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Útdráttur 

Það að setja nýtt flugfélag á laggirnar á Íslandi þar sem búa rúmlega 319 þúsund 

manneskjur, getur reynst torsótt. Flugfélagið WOW air kom inn á flugmarkaðinn sem 

þriðja íslenska flugfélagið, fyrir á flugmarkaðinum voru Icelandair og Iceland Express. 

WOW air var stofnað í lok ársins 2011 og flaug sína fyrstu ferð 31. maí 2012. Var því 

viðbúið að samkeppni á flugi til og frá Íslandi myndi aukast til muna.  

Viðfangsefni verkefnisins er að fjalla um viðskiptahugmynd WOW air, yfirtöku WOW 

air á Iceland Express, hvaða flugfélag er efst í huga neytenda, fyrir hvað WOW air 

stendur í huga neytenda, hvernig WOW air aðgreinir sig á markaði og hverjir eru helstu 

samkeppnisaðilar WOW air á flugmarkaðinum, sé tekið mið af flugi til og frá Íslandi á tvo 

vinsælustu áfangastaði þ.e. Kaupmannahöfn og London.  

Framkvæmd var rannsókn með megindlegri aðferðafræði, þar sem 

spurningakannanir voru lagðar fyrir. Þátttakendur valdir með þægindaúrtaki. 

Helstu niðurstöður rannsókna voru að WOW air hefur sérstöðu á markaði telst vera 

litríkt, frekar ódýrt og skemmtilegt í hugum neytenda. Samhljómur er því í niðurstöðum 

rannsókna og því sem starfsmenn WOW air telja flugfélagið standa fyrir í hugum 

neytenda. Hvað samkeppnisaðila WOW air á flugmarkaðinum varðar þá kom ekki skýrt 

fram neinn einn samkeppnisaðili frekar en annar. 

 WOW air þarf að byggja upp traust hjá neytendum, þeir koma ekki vel út hvað 

traustið varðar, þar sem traust er mjög mikilvægt í flugiðnaðinum. WOW air hefur enn 

mikla sérstöðu á markaði og ætti því að nýta sér hana betur, ein hugmynd væri að þeir 

myndu fella niður töskugjaldið sem þeir eru með í öðru þrepi þegar keypt er flug með 

þeim á netinu, í stað þess að bjóða afslátt ef neytendur eru ekki að fljúga með 

ferðatösku í loka þrepi bókunnar, tel að sú nýbreytni myndi vekja mikla lukku hjá þeim 

sem eru að ferðast. Jafnvel þó svo að töskugjaldið sé nýtilkomið hjá þeim, þá virðist það 

ekki fá góðann hljómgrunn hjá íslenskum netyendum.  
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1  Inngangur  

Í lok ársins 2011 hófst alvöru samkeppni á milli íslenskra lággjalda flugfélaga sem voru 

að bjóða ódýr flugfargjöld til og frá Íslandi. Fyrir þann tíma hafði verið samkeppni milli 

Icelandair og Iceland Express, jafnvel þó að Easy Jet hefði einnig á sama tíma verið að 

bjóða ódýr fargjöld til og frá Íslandi. Nú voru íslensku flugfélögin orðin þrjú að berjast 

um neytendur sem ætluðu að fljúga til og frá Íslandi. Nýja flugfélagið sem stofnað var 

23. nóvember 2011 hlaut nafnið WOW air og hóf strax að bjóða upp á ódýr fargjöld til 

Kaupmannahafnar og London. Þann sama dag hóf WOW air sölu á flugmiðum jafnvel þó 

svo að jómfrúarferð þeirra hafi ekki verið farin fyrr en 31. maí 2012. Við stofnun WOW 

air myndaðist ný og spennandi samkeppni á flugmarkaðinum á Íslandi. Í lok ársins 2011 

voru þrjú íslensk flugfélög að bjóða upp á flug til og frá Íslandi, lággjalda flugfélögin tvö, 

WOW air og Iceland Express og svo Icelandair. Strax í upphafi var mikið um tilboð frá 

lággjalda flugfélögunum tveim og þá helst á sömu áfangastaðina þ.e.a.s. fyrst og fremst 

Kaupmannahöfn og London. Hér á landi fór því að myndast alvöru samkeppni á flugverði 

á þessa tvo áfangastaði. Til gamans má geta þess að hægt er að komast á vel flesta 

áfangastaði hvar sem er í heiminum út frá þessum tveimur höfuðborgum og eru þeir því 

vinsælir áfangastaðir ferðamanna.  

Flugmarkaðurinn á Íslandi er mjög áhugaverður og ekki minnkaði áhuginn á honum í 

huga margra neytenda þegar WOW air yfirtók rekstur Iceland Express þann 23. október 

síðastliðinn. WOW air sá til þess að allir viðskiptavinir sem keypt höfðu flug með Iceland 

Express og voru staddir fjarri heimahögum sínum kæmust heim, nokkuð sem félagið 

hefði ekki þurft að gera. Fyrir vikið hlaut WOW air jákvæða umfjöllun strax í upphafi. 

Áhugavert er að skoða flugmarkaðinn á Íslandi sem heild og sjá hverjir eru í 

samkeppni í flugi til og frá Íslandi á haustmánuðum ársins 2012. Samt sem áður var verið 

að einblína fyrst og fremst á flug til tveggja vinsælustu áfangastaðanna 

Kaupmannahafnar og London. Forvitnilegt er að kanna hvort að neytendur séu upplýstir 

um að það eru fleiri flugfélög sem fljúga til og frá Íslandi, eða hvort neytendur séu fastir í 

því á haustmánuðum ársins 2012 séu það aðeins Icelandair og WOW air sem eru að 

keppa á þessum markað. 



 

10 

Athyglisvert er að skoða hvaða flugfélag kemur fyrst upp í huga neytenda. 

Forvitnilegt er að sjá hvort enn séu til neytendur sem nefna flugfélagið Iceland Express 

sem fyrsta valkost. Það gæti haft áhrif á svör einhverra að enn eru einhver fyrirtæki með 

samninga á flugi til og frá Íslandi við Icelandair, sem dæmi mætti nefna íslenska ríkið og 

Skipti hf., þar sem starfsmenn þeirra eru kannski eingöngu að fljúga með Icelandair til og 

frá Íslandi, er því eðlilegt að Icelandair komi fyrst upp í huga þessara neytenda.  

Ætli almenningur líti svo á að það sé samkeppni milli Icelandair og WOW air? 

Einhverjir fljúga eingöngu með Icelandair og hafa gert það frá því þeir byrjuðu að ferðast 

til og frá Íslandi, aðrir eru meira leitandi hver býður best, með hverjum fá þeir besta 

verðið og eru jafnvel tilbúnir til að fljúga með einu flugfélagi frá Íslandi og öðru flugfélagi 

heim.  

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár:  

 1. Hvaða flugfélag er efst í huga íslenskra neytenda?  

 2. Hver er helsti samkeppnisaðili WOW air ?  

 3. Hvernig aðgreinir WOW air sig frá hinum flugfélögunum á markaðinum?  

Til að fá niðurstöður við fyrrnefndum rannsóknarspurningum voru sendir út 

spurningarlistar og unnið út frá þeim.  
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1.1 WOW air 

Skúli Mogensen fjárfestir, tilkynnti um stofnun nýs lággjaldaflugfélags í október 2011 og 

mánuði síðar var WOW air formlega kynnt til sögunnar. Félagið ætlaði að bjóða upp á 

áætlunarflug á sjö áfangastaði frá og með vorinu 2012.  

„WOW air er á leiðinni í loftið. Við erum nýtt og ferskt flugfélag og ætlum 
okkur að koma ánægðum flugfarþegum frá einum stað til annars, með gott 
verð, framúrskarandi þjónustu og öryggi að leiðarljósi.“ 

Þessu póstar WOW air TV inn þann 8. mars 2012 (TV, 2012). WOW air var nýtt, 

spennandi og skemmtilegt flugfélag, á stöðugri hreyfingu. Félagið ætlaði að hugsa 

hlutina öðruvísi, framkvæma þá öðruvísi og segja þá öðruvísi.  

Þann 23. nóvember 2011 opnaði WOW air vefurinn og sama dag seldi flugfélagið 

jafnframt sinn fyrsta flugmiða. Hér mætti segja að upphafið að verðstríði á íslenskum 

flugmarkaði hafi hafist. Þegar rætt var við Skúla Mogensen um það fyrir hvað WOW 

stæði, þá tók hann svo til orða að WOW væri bara WOW, Ísland væri WOW, svo væri 

ekki verra ef logóinu sjá mynd 1, væri snúið við stæði MOM og að það vildu allir vera hjá 

mömmu sinni („Allt að 70 störf hjá WOW“, 2011). 

 

 

Mynd 1. WOW air vörumerkið 
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Jómfrúarferð flugfélagsins WOW air var farin þann 31. maí 2012. WOW air hóf 

formlegt áætlunarflug til þrettán áfangastaða í Evrópu sunnudaginn 3. júní 2012.  

Þá störfuðu um áttatíu starfsmenn hjá félaginu og átti eftir að ráða fleiri samkvæmt 

tilkynningu frá WOW air („WOW air að byrjar að fljúga“, 2012). Samkeppnin á íslenskum 

flugmarkaði hófst þó um leið og WOW air setti vefsíðu sína í loftið og hóf sölu á 

flugfargjöldum til og frá Íslandi, það mætti því segja að félagið hafi komið inn á 

markaðinn í nóvember 2011 þó svo að fyrsta flugið hafi ekki verið fyrr en rúmum 7 

mánuðum síðar.  

Fyrr á árinu sakaði WOW air, forsvarsmenn Iceland Express um að hlera samtöl á 

tetrarás sem félagið notaðist við á Keflavíkurflugvelli („WOW kaupir rekstur IE“, 2012).  

Það mætti segja að það hafi verið ásakanir fram og tilbaka milli WOW air og Iceland 

Express frá stofnun þess fyrrnefnda. Samkeppnin á flugmarkaðinum á Íslandi jókst til 

muna við stofnun WOW air. Matthías Imsland fyrrverandi framkvæmdarstjóri Iceland 

Express var síðan ráðinn rekstrarstjóri hjá WOW air. Jafnframt átti Matthías 5% hlut í 

fyrirtækinu („Matthías Imsland rekstrarstjóri“, 2012).   

Þann 29. ágúst 2012 tók Skúli Mogensen við forstjórastarfi WOW air en þá hætti 

Baldur Baldursson sem gegnt hafði stöðu forstjóra WOW air frá stofnun félagsins. Á 

sama tíma jók flugfélagið hlutafé sitt um 500 milljónir, en það var fjárfestingafélag Skúla 

Mogensen, Títan, sem er skráð fyrir aukningunni („Skúli Mogensen verður forstjóri“, 

2012).  

Skúli Mogensen forstjóri WOW air lét þau orð falla við Viðskiptablaðið eftir kaupin á 

Iceland Express að það væri ekkert launungarmál að rekstur beggja félaga árið 2012 

hefði verið þungur það hefði verið eðlilegt í tilfelli WOW air enda nýlegt félag. Skúli 

sagðist tilbúinn að leggja verulegt fjármagn í félagið meðan á uppbyggingu þess stendur, 

hann sér mikla hagræðingu í sameiningunni þar sem stærðin skiptir verulega máli. Jók 

hann hlutafé WOW air um 500 milljón í lok ágúst 2012, en sagðist eiga enn eitthvað smá 

eftir í hægri rassvasanum til að verja í áframhaldandi flugrekstur („Viðtal við Skúla 

Mogensen“, 2012). Samkvæmt Felix Gylfasyni starfsmanni WOW air þá er Skúli 

Mogensen hugsuðurinn á bakvið WOW air og fyrir hvað flugfélagið stendur.   
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1.2 Viðskiptahugmynd WOW air 

Felix Gylfason, verkefnastjóri markaðssviðs WOW air, segir að það sé til fyrirmynd af 

viðskiptahugmyndinni sem WOW air vinnur eftir, en það er Southwest Airlines sem er 

að vinna eftir sambærilegri hugmynd. Hugmyndin kom frá Skúla Mogensen stofnanda, 

eiganda og forstjóra WOW air. Skúli leggur mikið uppúr því að „work hard, play hard“. 

Léttleiki er allsráðandi á skrifstofunni, tónlist í gangi og leiktæki í kjallaranum til að stytta 

starfsmönnunum stundir og „brain storma“ um allt sem gert er hjá WOW air, alveg frá 

töskumerkimiðum og uppúr. Lagt er upp með það að bjóða lægsta verðið á flugi til og 

frá Íslandi með bros á vör, það er mottó WOW air (Felix Gylfason, munnleg heimild, 27. 

nóvember 2012). 

WOW air vill bjóða uppá lægsta verðið á flugi til og frá Íslandi, en samt með þeim 

formerkjum að það bitni ekki á þjónustunni um borð. Um borð er boðið upp á mat, 

fríhöfn (e. Duty free) og léttleika. Klæðnaður flugliðanna er hugsaður aftur í gamla 

tímann. Flugliðar og flugmenn eru sóttir heim og alltaf keyrðir í höfuðstöðvar WOW air 

fyrir flug. Áhöfnin gengur alltaf saman um borð í flugvélina. Allt um borð í flugvélum 

WOW air er merkt með texta og skemmtileg heitum, allt frá ælupokum að speglunum 

inn á snyrtingunni. Viðskipahugmynd WOW air og það sem hún stendur fyrir er að það á 

að vera léttleiki í fyrirrúmi, hvert sem viðskiptavinurinn snýr sér hjá WOW á að vera 

gaman að sögn Felix. WOW air vill standa fyrir skemmtilegheit, lágt verð, samstöðu og 

að léttleikinn sé alls ráðandi.  

Við yfirtökuna á Iceland Express sem átti sér stað í október mánuði 2012 var séð til 

þess að léttleikinn yrði áfram alls ráðandi og að viðskiptavinir beggja flugfélaga yrðu sem 

minnst fyrir skakkaföllum. 

Guðmundur Arnar Guðmundsson, framkvæmdarstjóri markaðssviðs WOW air, sagði 

að WOW air hefði talið í upphafi að markhópur þeirra yrði ungt fólk, fólk á aldrinum 18 – 

30 ára, neytendur sem eru að leita eftir ódýrasta verðinu á flugi. Markaðsherferðin var 

því miðuð að þessum markhópi. Í sjónvarpsauglýsingu þeirra sem birt var áður en 

flugfélagið fór í loftið, mátti heyra Top Gun lagið í undirspili, í aðalhlutverkum voru ungir 

leðurklæddir flugmenn umkringdir ungum flugfreyjum. Missionið var að vera 

eftirminnilegir og skapa umræðu erlendis. WOW air vill standa fyrir ferskleika, léttleika 
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og lágt verð, virðast þessir eiginleikar þó höfða til mun breiðari markhóps (Guðmundur 

Arnar Guðmundsson, munnleg heimild, 12. september 2012). 

Viðskiptahugmyndin lýsir sér í því hvað fyrirtækið vill gera og hvaða gildi þau vilja 

standa fyrir. Viðskiptahugmyndin er ein af frumskilyrðum sem fyrirtæki þarf að hafa, 

það getur jafnframt vísað í viðskiptaáætlun, viðskiptamódel eða ásýnd. Þetta varðar 

einstakt virði fyrirtækisins, virði sem þeir vilja standa fyrir, standa frammi fyrir og sýna 

að þeir geta staðið við. Það felur í sér verðmæti, virði og tekjur.   

1.3 Yfirtakan á Iceland Express 

Iceland Express var stofnað í janúar 2003 en jómfrúarferð þeirra var farin þann 27. 

febrúar 2003. Segja mætti að Iceland Express og WOW air hafi einblínt á svipaðan 

markhóp, viðskiptavini sem vildu fljúga á lægra verði og þá einna helst til 

höfuðborganna London og Kaupmannahafnar. Flugfélögin tvö voru að fljúga flestar sínar 

ferðir á þessa tvo áfangastaði. Barist var um viðskiptavini, mætti segja að viðskiptavinir 

þeirra hafi verið að leita af hagkvæmasta verðinu til að fljúga til og frá Íslandi á þessa tvo 

vinsælustu áfangastaði.   

Þann 23. október 2012 keypti fjárfestirinn Skúli Mogensen flugrekstur og áætlanaflug 

Iceland Express og var það fært undir flugfélag hans WOW air („WOW kaupir rekstur 

Iceland Express“, 2012). Það sem WOW air fékk við kaupin var leiðakerfi, vörumerki og 

viðskiptavild Iceland Express. Viðskiptin voru þó háð Samkeppniseftirlitinu. Í einni svipan 

hvarf svo að segja Iceland Express út af markaði og eftir stóð WOW air sem eina íslenska 

lággjalda flugfélagið. 

WOW air yfirtók rekstur Iceland Express, en fyrir yfirtökuna í október 2012 höfðu þó 

bæði flugfélögin WOW air og Iceland Express fækkað fjölda flugferða til og frá Íslandi á 

tvo vinsælustu áfangastaðina það er að segja Kaupmannahöfn og London. Þrátt fyrir það 

kom samruni þessara tveggja íslensku lággjalda flugfélaga almenningi á óvart. Iceland 

Express, virtist hafa orðið undir í samkeppninni, baráttunni á markaðinum, eftir stóð 

WOW air. Því miður fékk starfsfólk Iceland Express reisupassann þar sem ekki var þörf 

fyrir allt starfsfólk beggja flugfélaganna eftir yfirtökuna.  

Áhugavert verður að fylgjast með stöðunni á flugmarkaðinum hérlendis þegar WOW 

air hefur yfirtekið allan rekstur Iceland Express. Eftir standa WOW air og Icelandair af 

íslensku flugfélögunum, en reglubundin samkeppni verður samt sem áður áfram við 



 

15 

Easy Jet og Norwegian sem fljúga hingað til lands. Spurning er hvort að Easy Jet og 

Norwegian muni sjá tækifæri á íslenskum flugmarkaði eftir yfirtöku WOW air á Iceland 

Express? Undanfarið ár hafa þó fleiri flugfélög verið að bjóða flug til og frá Íslandi yfir 

sumartímann, þar sem sumarið er mun vinsælli ferðamannatími en haustmánuðirnir, en 

í ritgerð þessari er eingöngu verið að skoða flug til og frá Íslandi á haustmánuðum 2012. 
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2 Samkeppnismarkaðurinn 

Samkeppni er lykilhugtak í viðskiptafræði. Hugtakið samkeppni er hins vegar ekki einfalt 

og ekki eru allir sammála um við hvað við er átt þegar talað er um samkeppni. Algengt er 

að tala um samkeppni sem jákvætt fyrirbæri, að samkeppnin sé af hinu góða og því 

segjast fyrirtæki gjarnan fagna allri samkeppni. Hefðbundið er að skilgreina samkeppni 

út frá atvinnugreininni sem fyrirtækið starfar í (e. Industry point of view) en þá eru þau 

fyrirtæki í samkeppni sem bjóða upp á samskonar vöru eða þjónustu (Kotler, Armstrong, 

Saunders og Wong , 2001; Þórhallur Guðlaugsson, 2011). 

Um þessar mundir standa fyrirtæki frammi fyrir meiri samkeppni en hefur verið í 

áratugi. Allt bendir til þess að samkeppin muni aukast. Því má segja að lykilinn að því að 

eignast langtíma viðskiptavin sé að skilja þarfir hans og kauphegðun betur en 

samkeppnisaðilarnir gera (Þórhallur Guðlaugsson, 1997). Á flugmarkaðinum á Íslandi 

haustið 2012 er að finna fleiri flugfélög en íslensku flugfélögin tvö, Icelandair og WOW 

air. Séu skoðuð flug frá Íslandi til Kaupmannahafnar og London þá koma upp flugfélögin 

Icelandair, SAS, Nowegian, Finnair, Easy Jet og British Airways sem myndu þá flokkast 

undir það að vera samkeppnisaðilar WOW air á þessum flugleiðum. Þá er gengið út frá 

því að fyrirtæki sem fullnægja samskonar þörfum séu í samkeppni (Andreasen og Kotler, 

2003). Það eru fleiri flugfélög að berjast á markaðinum um neytendur sem þurfa að 

komast til og frá Íslandi á meðal annars þessa tvo áfangastaði. En hversu meðvitaðir eru 

neytendur um það, að það eru nokkur flugfélög sem eru að bjóða upp á flug til og frá 

Íslandi til Kaupmannahafnar og London? Eru neytendur enn fastir í þeirri hugsun að þeir 

telji að eingöngu íslensk flugfélög geti komið þeim til og frá Íslandi?  

Aukin samkeppni og breytileiki í starfsumhverfinu kallar á sterka forystu í 

fyrirtækjum. Það þarf að vera sterkt orðspor sem og sterkur stjórnandi í þessum iðnaði 

sem og öðrum. Forstjóri WOW air, Skúli Mogensen, hefur verið mjög áberandi í hinum 

íslensku fjölmiðlum, eins hefur hann verið mjög áberandi í íslensku viðskiptalífi. Skúli 

Mogensen, forstjóri WOW air situr jafnframt í stjórn nokkurra stórra íslenskra fyrirtækja 

og fjárfestingafélagið Títan sem er í eigu Skúla er mjög virkt í íslensku efnahagslífi.  
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Samkeppnisyfirburðir eru fyrst og fremst styrkur fyrirtækisins umfram 

samkeppnisaðila. Staðfærslan er hins vegar skynjun markaðarins á vörum fyrirtækisins. 

Þannig getur fyrirtækið framleitt fleiri en eina vöru án þess að þær hafi sömu staðfærslu 

(ímynd) í hugum neytenda (Þórhallur Guðlaugsson, 2000a). Það ferli sem felur í sér að 

helstu samkeppnisaðilar eru skilgreindir, hver séu markmið þeirra og stefna, styrkur og 

veikleiki og með hvaða hætti þeir bregðast við áreiti. Að endingu er tekin ákvörðun um 

hvaða samkeppnisaðila á að herja á og hvaða samkeppnisaðila beri að forðast, sjá mynd 

2. 

 

 
 

Mynd 2. Sex skref við greiningu samkeppnisaðila  

 

Helstu samkeppnisaðilar WOW air í dag eru önnur lággjalda flugfélög sem fljúga til og 

frá Íslandi, í þessari BS ritgerð mun eingöngu verða fjallað um þau flugfélög sem eru að 

fljúga til Íslands á haustmánuðum ársins 2012, einnig mun ritgerðin eingöngu afmarkast 

við tvo vinsælustu áfangastaðina sem eru Kaupmannahöfn og London. Sé skoðað flug til 

Kaupmannahafnar frá Íslandi þá eru það Icelandair, Norwegian, SAS og Finnair sem eru 

að fljúga þangað ásamt WOW air. SAS og Finnair eru í flest öllum tilfellum að nýta sæti 

um borð í vélum Icelandair, en þrátt fyrir það er ekki sama verð á fluginu. Norwegian er 

ekki með beint flug til Íslands nema í gegnum Osló, það félag er því heldur ekki með 

beint flug hingað. Þá er þetta spurning um ef fljúga á til Kaupmannahafnar og heim aftur 

hvort neytendur óski eftir beinu flugi eða eru sáttir við millilendingar, en því fylgir 

undantekningalaust aukinn kostnaður fyrir neytendur. Ef miða á við sambærileg flug til 

Kaupmannahafnar frá Íslandi, þá yrði að miða við beint flug, samkeppnin á leiðinni til 
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Kaupmannahafnar væri því við Icelandair og SAS, sem þó er að kaupa sæti af Icelandair, 

sé miðað við beint flug á áfangastað, það er án millilendingar.  

Varðandi flugið til London þá eru samkeppnisaðilar WOW air, Icelandair og Easy Jet 

sem eru með beint flug, aðrir eru að bjóða upp á flug og þá með millilendingum á 

leiðinni og þá ofast flogið í gegnum Kaupmannahöfn á leiðinni út. Helstu 

samkeppnisaðilar eru því Icelandair og Easy Jet á beinu flugi til London.  

Samkvæmt upplýsingum vefsíðunnar turisti.is þá er flugfélagið WOW air að bjóða 

upp á ódýrasta flugið á báða áðurnefndu áfangastaði, þetta er niðurstaðan úr könnun 

sem gerð var þann 26. nóvember 2012 miðað við að flogið yrði á áðurnefnda 

áfangastaði um miðjan febrúar 2013, en vefsíðan turisti.is hefur verið að fygljast með 

verðþróun á fargjaldi til London og Kaupmannahafnar síðan vorið 2012, eftir að 

lággjalda flugfélagið Easy Jet hóf flug til Íslands („WOW ódýrast en Easy Jet langdýrast“, 

2012). Það mætti því segja að eins og staðan er núna haustið 2012 þá hefur Easy Jet 

lággjalda flugfélagið ekki náð að bjóða betra verð en þau lággjalda flugfélög sem fyrir 

eru á markaði.  

Ferðavefurinn Dohop.is gerði könnun á flugfargjöldum til vinsælla áfangastaða 

Íslendinga. Könnunin var fyrst gerð 15. nóvember 2012 en aftur þann 3. desember 2012. 

Á því tímabili sem könnunin náði yfir voru aðeins þrír áfangastaðir í beinu flugi frá 

Íslandi það voru Kaupmannahöfn, London og Osló, samanburð á fargjöldum þeirra má 

sjá á mynd 3. 



 

19 

 

Mynd 3. Verðkönnun Dohop á flug til og frá Íslandi (Davíð Gunnarsson, 2012) 

 

Tvö félög fljúga til Kaupmannahafnar á tímabilinu, Icelandair og WOW air, en hið 

síðarnefnda býður talsvert lægra verð. Til London er hægt að fara með Easy Jet auk 

Icelandair og WOW air, en þar er WOW air aftur lægst þó ekki muni jafnmiklu. Þrjú félög 

fljúga til Osló, Icelandair, Norwegian og SAS, en þar hefur SAS vinninginn að þessu sinni 

þó Norwegian hafi boðið umtalsvert lægra verð í fyrri mælingu þann 15. nóvember 2012 

(Davíð Gunnarsson, 2012). 

Áhugvert er að sjá hvort að niðurstöður úr rannsóknum tengdri BS ritgerð þessari 

komi fram með hver er helsti samkeppnisaðili WOW air. Eins og sést vel á mynd 3 þá er 

ekki mikill verðmunur á flugunum þótt að munurinn sé einhver.  

Guðmundur Arnar Guðmundsson, framkvæmdarstjóri markaðssviðs WOW air, talaði 

um tvo samkeppnisaðila WOW air  á markaði, væri annar þeirra dýr en hinn haltur 

(Guðmundur Arnar Guðmundsson, munnleg heimild, 12. september 2012). 
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3 Aðferðafræðin 

Aðferðafræðin í BS ritgerð þessari verða nokkrar. Fyrst ber að nefna „efst í huga“ (e. Top 

of mind) þar sem sett verður fram spurningakönnun og neytendur spurðir „hvaða 

flugfélag kemur fyrst í huga þinn?“ Út frá niðurstöðunum úr spurningarkönnun þessari 

er vert að sjá hvaða flugfélag er efst í huga íslenskra neytenda. Þetta yrði opin spurning, 

engir valmöguleikar þar sem þeir geta oft haft áhrif á huga fólks. Samhliða þessari 

spurningu yrði sett fram spurningin „hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga þinn 

þegar þú heyrir WOW air flugfélagið nefnt“? Niðurstöðum úr seinni spurningunni væri 

hægt að stilla upp í svo kallað „hugarkort“ (e. Mental map). Út frá þessum svörum sem 

og í samráði við starfsmenn WOW air yrði hægt að setja saman hvaða eiginleikar 

(ímyndaþættir) fólk tengir við flugfélagið WOW air og setja í kjölfarið af stað forkönnun. 

Niðurstöður úr forkönnunni yrðu síðan nýttar í spurningarlista með bakgrunns 

spurningum  með vörukort (e. Perceptual mapping) í huga. Út frá vörukortinu væri svo 

hægt að lesa hvar á markaði WOW air væri staðsett og þá í samanburði við önnur 

flugfélög sem eru að fljúga til og frá Íslandi á haustmánuðum ársins 2012.  Þar sem 

hlutirnir gerast frekar hratt í flugiðnaðinum, er best að miða eingöngu við flug til og frá 

Íslandi haustið 2012.  

Kannanirnar sem hér að framan eru nefndar verða allar byggðar á þægindaúrtaki og 

megindlegri aðferð beitt í spurningalistunum. Megindlega aðferð er tölfræðileg greining 

þar sem spurningarlisti með sömu spurningum er lagður fyrir tiltekinn hóp fólks og felur 

í sér greiningu á tölfræðilegum gögnum. Markmiðið er að mæla rannsóknarefnið af eins 

mikilli nákvæmni og hægt er. (Hermann Óskarsson, 2000). 

3.1 Efst í huga (e. Top of mind) 

Hvaða flugfélag kemur fyrst í huga (e. Top of mind) neytenda á Íslandi? Til að kanna 

hvaða flugfélag er efst í huga neytenda sem eru að fljúga til og frá Íslandi yrði sett fram 

könnun þar sem fyrsta spurningin yrði „hvaða flugfélag kemur fyrst í huga þinn?“  

Markmiðið er að vörumerkið hafi sterka, jákvæða og einstaka stöðu í huga 

viðskiptavinarins. Sterka (e. Top of mind), jákvæða (tryggja að vörumerkið tengist 
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einhverju jákvæðu, einnig að það tengist þörfum neytenda t.d. lágt verð) og einstaka 

(alveg skýrt hvaða markaðurinn telur aðgreina okkur frá öðrum aðilum á markaði POD) 

(Keller, 2001). 

Framleiðendur keppast við að byggja upp vörumerkjavirði, þar sem slíkt vörumerki 

gefur af sér meiri tekjur. Ef viðskiptavinur trúir því að vara eða þjónusta uppfylli þarfir 

hans betur en önnur vara, þá er hann líklegri til þess að kaupa. Til þess þarf vitund og 

kunnugleiki að vera til staðar og vörumerkið að hafa sterka, jákvæða og einstaka 

tengingu í huga/minni viðskiptavinarins (Keller, 2001). 

3.2 Hugarkort (e. Mental map) 

Hugarkort (e. Mental map) er sjónræn framsetning á mismunandi hugsun, tilfinningu 

sem tengjast vörumerkinu í hugum viðskiptavina þeirra (Keller, Apéria og Gregson, 

2012). Hugarkort er sett fram til að kanna eiginleika fyrirtækis eða vörumerkis eins og 

sést á mynd 4. 

Hugarkort gengur út á það að engin hugsun er röng, það er lagt fyrir á þann hátt að 

nefnt er eitt fyrirtæki og einstaklingar beðnir að koma fram með eitt orð sem það tengir 

við fyrirtækið, gæti farið svo að fólk nefni ákveðna vöru sem fyrirtækið er að selja eða 

jafnvel komi með tilfinningalegt gildi sitt á fyrirtækinu sjá mynd 4. 

 

Mynd 4. Hugarkort (e. Mental map)  fyrir Apple vörumerkið (Keller, Apéria og Gregson, 2012) 
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Myndin sýnir hugarkort af fyrirtækinu Apple, hér er nefnt bæði vörur sem fyrirtækið 

er að framleiða, viðhorf þátttakenda til fyrirtækisins, skoðanir þeirra á fyrirtækinu, 

tilfinningalegt gildi þeirra til fyrirtækisins og hvað stendur Apple fyrir í huga fólks. 

Mögulegt væri að einhverjir myndu nefna reynslu sína af fyrirtækinu þá ýmist jákvæða 

eða neikvæða. Hægt væri að vinna með eiginleikana sem koma fram í hugarkortinu setja 

þá upp í spurningarlista til að komast enn frekar að því hvar fyrirtækið Apple stendur 

sterkast fyrir gagnvart samkeppnisaðilum sínum á markaði (Keller, Apéria og Gregson, 

2012). 

3.3 Vörukort (e. Perceptual mapping) 

Ein af þróaðari rannsóknaraðferðum í markaðsfræði eru svokölluð vörukort (e. 

Perceptual mapping). Þau sýna mynd af markaðnum og hvernig vörur eru skynjaðar 

miðað við tiltekna eiginleika. Niðurstaða kortsins sýnir meðal annars hvaða vörur eru 

keppinautar séð frá sjónarhóli viðskiptavinarins. Vörukort gefa því sterka vísbendingu 

um ímynd og hvernig megi staðsetja vöru á markaði til að ná betri árangri. Vörukort geta 

því verið gagnleg hjálpartæki við ákvarðanatöku í stjórnun markaðsmála (Festervand, 

2000). 

Vörukort er aðferðafræði sem gengur út á að greina og skilja skynjun neytenda á 

tilteknum vörum. Til að búa til vörukort þarf gögn þar sem vörum eða vörumerkjum er 

gefin einkunn í ákveðnum eiginleikum. Vörukortið sýnir hvernig viðskiptavinir sem tóku 

könunina skynja vörumerkin. Varan getur verið nánast hvað sem er, sem sagt 

neysluvörur, vefsíður, skipulagsheildir, þjónusta eða fólk. Niðurstaða kortsins sýnir 

meðal annars hvaða vörur keppa hver við aðra séð frá sjónarhóli viðskiptavinarins. 

Vörukort gefur því sterka vísbendingu um staðfærslu og hvernig megi staðfæra vöruna á 

markaði til að ná betri árangri. Segja má að gerð „Vörukorts“ felist í eftirfarandi skrefum 

(Keller, Apéria og Gregson, 2008; Þórhallur Guðlaugsson, 2012). 

1. Skilgreina keppinautana 

2. Skilgreina þætti/eiginleika sem meta á 

3. Staðsetja aðila á kortið 

4. Staðsetja viðskiptavini á kortið 
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Vörukort sýnir mynd af markaðinum og hvernig vörur eru skynjaðar miðað við 

tiltekna þætti sjá mynd 5 s.s. verð, orðspor, gæði, eiginleika o.s.frv. Niðurstaða kortsins 

sýnir meðal annars hvaða vörur eru samkeppnisaðilar séð frá sjónarhóli 

viðskiptavinarins. Vörukort gefur því sterka vísbendingu um staðfærslu eða ímynd og 

hvernig megi staðsetja vöruna á markaði til að ná betri árangri. 

 

 

Mynd 5. Vörukort ímynd banka og sparisjóða  (Þórhallur Guðlaugsson og Sandra M. Sævarsdóttir, 2012) 

 

Kortið gefur góða mynd af samkeppninni sem ríkir á markaðinum, því nærri hvert 

öðru sem vörumerki eru því líkari eru þau í huga viðskiptavina og eru þar af leiðandi í 

mestri samkeppni (Lilien og Rangaswamy, 2003). Á sama hátt gildir að ef vörumerkin eru 

langt frá hvort öðru á kortinu standa þau ekki fyrir það sama í hugum neytenda.  Lengd 

línanna segir til um hversu vel eiginleikinn aðgreinir vörumerkin. Í öðru lagi sýnir kortið 
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hvernig viðskiptavinir meta hvert vörumerki fyrir sig á þeim eiginleikum sem spurt var 

um. Í þriðja lagi sýnir kortið sambandið á milli eiginleikanna sem spurt var um. Hornið á 

milli línanna gefur mikilvægar upplýsingar um hvort að eiginleikarnir séu tengdir. Slík 

skoðun getur kallað á aðgerðir í markaðsmálum varðandi kynningar eða 

endurstaðsetningu vörunnar á markaðnum. Kortið gæti einnig gefið tilefni til framleiðslu 

nýrrar vöru og gæti þannig ýtt undir vöruþróun. Gerð vörukorts getur einnig fært 

fyrirtækjum samkeppnisyfirburði því vörukortið sýnir frá sjónarhóli viðskiptavina, hvaða 

vörur eru samkeppnisaðilar og getur þar gefið sterka vísbendingu um staðfærslu og 

hvernig megi endurstaðsetja vöruna á markaði til að ná forskoti á 

samkeppnisaðila(Þórhallur Guðlaugsson, 2000a). 

Niðurstöður úr vörukortinu geta einnig gefið til kynna veikleika. Niðurstöðurnar eru 

metnar út frá eiginleikum, sem skipta máli fyrir svaranda, og sýnir niðurstaðan þá stöðu 

vörunnar miðað við aðrar vörur á markaði, þá einnig hver er þeirra helsti keppinautur. 

Með vörukortinu er hægt að greina hvort tækifæri og svigrúm sé fyrir vöruþróun. Einnig 

gæti það komið fram að engin ein vara sé að staðsetja sig með afgerandi hætti út frá 

þeim eiginleikum sem lagðir voru fyrir viðskiptavinina. 

Einn mikilvægasti þátturinn við gerð vörukorts er að safna réttum gögnum með 

réttum hætti. Mikilvægt er að eiginleikarnir sem notaðir eru í kortinu séu þeir sem 

skipta miklu máli á markaðinum sem verið er að keppa á. Ýmsar aðferðir eru til við þá 

vinnu en jafnframt er margt sem þarf að varast. Tryggja þarf að þættirnir sem koma til 

mats í kortinu, séu þeir sem skipta máli og með einhverjum hætti aðgreina þá aðila sem 

starfa á markaðinum. Algeng aðferð er sk. „Kelly´s Grid“ (Keller, Apéria og Gregson, 

2012). 

Markmiðið með vörukortinu er að nota aðferð, sem hjálpað getur stjórnendum við 

að taka betri ákvarðanir í markaðsmálum. Stjórnendur geta séð hvar helstu styrkleikar 

og veikleikar fyrirtækisins liggja, hvað er það sem betur má fara. 

Staðfærslugreiningarforrit Lillen og Rangswamy (2003) byggir á því að meðaltöl allra 

svara eru sett í tvíviða matrixu þar sem til dæmis vörur, vörumerkin, fyrirtækin eða 

staðir eru í dálkum en eiginleikarnir í línum sjá mynd 5. Forritið staðsetur og ákvarðar 

lengd línanna eftir meðaleinkunn eiginleika tiltekins vörumerkis. Lengd línanna segir til 

um hversu vel eða afgerandi eiginleikinn greinir á milli vörumerkjanna. 
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3.4 Staðfærsla (e. Positioning) 

Staðfærsla er skilgreining á því með hvaða hætti neytendur skynja vöru eða þjónustu 

hvað mikilvæga eiginleika varðar, þ.e. hvaða sess nær varan að skipa í hugum neytenda 

samanborið við vörur samkeppnisaðilana. Ef varan er skynjuð með nákvæmlega sama 

hætti og vara sem samkeppnisaðilinn er að bjóða upp á, hefur viðskiptavinurinn enga 

sérstaka ástæðu til að kaupa hana frekar en vöru samkeppnisaðilans (Þórhallur 

Guðlaugsson, 2000b). 

Staðfærslan snýst um þá stöðu sem varan hefur í huga neytenda, ef staðfærslan er 

ekki rétt þá náum við ekki nógu vel til neytenda og markhóps vörunnar. Þegar hugsað er 

um staðfærslu verður jafnframt að huga að samkeppninni og þá sérstaklega tvö aðal 

atriðin það er aðgreinandi þættir (e. Points of difference) og sameiginlegir þættir (e. 

Points of parity). Aðgreinandi þættir er hvaða eiginleika varan þarf að hafa til að skera 

sig úr frá öðrum vörum á sama markaði, sameiginlegir þættir er hins vegar hvaða 

eiginleika varan eða þjónustan þarf að hafa til að vera samkeppnishæf við aðrar vörur á 

sama markaði  (Keller, Apéria og Gregson, 2012). 

Þegar talað er um staðfærslu er átt við þá mynd sem fyrirtækið vill gefa markhópnum 

af vörumerki sínu samanborið við merki keppinautanna. Taka þarf ákvarðanir um fernt í 

þessu sambandi (Keller, 1998). Í fyrsta lagi þarf að ákveða markhóp(a) vörumerkisins. Í 

öðru lagi hverjir keppinautar þess eru. Í þriðja lagi þarf að ákveða hvað eigi að aðgreina 

vörumerkið frá öðrum í hugum markhópsins. Í fjórða lagi þarf að ákveða hvaða 

tengingum vörumerkið á að deila með vöru- eða þjónustuflokkum sem það er í eða 

vörumerki eða vörumerkjum keppinautanna.  

Með staðfærslunni þarf þannig að tryggja að vörumerkið verði fyrir valinu (Keller, 

2002) vegna þeirrar aðgreingar (jákvæðu, sterku og sérstöku teningar) sem það hefur í 

huga markhópsins. Með henni er markhópnum gefin ástæða til að kaupa vörumerkið. 

Jafnframt þarf einnig að fyrirbyggja með staðfærslunni að vörumerki keppinautarins eða 

keppinautanna verði fyrir valinu. Þetta er gert með því að tryggja að vörumerkið hafi 

jafnframt aðrar jákvæðar og sterkar teningar sem það deilir með vörumerkjum 

keppinautanna. Þar með hefur markhópurinn ekki ástæðu til að kaupa frekar vörumerki 

keppinautanna og þeir hafa ekki möguleika á að skapa sér aðgreiningu  (Friðrik 

Eysteinsson, 2003). 
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Staðfærslunni má skipta niður í þrjá meginhluta það er aðgreining, staðfærslu/áform 

og ímynd (Þórhallur Guðlaugsson, 2012). Aðgreining fjallar um hvernig ætlum við að 

aðgreina okkur frá samkeppnisaðilum á markaði og hvaða þætti ætlum við að hafa 

sameiginlega með samkeppnisaðilum okkar. Aðgreiningin snýr að vörunni sjálfri. 

Staðfærslan/áform er hvernig varan staðsettur sig á markaði, hvers virði er hún fyrir 

bæði nýja og eldri neytendur. Með staðfærslunni er ætlunin að skapa skýra, 

aðgreinanlega og eftisóknaverða stöðu í huga eða minni neytenda samanborið við vörur 

samkeppnisaðila. Ímyndin fjallar svo um hvers virði er varan fyrir neytendur getur verið 

bæði tilfinningalegt gildi og/eða verðmæti í augum neytenda.  

3.4.1 Aðgreining (e. Differentiation) 

Að skapa vöru skýra, aðgreinanlega og eftirsóknaverða stöðu í huga neytenda 

samanborið við vöru samkeppnisaðila. Fyrirtækið skipuleggur staðfærslu sem aðgreinir 

þeirra vöru frá vörum samkeppnisaðilans og er til þess fallinn að skapa þeim forskot hjá 

þeim markhópi sem þjóna á. (Þórhallur Guðlaugsson, 2000b) Allir verða að hafa 

sameiginlega þætti (POP) með vörum samkeppnisaðilianum, sem dæmi mætti nefna í 

dag eru nánast allir GSM símar með myndavél, það er sameiginlegt með GSM símum. 

Þennan fídus er ekki erfitt að herma eftir, og aðgreinir ekki eina tegund af GSM símum 

frá öðrum. Jafnframt verður varan að hafa aðgreiningarþætti (POD) til að geta staðið í 

hár samkeppnisaðilanna, varan verður að bjóða upp á eiginleika sem ekki er að auðvelta 

að herma eftir, sem aðgreinir þeirra vöru frá vörum samkeppnisaðilanna. Sem dæmi 

mætti nefna að Volvo bifreiðar sem alltaf hafa staðið fyrir öryggi í huga neytenda, það er 

því öryggið sem Volvo hefur umfram aðra bifreiðar á markaðinum “lifðu í öryggi veldu 

Volvo“, þetta hefur öðrum bifreiðarframleiðendum ekki tekist að herma eftir Volvo. 

3.4.2 Aðgreinandi þættir (e. Points of difference) 

Að skapa vöru skýra, aðgreinanlega og eftirsóknarverða stöðu í huga neytenda 

samanborið við vörur samkeppnisaðila. Fyrirtækið skipuleggur staðfærslu sem aðgreinir 

vörur þeirra frá vörum samkeppnisaðilans og er til þess fallin að skapa þeim forskotið 

hjá þeim markhópi sem þjóna á. Við þessa vinnu verður fyrirtækið  að skilgreina 

samkeppnisyfirburði sína og á grundvelli þeirra mun það byggja staðfærslu vara sinna. 

Til að ná samkeppnisyfirburðum verða vörur fyrirtækisins og innihalda meira virði fyrir 

markhópinn, annað hvort með lægra verði en samkeppnisaðilinn eða með umfram 



 

27 

eiginleikum/ávinningi fyrir neytandann sem réttlætir hærra verð (Þórhallur 

Guðlaugsson, 2000b). 

Aðgreinandi þættir eru sterkir, jákvæðir og einstakir eiginleikar vörumerkisins. Þættir 

sem samkeppnisaðilinn getur ekki tekið auðveldlega upp með það sama. Sameinginlegir 

hlutir geta aldrei verið aðgreining. 

Þegar við erum að skoða WOW air í sambanburði við þeirra samkeppnisaðila hér á 

landi þá myndum við fyrst og fremst skoða saman Icelandair og WOW air þar sem við í 

dag 26.nóvember 2012 höfum ekki fleiri í flugiðnaðinum á íslenskum markaði. Þá er 

mjög skýrt hægt að segja að WOW air sé að aðgreina sig frá Icelandair. WOW air er með 

mun yngri flugáhöfn, flugþjóna og flugmenn, meðan Icelandair er með eldri starfsmenn 

um borð. Eins má nefna það að flugþjónar WOW air hafa rýmri ramma þegar verið er að 

kynna öryggisatriðin um borð meðan starfsmenn Icelandair erum með stífa og formfasta 

kynningu á öryggisatriðunum um borð.  

Mikla athygli hefur það vakið þegar flugþjónar WOW air fara yfir upphafs textann á 

öryggisatriðunum, bæði á íslensku og ensku, að ef farþegum líki ekki þjónustuna um 

borð þá séu átta útgönguleiðir og svo er farþegum bent á þær.  

„Að sjálfsögðu förum við algjörlega eftir settum reglum og kynnum 
öryggisatriðin mjög nákvæmlega en hins vegar förum við aðeins út fyrir 
rammann enda teljum við það hluta af okkar þjónustu og upplifun. Við 
viljum hafa léttleika en að sjálfsögðu tökum við öryggishlutverkið mjög 
alvarlega.“ Þetta sagði Skúli Mogensen forstjóri WOW air, um tilkynningar 
flugliða um borð í vélum á vegum félagsins sem vekja athygli fyrir léttleika“.  
(„Viljum hafa léttleika“, 2012) 

Styrkur fyrirtækisins er því eitthvað sem fyrirtækið gerir betur en samkeppnisaðilinn 

og hann getur ekki tekið upp með stuttum fyrirvara. Á sama hátt þá er veikleiki 

fyrirtækis/vöru eitthvað sem samkeppnisaðilinn er að gera vel og fyrirtækið getur tekið 

upp með stuttum fyrirvara eða með einfaldri ákvörðun. Aðgreinandi þættir (POD) eru 

sterkar, ákjósanlegar og einstakar tengingar við vörumerki, sem aðgreina það frá 

vörumerkjum samkeppnisaðila.   

3.4.3 Sameiginlegir þættir (e. Points of parity) 

Sameiginlegir þættir eru nauðsynlegir til að ná fram skyldleika vörunnar við ákveðinn 

vöruflokk. Sameiginlegir þættir eru atriði sem vörumerkið deilir með öðrum 
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vörumerkjum á markaði. Þetta geta verið atriði sem eru nauðsynleg forsenda á 

markaðinum og geta vörumerkin því staðið sig misvel í þessum atriðum, en eru þó ekki 

til þess fallin að skapa aðgreiningu. Samkeppnisaðilinn getur tekið þau upp án nokkurra 

vankvæða, en það skapar ekki aðgreiningu. Nauðsynlegt að vita hvaða þættir eru 

sameiginlegir og standa okkur vel í þeim þáttum sem eru sameiginlegir þannig að þeir 

verði ekki yfirburðir samkeppnisaðilans (Keller, Apéria og Gregson,2008).  

Einfaldlega mætti benda á að sameiginlegir þættir eru aðgreiningar þættir sem 

samkeppnisaðilinn hefur fram yfir samkeppnisaðilanna og verður samkeppnisaðilinn að 

vinna í þessum þáttum til að ná forskoti samkeppnisaðilians. Í mörgum tilfellum er 

jafnvel sá möguleiki fyrir hendi að fyrirtækið getur ekki keppt við samkeppnisaðilianna 

þar sem samkeppnisaðilinn stendur betur að vígi. Ekki misskilja mig, þú þarft ekki bara 

að verða betri en samkeppnisaðilinn á þessum eina hlut, heldur ná að verða nógu góður 

og samkeppnishæfur, til að standa betur að vígi í öðrum hlutum sem aðgreina vöruna 

frá vörum samkeppnisaðilans. Þá á þann hátt að viðskiptavinirnir velji þína vöru frekar 

en samkeppnisaðilans. (Trout og Keller, 2009). 

3.4.4 Staðfærsla/áform (e. Marketing activities) 

Staðfærsla vörumerkis/fyrirtækis er mjög mikilvæg í ferlinu til að auka viðri 

vörumerkis/fyrirtækis. Staðfærslan snýst um þá stöðu sem varan/fyrirtækið hefur í huga 

neytenda, ef staðfærslan er ekki rétt þá  náum við ekki nógu vel til neytenda og 

markhóps vörunnar/fyrirtækisins. Þegar talað er um staðfærslu verðum við jafnframt að 

hafa í huga samkeppnina og þá sérstaklega tvö aðal atriðin það er sameiginlega þætti (e. 

Points of parity) og aðgreiningar þætti (e. Points af difference). Sameiginlegu þættirnir 

snúa að sameiginlegum þáttum, það er hvaða eiginleika varan eða þjónustan þarf að 

hafa til að vera samkeppnishæf við aðra vöru eða þjónustu á sama markaði. 

Aðgreiningar þættirnir eru hinsvegar hvaða eiginleika varan eða þjónustan hefur sem 

sker sig frá öðrum vörum eða þjónustu á sama markaði (Keller, Apéria og Georgson, 

2008). Þegar talað er um staðfærslu er átt við þá mynd sem skipulagsheildin vill gefa 

markhópnum sínum af vörumerki sínu samanborið við vörumerki keppinautanna.  
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3.4.5 Ímynd (e. Image) 

Ímynd er yfirgripsmikið hugtak sem getur haft mismunandi merkingu eftir stað og stund. 

Erfitt getur verið að mæla ímynd þar sem hún er huglæg en talsvert hefur þó verið 

skrifað um mikilvægi þess að hún sé mæld (Þórhallur Guðlaugsson og Elísabet E. 

Leósdóttir, 2011). 

Hugtakið ímynd (e. Image) má rekja aftur til ársins 1955 þegar fræðimaðurinn Sidney 

Levy kynnti hugtakið fyrstur manna. Fyrst um sinn var ímynd aðeins notuð um fyrirtæki 

en hugmyndafræðin hefur þróast og í dag hefur flest allt ímynd, hvort sem það er 

áþreifanlegt eða óáþreifanlegt, lifandi eða dautt. Ímynd er mjög yfirgripsmikið hugtak og 

getur haft ólíka merkingu eftir stað og stund eða allt eftir því hver markhópurinn er auk 

þess sem hún getur verið byggð á staðreyndum, getgátum eða ranghugmyndum (Barich 

og Kotler, 1991) 

Ímynd vöru eða þjónustu er oft það eina sem aðgreinir hana frá annarri. Hún á að 

sýna einfalda og auðkennandi mynd sem greinir frá helsta ávinning vöru og staðfærslu 

hennar (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2001). Hvort sem ímynd er jákvæð eða 

neikvæð stendur hún mjög oft í stað þrátt fyrir að þeir þættir sem mótuðu hana í 

upphafi hafi breyst og að áhrifa miklar breytingar hafi orðið á einkennum hennar. Ímynd 

er það sem gerist í huga eða minni neytenda, það er einnig mögulegt að 

markaðsaðgerðir samkeppnisaðila geti haft áhrif á ímynd.  
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4 Rannsókn 

Í rannsókninni var megindlegri aðferðafræði beitt við öflun gagna og úrvinnslu þeirra. 

Rannsóknin var þríþætt: 

1. Fyrst var spurt út í „efst í hug“ (e. Top of mind) hvaða er fyrsta flugfélagið sem 

kemur upp í huga þér? Samhliða þeirri spurningu var spurt hvað er það fyrsta 

sem þér dettur í hug þegar WOW air flugfélagið er nefnt? Var sú spurning sett 

fram til að ná fram ímyndarþáttum þeim sem neytendur tengdu við flugfélagið 

WOW air, sjá viðauka 1. Ímyndaþættirnir voru settir upp í „hugarkort“ (e. 

Mental map) sjá mynd 6, þar komu fram helstu ímyndaþættirnir sem nefndir 

voru. 

2.  Í öðru lagi var unnið með niðurstöður úr „hugarkorti“ þar sem ímyndaþættir 

þátttakenda á WOW air voru settir saman, einnig var rætt við Felix Gylfason 

starfsmann WOW air og hann spurður út í hvaða ímyndaþætti WOW air tengdi 

við fyrirtækið. Þegar skoðaðir voru ímyndaþættirnir sem þátttakendur settu 

fram og ímyndaþættirnir sem starfsmenn WOW air nefndu, þá kom í ljós að 

þetta voru nánast sömu ímyndaþættirnir. Var því næst sett fram forkönnun. 

Forkönnunin innihélt níu eiginleika sjá viðauka 2. Út frá niðurstöðum hennar 

var stillt upp vörukorti sjá mynd 7.  

3. Að lokum var settur saman spurningalisti með átta eiginleikum og nokkrum 

bakgrunnsspurningum sjá viðauka 3. Eiginleikunum var fækkað úr níu í átta, þar 

sem eiginleikarnir öryggi og stundvísi lentu nánast saman í forkönnunni. Ekki 

var talin þörf fyrir báða ímyndarþætti í spurningarlistanum sjá mynd 7. 

Niðurstöður úr ímyndarþáttunum má sjá í töflu 2, voru niðurstöðurnar svo 

fluttir yfir í vörukortið sjá mynd 8. Niðurstöðurnar úr vörukortunum tveim 

sýndu fram á að WOW air aðgreinir sig greinilega á markaði, jafnvel þó ekki 

hefði verið hægt að lesa skýrt út úr kortunum hver væri helsti samkeppnisaðili 

WOW air. 
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4.1 Mælitækið  

Spurningarlistarnir bæði í forkönnun og lokakönnun eru settir fram á 5 bila likert 

mælikvarðanum. Í úrvinnslunni eru einstaka svarmöguleikar tengdir við fyrirfram 

ákveðin tölugildi frá 1 uppí 5, þar sem allar niðurstöður yfir fjórum á Likert skala er talið 

gott, en þær niðurstöður sem eru undir fjórum má túlka sem skilaboð að megi og hægt 

sé að bæta sig og gera betur. Lengst til vinstri er 1, sem stendur fyrir það sem sem á 

mjög illa við, uppí 5 sem er lengst til hægri og stendur fyrir það sem á mjög vel við. Síðan 

var spurt um bakgrunnsbreytur eins og kyn, aldur, heildartekjur heimilis, 

hjúskaparstöðu, búsetu og á hvaða árstíma flýgur þú helst? Til að hafa við úrvinnslu á 

niðurstöðum.  

4.2 Niðurstaða í efst í huga 

Lögð var fyrir könnun á Internetinu þar sem spurt var „hvaða er fyrsta flugfélagið sem 

þér dettur í hug“, það voru 184 sem svöruðu könnuninni og var niðurstaðan mjög 

afgerandi eða 75,5% þátttakenda sögðu Icelandair, næst á eftir kom WOW air en 

einungis 9,8% þátttakenda nefndu þá. Merkilegt var þó að sjá hversu mörg flugfélög 

voru nefnd sem dæmi: Atlanta, Brithis Airways, Ryan air, Iceland Express svo einhver séu 

nefnd. Segja mætti því að flugfélagið Icelandair sé efst í huga neytenda á Íslandi. 

Icelandair, sem áður var Flugleiðir er með 75 ára farsæla reynslu í flugiðnaðinum á 

Íslandi, WOW air er hins vegar einungis 1 árs gamalt. Því kom ekki á óvart hversu oft 

Icelandair var nefnt og því var niðurstaðan úr þessari könnun kannski svolítið fyrir séð 

þar sem Icelandair er mun eldra fyrirtæki og var hér á árum áður eina flugfélagið sem 

flaug til og frá Íslandi. 

4.3 Niðurstaða í hugarkorti  

Samhliða spurningunni „hvað er fyrsta flugfélagið sem þér dettur í hug“ var spurt „hvað 

er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar flugfélagið WOW air er nefnt“, síðari 

spurninginn var á sér síðu, til að hafa ekki áhrif á niðurstöður í „efst í huga“. Á mynd 6 

má sjá nokkra af þeim ímyndarþáttum sem þátttakendur tengdu við flugfélagið WOW 

air. Skemmtilegt er að segja frá því að 35,5% þátttakenda nefndi litinn þ.e.a.s. fjólublár, 

það væri það fyrsta sem þeim dytti í hug, næst á eftir kom ódýr, lélegt, nýtt, 
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skemmtilegt, Skúli Mogensen, WOW, gelgja, gamaldags, Iceland Express svo nokkur 

dæmi séu tekin.  

 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Mynd 6. Hugarkort (e. Mental map) af WOW air 

 

Niðurstöðurnar úr fyrstu könnuninni þar sem spurt var út í ímyndarþætti WOW air 

voru nýttar í forkönnunina, þar sem spurt var út í eiginleika flugfélagsins.  

4.4 Niðurstaða úr forkönnun 

Í tölfu 1 sjást þeir ímyndaþættir sem settir voru fram í forkönnuninni. Niðurstöðurnar úr 

töflu 1 voru settar í forrit svo hægt væri að útbúa vörukort 1, sjá mynd 7. 

Tafla 1. Niðurstöður sem nýttar voru í Vörukort 1 

Niðurstöður úr forkönnun WOW air Iceland air Easy Jet Norwegian SAS Primeraair

Skemmtilegt 3,69 3,68 2,82 2,83 2,93 2,87

Öryggi 3,33 4,50 2,95 3,34 3,69 3,21

Ódýrt 4,01 2,42 3,89 3,16 2,80 3,13

Litríkt 4,21 3,00 3,11 2,90 2,76 2,88

Gamaldags 2,04 2,88 2,61 3,01 3,28 2,91

Dýrt 2,59 3,88 2,63 2,98 3,31 2,99

Spilling 3,21 3,06 2,85 2,80 2,90 2,85

Stundvísi 3,17 4,17 3,07 3,13 3,38 3,06

Traust 2,99 4,36 2,93 3,22 3,43 3,08  
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Forkönnunin var gerð til að sjá hvort mögulegt yrði að fækka eiginleikum fyrir loka 

könnunina þá með því að sameina nokkra eiginleika, eða hvort það þyrfti að fjölga 

eiginleikunum. Niðurstöður úr forkönnuninni má sjá á mynd 7. Þar sést greinilega að 

stundvísi og öryggi lenda nánast saman og því talið víst að þátttakendur væru að flokka 

öryggi sem stundvísi, en ekki sem öryggi í háloftunum. Eins og sést á mynd 7 þá mætti 

segja að Primera Air og Norwegian væru í mikilli samkeppni, en það eru engir sérstakir 

eiginleikar sem svarendur tengdu við þessi tvö flugfélög, þeir eru frekar ódýrir, hallast 

að því að vera frekar gamaldags, ekki traustir og ekki stundvísir. SAS telst vera 

gamaldags og frekar dýrt. Icelandair er stundvísast, öruggast og frekar dýrt. WOW air er 

litríkt, frekar skemmtilegt, tengist spillingu og er frekar ódýrt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Niðurstöður úr forkönnun, Vörukort 1 

 

Samkvæmt niðurstöðunum úr forkönnuninni þá sést það á mynd 7 að eiginleikarnir 

stundvísi og öryggi fallast nánast saman, því var sá möguleiki fyrir hendi að fækka 

eiginleikunum úr níu í átta með því að taka eiginleikann öryggi út fyrir loka könnunina.  
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4.5 Niðurstaða úr vörukortinu 

Heildarfjöldi svarenda var 150, konur voru í meirihluta eða 79% (118 konur) þátttakenda 

og karlar 21% (32 karlar). Notast var við aðferðafræði vörukorta og sett var fram 

vörukort fyrir eiginleikana. Vörukort njóta mikilla vinsælda í markaðsrannsóknum. Með 

notkun þeirra er auðvelt að skoða hvernig vörur eða vörumerki eru staðsett gagnvart 

samkeppnisaðilum. Þannig er hægt að nota vörukortin til að hjálpa stjórnendum 

markaðsmála að greina tækifærin sem liggja á markaðnum og/eða gera úrbætur á því 

sem betur má fara (Festervand, 2000). 

Flestir sem svöruðu voru á aldrinum 20–59 ára, í sambúð eða hjónabandi, bjuggu í eigin 

húsnæði eða voru á leigumarkaðinum og voru með mánaðarlaun yfir 301 þúsund. 

Niðurstöðurnar sjást í töflu 2, tölurnar úr töflu 2 voru svo fluttar yfir í Vörukort 2 

mynd 8. Vörukortið sýnir eftirfarandi 8 ímyndarþætti: „Skemmtilegt“, „Ódýrt“, „Litríkt“, 

„Gamaldags“, „Dýrt“, „Spilling“, „Stundvísi“ og „Traust“. 

Á mynd 8 má sjá vörukortið fyrir flugfélögin. Þar sem eiginleikarnir „Ódýrt“ og „Dýrt“ 

og eiginleikarnir „Litríkt“ og „Gamaldags“ eru á móti hvor öðrum, gefur það tilkynna að 

niðurstöður vörukortsins eru frekar góðar. Eins og sést á mynd 8 þá eru WOW air, 

Icelandair og SAS nokkuð dreifð á kortinu sem gefur tilkynna að í huga þátttakenda 

hefur hvert flugfélag mismunandi ímynd. Flugfélögin Primera Air og Norwegian eru 

staðsett mjög nálægt hvort öðru sem gefur tilkynna að ímynd þeirra eru nánast sú sama 

í huga þátttakenda, og flugfélagið Easy Jet liggur mjög nálægt Primera Air og Norwegian. 

Einnig gæti það verið mögulegt að þátttakendur þekki ekki nógu vel til þessara þriggja 

flugfélaga.  

Tafla 2. Niðurstöður sem nýttar voru til að útbúa Vörukort 2 

Niðurstöður úr könnun WOW air Iceland air Easy Jet Norwegian SAS Primeraair

Skemmtilegt 3,63 3,71 2,79 2,87 2,92 2,84

Ódýrt 3,81 2,52 3,79 3,06 2,72 3,08

Litríkt 4,25 3,07 3,16 2,85 2,81 2,88

Gamaldags 2,00 2,90 2,64 2,91 3,36 2,88

Dýrt 2,43 3,72 2,53 3,05 3,48 2,99

Spilling 3,33 3,17 2,99 2,92 3,04 2,94

Stundvísi 3,39 4,03 3,15 3,18 3,34 3,07

Traust 2,90 4,28 2,96 3,26 3,44 3,03

Ég hef flogið með 1,50 3,94 1,74 1,40 2,11 1,44  
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Samkvæmt niðurstöðunum úr vörukorti 2, sést að WOW air stendur enn skýrt fyrir að 

vera litríkt, það hallast að því að vera ódýrt, en WOW air tengist samt enn spillingu og 

skemmtilegheitum. WOW air er ekki í beinni samkeppni við önnur flugfélög á 

markaðinum. Icelandair er enn stundvíst og traust, en frekar dýrt. SAS er gamaldags og 

frekar dýrt. Easy Jet er frekar ódýrt, en ekki traust. Primera Air er frekar leiðinlegt og 

gamaldags. Norwegian tengist ekki spillingu, en hallast að því að vera gamaldags og er 

hvorki dýrt né ódýrt. Samkvæmt niðurstöðunum á mynd 8 þá eru það Priemera Air, 

Norwegian og Easy Jet sem eru í helstu samkeppninni, aðrir á markaði eru ekki í beinni 

samkeppni. WOW air er yngsta flugfélagið en SAS það elsta, en Icelandair er hins vegar 

elsta flugfélagið sem flogið hefur til og frá Ísland, en Icelandair er með 75 ára farsælan 

feril í flugi.  

 

 

Mynd 8. Vörukort 2 
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4.5.1 Niðurstaða í aðgreiningunni fyrir WOW air 

Aðgreining WOW air er fyrst og fremst að þeir teljast vera þeir litríkustu á markaði sem 

er jákvætt og eitt af því sem WOW air vill standa fyrir. Jafnframt eru þeir skemmtilegir 

og frekar ódýrir, en því miður hallast þeir að spillingu sem er ekki gott. WOW air vill 

standa fyrir skemmtileg heit og að léttleikinn sé í fyrirrúmi. WOW air hefur greinilega 

sérstöðu á flugmarkaðinum í huga þátttakenda. 

4.6 Skoðaður samanburður á flugfélögunum 

Séu niðurstöðurnar úr vörukorti 2, sjá mynd 8, skoðaðar fyrir hvert flugfélag fyrir sig. 

Byrjum á WOW air, þá er WOW air ekki í neinni beinni samkeppni við neitt annað 

flugfélag á markaðnum. WOW air er „Litríkt“, frekar „Ódýrt“, „Skemmtilegt“ og tengist 

„Spillingu“. Flugfélagið Icelandair er „Traust“, „Stundvíst“ og frekar „Dýrt“. Flugfélagið 

SAS er „Gamaldags“. Flugfélögin WOW air, Icelandair og SAS hafa öll sérstöðu í huga 

þátttakenda, en flugfélögin Easy Jet, Primera Air og Norwegian hafa enga sérstöðu í 

huga þátttakenda. Mögulegt er að þátttakendur hafi ekki þekkt nógu vel til 

flugfélaganna Easy Jet, Primera Air og Norwegian, og það skilað sér í þeirri niðurstöðu að 

þau hljóti ekki neina sérstöðu á markaði.   

4.7 Ályktanir og tillögur 

Spurning er hvort að það hafi áhrif á þátttakendur að þeir eru að velja að fljúga með 

Icelandair út af vildarpunktunum sem þeir eru að bjóða upp á. Talið er að margir velji að 

fljúga með Icelandair vegna punktanna. Eins er eitthvað um það enn að fyrirtæki í 

ríkiseigu séu með samninga við Icelandair og fljúga þá starfsmenn þeirra eingöngu með 

Icelandair. Það getur að sjálfsögðu haft áhrif á svör þátttakenda í könnun sem þessari.  

4.8 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir voru þær að það voru ekki nógu margir þátttakendur í könnuninni. 

WOW air enn töluvert ungt flugfélag og því ekki margir sem hafa flogið með þeim enn 

sem komið er. Það kom líka fram að margir virtust ekki þekkja flugfélögin Norwegian, 

Easy Jet eða Primera Air. Samt sem áður hafa þessi 3 flugfélög verið að fljúga hingað til 

lands í rúmt ár og Primera Air töluvert lengur. Svörin því einsleit hvað þessi þrjú 

flugfélög varðar, kom oft fyrir að valið var hvorki né fyrir þau. Eins gæti það litað svör að 
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ríkisstofnanir eru með samning við Icelandair og starfsmenn þeirra því eingöngu eða 

ofast að fljúga til og frá landinu með Icelandair.  

4.9 Tillögur að frekari rannsóknum 

Gerður yrði spurningarlisti fyrir viðskiptiavini WOW air, fá þá til að svara hvaða væri það 

fyrsta sem „kæmi upp í huga þeirra þegar WOW air flugfélagið væri nefnt“. Mögulegt 

yrði þá að fá skýrari svör fyrir hvað WOW air stæði í huga viðskiptavina þeirra. Í 

framhaldinu yrði gerð ný forkönnun þar sem eiginleikarnir yrðu metnir og í kjölfarið 

útbúinn nýr spurningarlisti með vörukort og valkort (e. preference map) í huga. Bera svo 

saman hvort að niðurstöður yrðu sambærilegar og í könnunum þeim sem framkvæmdar 

voru í BS ritgerð þessari. 
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5 Lokaorð 

Það kom skýrt fram í báðum vörukortunum að flugfélagið WOW air hefur sérstöðu í 

huga þátttakenda. Til að byggja ofan á þá sérstöðu sem þeir hafa á markaði væri 

hugmynd fyrir flugfélagið WOW air að breyta því í bókunarkerfi sínu að ef fólk sé ekki að 

ferðast með ferðatöskur fái það afslátt af flugmiðanum, í stað þess að hafa þetta eins og 

það er núna að töskugjaldið bætist við verð flugmiðans, þar sem töluvert hefur borið á 

því að farþegar séu óánægðir með þessar villandi upplýsingar frá WOW air.  

Kom skýrt fram að flugfélagið Icelandair var efst í huga svarenda enda á flugfélagið 

langa og farsæla sögu í flugiðnaðinum hér á landi. Enda teljast þeir vera traustir og 

stundvísir að mati þátttakenda í könnunum sem framkvæmdar voru. Skoða mætti í 

framhaldinu hvort að vildarpunktar þeirra séu að hafa áhrif á með hverjum neytendur 

séu að fljúga. Því töluvert er um að neytendur séu að safna vildarpunktum Icelandair á 

Visa kreditkortum sínum, en oftar en ekki eru þessir punktar síðan illa nýttir. Neytendur 

líta á punktana sem fríðindi sama hvort þeir eru síðan að nýta punktana eða ekki.  

Varðandi helsta samkeppnisaðila WOW air þá kemur ekki neinn einn samkeppnisaðili 

fram úr könnunum sem gerðar voru. WOW air ætti því að einbeita sér meira að því 

aðgreina sig frekar frá Icelandair. Koma með fleiri WOW þætti sem aðgreina þá enn 

frekar á markaði. Eflaust kemur tíminn til að vinna með WOW air en þeir eru einungis 

eins árs gamalt fyrirtæki og á þessu eina ári hafa þeir yfirtekið sinn helsta keppinaut sem 

var Iceland Express. 

Varðandi aðgreininguna þá kemur það skýrt fram að þátttakendur töldu WOW air 

vera litríkt, frekar ódýrt, skemmtilegt og tengjast spillingu. WOW air hafði greinilega 

sérstöðu á flugmarkaðinum sem er jákvætt. 

Svör við rannsóknarspurningunum þrem:  

 1. Hvaða flugfélag er efst í huga íslenskra neytenda? Kom skýrt fram að 
Icelandair væri efst í huga þátttakenda, 75,5% þátttakenda nefndu Icelandair 
sem fyrsta kost. 

 2. Hver er helsti samkeppnisaðili WOW air á flugmarkaðinum á flugi til 
London og Kaupmannahafnar á haustmánuðum 2012? Svar við þessari 
spurningu kom ekki skýrt fram þar sem niðurstöður vörukortanna gáfu ekki til 
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kynna hver væri þeirra helsti samkeppnisaðili. Á vörukortinu kom þó skýrt 
fram að WOW air hefði sérstöðu. 

 3. Hvernig aðgreinir WOW air sig frá hinum flugfélögunum á markaðinum? 
WOW air er samkvæmt niðurstöðu vörukortanna með sérstöðu á markaði og 
þeirra helstu ímyndaþættir eru „Litríkt“, „Ódýrt“ og þeir tengjast „Spillingu“.  

 

WOW air þarf að setja fram skýrari stefnu, átta sig á því að hér búa aðeins 319 

þúsund íbúar, slæmt umtal er því alltof dýrkeypt. Nýbreytni eins og töskugjaldið hefur 

ekki þekkst hér áður, og er filfinning mín sú að töskugjaldið sé að hrinda neytendum frá 

WOW air. Markaðsherferð þeirra, gleðin og léttleikinn sem þeir standa fyrir, hefur þó 

skilað þeim á þann stað sem þeir eru á í dag. WOW air eru einungis eins árs gamalt 

flugfélag og því tíminn að vinna með þeim.  

Ég á enn eftir að prufa að ferðast með WOW air og tel ég eftir vinnu mína við BS 

ritgerð þessa það mjög líklegt að þeir verði fyrir valinu næst hjá mér. Hef heyrt mun 

meira jákvætt en neikvætt um flugfélagið eftir að ég hóf að skrifa ritgerðina. Get ég ekki 

myndað mér skoðun á þeim fyrr en ég hef sest um borð, spennt beltið og flugvélin tekið 

á loft. 
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Viðauki 1 - Efst í huga og ímyndaþættir 

 

Berglind Guðrún heiti ég og er að vinna að B.S. lokaverkefni mínu í viðskiptafræði um 

flugiðnaðinn á Íslandi. Eftirfarandi könnun er hluti af því verkefni. Leiðbeinandi minn er 

Þórhallur Örn Guðlaugsson. Mér þætti vænt um ef þú gæfir 1-2 mínútur til að svara 

þessum tveim spurningum. Fyllsta trúnaðar er gætt og eru svörin ekki rekjanleg til 

einstakra þátttakenda. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir þá geturðu sent mér 

tölvupóst á bgb7@hi.is. 

1. Hvert er fyrsta flugfélagið sem kemur upp í huga þinn? 

2. Hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga þínum þegar þú heyrir flugfélagið 

WOW air nefnt? 
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Viðauki 2 - Forkönnun 

 

Ágæti þátttakandi! 

 

Berglind Guðrún Bergmann  heiti ég og er að vinna að B.S. lokaverkefni mínu í 

viðskiptafræði um flugiðnaðinn á Íslandi. Eftirfarandi könnun er hluti af því verkefni. 

Leiðbeinandi minn er Þórhallur Örn Guðlaugsson. Markmið þessarar rannsóknar er að 

leggja mat á ímynd á flugfélögum sem fljúga til og frá Íslandi á haustmánuðum 2012.  

Mér þætti vænt um ef þú gæfir 1-3 mínútur til að svara þessum níu staðhæfingum. 

Fyllsta trúnaðar er gætt og svörin eru ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda. Ef þú 

hefur einhverjar athugasemdir þá geturðu sent mér tölvupóst á bgb7@hi.is.  

Vinsamlegast lesið vel leiðbeiningar, með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna.  

Hversu vel eða illa þér finnst tiltekin atriði eiga við um hvert flugfélag fyrir sig. Ekki er 

gert ráð fyrir því að þú hafir á þessu fulla þekkingu heldur hvað þú heldur eða telur.  

 

Spurningarnar eru 9 talsins. 

 

1)  Skemmtilegt! 

(1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  
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2)  Öryggi! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

3)  Ódýrt! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

4)  Litríkt! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  
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5)  Gamaldags! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

6)  Dýrt! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

7)  Spilling! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við)  

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  
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8)  Stundvísi! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við)  

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

9)  Traust! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  
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Viðauki 3 - Spurningalisti 

 

Ágæti þátttakandi! 

 

Berglind Guðrún Bergmann heiti ég og er að vinna að B.S. lokaverkefni mínu í 

viðskiptafræði um flugiðnaðinn á Íslandi. 

Eftirfarandi könnun er hluti af því verkefni. Leiðbeinandi minn er Þórhallur Örn 

Guðlaugsson. Mér þætti vænt um ef þú gæfir 2-4 mínútur til að svara þessum níu 

staðhæfingum. Fyllsta trúnaðar er gætt og eru svörin ekki rekjanleg til einstakra 

þátttakenda. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir þá geturðu sent mér tölvupóst á 

bgb7@hi.is. Markmið þessarar rannsóknar er að leggja mat á ímynd á flugfélaga  sem 

fljúga til og frá Íslandi á haustmánuðum 2012.  

Vinsamlegast lesið vel leiðbeiningar, með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna.  

Hversu vel eða illa þér finnst tiltekin atriði eiga við um hvert flugfélag fyrir sig. Ekki er 

gert ráð fyrir því að þú hafir á þessu fulla þekkingu heldur hvað þú heldur eða telur.  

Atriðin eru alls 9 talsins auk nokkurra spurninga til að nota sem bakgrunnsbreytur. 

 

1)  Skemmtilegt! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m
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2)  Ódýrt! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

3)  Litríkt! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  
 

4)  Gamaldags! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  
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5)  Dýrt! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

6)  Spilling! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

7)  Stundvísi! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við) 

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  
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8)  Traust! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við)  

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

9)  Ég hef flogið með eftirfarandi flugfélögum! 

 (1= á mjög illa við / 5=á mjög vel við)  

. 1 . . 2 . . 3 . . 4 . . 5 .

WOW air m m m m m

Icelandair m m m m m

Easyjet m m m m m

Norwegian m m m m m

SAS m m m m m

Primera air m m m m m  

 

Í lokin eru nokkrar spurningar með bakgrunnsbreytum sem notaðar verða við 

úrvinnslu rannsóknarinnar. 

Kyn 

m Karl 

m Kona 

 

Aldur 

m Yngri en 20 ára 

m  20-29 ára 

m 30-39 ára 

m 40-49 ára 

m 50-59 ára 

m 60 ára eða eldri 
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Fjölskyldustærð 

m 1-2 í heimili 

m 3-4 í heimili 

m 5 eða fleiri í heimili 

 

Heildartekjur heimilis 

m Minni en 200 þús. 

m 201-300 þús. 

m  301-400 þús. 

m  401-500 þús. 

m  501-600 þús. 

m  601-700 þús. 

m 700 þús. eða meira 

 

Hjúskaparstaða 

m Í sambúð eða hjónabandi  

m Ekki í sambúð eða hjónabandi 

 

Búseta 

m Í eigin eða leiguhúsnæði 

m Bý í foreldrahúsum 

m Annað 

 

Á hvaða árstíma flýgur þú helst 

m Á veturna 

m Á sumrin 

m Á vorin 

m Á haustin 

Takk fyrir þátttökuna! 

 


