsar sig alveg tvisvar um því maður 
er ekkert að fara auglýsa hvað sem er sko. 

 

Gunnar myndi því ekki auglýsa vöru sem honum líkar ekki. Hann kom einnig inn á 

það að ef til greina kemur að auglýsa vörur eða þjónustu sem hann þekkir ekki, tekur hann 

smá tíma til að prófa vöruna eða þjónustuna, og myndar sér í kjölfarið skoðun á því hvort 

honum líki við hana og vilji auglýsa hana. 

Eins og fram kom hér að framan tóku Óskar og Bóas fagnandi á móti samstarfi sem 

þeim bauðst snemma í ferlinu, jafnvel þó svo auglýsendurnir væru með vöru sem tengdist 

markhópnum ekki beint. Viðurkenndu þeir að fyrst og fremst hefðu þeir verið ánægðir 

með að vera komnir með samstarfsaðila. Þeir töluðu um að þeir notuðu og þekktu vöruna 

áður en fyrirspurnin um samstarfið kom og líkaði vel við. Því vafðist framsetning á 

auglýsingunum ekki fyrir þeim í þáttunum. Í viðtalinu sögðu þeir frá því að stefnan væri 

að sækja fleiri auglýsendur sem hentuðu betur þeirra markhópi. Þeir myndu þó skoða 

allar fyrirspurnir, jafnvel þó svo að auglýsandinn eða vörumerkið tengdist þættinum ekki 

beint, svo lengi sem vörumerkið væri flott og tilboðið gott. Væru slíkar aðstæður fyrir 

hendi væru þeir tilbúnir að skoða nánast allt. Óskar sagði: 

 

Við viljum frekar fá einhvern sem er kannski á okkar markaði heldur en þú veist, 
[X] sem styrktaraðila, við viljum reyna að fylla ákveðin slot og ef einhver býður vel 
og er flott vörumerki sem er samt ekki á [X] markaði  þá alveg klárlega skoðum 
við það. 

 
Bjarki hefur umfjöllunarefni þáttarins að leiðarljósi þegar leitast er eftir 

auglýsendum en viðurkennir þó að hafa tekið að sér samstarf sem erfitt væri að tengja 

við þáttinn og umfjöllunarefni hans. Ástæðan fyrir því væri einfaldlega sú að eitt 

samstarfið hefði nýlega liðið undir lok og hann bráðvantaði annan auglýsanda til þess að 

fylla upp í fjárhagslega skarðið sem hafði myndast. Hann kemur inn á það að til þess að 
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hlaðvarpið borgi sig fjárhagslega þurfi hann að hafa fjóra til fimm auglýsendur með sér og 

í þessu tilfelli samþykkti hann samstarfið. Það flæktist hins vegar fyrir honum hvernig 

hann ætti að útfæra auglýsinguna. Bjarki sagði: 

 

Það er pínu þvingað og það er pínu erfitt og hérna eins og ég segi, já... það er 
erfiðara og þetta er svona í fyrsta skipti sem ég lendi í einhverju svona sem er 
bara algjörlega pínu svona skrítið finnst mér að vera að tala um. 

 

Hann rökstuddi þó af hverju ákveðinn samstarfsaðili var tekinn inn, en það var einfaldlega 

fjármagnið: 

 

Ef ég á að vera hreinskilinn, þeir bara borga fyrir auglýsinguna og hérna ég horfi 
svolítið á fimm samstarfsaðila af því að ég rukka sem sagt  X mikið á þátt á hvern 
samstarfsaðila og ég hugsa þetta þannig að þetta meiki sense fyrir mig þá þarf ég 
helst að vera með fjóra til fimm samstarfsaðila þannig að þetta sé að borga sig. 
Þannig eins og þeir, þeir leita til mín þegar ég er akkúrat í svona millibils ástandi 
og er ekki með fullan bát af samstarfsaðilum, þess vegna svona detta þeir inn sko. 

 

Stefán og Pétur hafa verið lengst starfandi með sín hlaðvörp en þeir eru með 

nokkuð misjafnar áherslur. Pétur hefur þrjá til fjóra lykilsamstarfsaðila sem eru búnir að 

vera hjá honum lengi. Þeir henta bæði honum vel sem og markhópnum hans. Hann hefur 

hins vegar fleiri samstarfsaðila á sínum snærum sem hann kallar „hálfgert add-on“  sem 

er þá viðbót við þá lykilauglýsendur sem hann hefur. Vörur og þjónusta þeirra aðila eru 

ekki alltaf vörur eða þjónusta sem höfða beint til hans eða hans markhóps, heldur hafa 

fyrirtækin óskað eftir samstarfi við hann. Hann nefnir að sumt sé erfiðara að útfæra en 

annað eins og Pétur orðaði það: „Þetta hefur bara einhvern veginn dottið upp í hendurnar 

á mér sko, sumar vörur eru mjög auðveldar í umfjöllun aðrar eru flóknari, og sumu er bara 

drulluerfitt að koma inn í umræðuna sko.“ Pétur hefur ekki miklar áhyggjur af því að 

auglýsa vörur eða þjónustu sem hentar ekki beint hans markhópi. Hann nefndi að 

langflestir auglýsendur sem hann ynni með væru mjög ánægðir með samstarfið þeirra á 

milli. 

Stefán segir frá því að flestir séu búnir að vinna með þeim til lengri tíma því vandað 

sé til verka er kemur að því að velja auglýsendur. Lagt sé upp með að semja til að minnsta 

kosti þriggja mánaða og vill Stefán meina að það skili sér í meiri áreiðanleika að hafa lengri 
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samninga og þá þurfi ekki alltaf að vera að finna nýja auglýsendur. Ýmist séu þetta vörur 

sem þáttastjórnandi noti sjálfur, elskar, hefur trú á eða vill standa fyrir. Þegar fyrirtæki 

hafi samband og óski eftir samstarfi sé það vegið og metið hvort það henti eða ekki og 

segist Stefán einfaldlega segja nei ef varan eða þjónustan hentar ekki. Oft geti þó verið 

erfitt að neita góðu tilboð eins og Stefán sagði: 

 

Já ég man líka eins og [X] voru þvílíkt að reyna að vinna með okkur og tilbúnir að 
borga okkur sko fááránlegan pening,  hæsti samningur sem ég hef séð. Ég var bara 
ekki séns ég sé að fara vinna með þessu fyrirtæki, og jú það var ógeðslega 
leiðinlegt að segja nei við svona hárri upphæð og ég hef ekkert á móti þessu 
fyrirtæki. Mér leið bara í core-inu mínu eins og ég væri að gera eitthvað fáránlegt. 
Ef ég væri bara að hvetja fólk til að gera þetta og ég myndi aldrei gera þetta 
sjálfur, líka það hvað ætti eg að segja? Ég myndi aldrei gera þetta en gerið þið 
þetta hahahha. 

 
 
 

6.3 Lykillinn að velgengni auglýsinga í hlaðvörpum 
 
Í viðtölunum ræddu viðmælendur og rannsakandi um það hvað væri mikilvægast að hafa 

í huga þegar vörur og þjónusta væri auglýst í hlaðvörpum. Þáttastjórnendur höfðu allir 

sína skoðun á því, þó að þær hafi verið nokkuð fjölbreyttar. Óskar og Bóas voru sammála 

um tvo þætti sem þeim þóttu mikilvægastir. Annars vegar var það trúverðugleiki og hins 

vegar að hafa auglýsinguna skemmtilega. Bóas sagði: 

 

Ég held að húmor geri mjög mikið, en upp á trúverðugleikann að gera að þá eins 
og ég segi, maður er náttúrulega búinn að hlusta á svo ótrúlega mikið, að ef þú 
veist að það er einhver að lesa upp texta, það er ekki traustvekjandi og þegar allar 
auglýsingarnar eru teknar í svona runu: þessi er með okkur.. og þessi oooog þessi. 
Þá finnst mér eiginlega bara að þú eigir frekar að sleppa þessu. 

 

Bóas taldi að hlustendur væru líklegri til þess að spóla yfir þær auglýsingar sem 

væru lesnar upp í byrjun í einni runu og lítið sem ekkert persónulegt kæmi frá 

þáttastjórnandanum. Persónuleg reynsla af vörunni var ofarlega í huga Jasonar, Bjarka, 

Gunnars og Stefáns. Nefndu þeir að mikilvægt væri að vera með náttúrulegt flæði til að 
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geta sagt frá vörunni eða þjónustu út frá persónulegri reynslu og áhuga. Gunnar kom inn 

á það að honum þætti einnig mikilvægt að fram kæmi hvar hægt væri að kaupa vöruna 

eða þjónustuna. Auglýsingar sem koma fram í byrjun þátta, og eru oftar en ekki lesnar 

upp af blaði eða auglýsendur einfaldlega taldir upp hver af öðrum, er eitthvað sem Jason, 

Óskar og Bóas, Pétur og Stefán nefndu að væri ekki, að þeirra mati vænlegt til árangurs 

og að þáttastjórnendur ættu að reyna forðast þess háttar útfærslu. Þær auglýsingar væru 

leiðinlegar og  einn þáttastjórnandinn nefndi að þegar hann hlusti sjálfur á hlaðvörp væri 

þetta meira áreiti heldur en einhver auglýsing.  Það væri síðan spurning um hversu margir 

hlustendur hlustuðu á þær auglýsingar, þar sem auðvelt væri að spóla yfir þær eða 

„skippa“ eins og viðmælendur sögðu og fara strax yfir í umræðuefni þáttarins. 

Stefáni finnst erfitt að finna rétta taktinn í auglýsingaflæðinu og sagði frá því að 

búið væri að fara fram og tilbaka og skipta um auglýsingaflæði þrisvar til fjórum sinnum í 

hlaðvarpinu. Athugasemdir hafi komið frá hlustendum og samstarfsaðilum og kvartað hafi 

verið undan framsetningunni. Auglýsendurnir hefðu skoðanir á því hvar auglýsingin væri 

að birtast og voru einhverjir auglýsendur sem vildu til dæmis ekki vera alveg í byrjun 

þáttar. 

 Stefáni finnst í rauninni enginn þáttastjórnandi ná að gera þetta nógu vel og hann 

sjálfur sé þar meðtalinn. Hann talaði um að erfitt væri að gera öllum til geðs og að hann 

væri mest opin fyrir svokölluðum auglýsingahollum í þáttunum, eins og hann orðaði það: 

 

Ég er oft búinn að pæla í því að ég væri bara til í að það væri.. eða podcast appið 
væri bara þannig að það myndi bara stoppa í 30 sekúndur og þar kæmi inn 
auglýsing og það væru bara einhver holl skilur þú.  
 

6.4 Auglýsendur 
Rannsakandi bað hvern og einn viðmælanda að segja frá samskiptum sínum við 

auglýsendur og ferlinu áður en samningar nást og þar til auglýsingin væri komin í loftið. 

Rannsakandi hafði hlustað á hlaðvarpsþætti viðmælenda og valið eina auglýsingu sem 

þáttastjórnendur voru beðnir að lýsa ferlinu í kringum, allt frá því að auglýsendur eða 

þáttastjórnendur hafi samband, samskiptin þeirra á milli og þar til auglýsingin væri komin 

í loftið. 
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Óskar og Bóas, Bjarki, Pétur og Stefán sögðu allir frá því að fyrirspurnir, hvort sem 

þær hafi komið frá þeim sjálfum eða auglýsendunum, hafi í einhverjum tilfellum, komið í 

gegnum kunningsskap. Þeir nefndu til dæmis að annað hvort hafi þeir þekkt til 

auglýsandans eða auglýsandinn þekkt til þeirra. Aðrir sögðust hafa leitað til fyrrum 

atvinnurekanda. Það var því í raun allur gangur á því hvernig þáttastjórnendur sem og 

fyrirtæki höfðu samband og hvernig samstarfið myndaðist. Ísland er lítið land, svo oft eru 

góðar líkur á að einstaklingar hafi tengsl inn í fyrirtæki í landinu eins og Bjarki sagði: 

 

Já, sko þetta er náttúrulega bara svona eins og Ísland er, þá kannaðist ég við 
dóttur eigandans og ég hef samband við hana og spurði hana hvort þetta væri 
eitthvað sem hún hafði áhuga á og hún sá líka þessa tengingu. 

 

Bjarki hafði séð að vörurnar hjá umræddu fyrirtæki samræmdust áherslum 

hlaðvarpsins og kannaðist við stelpu sem var við störf hjá fyrirtækinu og spurðist fyrir um 

hvort hún hefði áhuga á að auglýsa í hlaðvarpinu. Eins og Bjarki kom inn á þá var hún 

sammála því að vörurnar hentuðu umfjöllunarefni hlaðvarpsins og úr varð samstarf þeirra 

á milli. 

Allir þáttastjórnendurnir töluðu um að samskiptin við auglýsendur séu langoftast 

góð og ferlið gangi frekar hratt fyrir sig. Auglýsingar væru yfirleitt komnar í loftið nokkrum 

dögum eftir fyrstu samskipti þáttastjórnenda og auglýsanda. Pétri finnst margir 

auglýsendur hans vera orðnir eins og vinir hans í dag og hann sé í miklum og góðum 

samskiptum við þá.  

Í kjölfarið á umræðunni sem myndaðist í viðtölunum sex var forvitnilegt að fá að 

vita hvort hlaðvörpin væru til og gangandi ef ekki væri fyrir auglýsendur og þeirra 

fjármagn. Hópurinn skiptist þar í rauninni í tvennt, þar sem þrír 

hlaðvarpsþáttastjórnendur þurftu ekki að hugsa sig lengi um og svöruðu játandi um að 

hlaðvarpið væri til þrátt fyrir að engir auglýsendur væru. Stefán var einn þeirra sem 

svaraði játandi og sagði: „Já, eins og staðan er þá höfum við alltaf sagt, ef okkur finnst 

þetta ekki skemmtilegt þá gerum við þetta ekki sko, það er alveg þannig. Okkur hefur 

alltaf fundist þetta, þetta er ótrúlega skemmtilegur vettvangur.“ 
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Jason og Óskar og Bóas voru allir á sama máli um að hlaðvarpið væri til og gangandi þó að 

það væru ekki neinir auglýsendur. Jason nefndi að það hafi aldrei verið hugsunin að græða 

á hlaðvarpinu og það væri frekar áhugamál heldur en hitt. Óskar og Bóas fóru af stað með 

hlaðvarpið staðráðnir í því að gefa út tíu þætti, hvort sem þeir væru með auglýsendur eða 

ekki. Gunnar var í fyrstu ekki alveg viss um að hlaðvarpið yrði lengi gangandi án 

auglýsenda. Þó honum þætti þetta mjög skemmtilegt þá færi vinna í 

hlaðvarpsframleiðsluna. Ef ekki væri fyrir auglýsendur þá væri ekki hægt að leggja jafn 

mikla vinnu í hlaðvarpið, sem myndi skila sér í færri framleiddum þáttum. Bjarki orðaði 

það svo að hann væri ekki alveg viss um að ástríðan fyrir hlaðvarpsframleiðslunni væri svo 

mikil að hann myndi leggja alla vinnuna og tímann sem fer í hlaðvarpið án þess að fá inn 

tekjur. Pétur sagði að hlaðvarpið væri aldrei starfandi án auglýsenda því að það krefðist 

það mikillar vinnu. Sagði hann einnig að nánast allar helgar hans fara í vinnu eða 

undirbúning tengdum hlaðvarpinu. Hann var mjög staðfastur á sínu og sagði: „Það er ekki 

hægt að réttlæta það að vera að gera þetta í einhverju hobby-i þó að eflaust séu einhverjir 

að því. Svarið er algjörlega nei. Þetta hlaðvarp væri aldrei  í gangi nema það væru 

einhverjir peningar í þessu“. 

 

Rannsakanda þykir áhugavert að sjá þessa skiptingu. Skiptinguna má sennilega rekja 

til þess að þeir þáttastjórnendur sem svöruðu strax neitandi líta á hlaðvarpið sitt sem 

atvinnu, en þeir sem svöruðu játandi eru meira að halda úti hlaðvarpi vegna brennandi 

áhuga á efninu og líta því á hlaðvarpsframleiðsluna sem áhugamál.
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7 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn inn í áherslur hlaðvarpsþáttastjórnenda 

þegar kemur að því að velja vörur og/eða þjónustu sem auglýstar eru í þeirra 

hlaðvarpsþáttum. Eins og fram hefur komið eru rannsóknir um hlaðvörp, og nánast allt 

sem viðkemur þeim, af skornum skammti. Það að auglýsa í hlaðvörpum er orðið mjög 

vinsælt meðal fyrirtækja (Adgate,2021) og því tími til kominn að fjölga rannsóknum á 

hlaðvarpsmiðlinum og auglýsingum sem þar heyrast. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að flestir hlaðvarpsþáttastjórnendur sem 

rætt var við leggja áherslu á að auglýsingarnar og auglýsendurnir sem þau velja að vinna 

með henti þeim, þeirra hlaðvarpi og þeirra hlustendum. Í því felst að þáttastjórnendur 

vilja að varan og/eða þjónustan sem auglýst er passi við umfjöllunarefni hlaðvarpsins og 

passi þeim sjálfum, til dæmis að þeir séu sjálfir neytendur eða aðdáendur vörunnar eða 

þjónustunnar sem verið er að auglýsa. Gengið er út frá því að  hlaðvarpshlustendur hafi 

áhuga á umfjöllunarefni hlaðvarpsins og því líkur á því að þeir hafi einnig áhuga á vörum 

eða þjónustu sem auglýst er í hlaðvarpinu, svo lengi sem umfjöllunarefni þáttarins og efni 

auglýsinganna passi saman. Má því segja að mikilvægt sé fyrir hlaðvarpsþáttastjórnendur 

að ígrunda vel valið á markhópi sínum og velja tiltekinn markhóp með eiginleika, 

kauphegðun og fleiri breytur markhópsins í huga . Það er einmitt partur af miðaðri 

markaðssetningu og þá helst markaðshlutun, þar sem markaðinum er skipt upp í hópa út 

frá alls kyns breytum neytenda og markaðsmiðun þar sem sá hópur er ákveðinn sem á að 

reyna að ná til og passar sem best við vöruna eða þjónustuna sem auglýst er (Wood, 

2017). Þáttastjórnendur leggja mismikla áherslu á að varan eða þjónustan henti þeim og 

þeirra hlustendahópi. Skiptust niðurstöðurnar nokkurn veginn í tvennt hvað þetta varðar; 

fjórir viðmælendur voru nokkuð staðfastir á því að auglýsa eingöngu vörur og þjónustu 

sem hentar umfjöllunarefni sínu og það sem þeim líkar. Dæmi var um að þáttastjórnandi 

hafi vikið örlítið út af sporinu hvað þetta varðar, en vegna fjárhagslegra ástæðna 

samþykkti viðkomandi samstarf, þó varan passaði ekki við umfjöllunarefnið. Þá voru þrír 

þáttastjórnendur meðvitaðir um að það væri sennilega áhrifaríkara að hafa vörur og 

þjónustu sem passaði þeim, en þeir voru samt opnir fyrir því að fá inn aðra auglýsendur 
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þó þeir henta ekki umfjöllunarefninu. Þeir hlaðvarpsþáttastjórnendur sem hafa tekið 

samstarfi sem ekki passa, töluðu um að oft geti það reynst þeim erfitt að útfæra 

auglýsinguna í hlaðvarpinu. Erfitt sé að tala um ákveðna þjónustu eða vöru sem þeir hafi 

ekki reynslu af eða áhuga á. 

Þessar niðurstöður eru nokkurn veginn í takt við niðurstöður fyrri rannsókna Jonas 

Timonen (2021), Arokallio og Tuominen (2000) og Belanche o.fl (2021b) þar sem fjallað 

var um íþróttafólk og áhrifavalda og samstarf sem slíkir aðilar taka þátt í. Lykillinn að því 

að auglýsingin sé sem skilvirkust er að vörurnar passi við þann sem dreifir skilaboðunum, 

og því betur sem sá einstaklingur passar við vöruna, því trúverðugara og eftirminnilegra 

verður samstarfið í huga markhópsins. Það má því segja að hlaðvarpsþáttastjórnendur 

falli nokkurn veginn undir sama hatt og íþróttafólk og áhrifavaldar þegar kemur að því að 

velja auglýsendur. Ekki er þó hægt að fullyrða það, því hluti af þeim 

hlaðvarpsþáttastjórnendum sem rætt var við hafa gripið til annarra ráða, og er nokkurn 

veginn hægt að álykta að það sé vegna fjárhagslegra ástæðna. Í grein Hönnu Dísar 

Gestsdóttur og Auðar Hermannsdóttur (2021), sem er ein af fáum rannsóknum sem fjalla 

um auglýsingar í hlaðvörpum, er gripið í sama streng hvað þetta varðar. Komið er inn á 

mikilvægi þess að þáttastjórnendur geri sér einnig grein fyrir sinni sérþekkingu og tryggi 

að ákvörðunin um hvaða auglýsanda og vörur og þjónustu eigi að velja passi við þá 

þekkingu.  

 Þáttastjórnendur voru spurðir að því hvernig auglýsendur væru helst valdir en líkt 

og að framan greinir reyna þeir eftir fremsta megni að velja vörur eða þjónustu sem 

hentar þeim eða passa við umfjöllunarefni þáttarins, sem að öllum líkindum hentar þá 

einnig hlustendum.  

En af hverju verða ákveðnir auglýsendur fyrir valinu? Hlaðvörpin sex höfðu enga 

auglýsendur í upphafi og voru því flest sjálf að sækjast eftir auglýsendum til að byrja með. 

Mikið af því samstarfi sem viðmælendurnir tóku þátt í var komið til vegna kunningsskapar. 

Hlaðvarpsþáttastjórnendur voru þá að setja sig í samband við fólk sem það þekkti til og 

óska eftir samstarfi. Dæmi voru einnig um að auglýsendur hefðu samband því þeir þekktu 

til þáttastjórnenda ákveðins hlaðvarps.  

               Í rannsóknum Lee og Kim (2020) og Jonas Timonen (2021) kom fram að 

trúverðugleiki sé einn mikilvægasti þátturinn þegar kemur að auglýsingum þar sem hægt 

er að auka gildi og styrkja ímynd vara og þjónustu. Einnig er mikilvægt að fyrirtæki hafi 
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svipuð gildi og ímynd og sá sem er styrktur, svo að samstarfið sé sem trúverðugast. Hvað 

hlaðvörp varðar þá voru það Hanna Dís Gestsdóttir og Auður Hermannsdóttir (2021) sem 

komu inn á það í grein sinni að til að hlaðvarpsauglýsingin skili sínu sé mikilvægt að sá sem 

auglýsir sé trúverðugur, áreiðanlegur, hafi ákveðna sérþekkingu og gefi af sér þokka. 

Hlaðvarpsþáttastjórnandinn getur, með því að uppfylla þessa þætti, haft áhrif á 

hlustendur sína sem passar við niðurstöður fyrri rannsókna þegar kemur að áhrifavöldum 

og íþróttafólki. 

Viðmælendum þótti flestum mikilvægast að persónuleg reynsla og áhugi væri til 

staðar þegar vörur og þjónusta væri auglýst í hlaðvörpum, því þá væri auðveldara að tala 

náttúrulega um vöruna. Viðmælendur nefndu einnig að trúverðugleiki og húmor 

þáttastjórnenda væri góður kostur. Nánast allir þáttastjórnendur sem rætt var við voru 

sammála um að auglýsingar sem lesnar væru upp í byrjun þáttar í einni runu væri ekki 

vænlegar til árangurs. Heldur það að hafa auglýsinguna náttúrulega og lifandi sé líklegra 

til að hafa jákvæðari áhrif. Líkt og þátttakendur í rannsókn Sunnevu Eirar Einarsdóttur 

(2021) sögðu hlaðvarpsþáttastjórnendur að líklegra væri að hlustendur myndu spóla yfir 

þær auglýsingar sem væru lesnar upp í runu í byrjun þátta. Þáttastjórnendur 

rannsóknarinnar voru einnig á sama máli og Ritter og Cho (2009) að náttúrulegar 

auglýsingar séu ákjósanlegri og skili betri árangri. Þessi rannsókn leiddi í raun það sama í 

ljós og  rannsókn Markman og Sawyer (2014) þar sem kom fram að fyrir marga 

þáttastjórnendur er hlaðvarpsframleiðsla áhugamál án tekna, aðrir hins vegar treysta á 

tekjur úr auglýsingum og samstarfi. Ljóst er að bæði er hægt að skapa sér atvinnu og tekjur 

með því að halda úti hlaðvarpi sem og að gera þetta vegna ástríðu á ákveðnu 

umfjöllunarefni, hvað svo sem hugurinn girnist. 

Rannsóknin og niðurstöður hennar munu fyrst og fremst vera gagnlegar fyrir 

þáttastjórnendur þegar þeir standa frammi fyrir fyrirspurnum um samstarf og auglýsingar 

frá fyrirtækjum. Sem og þegar þeir sækjast sjálfir eftir samstarfi, þeir gætu orðið meira 

meðvitaðir um hvað þeir vilja og ætla að auglýsa í sínum þáttum og hvað henti þeirra 

hlaðvarpi með tilliti til hlustenda sinna. Eins og fram kom reyndist það erfitt að koma 

ákveðnum auglýsingum inn í hlaðvarpsþáttinn þegar þáttastjórnandi þekkti ekki vöruna 

eða hún passaði ekki við þáttinn, gæti það því verið gott að hafa í huga þegar auglýsendur 

eru valdir. Rannsóknin gæti einnig hjálpað fyrirtækjum sem vilja auglýsa í ákveðnum 

hlaðvörpum og hvernig þau geti á sem bestan hátt nálgast þáttastjórnendur til að ná sem 
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bestum árangri með auglýsingar sínar. Út frá þessari rannsókn er hægt að segja að líklegra 

sé að auglýsingin næði til rétta markhópsins ef ákveðið væri að auglýsa í hlaðvarpi sem 

tengist vöru eða þjónustu fyrirtækisins á einhvern hátt. Áhrifaríkt gæti einnig verið að 

leyfa þáttastjórnendum að prófa vöruna eða þjónustuna áður en ákveðið er að auglýsa í 

hlaðvarpinu til að þáttastjórnendur þekki betur inn á vöruna og geti deilt jákvæðri reynslu 

til hlustenda.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru helst þær að einungis var rætt við 

hlaðvarpsþáttastjórnendur sex íslenskra hlaðvarpa og því ekki hægt að alhæfa að allir 

þáttastjórnendur séu á sama máli er varðar áherslur á auglýsingum í hlaðvörpum. 

Rannsakandi hefur einnig hlustað á öll þau hlaðvörp sem rætt er um í rannsókninni og 

gæti það haft áhrif á vali á viðmælendum. Hvað varðar frekari rannsóknir þá eru margir 

spennandi möguleikar til staðar tengdir hlaðvörpum, hlaðvarpsþáttastjórnendum, 

hlustendum og hlaðvarpsauglýsingum þar sem lítið hefur verið rannsakað í þeim fræðum 

eins og fram hefur komið. Þáttastjórnendur sem rætt var við í þessari rannsókn höfðu öll 

sterkar skoðanir á framsetningu auglýsinga í hlaðvörpum og ekki voru allir sammála um 

hvað það sé sem hentar best. Ánægjulegt væri ef að rannsókn sem þessi kveikti áhuga hjá 

fleirum til að rannsaka hlaðvarpsmiðilinn sem er á mikilli uppleið. Áhugavert væri til 

dæmis að sjá frekari rannsóknir á upplifun hlustenda á mismunandi framsetningu 

auglýsinga í hlaðvörpum. 
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Viðauki A 

Sæl/Sæll X 

 

Þorgerður Anna heiti ég og er nemi í verkefnastjórnun við Háskóla Íslands, sem stendur 

er ég að vinna að meistararannsókn minni. 

Í rannsókninni er ég að kanna hvernig hlaðvarpsþáttastjórnendur ákveða og velja 

samstarfsaðila og /eða auglýsendur í hlaðvörp sín. 

 

Mér þætti afar áhugavert að fá að taka viðtal við þig og það gæti nýst mér vel í 

rannsókninni. Hlaðvarp þitt er mjög áhugavert og yrði afar verðmætt rannsókn minni ef 

þú sérð þér fært að leyfa mér að heyra frá hvernig staðið er að þessum málum í tengslum 

við þitt hlaðvarp. 

Mjög lítið hefur verið rannsakað á þessu sviði og er ég með þessari rannsókn að bæta 

mikilvægum og gagnlegum upplýsingum við þennan fræðibanka. Ég er mjög vongóð á að 

rannsókn sem þessi og niðurstöður hennar séu gagnlegar þáttastjórnendum þegar þeir 

standa frammi fyrir fyrirspurnum um samstarf og auglýsingar sem og þegar þeir vilja 

sækjast eftir ákveðnu samstarfi með tilliti til hlustenda sinna. 

 

Viðtalið yrði sennilega á bilinu 40-60 mínútur, fullum trúnaði verður gætt og ekki verður 

hægt að persónugreina viðmælendur né þeirra hlaðvörp. Hinsvegar þyrfti ég að fá að taka 

hljóðupptöku af viðtalinu til að geta unnið úr því. 

 

Ef þú hefur tíma og áhuga á að taka þátt í rannsókninni gætum við fundið stað og stund 

til að hittast á næstu dögum. 

 

Hlakka til að heyra frá þér,  

Bestu kveðjur, 

Þorgerður Anna Atladóttir 
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Viðauki B 

Viðtalsrammi 

Gætirðu sagt mér hvenær hlaðvarpið hóf göngu sína og hvernig hugmyndin um þetta 
tiltekna hlaðvarp kom upp? 
 
Segðu mér aðeins frá því þegar þú byrjar með hlaðvarpið, voru einhverjir styrktaraðilar 
með frá byrjun? 
Ef já –  
hverjir voru styrktaraðilar? af hverju þeir? Hvernig kom það til? 
Hverjir bættust við? Hvernig gerðist það?  
Hver hefur frumkvæðið ? Af hverju voru þessir styrktaraðilar valdir/samþykktir? 
Hvernig hefur þetta þróast fram til dagsins í dag? Hefur ferlið eða áherslur breyst? 
Hefðirðu viljað gera eitthvað öðruvísi varðandi val á styrktaraðilum? Af hverju? 
Ef nei- 
Hvenær kom fyrsti styrktaraðilinn inn? Hvernig kom það til? Hver hafði frumkvæðið? Af 
hverju voru þessir styrktaraðilar valdir/samþykktir? 
Hvernig hefur þetta þróast fram til dagsins í dag? Hefur ferlið eða áherslur breyst? 
Hefðirðu viljað gera eitthvað öðruvísi varðandi val á styrktaraðilum? Af hverju? 
 
Sækist þú eftir samstarfi? / Eru ákveðnar vörur sem þú sækist eftir að auglýsa? 
Ef já, geturðu sagt mér hvernig þú nálgaðist fyrirtæki ? 
 
Hefur þú frjálsar hendur þegar kemur að framsetningu auglýsinga í hlaðvarpinu? 
 
Að þínu mati, hverju þarf helst að huga að þegar vörur eða þjónusta er auglýst í 
hlaðvörðum? 
 
Í hlaðvarpinu er nú verið að auglýsa X, gætir þú sagt mér aðeins frá því hvernig það 
samstarf byrjaði og hverskonar samskipti áttu sér stað milli ykkar frá fyrstu samskiptum 
þar til fyrsta auglýsingin frá þeim var sett fram í hlaðvarpinu. 
 
Væri hlaðvarpið til og gangandi ef þú værir ekki með neitt samstarfi? 
 
Hvernig finnst þér fyrirtæki vera að taka í hlaðvarpsauglýsingar? 
 
 
Gætirðu sagt mér hver þín framtíðarsýn er varðandi hlaðvarpið þitt ? sérðu fram á að 
halda þessu áfram í einhvern tíma? 


