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Útdráttur 

Ímynd er margvítt og flókið hugtak sem tengist náið hugtökunum orðspor og auðkenni. 

Ímynd er ríkur þáttur í markaðsstarfi fyrirtækja en vegna eiginleika hugtaksins getur 

markaðsfærsla oft orðið vandasamt verkefni fyrir fyrirtæki og þarf þá að huga að 

mörgum þáttum.     

Rannsókn þessi fjallar um ímynd Icelandair. Icelandair er vel þekkt fyrirtæki og hefur 

átt farsælan feril í hörðu alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna ímynd Icelandair út frá mismunandi víddum og því voru settar fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar:   

H1. Ímynd Icelandair skiptist í nokkra þætti. 

 

H2. Icelandair er staðsett í efra hægra horni líkans Cannon og Schwaiger (2005) 
meðal almennings. 

 

H3. Markaðsfærsla Icelandair endurspeglar þá ímynd sem almenningur hefur af 
Icelandair. 

Notast var við megindlega aðferðafræði. Til að meta ímynd Icelandair í hugum 

þátttakanda voru settar fram 27 staðhæfingar og að auki þrjár viðhorfsspurningar. 

Spurningarnar eru á sjö skala Likert kvarða. 

Í grófum dráttum þá benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að almennt hafi fólk 

jákvæða ímynd af Icelandair og tengir það við mörg  jákvæð gildi eins og öryggi, góða 

þjónustu og að það sé leiðandi, fyrsta flokks fyrirtæki sem fólk ber virðingu fyrir.   
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1  Inngangur  

Farþegum í millalandaflugi um Ísland hefur að meðaltali fjölgað um  5,3%  á milli ára 

síðastliðin 10 ár (Isavia.is, 2012a). Sumarið 2012 voru 17 flugfélög með áætlunarflug til 

Íslands (mbl.is, 2012) og árið 2011 var heildar fjöldi farþega sem áttu leið um Ísland 

2.165.423 talsins (Isavia.is, 2012a).  

Þessi mikli fjöldi og aukning farþega um Ísland gefur hugmynd um tækifærin sem 

flugrekstur felur í sér en um leið er fjöldi flugfélaga sem tilbúin eru að fljúga til Ísland 

merki um hina miklu samkeppni sem ríkir á þessum markaði.  

Með aukinni samkeppni verður mikilvægt fyrir fyrirtæki að hafa skarpa aðgreiningu 

og mynda sterka, jákvæða ímynd í hugum neytandans,  en markmið rannsóknarinnar var 

að kanna ímynd Icelandair út frá mismunandi víddum og settar fram eftirfarandi 

rannsóknaspurningar: 

H1. Ímynd Icelandair skiptist í nokkra þætti. 
 

H2. Icelandair er staðsett í efra hægra horni líkans Cannon og Schwaiger (2005) 
meðal almennings. 
 

H3. Markaðsfærsla Icelandair endurspeglar þá ímynd sem almenningur hefur af 
Icelandair. 

  Notast var við megindlega aðferðafræði. Til að meta ímynd Icelandair í hugum 

þátttakanda voru settar fram 27 staðhæfingar og að auki þrjár viðhorfsspurningar. 

Spurningarnar eru á sjö skala Likert kvarða. 

Ímynd er ríkur þáttur í markaðsstarfi fyrirtækja, bæði hvað varðar ímynd fyrirtækisins 

sjálfs og ímynd auðkenna þess.  Því er hverju fyrirtæki nauðsynlegt að hafa góða ímynd 

sem er í takt við þá þjónustu sem þau veita. Það skiptir einnig máli fyrir fyrirtæki að þau 

geri sér grein fyrir því hver ímynd þeirra er hjá markhópi sínum. 
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2 Icelandair 

Upphaf Icelandair má rekja til ársins 1937 með stofnun Flugfélags Akureyrar. Árið 1940 

flutti félagið höfuðstöðvar sínar til Reykjavíkur og breytti nafni sínu í Flugfélag Íslands, 

sem tók síðar upp alþjóðlega nafnið Icelandair (Icelandair.is, 2012a).  

Árið 1973 sameinaðist Flugfélag Íslands og Loftleiðir í nýju eignarhaldsfyrirtæki, 

Flugleiðir. En Loftleiðir var stofnað árið 1944.  Upphaflega störfuðu bæði flugfélögin í 

innanlandsflugrekstri en Flugfélag Íslands hóf sín fyrstu millilandaflug árið 1945 og 

Loftleiðir árið 1947 (Icelandair.is, 2012a). 

Árið 2003 breyttist Flugleiðir í eignarhaldsfyrirtæki með 11 dótturfyrirtækjum á sviði 

ferðaþjónustu og var Icelandair stærsta dótturfyrirtæki Flugleiða. Árið 2005 breytti 

Flugleiðir nafni sínu í FL Group og tilkynnti að aðaláhersla starfseminnar væri lögð á 

fjárfestingar. Í framhaldinu var eignum og dótturfyrirtækjum skipt niður í hluta, þar á 

meðal Icelandair Group. Í lok árs 2006 var Icelandair Group skráð í Kauphöll Íslands eftir 

að FL Group seldi fyrirtækið (Icelandair.is, 2012a).     

Árið 2011 störfuðu hjá Icelandair í fullu starfi að meðaltali 2.350 einstaklingar 

(Icelandairgroup.is, 2012c).  

Icelandair notast við nýlega endurinnréttaðar Boeing 757 þotur á áætlunarleiðum 

sínum (Icelandair.is, 2012a) og hefur Icelandair Group og Boeing nýlega skrifað undir 

viljayfirlýsingu um pöntun á tólf 737 MAX8 og 737 MAX9 flugvélum með kauprétt á 12 

flugvélum til viðbótar (Newsclient.OMXgroup.com, 2012).  

Samkvæmt flugáætlunarkerfi Icelandair þá flýgur flugfélagið á ársgrundvelli til 24 

staða í Evrópu, átta í Bandaríkjunum og tveggja í Kanada (Icelandair.is, 2012b).  

Icelandair hefur skýra stefnu í styrktarmálum. Til að mynda styrkir Icelandair ekki 

málefni eða viðburði sem tengjast áfengi, tóbaki, pólitík eða trúmálum (Icelandair.is, 

2012c).  

Icelandair styrkir fjölda mismunandi íþróttasambanda, tónlistarviðburða og 

góðgerðarmála. Þau íþróttasambönd sem Icelandair leggur lið er til dæmis Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, Handknattleikssamband Íslands og Knattspyrnusamband 

Íslands. Með stuðningi við Músíktilraunir, Iceland Airwaves og Reykjavík Loftbrúa vill 

Icelandair styðja við íslenska listamenn og gera erlendum tónlistarunnendum kleift að 
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koma til Íslands og upplifa hér tónleika og tónlistarhátíðir. Vildarbörn er góðgerðarmál 

Icelandair. Tvisvar á ári velur stjórn sjóðsins úr hóp umsækjanda, sem eru fjölskyldur 

langveikra barna og geta þau nýtt sér boð sjóðsins og ferðast til sinna draumaáfangastað 

(Icelandair.is, 2012c).     

 

2.1 Millilandaflug um Ísland 

Fjöldi ferðamanna sem leggur leið sína til Íslands fer sífellt fjölgandi og farþegum í 

millilandaflugi um Ísland hefur að meðaltali fjölgað um 1,6% á ári síðastliðin 5 ár og 5,3% 

á ári síðastliðnum 10 árum (Isavia.is, 2012a). Árið 2011 var heildar fjöldi farþega sem 

leið átti um Ísland 2.165.423 talsins og fyrstu níu mánuði ársins 2012 var fjöldi farþega 

2.536.866 talsins (Isavia.is, 2012a; Isavia.is, 2012b).  

Síðastliðið sumar voru 17 flugfélög sem flugu til Íslands (mbl.is, 2012). Icelandair og 

WOW air halda uppi áætlunum á sína áætlunarstaði allt árið, að auki flýgur easyJet á 

milli London og Keflavíkur allt árið (vb.is, 2012). 

Þessi mikli fjöldi og stigvaxandi fjölgun farþega um Ísland gefur hugmynd um 

tækifærin sem flugrekstur felur í sér en um leið er fjöldi flugfélaga sem tilbúin eru að 

fljúga til Ísland merki um hina miklu samkeppni sem ríkir á þessum markaði.  
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3 Ímynd - inngangur 

Ímynd er ríkur þáttur í markaðsstarfi fyrirtækja, bæði hvað varðar ímynd fyrirtækisins 

sjálfs (corporate image) eða ímynd auðkenna þess (brand image).  Því er hverju fyrirtæki 

nauðsynlegt að hafa góða ímynd sem er í takt við þá þjónustu sem það veitir. Það skiptir 

einnig máli fyrir fyrirtæki að þau geri sér grein fyrir því hver ímynd þeirra er hjá 

markhópi sínum. 

Þegar fyrirtæki velja markhópa og staðfærslu af kostgæfni og nota söluráðanna til 

fulls í þeim tilgangi að skapa jákvæða ímynd og vörumerkjavirði, eru mestar líkur á að 

árangur náist (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2009).  Til að stjórna og 

viðhalda ímynd vörumerkis, frá hönnun vörunnar eða þjónustunnar, verðákvörðun og 

allt þar á milli er mikilvægt að allir söluráðar séu notaðir (Kotler, o.fl., 2009).   

Hér á eftir verður fjallað ítarlega um hugtakið ímynd en fyrst verður fjallað um þau  

grunn hugtök og ferla í markaðsfærslu sem skipta máli við uppbyggingu á ímynd 

vörumerkja og fyrirtækja.  
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4 Markaðsfærsla  

Til eru nokkrar mismunandi skilgreining á hugtakinu markaðsfærsla (marketing) og hafa 

þær flestar svipað innihald. Það er því erfitt að segja að einhver ein sé hin eina rétta og 

önnur alfarið röng.  Skilgreining Kotler, Wong, Sauders og Armstrong (2001) segir að 

markaðsfærsla sé félags- og stjórnunarlegur ferill þar sem þarfir og langanir einstaklinga 

og hópa er mætt með því að skapa og skiptast á vörum og þjónustu sem hefur virði fyrir 

þá.  

Árið 2007 birti American Marketing Associtation (MarketingPower.com, 2012) 

eftirfarandi skilgreiningu: 

„Markaðsfærsla eru aðgerðir og ferli sem skapa, miðla, skila og skiptast á tilboðum 

(vörum og þjónustu) sem hafa virði fyrir viðskiptavini, meðeigendur og þjóðfélagið í 

heild”     

(“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 

clients, partners, and society at large.” ) 

Þessar tvær skilgreiningar eru um margt líkar og rauði þráðurinn í þeim báðum segir 

að markaðsfærsla snúist um það hvernig fyrirtæki setja upp á markvissan hátt, ferla og 

aðgerðir fyrir tilboð sín, í þeim tilgangi að skapa virði fyrir alla hagsmunahópa.  

Fyrirtæki sem hafa náð árangri í viðskiptalífinu, eiga það sameiginlegt að hafa lagt sig 

fram við að læra og skilja þarfir, langanir og eftirspurn viðskiptavina sinna (Kotler o.fl., 

2001). Það má segja að þær erfiðu efnahags- og samkeppnisaðstæður sem við búum við 

í dag hafi enn aukið þörfina á að stunda markvissa markaðsfærslu.   

 

4.1 Ferli markaðsfærslu 

Markaðsfærsla er hringrás sem stöðugt þarf að vera að skoða og endurskoða. Þessi 

hringrás markaðsfærslunnar samanstendur af fjórum grundvallar aðgerðum, þ.e. 

greining markaðstækifæra, val markhópa, samval söluráða og stjórnun markaðsstarfsins 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000). Þessar aðgerðir og samþætting þeirra hjálpa 

fyrirtækjum að stunda faglegt markaðsstarf og ná betri árangri í rekstri sínum.  
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Á sjötta áratug síðustu aldar kom McCarthy fram með kenninguna um P – in fjögur. 

Þau eru á íslensku: verð, vara, vettvangur og vegsauki (price, product, place og 

promotion). Mynd 1. sýnir nútímalegri útgáfu af líkani McCarthy‘s. 

Viðskiptavinurinn/markhópurinn er kjarni líkansins, það sem umliggur kjarnann eru 

stjórnanlegu þættirnir, P – in fjögur. Yst eru þættir úr umhverfinu sem fyrirtækið hefur 

ekki stjórn á og verður að laga sig að á hverjum tíma (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004). 

 

Mynd 1. Nútímaleg útfærsla á líkani McCarthy's (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004) 

Kenningin um P – in fjögur leggur upp með tengingu við hefðbundna vörur. En í 

greininni „Broadening the concept of marketing“ eftir Kotler og Levy frá árinu 1969 

koma fram hugmyndir um útvíkkun á hugtakinu markaðsfærsla. Í greininni er lagt mat á 

það að vel sé hægt að tengja markaðsfærsluhugtakið yfir á stofnanir, fyrirtæki og jafnvel 

einstaklinga, en ekki bara hina hefðbundnu tengingu við vörur.   

 

4.2 Markaðsfærsla þjónustu 

Þjónusta og þjónustutengdur iðnaður er sífellt að verða stærri hluti af  hagkerfinu og 

eftir því sem samkeppni eykst hafa fyrirtæki í auknum mæli lagt áherslu á að aðgreina 

sig með þjónustu (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á meiri 

hagnað og hagkvæmni sé stunduð markviss þjónustumiðuð stefna (service strategie) 

fremur en að fara í aðhaldsaðgerðir og skera niður kostnað (Zeithaml, o.fl., 2009). Því er 
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mikilvægt fyrir fyrirtæki að gera sér grein fyrir markaðfærslu þjónustu og hugsanlegum 

hagnaði af því að nota þjónustumiðaða aðgreiningu. 

Þjónusta hefur verið skilgreind sem allar þær hagrænu aðgerðir þar sem útkoman er 

ekki áþreifanleg vara eða samsetning, er venjulega neytt á sama tíma og hún er 

framleidd, og frammistaðan veitir þeim sem nýtur þjónustunnar eitthvert virði sem er í 

eðli sínu óáþreifanlegt (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000 a).  

Það er fátt sem eingöngu felur í sér „hreina“ vöru á markaði og eitt af lykilatriðum 

þegar skilgreina á hvort um þjónustu er að ræða eða ekki er óáþreifanleiki. 

Framleiðsluvörur eru meira áþreifanlegar en þjónusta og þjónusta er meira óáþreifanleg 

en framleiddar vörur (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000 b). 

Þar sem þjónusta er í eðli sínu óáþreifanleg, oft framleidd, notuð samstundis og 

neytendur eru viðstaddir ferlið þar sem þeir eiga samskipti við starfsfólk og eru jafnvel 

hluti af ferlinu, þá leita neytendur eftir vísbendingum um gæði þjónustunnar með því að 

meta áþreifanlega þátti í umhverfinu (Zeithaml, o.fl., 2009). Sem dæmi má nefna að fyrir 

þá sem þiggja þjónustu flugfélaga skiptir hönnun einkennisfatnaðar, aðbúnaður um 

borð og framkoma starfsfólks miklu máli um það hvernig neytendur skynja og upplifa 

þjónustuna.  

Þar sem ofantaldar breytur  hafa mikla þýðingu í markaðsfærslu þjónustu hefur það 

leitt til útvíkkunar á hinum fjórum hefðbundnu söluráðum. Við bætast þrír söluráðar, 

sem eru söluráðarnir fólk (people), umgjörð (physical evidence) og ferlar (process) 

(Zeithaml, o.fl., 2009).   

Fólk eru þeir einstaklingar sem koma á einn eða annan hátt að þjónustuferlinu og 

geta þannig haft áhrif á skynjun viðskiptavina. Þetta á við um starfsfólk fyrirtækisins, 

neytandann sjálfan og aðra neytendur sem geta haft áhrif á þjónustuferlið (Zeithaml 

o.fl., 2009).  

Umgjörð á við um það umhverfi þar sem þjónustan er veitt og samskiptin sem fara 

fram milli neytenda og fyrirtækis, ásamt öllum þeim áþreifanlegu þáttum sem hafa áhrif 

á frammistöðu eða samskipti á meðan þjónustan er veitt (Zeithaml o.fl., 2009).  

Ferlar eiga við um þjónustuferlið sjálft, allar athafnir og flæði þess sem viðkoma 

þjónustuferlinu (Zeithaml o.fl., 2009).    

 



 

17 

4.3 Miðuð markaðsfærsla 

Miðuð markaðsfærsla (target marketing) er viðleitni fyrirtækis til að þjóna einum eða 

fleiri hópum viðskiptavina sem deila sameiginlegum þörfum eða eiginleikum (Kotler o.fl., 

2001).  

Fyrirtæki gera sér grein fyrir því að þau ná ekki að höfða til allra neytenda á 

markaðinum eða að minnsta kosti ekki á sama hátt. Kauphegðun neytenda er breytileg, 

þeir eru of margir, dreifðir og hafa of fjölbreytilegar þarfir til að það sé hægt. Fyrirtæki 

hafa mismunandi getu til að þjóna mörgum mismunandi hópum markaðarins og þess 

vegna beita fyrirtæki aðferðum markaðshlutunar (market segmentation) til að tilgreina 

þann hluta markaðarins sem það telur sig getað þjónað best. Því ef kröftum er beint að 

markhópi sem hefur lítinn, jafnvel engan,  áhuga á vörunni verður að líta svo á að þeim 

peningum og tíma sem í það fór hafi ekki verið vel varið (Kotler o.fl., 2001).  

Því hefur þróunin verið í þá átt að markaðsfærsla fyrirtækja er beint að vel 

skilgreindum og afmörkuðum markhópi og áhersla lögð á að mynda varanleg tengsl við 

þann hóp (Hollensen, 2003). Þetta ferli er nefnt miðuð markaðsfærsla og skiptist það í 

þrjá sjálfstæða hluta: markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla. Sjá sex þrepa ferli 

miðaðrar markaðsfærslu á mynd 2. 

 

Mynd 2. Miðuð markaðsfærsla (Kotler, o.fl., 2001) 

Markaðshlutun er ætlað að greina markaðinn og skipta niður í smærri samstæða 

hópa (Hollensen, 2003). Markaðsmiðun er leið til að velja markhópa og fjölda þeirra 

(Lilien og Rangaswamy, 2003). Staðfærsla snýr að aðgreiningu, aðgerðum og ímynd 

(Lilien og Rangaswamy, 2003). Ferlið er skoða nánar í næstu köflum. 
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4.3.1 Markaðshlutun og ólíkar leiðir markaðshlutunar 

Í markaðsfærslu er gengið  út frá þeirri grunn hugmyndfræði að kjarni fyrirtækja er að 

koma á móts við þarfir neytenda.  Þessum þörfum verður aðeins fullnægt  með því að 

skilja þá  markhópa sem vilja nota þær vörur og þjónustu sem er verið að reyna að selja 

(Solomin, Bamossy, Askegaard og Hogg, 2002). Liður í því ferli er markaðshlutun.  

Markaðshlutun er skilgreind sem skipting á markaði niður í minni samstæðari hópa, 

sem hver um sig hefur mismunandi þarfir, einkenni og bregðast við söluráðum á 

mismunandi hátt (Kotler, o.fl., 2001).  

Ýmsar breytur eru notaðar við markaðshlutun.  Lýðfræðilegar breytur eru til dæmis  

aldur, kyn, tekjur, menntun, þjóðerni eða trúarbrögðum og atferlis breytur eru til dæmis 

vörumerkjahollusta, umfang neyslu, kauphegðun og stig ávinnings fyrir neytandann. 

(Solomin, o.fl.,2002).  Oftast er skipt upp eftir fleiri en einni breytu,  til dæmis kona á 

aldrinum 25 – 35 ára (kyn og aldur), eða karlar á höfuðborgarsvæðinu (kyn og svæði). 

Mikill innbyrðis munur getur verið innan hvers hóps,  því hefur færst í vöxt að nota 

lífsviðhorfs- og gildismatsmælingar við að greina markhópa (Solomin, o.fl.,2002).  

Fyrirtæki geta valið að fara mismunandi leiðir við markaðshlutun.  

Fyrirtæki geta valið að þjóna öllum markaðinum og notast við heildarmarkaðsfærslu 

(mass marketing), markaðsfærslu sem gerir ráð fyrir að hægt sé að meðhöndla alla á 

sama hátt með sömu aðferðum. Fyrirtæki hafa náð árangri með heildarmarkaðsfærslu, í 

flestum tilfellum er um dagvöru að ræða, en algengara er að aðferðin hafi í för með sér 

sóun á tíma og peningum (Kotler, o.fl., 2001). Þegar markaðshlutun flugfélaga er annars 

vegar þá má leiða að því líkum að flugfélagið Ryanair falli að mestu leyti undir 

heildarmarkaðsfærslu, þar sem Ryanair leitar eingöngu leiða við að lámarka kostnað og 

geta þar með boðið upp á ódýr flugfargjöld. Því til staðfestingar má nefna dæmis um að 

Michael O‘Leary, forstjóri Ryanair, hefur lagt til að seld verði fargjöld í stæði og að láta 

farþega borga fyrir að nota salerni um borð (Telagraph.co.uk, 2012; cnews.canoe.ca, 

2012; HuffingtonPost.com, 2012b; visir.is,2009; pressan.is,2009). En þessi lágjaldastefna 

er líkleg til að útilokar stóran hóp neytenda.  

Einnig geta fyrirtæki valið að nota fullkomna markaðshlutun þar sem notast er við 

klæðskerasniðin og einstaklingsmiðaða ör-markaðsfærslu (micromarketing), þar sem 

http://www.pressan.is/
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markaðsstarfið er sniðið að þröngum hóp neytenda (Kotler, o.fl., 2001). Þjónusta með 

einkaflugvélum mundi teljast til ör-markaðsfærslu. 

Oft er þó farin millivegur þessara tveggja leiða, svokölluð syllu markaðsfærsla (nice 

marketing). Þar er valið að sérhæfa sig á ákveðnu sviði innan þess markaðar sem 

fyrirtækið starfar á (Kotler, o.fl., 2001). Markaðfærsla Icelandair er að nokkru leyti syllu 

markaðsfærsla, þar sem áhersla er lögð á áreiðanleika, þægindi, vinalega og trausta 

þjónustu (IcelandairGroup.is, 2012b).  

 

4.3.2 Markaðsmiðun 

Markaðsmiðun er ferli sem tekur við þegar markaðshlutun fyrirtækja er lokið. Þá er 

metið hversu áhugaverðir markaðshlutarnir eru og að því loknu er einn eða fleiri 

markaðshlutar valdir (Kotler, o.fl., 2001).  

Við þá vinnu þarf að huga að mörgum þáttum sem skipta má upp í þrjá áfanga (Lilien 

og Rangaswamy, 2003). Í fyrsti áfanga þarf að huga að markaðsstærð og markaðsvexti, 

er markaðurinn að stækka eða dragast saman.  Í öðrum áfanga þarf að meta samkeppni, 

mettun, vernd og ytri áhættu. Mettun snýr að hve miklu leyti markaðnum er nú þegar 

þjónað.  Vernd skoðar áhrif einkaleyfi og inngönguhindrana á markaðinn og ytri áhætta 

er sambærileg hefðbundinni PEST greiningu. Þá eru horfur um menningar-, efnahags-, 

tækni- og lagalega þætti skoðaðir. Í þriðja áfanga er skoðað samræmi, tengsl við aðra 

markhópa og hagnaðarvon. Samræmi skoðar hvort að kjarni fyrirtækis samræmist þeim 

kröfum sem markaðurinn gerir. Tengsl við aðra markhópa snýr að samvirkni, ímyndar- 

og kostnaðartengslum. Hagnaðarvon metur hugsanlegan hagnað og hversu vel það 

samræmist fyrirtækinu (Lilien og Rangaswamy, 2003).  

Hægt er að styðjast við GE-líkanið við mat á markaðsmiðun (sjá mynd 3.). General 

Electric hannaði líkanið upphaflega sem leið til að geta metið eignasafn fyrirtækisins út 

frá tveimur víddum, hversu áhugaverð greinin er annars vegar og styrkleika fyrirtækisins 

hins vegar, en líkanið má vel nota við mat á markaðsmiðun (Kotler, o.fl., 2001). 
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Mynd 3. GE líkanið (Kotler, o.fl., 2001) 

Það eru ýmsir þættir sem ráða því hvort grein sé áhugaverð, svo sem markaðsvöxtur, 

markaðsstærð, hagnaðarstig og hagnaðarmöguleika, samkeppnisstig, eftirspurnarstig og 

eftirspurnarhegðun ásamt kostnaðaruppbyggingu á markaðnum.  Þessir þættir eru 

metnir hver í sínu lagi og fundið út gildi sem verður mælikvarði á hve áhugaverð greinin 

er. Varðandi styrk þá er einnig stuðst við ákveðið gildi þar sem lagt er mat á hlutfallslega 

markaðshlutdeild en jafnframt lagt mat á verðhæfni, vörugæði, þekkingu á þörfum 

viðskiptavina, þekkingu á uppbyggingu markaðarins, styrk sölukerfisins og staðsetningu 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). Bestu tækifærin liggja þar sem mikill áhugi ríkir um 

greinina og styrkur fyrirtækisins er mestur, á grænu flötum líkansins (Kotler, o.fl., 2001). 

 

4.3.3 Staðfærsla 

Þriðji hlutinn í miðuðu markaðsfærslunni er staðfærsla. Með staðfærslu er átt við þá 

mynd (jákvæða, sterka og einstaka tengingu) sem fyrirtæki vill gefa markhópnum af 

vörumerki sínu samanborið við merki keppinautanna (Friðrik Eysteinsson, 2003).   

„En staðfærsla er ekki hvað þú gerir við vöru. Staðfærsla er það sem þú gerir við huga 

tilvonandi kaupenda.” (Ries og Trout, 2001). 

(„But positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to the 

mind of the prospect.“) 
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Hugtakið staðfærsla á rætur að rekja til greinarinnar „The Positioning Era“ sem Al 

Ries og Jack Trout skrifuðu árið 1972. Frá þeim tíma hefur hugtakið verið leiðandi hluti í 

markaðsfærslu  (Ries og Trout, 2001).  

Skipta má staðfærslu niður í þrjú skref: aðgreiningu, aðgerðir og ímynd (Lilien og 

Rangaswamy, 2003; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007).   

Fyrsta skref staðfærslu fjallar um það með hvaða hætti ætlunin er að aðgreina tilboð 

fyrirtækis frá tilboði samkeppnisaðila. Form aðgreiningar geta verið margvísleg og ýmist 

byggst á vörunni sjálfri, þjónustunni, starfsfólkinu eða ímyndinni (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2007). Aðgreining  frá tilboði samkeppnisaðila skilar aðeins árangri ef 

aðgreiningin er varanleg. Því meiri aðgreiningu sem tilboðið býr yfir því erfiðara er fyrir 

markhópinn að leita til keppinautanna (Fisher, 1991). Aðgreindar vörur hafa tiltölulega 

óteygna eftirspurnarkúrfu og þannig geta fyrirtæki hækkað verð vöru sem hefur hlotið 

aðgreiningar án þess að magn eftirspurnar dragist mikið saman (Cannon og Schwaiger, 

2005).  

Aðgerðir fjalla um það hvernig koma eigi aðgreiningunni til skila í huga neytenda. 

Takmarkið er að skapa skýra, aðgreinanlega og eftirsóknaverða stöðu í huga eða minni 

neytenda samanborið við vörur samkeppnisaðila (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007).  

Þannig beinast aðgreining að vörunni og aðgerðir að markaðnum, það er að 

viðskiptavininum eða viðtakanda skilaboðanna (Lilien og Rangaswamy, 2003; Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2007). Mikilvægt er að allar markaðsaðgerðir fyrirtækja miðist við að 

koma tiltekinni aðgreiningu til skila sem staðfærslu í huga eða minni viðskiptavina 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). 

Ímynd er síðasta skref staðfærslunnar og er raunverulega það sem gerist í huga 

viðskiptavina. Fyrirtæki hafa áhrif í þá átt að móta eigin ímynd og nýta sér til dæmis nafn 

eða umgjörð í þeim tilgangi (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007).  Nokkuð svipuð sýn er 

meðal fræðimanna innan auglýsinga- og almannatengslageirans á því að ímynd komi frá 

fyrirtækinu sjálfu og sé túlkun hagsmunaaðila á því hvernig það kemur ímyndinni til skila 

í gegnum nafn eða táknmyndir (Balmer, 1998; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). Aðrir 

hafa bent á að ímynd fyrirtækja sé margbrotið fyrirbæri sem hafi margar 

birtingarmyndir. Ekki er víst að ímyndin sé í samræmi við fyrirfram ákveðna aðgreiningu 

og aðgerðir. Það þarf að hafa hugfast að ef fólk á annað borð þekkir efnið, þá geri það 
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sér einhverja hugmyndir um það og þær hugmyndir má meðal annars kalla ímynd 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). 

Til að staðfærsla nái árangri þarf skýra stefnumótun. Það er mikilvægt að draga fram 

hvað það er sem aðgreinir vörur fyrirtækisins frá vörum samkeppnisaðila og skapa 

samkeppnisforskot út frá þeim áherslum. Ber þó að hafa í huga að staðfærsla er í 

stöðugu endurmati og áframhaldandi og reglulegt mat því mjög nauðsynlegt (Þórhallur 

Örn Guðlaugsson, 2007).  

 

4.3.3.1 Taugavísindi og staðfærsla 

Á lífsleiðinni hafa flestir upplifað löngun (craving) af einhverju tagi og hefur Bandarísk 

rannsókn leitt í ljós að um 97% Bandaríkjamanna segjast hafa upplifað sterka löngun á 

eins hversdagslegum vörum eins og súkkulaði og pitsu, yfir í tóbak og áfengi (Pirouz, 

2010; Angier, 2009).  Mæling og skilgreining á löngun er umdeilt málefni en til 

einföldunar þá má skilgreina löngun sem sterka og oft yfirþyrmandi hvöt til að neyta 

tiltekins hlutar eða efnis (Pirouz, 2010).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þessi löngun er drifin áfram af dópamíni (Volkow og 

Fowler, 2000; Angier, 2009; Hedgcock og Rao, 2009; ). Dópamín er eitt helsta efnið sem 

stjórna þeim svæðum heilans sem veita okkur ánægju og í grunninn stjórnar það 

hvötum / löngunum,  með því að senda boð til viðtaka í heilanum sem gefa okkur merki 

um hvað það er sem okkur líkar vel við (HuffingtonPost.com, 2012a).  

Þetta er innslagið úr yfirstandandi rannsókna síðustu þriggja áratuga sem dr. Nora 

Volkow hefur staðið fyrir (cbsNews.com, 2012). Rannsóknir Volkow snýr að stórum 

hluta að málefnum í tengslum við ýmiskonar fíkn og hvað það er sem stjórnar löngun 

(cbsNews.com, 2012). Í þessum rannsóknum er notast við segulómunar, fMRI, eða 

functional Magnetic Resonance Imaging, það er tækni sem mælir virkni taugakerfisins, 

þar sem fMRI sýnir hlutverk efnaskipta (metabolic function) í heilanum 

(NeuroscienceCommons.org, 2012).  

Flestar rannsóknir þar sem notast er við fMRI hafa verið á sviði taugavísinda 

(neuroscience), þó hefur þessi aðferð orðið mikilvæg á sviði sálfræði (psychiatry), 

taugalíffræði (neurobiology), taugahagfræði (neuroeconomics) og nýlega hefur ný 

fræðigrein komið fram sem kallast neytendahegðunar taugavísindi (consumer behavior 
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neurosience). Nýlega hafa nokkrar rannsóknir verið birtar um neytendahegðun þar sem 

notkun fMRI er aðal aðferðin. Má þar nefna rannsókn á tálbeitu áhrifum (decoy effect) í 

ákvarðanatöku neytenda (Hedgcock og Rao 2009), rannsókn á viðhorf til vörumerkja 

(Yoon, Gutchess, Feinberg og Polk, 2006) og  önnur rannsókn um viðbrögð við 

auglýsingum á vanabindandi vörum meðal þeirra sem ekki neyta þeirra og hjá þeim sem 

neyta þeirra (Pirouz, 2010).      

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það er ekki bara neysla sem veldur hækkun á 

dópamíni í heilanum, heldur er nóg að sjá mynd af því sem neytandinn líkar við til að 

hækkun á dópamíni eigi sér stað. Til dæmis þá er það nóg fyrir aðila sem líkar vel við 

McDonalds að sjá McDonalds vörumerkið til að heilinn bregðist við og framleiðir 

dópamín, sem leiðir af sér ómeðvitaða hvatning einstaklingsins til að fá sér Big Mac 

(HuffingtonPost.com, 2012a).  

En sem komið er þá eru rannsóknir á sviði markaðsfærslu og aðferðir taugavísinda 

frekar ný til komnar en eru engu að síður áhugaverð rannsóknaraðferð  og eiga ef til vill 

eftir að verða  veigameiri þáttur í markaðsfærslu rannsóknum.  En niðurstöður þessara 

rannsókna vekja upp spurningar um tengsl dópamín og staðfærslu meðal einstaklinga en 

þar sem nákvæm könnun á þessum viðamiklu fræðiritum er fyrir utan ramma þessarar 

rannsóknar, verður ekki farið lengra í umfjöllun á aðferðum taugavísinda og 

markaðsrannsókna.   
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5 Ímynd 

Í framhaldi af umfjöllun um þau grunn hugtök og ferla í markaðsfærslu sem við kemur 

uppbyggingu ímyndar vörumerkja og fyrirtækja kemur ítarleg umfjöllun um hugtakið 

ímynd.  

5.1 Mikilvægi þess að þekkja ímynd fyrirtækja 

Eftir því sem samkeppni eykst og það dregur úr sjáanlegum muni á milli tilboða 

fyrirtækja, þá er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að auka skilning sinn á þörfum og hegðun 

þess markhóps sem fyrirtækin keppast um.  

Viðskiptavinir fyrirtækja skynja fyrirtækin og ímynd þeirra misjafnlega   (Barich og 

Kotler, 1991; McDonald, Chermetony og Harris, 2001). Þegar sjáanlegur munur milli 

verðs, gæða, hönnunar og eiginleika vörunnar er lítill sem engin, mun orðspor 

vörumerkisins og fyrirtækisins vera það sem hefur hvað mest áhrif á kauphegðun 

neytandans (Christensen og Askegaard, 2001). Þess vegna er mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

skapa sér ímynd sem aðgreinir það frá samkeppninni og sem kemur um leið til skila til 

neytandans ákveðnum skilaboðum um stöðu fyrirtækis á markaði, hvað fyrirtækið 

stendur fyrir og hver væntanleg upplifun viðskiptavinar er af þjónustu og gæðum 

fyrirtækisins (Kotler o.fl., 2001).  Með aukinni samkeppni verður sífellt mikilvægara fyrir 

fyrirtæki að þekkja hvað það er í rekstri þeirra sem stuðlar að því að þau geti viðhaldið 

hagnaðar- og samkeppnisyfirburðum á sínum markaði.  Á síðari árum hefur í æ ríkari 

mæli verið litið til stjórnunar óáþreifanlegra eigna fyrirtækja til að viðhalda þessum 

yfirburðum. Meðal þess sem telst til óáþreifanlegra eigna er viðskiptavild, ímynd og 

orðspor fyrirtækja. Með könnunum hefur verið sýnt að flestir stjórnendur fyrirtækja lýsa 

því að orðspor fyrirtækja sé helsti drifkrafturinn á baka við velgengni þeirra (Schwaiger, 

2004). En Porter og Kramer (2011) láta í það skína að orðspor fyrirtækja stjórnist að 

mestu leyti vegna utan að komandi þrýstings og fyrirtæki flokki samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja sem nauðsynlegan kostnað. Allt umfram þess sem krafist er sé ábyrgðarlaus 

notkun á fé hluthafa.    
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5.2 Ímynd og upprunni þess 

Rekja má hugtakið ímynd aftur til ársins 1955 þegar Sidney Levy kynnti hugtakið (Barich 

og Kotler, 1991). En ekki er hægt að eigna einhverjum einum einstaklingi hugtakið og má 

nefna að fræðigreinar Boulding frá 1956 og Martineau frá 1958 hafi verið áhrifavaldar í 

umfjöllun á sviði ímyndar fyrirtækja (Balmer, 1998).  

Upphaflega eiga  ímyndarmælinga og mótun ímyndar rætur sínar að rekja til 

rannsókna á sviði hugsýnar (imagery) innan sálfræðinnar (Echtner og Ritchie, 1991). 

Hugsýn hefur verið skilgreint sem ákveðin leið til að vinna úr og geyma margskynjunar 

(multisensory)  upplýsingar í vinnsluminni heilans (working memory). Kjarninn í hugsýnar 

úrvinnslu (imagery processing) ræðst meira af heildrænni (holistic) aðferð við að túlka 

upplýsingar, þar sem heildin er öðruvísi en (eða meira en) summa hlutanna.  Þessu er 

oft lýst sem myndrænni hugsun (mental picturing), þar sem sjónin er ekki eina skynfærið 

sem notast er við heldur einnig  lykt, bragð, hljóð og snerting þar eiga hlut að máli 

(Echtner og Ritchie, 1991). Rannsóknir gerðar á sambandi milli hugsýnar úrvinnslu og 

neytendahegðunar bendir til að við úrvinnslu upplýsinga um vörur er líklega stuðst við 

blöndu af eiginleikum einstaklingsins og heildrænna viðbrags (Echtner og Ritchie, 1991). 

 

5.3 Skilgreining á hugtakinu ímynd 

Við markaðsfærslu hefur hugtakið ímynd verið notað til að útskýra samansafn skoðana, 

hugmynda og trúar sem viðkomandi einstaklingur eða hópur hefur á ákveðnum hlut. 

Hugmyndin getur verið sönn eða röng, raunveruleg eða ímynduð (Barich og Kotler, 

1991). Hluturinn getur verið fyrirtæki, vara, vörumerki eða persóna  (Barich og Kotler, 

1991; Zinkhan, Ganesh, Jaju og Hayes, 2001).  

Christensen og Askegaard (2001) hafa skilgreint ímynd fyrirtækis sem samansafn af 

kennileitum sem markhópurinn tengir við fyrirtækið og greinir það frá öðrum og notar 

sem auðkenni fyrir fyrirtækið. Ímynd leiðbeinir og mótar hegðun einstaklinga (Barich og 

Kotler, 1991). 

Nálgunin er nokkuð ólík eftir fræðigreinum á því hvernig skilgreina eigi ímynd. 

Fræðimenn innan sálfræðinnar telja að sambandið milli fyrirtækis og hagsmunaaðila 

þess sé frá fyrirtækinu og til hagsmunaaðila og svo fræðimenn innan markaðsfræða og 

almennatengsla telja að sambandið sé frá hagsmunaaðilum til fyrirtækisins (Balmer, 
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1998). Einnig hafa fræðimenn innan sálfræðinnar tengt skilning á hugtakinu ímynd 

fyrirtækis við huglæga ímynd eða hugmynd sem er sýnileg, skynjuð og hefur vissa 

rauntenginu (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). Sýn fræðimanna innan markaðsfræða 

og almennatengsla er svipuð, (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007), að fyrirtæki búi til 

ímynd sína sjálf til dæmis í gegnum nafn og táknmyndir og það sé síðan hagsmunaaðila 

að meta hvernig ímyndinni sé komið til skila (Balmer, 1998).  

Aðrir hafa bent á að ímynd fyrirtækja væri ekki einsleitt fyrirbæri heldur hefði margar 

birtingarmyndir (Arpan, Raney og Zivnuska, 2003; Barich og Kotler, 1991). Barich og 

Kotler (1991) nefna fjórar tegundir af ímynd.  Fyrst er ímynd fyrirtækja (corporate 

image), snýst um almennt viðhorf er til fyrirtækisins í heild sinni. Öðru lagi er ímynd 

vörunnar (product image), sýnst um það hvaða viðhorf er til tiltekins vöru flokks. Þriðja 

lagi er ímynd vörumerkisins (brand image), snýst um hvað viðhorf er til ákveðins 

vörumerkis og samband þess við vörumerki sem eiga í samkeppni. Fjórða er 

markaðsímynd, sem snýr að því hvernig litið er á heildargæði tilboða  fyrirtækisins  og 

samval söluráða. Áhersla hjá þeim félögum Barich og Kotler (1991) er á ímynd fyrirtækja 

og markaðsímynd og mismunandi áherslur að baki þeim.  Fyrirtækja ímynd kemur inn á 

það hvernig fyrirtækið nær að halda utan um á jákvæðan hátt atriðum sem snúa að 

félagslegum þáttum, starfsmanna málum, neytendum og öðrum hagsmunahópum. En 

það að hafa jákvæða fyrirtækja ímynd er ekki nóg ein og sér til að neytendur kaupi vörur 

fyrirtækisins heldur þarf markaðsímynd þess einnig að vera góð. Markaðsímynd 

fyrirtækis er sú sýn sem fólk hefur á vörum fyrirtækisins og gæðum þeirra í samanburði 

við aðrar vörur. Fyrirtæki hefur sterka markaðsímynd ef neytandinn trúr því að það sé 

þess virði að skipta við þá, þannig að jákvæð ímynd fyrirtækis er ekki nóg ein og sér til 

að hafa áhrif á kauphegðun fólks.      

 

5.4 Ímynd, orðspor og auðkenni 

Eins og komið hefur verið inn á þá er ímynd margvítt hugtak en það tengist náið 

hugtökunum orðspor (reputation) og auðkenni (brand). Balmer (1998) tengir hugtökin 

ímynd og orðspor bæði við ákveðin sýn sem mismunandi hagsmunahópar hafa á 

fyrirtæki. Hugtökin tengjast skynjun sem einstaklingur eða hópur hefur á ákveðnum 

tímapunkti (ímynd) og yfir ákveðið tímabili (orðspor) (Balmer og Greyser, 2003).   
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Auðkenni hefur einnig  víddir sem skarast við hugtökin ímynd og orðspor. Kotler og 

félagar (2009) segja að auðkenning (branding) aðgreini vöru og þjónustu, einstakling eða 

stað sem stuðli að auknu virði og draga upp mynd í huga neytandans sem endurspegli 

þarfir hans. Þeir félagar halda áfram og segja að auðkenni gegnir mismunandi 

hlutverkum, allt frá rökrænu og áþreifanlegu hlutverki sem tengist því hversu vel varan 

eða þjónustan virkar, yfir í tilfinningalegt eða óáþreifanlegt hlutverk sem tengis því hvað 

auðkennið táknar eða stendur fyrir í huga neytandann. Fólk tjáir sig með vali á 

auðkennum (Kotler, o.fl.,2009). 

Auðkenni er skilgreint sem nafn, heiti, merki, tákn, hönnun eða blanda af þessu öllu 

sem er gefið ákveðinni vöru, þjónusta eða flokk af vörum eða þjónustu, í þeim tilgangi 

að greina á milli vöru eða þjónustu samkeppnisaðilans (Kotler, o.fl., 2009). Enska orðið 

branding byggir á fórn-norræna orðinu brandr, sem vísar til brennimörkunar búgripa til 

að auðvelda aðgreiningu þeirra (Sigurborg Kr. Hannesdóttir, 2009; 

MarketingMagazine.co.uk, 2006). Kotler og félagar (2009) rekja auðkenni aftur til 

miðalda, frá þeim tíma sem fólk byrjaði að setja auðkenni á handverks sitt til að 

aðgreina sig frá handverki annarra. Það hefur lengi tíðkast að listamenn setja stafi sína á 

verk sín til auðkenningar (Kotler o.fl.,2009).  Það er því ljóst að auðkenning hefur lengi 

verið mikilvægur þáttur í hverskonar framleiðslu.      

Balmer og Gray (2003) tala um að auðkenni sé einn þáttur í breiðu samhengi ímyndar 

og orðspors.  Balmer og Greyser (2006) fara enn lengra og segja að hugtökin ímynd, 

auðkenni, miðlun samskipta og orðspor eigi öll heima undir sama yfirtitlinum, sem þeir 

nefna corporate marketing eða markaðsfærsla fyrirtækja. Þó svo að krosstengsl séu á 

milli hugtakanna, þá getur verði munur á milli þess hver ímyndin er og hvert orðsporið 

sé (Balmer, 1998).   

Í þessari umfjöllun um orðspor þá verður að passa upp á að rugla ekki saman ensku 

hugtökunum reputation og word of mouth. Ekki er til þjált íslenskt heiti fyrir word of 

mouth og kýs t.d. Þórhallur Örn Guðlaugsson að nota orðspor til að þýða word of mouth. 

En word of mouth er lýst sem persónulegum samskipti á milli vina, nágranna, 

fjölskyldumeðlima eða samstarfsaðila innan markhóps á tiltekinni vöru (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2000b). Á óþjálli íslensku má kalla word of mouth munnmæli (eða 

orðmæli). En ekki er langt síðan að byrjað var að tala um eWOM (electronic Word of 
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Mouth) til að undirstrika þau áhrif sem netið hefur þegar kemur að munnlegum 

samskiptum (electronic-word-of-mouth.blogspot.com, 2009). Þá hefur í ensku, 

orðatiltækinu word of mouth einnig verið snúið í word of mouse (Dowling, 2006).   

 

5.5 Víddir/þættir ímyndar 

Ímynd er margvítt hugtak og byggist á mörgum mismunandi þáttum. Barich og Kotler 

(1991) settu upp líkan yfir þá þætti sem þeir töldu að skiptu fyrirtæki máli hvað varðar 

ímynd, en hver þáttur samanstóð af nokkrum eiginleikum. Mynd 4 sýnir líkan Barich og 

Kotler‘s.  

 

Mynd 4. Líkna af ímyndarþættum Barich og Kotler (1991) og eiginleikum þeirra 

Þessir tíu þættir og eiginleikar þeirra mynda síðan þá ímynd fyrirtækisins sem mótast 

í hug hagsmunahópa þess (Barich og Kotler, 1991).  
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Zinkhan og félagar (2001) telja einnig að ímynd fyrirtækis væri samsett úr mörgum 

þáttum sem þeir flokkuðu í innri og ytri áhrifaþætti. Samsetning þessara þátta hefur 

áhrif á þá skynjaðu ímynd sem mismunandi hagsmunahópar hafa á fyrirtækinu.  Þættir 

sem tilheyra innri áhrifasviði á ímynd fyrirtækis getur fyrirtækið sjálft stjórnað og þar 

með notað til að hafa áhrif á skynjaða ímynd þess. En þeir þættir sem tilheyra ytri 

áhrifasviði lúta ekki beint stjórn fyrirtækisins sjálfs, en fyrirtækið getur þó haft óbein 

áhrif á þá þætti í gegnum stjórnun innri áhrifaþátta. Á mynd 5 má sjá þá áhrifaþætti sem 

ímynd fyrirtækja byggir á að mati Zinkhan og félaga.  

 

 

 Persónuleiki fyrirtækis 

 Kennimark fyrirtækis 

 Auglýsingar fyritækis 

 Ímynd vörumerkja 

 Almannatengsl 

 Framkoma framlínustarfmanna 

 Vefsíða 

Innri áhrifaþættir 

Ímynd fyrirtækja 

 Ímynd iðnaðarins 

 Ímynd upprunalands 

 Munnmæla samskipti (e. word 

of moth) 

 Fréttatilkynningar 

 

Ytri áhrifaþættir 

 Munnmæla samskipti (e. word 

of moth) 

 Fréttatilkynningar 

 

Hluthafar Stjórn 

fyrirtækis 

Starfs-

menn 

Dreifingar-

aðilar 

Viðskipta-

vinir 

Sam-              

félagið 

Birgjar 

 

Mynd 5. Mynd Zinkhan og félaga (2001) af skiptingu innri og ytri áhrifaþátta á ímynd fyrirtækja. 

 

Innri áhrifaþættir Zinkhan og félaga (2001): Persónuleiki fyrirtækis eru þeir eiginleikar 

sem hvert fyrirtæki hefur sem aðgreinir það frá öðrum fyrirtækjum á markaði. Einkenni 

er sjálfsmynd fyrirtækisins og snýr að því hvernig fyrirtæki notar eiginleika sína til að 

hafa áhrif á skynjun hagsmunahópa á fyrirtækinu.  Auglýsingar fyrirtækisins koma 

skilaboðum og stefnu fyrirtækisins á framfæri og tilheyrir upplýsingaveitu þess. Ímynd 

vörumerkja er mikilvæg fyrir ímynd fyrirtækisins ef hægt er að tengja vöruna beint við 

fyrirtækið. Fyrirtæki geta annaðhvort hagnast eða tapað á þeirri tenginu og fer það eftir 

því hvort umfjöllun er jákvæð eða neikvæð.  Almannatengsl eru til þess að skapa 
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jákvæða umfjöllun og tengja fyrirtækið við jákvæða samfélagslega hegðun.  Framkoma 

framlínustarfsmanna er þjónustufyrirtækjum sérstaklega mikilvægt, þar sem þeir eru 

hugsanlega eina tenging fyrirtækisins við viðskiptavini. Vægi vefsíða fer stöðugt vaxandi 

(Zinkhan, o.fl., 2001). Útlit og upplýsingar sem birtast á vefsíðum verður að vera í 

samræmi við allt annað frá fyrirtækinu (Hollensen, 2007). 

Ytri áhrifaþættir Zinkhan og félaga (2001): Ímynd iðnaðarins getur bæði verið 

neikvæður og jákvæður áhrifaþáttur, því ef iðnaðurinn hefur slæma ímynd getur sú 

ímynd yfirfærst á fyrirtækið og með þeim hætti skaða ímynd þess. Rannsóknir hafa sýnt 

að ímynd upprunalandsins getur haft áhrif á bæði ímynd vörumerkis og ímynd 

fyrirtækisins (Darling og Arnold, 1988). Mismunandi hagsmunahópar og aðilar mynda 

með sér skoðanir á fyrirtæki byggt á munnmælum í gegnum þriðja aðila. Munnmæli eru 

oft talin trúverðugt og sannfærandi og geta haft mikil áhrif á það hvaða ímynd 

hagsmunaraðili hefur um fyrirtæki (Schiffman, Kanuk og Wisenblit, 2010).  Tengsl eru á 

milli almannatengsla fyrirtækis, fréttatilkynninga og ímynd fyrirtækja. Hagsmunaraðilar 

hafa ef til vill ekki alltaf skýra ímynd af fyrirtæki en þeir hafa aðgengi að miklu magni af 

fréttaefni sem hefur áhrif á hagsmunaraðilann.    

Fombrun og Shanley (1990) tengja stærð fyrirtækis, arðsemi, fjölbreytni í rekstri, 

samfélags tenging og tengsla við starfsmanna, framlög til góðgerðamála og styrkleika 

auglýsinga við ímynd fyrirtækis.       

Keller (2000) tengdi ímynd fyrirtækja og vörumerkja þeirra við vörumerkjavirði (e. 

brand equity) fyrirtækisins og skilgreinir hann vörumerkjavirði sem mismunandi 

viðbrögð neytenda, viðskiptavina, starfsmanna, annarra fyrirtækja eða öðrum viðeigandi 

hagsmunahópum fyrirtækisins gagnvart öllum þeim samskiptum, aðgerðum vöru og 

þjónustu sem veitt væri af tilteknu fyrirtæki. Þórhallur (2000 b) kallar brand equity 

vörumerkjavitund og skilgreinir það sem virði vörumerkis og er sú tryggð sem 

viðskiptavinir halda við vörumerkið, hversu þekkt það er á markaði, gæðaímynd þess og 

öðrum þáttum sem eru til þess fallnir að gera vöru eftirsóknaverða.  

Forsenda vörumerkjavirði er þekking á vörumerki (brand knowledge) en 

vörumerkjaþekking eru þær tengingar sem búa í huga neytenda og mynda 

aðgreiningaráhrifin sem vörumerkjavirðið byggir á. Vörumerkjavitund skiptist í 

vörumerkjavitund (brand awareness) og vörumerkjaímynd. Vörumerkjavitund snýr að 
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því hvernig neytendum tekst að þekkja og greina eitt vörumerki frá öðru og að þeir muni 

eftir vörumerkinu og geti rifjað það upp síðar.  Vörumerkjaímynd er tengd skynjun 

neytandans á vörumerkinu og þeim tengingum sem myndast í huga hans um 

vörumerkið (Kotler, o.fl., 2009). 

Keller (2000) er sammála þeim Barich og Kotler (1991) og Zinkhan og félögum (2001) 

að ímynd fyrirtækis veltir á mörgum áhrifaþáttum. Keller skiptir þessum þáttum í fjóra 

megin flokka sem eru: 

1. Eiginleikar, ávinning eða viðhorf til vörurnar sem fyrirtækið framleiðir. 

2. Viðskiptavinahneigð (customer orientation) fyrirtækisins og almanna samskipti. 

3. Gildi fyrirtækis og verkefni á vegum þess.  

4. Trúverðugleiki fyrirtækis. 

Það sem felst í eiginleika vörunnar eru þær mismunandi tengingar sem neytandinn 

hefur í garð ákveðinna auðkenna eftir eiginleikum vörunar og þeim aðstæðum sem hún 

er notuð við. Þannig tengist auðkennið Hershey við súkkulaði (vöru tenging), Marlboro 

við hrjúfa og karlmannlega einstaklinga (notanda tenging),  Miller Genuine Draft við 

Miller Time (aðstæðu tenging) og Sony við gæði (almennan ávinning). 

Viðskiptavinahneigð snýr að viðmóti framlínustarfsmanna, þar sem þeir eru andlit 

fyrirtækisins út á við og getur ímynd fyrirtækis haft skírskotun til einkenna starfsmanna 

þeirra. Til að neytendur fái þá skynjun að þeir séu í forgrunni er mikilvægt að fyrirtæki 

séu viðskiptahneigð.  

Það er ekki eingöngu grunnrekstur fyrirtækja sem endurvarðar ímynd fyrirtækis 

heldur einnig þau gildi og þau verkefni sem fyrirtæki leggja stuðning við, samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækisins.  

Trúverðugleiki snýr að því að hve miklu leyti neytendur trúa því að fyrirtækið geti 

hannað og framleitt vörur og þjónustu sem uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina. 

Trúverðugleikinn veltur á þremur þáttum.  

1. Sérfræðiþekking - að hve miklu leyti eru fyrirtækin í stakk búin til að framleiða, 

selja og þjónusta vörur sínar á fullnægjandi hátt.  

2. Traust - að hve miklu leyti leggur fyrirtækið sig fram við að vera heiðarlegt, 

áreiðanlegt og næmt fyrir þörfum viðskiptavina þess.  

3. Viðkunnanleiki – að hve miklu leyti er litið á fyrirtækið sem viðkunnanlegt, 

aðlaðandi, virt, kraftmikið o.s.frv.      
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Umfjöllun hér að ofan sýnir mismunandi framsetningu fræðimanna á hugtakinu 

ímynd og sýnir jafnframt hversu flókið hugtakið er. Zinkhan og félagar (2001) skoða innri 

og ytri þætti sem áhrifaþætti á ímynd. Barich og Kotler (1991) skoða þá þætti sem 

hugtakið er samsett úr en minna við innviði fyrirtækisins. Keller (2000) tengir ímynd við 

vörumerkjavirði fyrirtækja og vörumerkja þeirra.  Þrátt fyrir mismunandi framsetningu 

þá er ákveðin samhljómur á milli framsetninga, sem fellst í því að ímynd fyrirtækja er 

samansett úr mörgum mismunandi þáttum sem hver um sig gefur neytandanum 

ákveðna sýn á fyrirtækið. Því er sett fram eftirfarandi tilgáta. 

H1. Ímynd Icelandair skiptist í nokkra þætti. 

Sambærileg rannsóknarspurning var notuð við svipaða rannsókn um Actavis (Anný 

Berglind Thorstensen, 2007) 

 

5.6 Mælingar á ímynd 

Erlendis sem og hérlendis hafa fyrirtæki látið mæla ímynd sína með reglulega millibili. Til 

eru fyrirtæki sem sérhæfa sig í því að mæla ímynd og árið 1983 byrjaði tímaritið 

Fortune‘s að birta mælingar sínar á „Most Admired Companies“ (Schwaiger, 2004). Til að 

byrja með náðu mælingar Fortune‘s eingöngu til bandarískar fyrirtækja en árið 1997 

kom Fortune‘s með Global 500 sem náðu til 24 mismunandi atvinnugreina og 13 landa 

sem var kallað „Global Most Admired Companies“. Þýska tímaritið ManagerMagazin hóf 

árið 1987 að birta ímyndamælingar sýnar, „Imageprofile“ (Schwaiger, 2004).     

Hér á landi hefur Capacent áralanga reynslu af ímyndarmælingum, með stöðluðum 

spurningalista sem lagður er fyrir almenning (Capacent.is, 2012). Meðal helstu kosta 

þess að stunda reglulegar mælingar geta fyrirtæki fyrr gert sér grein fyrir breytingu á 

ímynd þess, metið og borið saman niðurstöður við önnur fyrirtæki og brugðist við þar 

sem samkeppnisaðilinn er að standa sig betur og nýtt betur þau svið sem koma vel út 

(Barich og Kotler, 1991).  

Þetta fyrirkomulag upplýsingaöflunar byggir á óeigingjörnu framlagi almennings, að 

stórum hluta í þágu fyrirtækja.  Bernoff og Li (2008) telja að breytingar verði á því 

hvernig upplýsingaöflun verði háttað þar sem hluti almennings er ekki lengur tilbúin til 

að taka þátt í slíku samstarfi með fyrirtækjum. Samskiptavefir eins og Facebook, Twitter 
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og YouTube er vettvangur almennings til að tengjast og deila upplýsingum sín á milli án 

samskipta við framleiðendur eða fyrirtækin sjálf.  Almenningur notar tæknina til að ná í 

og skiptast á upplýsingum í stað þess að nota verslanir sem skekkir það samband sem 

hingað til hefur verið þekkt (Bernoff og Li, 2008). Eric von Hippel hefur rannsaka það 

sem hann kallar user innovation, eða notendanýsköpun, sem í mjög stuttu máli snýr að 

því að hönnun kemur fyrst og fremst frá neytandanum sjálfum en ekki fyrirtækjum 

(Mangelsdorf, 2011) og styður það sem Bernoff og Li tala um í sinni grein. Fyrirtækið 

Threadless er dæmi um aðkomu notendanýsköpunar, en á hverjum mánuði framleiðir 

og selur Threadless nýjar vörur án þess að auglýsa vöruna eða styðjast við faglærða 

hönnuði, hefur enga söludeild eða dreifingaraðila og fer ekki í rannsóknarstarf til að 

kanna viðhorf neytenda til vörunar. Threadless hefur skapað vettvang fyrir neytendur og 

þar verða vörunar til, hjá neytendunum sjálfum. Allar vörur sem Threadless hefur sett í 

sölu hafa selst upp og hefur Threadless ekki enn framleitt vöru sem hefur misheppnast 

(Inc.com, 2012).  

Rétt er að minnast á þessara greinar þar sem vægi netsins eykst stöðugt og aðgengi 

að netinu í  gegnum snjallsíma auðveldar neytandanum við að dreifa og afla sér 

upplýsinga. En þar sem áhrif samskiptamiðla og notenda nýsköpun er fyrir utan kjarna 

þessarar rannsóknar, verður ekki farið lengra með þessa umfjöllun.  

 

5.7 Hönnun mælitækja til ímyndarmælingar 

Þó svo að mikið hafi verið skrifað um mikilvægi ímyndar og kosti þess að stunda 

ímyndarmælingar hefur lítið verið útskýrt innan fræðanna hvernig best sé að hanna og 

framkvæma slíkar mælingar (Barich og Kotler, 1991). Erlendar rannsóknir sem skoða 

ímynd fyrirtækja (Arpan, o.fl.,2003; Flavinán, Guinalíu og Torres, 2005) nota ósjaldan 

mælitæki sem sett eru saman af höfundum og hönnuð með tilliti til hverrar rannsóknar 

fyrir sig. Schwaiger (2004) hannaði staðlað mælitæki til að mæla orðspor fyrirtækja og 

með því opnast möguleiki á samanburði milli fyrirtækja.  

Eins og komið hefur fram þá er hugtakið ímynd með margar víddir og mismunandi 

eftir fyrirtækjum, hlutverki, starfsemi þeirra og það á hvaða mörkuðum þau starfa og því 

þarf  mælitæki að ná yfir vítt svið. Margvítt eðli ímyndar kallar á að mælitæki sem þarf 

að taka tillit til viðeigandi vídda og hefur vítt sjónarhorn (Flavinán, Guinalíu, Torres, 
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2005).   Javalgi, Traylor, Gross, og Lampman (1994) leggja til í rannsókn sinni mælitæki 

sem flokkar ímynd fyrirtækja í sex víddir. Víddirnar snúa að: 

1. Gæðum vöru eða þjónustu fyrirtækisins.  

2. Hversu vel það er rekið. 

3. Hvort það er eingöngu rekið í gróðaskyni.  

4. Félagsleg ábyrgð þess. 

5. Hvernig brugðist er við þörfum neytenda. 

6. Hvort það sé gott að vinna fyrir fyrirtækið. 

Schwaiger (2004) sett fram svipaðar víddir í rannsókn sinni á orðspori og það að 

víddir ímyndar og orðspors séu sambærilegar kemur ekki á óvart þar sem spurningar 

sem liggja til grundvallar eru mjög svipaðar (Schwaiger, 2004; Javalgi, o.fl., 1994). Styður 

það enn frekar fyrri umfjöllun um að hugtökin eigi margt sameiginlegt. Mælitæki 

Schwaiger (2004) nær utan um flestar þær víddir sem Barich og Kotler (1991), Zinkhan 

og félagar (2001) og Keller (2000) nota til að lýsa víddum ímyndar.  Schwaiger (2004) 

studdist við skilgreiningu Hall (1992) við að útskýra hugtakið orðspor, sem er að orðspor 

samanstendur af huglægu mati hagsmunaraðila sem mótast af þeirri þekkingu, skynjun 

og tilfinningu sem aðilinn hefur um fyrirtækið. Þessi skilgreining á margt sameiginlegt 

með skilgreiningu á hugtakinu ímynd auðkenna og fyrirtækja.  

Spurningalisti Schwaiger (2004) samanstendur af 27 spurningum sem skiptist í 21 

staðhæfingu sem eru flokkaðar niður í fjóra víddir, gæði, frammistöðu, ábyrgð og hversu 

aðlaðandi eða viðkunnanlegt (attractiveness) fyrirtækið er. Gæði samanstendur af 

eiginleikum sem vísa til gæða í þjónustu og viðskiptavinahneigð (customer orientation). 

Frammistaða lýsir eiginleikum bundnum við fjárhagslegri afkomu fyrirtækisins og virði 

hlutabréfa hjá skráðum fyrirtækjum. Ábyrgð lýsir samskiptum fyrirtækisins við 

mismunandi hagsmunaaðila. Þátturinn aðlaðandi tekur á fýsileika fyrirtækisins, þá með 

því að spyrja um áhuga einstaklingsins á að vinna fyrir fyrirtækið.  

Samkvæmt niðurstöðum Schwaiger skýra þessir fjórir þættir tæp 64% af orðspori 

fyrirtækisins. Einnig voru sex staðhæfingar sem vísa til samkenndar (sympathy) og hæfni 

(competence) fyrirtækisins. Samkvæmt rannsókn Schwaiger eru jákvæð tengsl á milli 

gæða, ábyrgðar og fýsileika við samkennd, en frammistaða hefur neikvæða áhrif. Þessi 

niðurstaða gefur til kynna að ef einblínt er á fjárhagslegan hagnað fyrirtækis, dregur það 

úr samkennd. Það gæti þó verið að hagnaðar drifið (profit-oriented) fyrirtæki sé talið 
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framúrskarandi fyrirtæki, en mun almennt ekki njóta mikillar samkenndar (Schwaiger, 

2004). 

Út frá niðurstöðum er mögulegt að greina þá þætti þar sem fyrirtækið stendur sig vel 

samanborið við þá þætti þar sem fyrirtækið stendur sig verr. Eberl og Schwaiger (2005) 

telja að líkan Schwaiger (2004) hafi reynst áreiðanlegt (reliable) og réttmætt (valid) í því 

að útskýra þá hvata (drivers) sem liggja að baki orðspori fyrirtækja.   

Cannon og Schwaiger (2005) koma fram með líkan í grein sinni, sjá mynd 6, þar sem 

stjórnendur geta staðsett fyrirtæki sitt á markaði út frá þeim stigum sem þau fá á 

samkenndar- og hæfnisþáttunum. Óskastaða fyrirtækja er að ná háu skori bæði í 

samkennd og hæfnisþáttum.     

 

 Fyrirtæki fólksins 

Fyrirtæki sem setja mannleg 

gildi ofar hagnaði og 

frammistöðu á markaði.  

Sönn stjarna 

Fyrirtæki sem eru 

framúrskarandi í að miðla 

mannlegum gildum og ná 

árangri á markaði. 

 

 

Miðjumoðs fyrirtæki  

Fyrirtæki sem hvorki ná að 

miðla mannlegum gildum né 

ná árangri á markaði.  

 

 

Harð drifið fyrirtæki  

Fyrirtæki sem setja hagnað og 

frammistöðu á markaði ofar 

mannlegum gildum.  

Traustur borgari 

Fyrirtæki sem standa sig vel bæði 

hvað varðar mannleg gildi og ná 

árangri á markaði 

Hæfni 

Samkennd  

 

Mynd 6. Flokkun Cannon og Schwaiger (2005) á staðsetningu fyrirtækis á markaði. 

Myndin sýnir að samkennd eykst upp y-ásinn og hæfni eykst eftir x-ásnum, þannig að 

fyrirtæki sem ná lágu skori í samkennd en háu í hæfni fer í kassann efst í vinstra horninu. 
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Hjá þannig fyrirtæki snúast hlutirnir fyrst og fremst um hagnað,  mannleg gildi eru ekki 

ofarlega á stefnuskránni.  Hvort er mikilvægara, samkennd eða hæfni, er mismunandi 

eftir hagsmunaaðilum. Væntanlega gera hluthafar meiri kröfu til hagnaðar, en 

starfsmenn til jákvæðra mannlegra gilda.  

Eftir því sem kemur fram undir Corporate Governance á heimasíðu  Icelandair Group 

(2012a), þá leggur fyrirtækið metnað sinn í að vinna eftir góðum stjórnarháttum og telur 

það nauðsynlegt til að fullvissa hluthafa og aðra hagsmunaaðila að félagið geri sitt besta 

til að tryggja traust og skilvirka stjórn á málefnum félagsins og háu stigi viðskiptasiðferði. 

Enn fremur er stefnt að því að hluthafar fái viðunandi arð af fjárfestingu sinni. Undir 

Values á heimasíðu Icelandair Group (2012b) kemur fram að Icelandair  er annt um 

viðskiptavini sína, stafsfólk sitt, umhverfið og hluthafa. Út frá þessum lýsingum þá má 

ætla að stjórnendur Icelandair myndu vilja staðsett fyrirtækið í hægra horn líkansins, 

sem sanna stjörnu. Því er sett fram tilgáta.  

H2.  Icelandair er staðsett í efra hægra horni líkans Cannon og Schwaiger (2005) meðal 

almennings. 

Sambærileg rannsóknarspurning var notuð við svipaða rannsókn um Actavis (Anný 

Berglind Thorstensen, 2007) 
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6 Markaðsfærsla, ímynd og staðfærsla Icelandair 

Þar sem ímynd fyrirtækja skapast af huglægu mati viðskiptavina út frá skoðunum og 

hegðun þeirra, þá getur verið erfitt að breyta fyrirfram ákveðinni ímynd sem 

væntanlegir viðskiptavinir/einstaklingar hafa mótað með sér og það hugsanlega á 

löngum tíma.   

Ekki er þó með öllu ómögulegt að breyta ímynd sem viðskiptavinir hafa mótað sér en 

það getur tekið tíma og getur verið kostnaðarsamt (Kotler, o.fl., 2001).  

Icelandair hefur áhrif á mótun ímyndar í hugum neytanda með auglýsingastarfi sínu. 

Að byggja upp og öðlast sterka ímynd er viðstöðulaus vinna en að sama skapi getur það 

tekið stuttan tíma að glata henni. Til marks um hina viðstöðulausu vinnu, þá má nefna 

grein úr tímaritinu Airline Marketing News (1995) með umfjöllun um að Icelandair verði 

fyrst evrópskra flugfélaga til að taka upp algert reykingarbann í flugvélum sínum. Í 

greininni er sagt frá því að reyklaust flug falli vel við þá ímynd sem fyrirtækið vilji vera 

þekkt fyrir og að það vilji með þessu aðskilja sig frá öðrum flugfélögum.  

Það markaðsstarf og staðfærsla sem Icelandair hefur staðið fyrir á undanförnum 

misserum, hér á landi, snýr að stórum hluta að gæði þjónustunnar. Sem kemur meðal 

annars fram í góðum aðbúnað um borð í vélum félagsins, aukin þjónusta með 

farsímainnritun og fjölda áfangastaða (Icelandair.is,2012d; YouTube.com, 2012a; 

YouTube.com, 2012b; Facebook.com/Icelandair, 2011; Facebook.com/Icelandair, 2012). 

Árið 2011 var Icelandair valið þjónustufyrirtæki ársins og vann ánægjuvogina í sínum 

flokki, sem er ágætis vitnisburður um að markaðsstarfið og framkvæmd er í takt (SA.is, 

2011; Stjornvisi.is, 2011). 

Styrktarstefna Icelandair hefur einnig áhrif á ímynd Icelandair, eins og komið hefur 

fram styrkir Icelandair fjölda mismunandi íþróttasambanda, tónlistarviðburða og 

góðgerðarmála(Icelandair.is, 2012c; ibs.is, 2012). Því er sett fram tilgáta. 

 

H3.  Markaðsfærsla Icelandair endurspeglar þá ímynd sem almenningur hefur af 

Icelandair. 
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7 Fyrri rannsóknir  

Ekki fundust margar rannsóknir um ímynd Icelandair, það má þó nefna BS- ritgerð 

Tinnu Traustadóttur (2009), BS-ritgerð og Marijan Krajacic (2010). Þessi skortur á 

rannsóknum sýnir að ástæða er til að rannsaka ímynd Icelandair betur.  

Samkeppni á millilandaflug markaðinum hefur verið mikil síðustu árin og í því 

sambandi skiptir máli að viðhorf viðskiptavina til Icelandair og ímynd Icelandair sé í takt. 

Rannsókn á ímynd og viðhorf viðskiptavina til hennar er einkar viðeigandi í dag, þar sem 

samkeppni hefur aukist til muna þar sem sífellt fleiri erlend flugfélög hefja áætlunarflug 

til Íslands. Niðurstöður úr rannsókninni geta því gefið Icelandair hugmynd um hvar 

fyrirtækið getur skerpt á ímynd sinni og hugsanlega náð að auka markaðshlutdeild. Ekki 

veitir af, þegar tekið er tillit til þess hvað innanlandsmarkaðurinn er lítill. 
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8 Ástæða fyrir vali  

Val á ímynd Icelandair sem rannsóknarefni kom til þar sem fyrirtækið er vel þekkt hjá 

þjóðinni og það má gera ráð fyrir því að flestir hafi myndað sér skoðun á ímynd þess. 

Þetta er stórt fyrirtæki sem reglulega er fjallað um í fjölmiðlum. Við bætist sú staðreynd 

að neytendur hafa oft um fáa kosti að velja þegar kemur að því að ferðast út fyrir 

landsteinana. Er þetta því þjónusta sem margir nýta sér, mismikið að vísu.  
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9 Rannsóknaraðferð 

Hér verður farið yfir þá aðferð sem notuð var við rannsóknina. Þátttakendum verður 

lýst, gert verður grein fyrir  mælitækinu sem notað var, úrvinnslan og framkvæmdin 

útlistuð.  

 

9.1 Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak og þátttakendur nemendur við Háskóla Íslands sem og 

þeir notendur á samskiptavefnum Facebook sem höfundur hefur sem vini. Leitast var 

við að ná til fjölbreytts hóp þátttakenda með tilliti til kyns og aldurs. Þátttakendur voru í 

heildina 353 og í töflu 1 má sjá hvernig þátttakendur skiptust niður eftir kyni, aldri og 

menntun.  

 

Tafla 1. Skipting þátttakenda 

Kyn fjöldi hlutfall 

Konur 243 69% 

Karlar 110 31% 

Samtals 353 100% 

Aldur 
  24 ára eða yngri 118 33% 

25 – 34 ára 109 31% 

35 – 44 ára 51 14% 

45 – 54 ára 55 16% 

55 ára eða eldri 20 6% 

Samtals 353 100% 

Menntun 
  Grunnskólapróf 4 1% 

Framhaldsskólapróf 154 44% 

Iðnmenntun 7 2% 

Háskólapróf 181 51% 

Vil ekki svara 7 2% 

Samtals 353 100% 
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9.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar er í formi spurningalista. Spurningalistinn sem lagður var fyrir 

úrtakið inniheldur 35 spurningar. Til að meta hvort að spurningarnar skildust á réttan 

hátt var spurningalistinn forprófaður af þremur aðilum. Orðalag var lagað í kjölfar 

forprófunnar og aftur prófaður. 

Spurningalistinn var settur upp á netinu í gegnum Google Docs. Allar spurningar voru 

stilltar inn þannig að ekki átti að vera hægt að ljúka könnuninni án þess að svara öllum 

spurningum.  

Fyrstu 27 spurningarnar voru fengnar frá Schwaiger (2004). Við sumar spurningar 

voru ensk orð látinn standa í sviga fyrir aftan íslenska þýðingu, þar sem það þótti útskýra 

spurninguna betur.   

Fyrstu 31 spurningarnar er settar upp á 7 punkta Likert kvarða. Fyrstu 27 er kvarðinn 

(1) mjög ósammála og kvarðinn (7) mjög sammála. Spurningar 28 til 31 höfðu 

mismunandi svargildi, spurning 28 er kvarðinn (1) mjög neikvæður og kvarðinn (7) mjög 

jákvæður, spurningar 29 og 30 hafa kvarðann (1) mjög illa og kvarðinn (7) mjög vel. Í 

spurningu 31 er kvarðinn (1) mjög óánægður og kvarðinn (7) mjög ánægður.  

Spurningar 32 til 35 eru bakgrunsspurningar sem snúa að aldir, kyni, menntun og 

einnig var spurt hvort þátttakandinn hafði keypt hlutabréf í Icelandair Group.   

Endanlega útgáfu af spurningalistanum má sjá í viðauka 1.    

 

9.3 Úrvinnsla  

Við úrvinnslu voru gögn flutt yfir í SPSS til nánari úrvinnslu og greiningar, þar sem meðal 

annars var beitt þáttagreiningu og ANOVA prófi.  

Við úrvinnslu kom í ljós að tvö svör vantaði við spurningu 6. Ekki er ljóst hvernig á því 

stendur þar sem uppsetning könnunarinnar gerði kröfu um að öllum spurningum yrði 

svarað til að geta lagt inn könnunina.  Talið var rétt að halda þeim inni þar sem öll önnur 

svör komu fram hjá þessum tveimur þátttakendum. 

Allir 353 þátttakendur eru því með í niðurstöðum.  
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9.4 Framkvæmd 

Könnunin var send rafrænt í gegnum uglupóst Háskólans á 8.628 nemendur eða alla þá 

sem gefið hafa leyfi fyrir því að taka þátt í könnunum. Hlekkur var settur á Facebook 

síðu höfundar rannsóknarinnar og deildi vinur höfundar einnig hlekknum á sinni síðu og 

með því náði könnunin til 822 vina og vandamanna höfundar. Miðað við úrtaksstærðina 

þá var svörunin rétt um 3,7%. 

Þátttakendum var gert grein fyrir  markmiði rannsóknarinnar og hver stóð að henni. 

Þeim var einnig greint frá tilgangi rannsóknarinnar og að fyllsta trúnaðar væri gætt við 

úrvinnslu gagna.  

Könnunin var opin frá 7. til 12. desember 2012. Flest svör bárust á fyrstu tveimur 

dögunum. 
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10 Niðurstöður 

Heilt á litið og við fyrstu skoðun á gögnum virðist ímynd almennings á Icelandair vera 

frekar jákvæð. En í þessum kafla eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar og áhrif 

þeirra á tilgátu rannsóknarinnar.  

10.1 Tilgáta 1 

Til að kanna tilgátu 1 um það hvort að ímynd Icelandair skiptist í nokkra undirþætti 

var notuð þáttagreining (principal components analysis) á spurningum 1 til 27.  

Þáttur er samansafn nokkurra breyta sem mæla sömu hugsmíði. Hugsmíði gæti verið 

einhver eiginleiki, viðhorf, skoðun eða hegðun. Þættir koma fram í samansafni breyta 

sem hafa háa fylgni (correlation) hver við aðra. Tafla 2 sýnir fylgni milli spurninganna 27.  

Tafla 2. Fylgni fylki (correlation matrix) spurninga 1 til 27. 

SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 
1,0                                                     

2 
,774 1,0                                                   

3 
,644 ,728 1,0                                                 

4 
,586 ,637 ,718 1,0                                               

5 
,497 ,490 ,533 ,530 1,0                                             

6 
,584 ,617 ,743 ,639 ,599 1,0                                           

7 
,554 ,588 ,730 ,594 ,527 ,876 1,0                                         

8 
,493 ,517 ,560 ,501 ,412 ,592 ,597 1,0                                       

9 
,508 ,556 ,776 ,561 ,479 ,786 ,811 ,628 1,0                                     

10 
,536 ,568 ,720 ,576 ,488 ,716 ,728 ,597 ,810 1,0                                   

11 
,525 ,571 ,717 ,613 ,473 ,668 ,650 ,521 ,723 ,743 1,0                                 

12 
,575 ,615 ,719 ,592 ,533 ,672 ,657 ,600 ,695 ,689 ,719 1,0                               

13 
,566 ,619 ,772 ,631 ,490 ,730 ,713 ,608 ,777 ,757 ,835 ,850 1,0                             

14 
,627 ,663 ,757 ,633 ,545 ,749 ,747 ,617 ,717 ,740 ,734 ,765 ,845 1,0                           

15 
,507 ,526 ,597 ,507 ,465 ,618 ,598 ,547 ,586 ,571 ,566 ,718 ,675 ,697 1,0                         

16 
,557 ,578 ,609 ,592 ,553 ,630 ,605 ,503 ,579 ,596 ,528 ,622 ,615 ,641 ,687 1,0                       

17 
,492 ,481 ,595 ,543 ,455 ,629 ,616 ,501 ,638 ,663 ,573 ,628 ,680 ,684 ,553 ,611 1,0                     

18 
,382 ,419 ,509 ,426 ,335 ,482 ,493 ,370 ,503 ,520 ,558 ,503 ,558 ,553 ,440 ,436 ,549 1,0                   

19 
,436 ,441 ,569 ,536 ,426 ,524 ,520 ,371 ,553 ,530 ,558 ,577 ,633 ,570 ,435 ,463 ,545 ,563 1,0                 

20 
,561 ,522 ,596 ,576 ,485 ,622 ,628 ,495 ,606 ,605 ,588 ,686 ,676 ,700 ,638 ,605 ,608 ,549 ,630 1,0               

21 
,507 ,473 ,577 ,531 ,422 ,543 ,576 ,466 ,567 ,557 ,559 ,613 ,629 ,609 ,554 ,563 ,539 ,483 ,561 ,747 1,0             

22 
,471 ,426 ,429 ,444 ,398 ,480 ,460 ,430 ,438 ,464 ,471 ,541 ,543 ,537 ,543 ,538 ,459 ,362 ,389 ,626 ,665 1,0           

23 
,464 ,464 ,532 ,489 ,436 ,446 ,414 ,380 ,475 ,474 ,477 ,474 ,487 ,511 ,382 ,475 ,536 ,471 ,485 ,545 ,566 ,523 1,0         

24 
,563 ,530 ,545 ,541 ,496 ,575 ,531 ,443 ,546 ,540 ,502 ,614 ,591 ,617 ,596 ,614 ,566 ,436 ,520 ,685 ,658 ,631 ,629 1,0       

25 
-,33 -,35 -,38 -,28 -,31 -,43 -,38 -,41 -,43 -,44 -,39 -,46 -,47 -,44 -,40 -,39 -,40 -,29 -,24 -,36 -,27 -,26 -,23 -,29 1,0     

26 
,456 ,436 ,496 ,481 ,423 ,477 ,479 ,409 ,481 ,482 ,483 ,523 ,539 ,544 ,559 ,585 ,449 ,356 ,452 ,499 ,462 ,417 ,339 ,495 

-
,29 

1,0   

27 
,403 ,337 ,416 ,383 ,442 ,472 ,435 ,358 ,398 ,456 ,376 ,514 ,493 ,504 ,515 ,523 ,432 ,317 ,378 ,507 ,444 ,440 ,300 ,426 

-
,35 

,65 1,0 
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Til að kanna forsendur þáttagreiningar var einnig gert Kaiser-Meyer-Olkin próf, sem 

var 0,964 sem gefur til kynna að þáttagreining ætti að gefa áreiðanlega þætti. 

Niðurstaðan úr þáttagreiningunni sýndi að spurningarnar 27 hlóðust á fjóra þætti ef 

eigin gildi fyrir ofan 1 var látið ráða og hornréttum snúningi beitt (direct oblimin). Af 

þessum fjórum þáttum var þó einn þáttur sem var að skýra stærsta hlutann eða um 

56,6%, hinir þættirnir voru umtalsvert smærri og voru að skýra 5%, 4% og 3,7%. Samtals 

voru þessir fjórir þættir að skýra 69,5%. Tafla 3 sýnir niðurstöður og röðun 

þáttagreiningarinnar.  

Tafla 3. Niðurstöður þáttagreiningar spurninga 1 til 27 

 
 

Þættir 

 
1 2 3 4 

13. Ég lít á Icelandair sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki. ,887 -,160 ,039 -,158 

14. Ég ber mikla virðingu fyrir Icelandair. ,885 -,110 -,009 -,027 

12. 
Ég hef þá tilfinningu að Icelandair sé hreinskilið (forthright) og án 
undanskota í upplýsingum sínum til almennings. 

,854 -,058 -,061 -,090 

3. Ég lít á Icelandair sem viðkunnanlegt fyrirtæki. ,848 -,220 ,117 ,170 

6. 
Mín skoðun er sú að frammistaða Icelandair sé fyrsta flokks (at premium 
level). 

,843 -,233 -,029 ,059 

9. Icelandair veitir góða þjónustu ,832 -,304 ,081 -,124 

10. Ánægja viðskiptavinarins skiptir Icelandair miklu máli. ,827 -,243 ,045 -,125 

7. Þjónustu Icelandair má flokka sem hágæða þjónustu (of high quality). ,826 -,256 ,008 -,006 

20. Icelandair er mjög vel stjórnað. ,810 ,272 ,074 -,131 

11. Icelandair virðist vera áreiðanlegt fyrirtæki að skipta við. ,805 -,214 ,152 -,113 

16. 
Að mínu mati hefur Icelandair frumkvæði að nýjungum, í framboði á 
þjónustu sinni, frekar en að fylgja á eftir öðrum. 

,776 ,143 -,224 ,095 

15. 
Ég hef þá tilfinningu að Icelandair hafi sanngjarnt viðhorf til 
samkeppnisaðila sinna. 

,768 ,077 -,268 -,073 

17. Að mínu mati gengur Icelandair vel að laða til sín mjög gott starfsfólk. ,765 -,007 ,087 -,180 

4. Icelandair er leiðandi fyrirtæki á sínum markaði. ,752 -,019 ,104 ,294 

24. Icelandair hefur skýra framtíðarsýn. ,750 ,384 ,072 ,074 

21. Icelandair er fjárhagslega stöðugt fyrirtæki. ,750 ,353 ,151 -,105 

2. 
Ég myndi sjá meira eftir Icelandair ef það hætti starfsemi en ég myndi gera 
með önnur fyrirtæki. 

,742 -,112 ,045 ,478 

1. 
Icelandair er fyrirtæki sem ég get betur samsamað mig við (identify with) en 
önnur fyrirtæki. 

,722 ,034 -,014 ,470 

8. Ég tel að fargjöld Icelandair séu verðlögð á sanngjarnan hátt. ,691 -,213 -,111 ,031 

19. 
Ég kann vel við útlit (physical appearance) Icelandair, ss. einkennisfatnað, 
heimasíðu og auglýsingar. 

,688 ,122 ,290 -,189 

22. 
Ég met viðskiptalega áhættu Icelandair hóflega (modest) í samanburði við 
samkeppnisaðila. 

,658 ,454 -,016 -,020 

5. 
Eftir því sem ég best veit er Icelandair þekkt á þeim erlendu mörkuðum 
sem það starfar á. 

,652 ,052 -,138 ,268 

26. Icelandair hagar sér á samfélagslega (socially) meðvitaðan hátt. ,651 ,200 -,408 -,048 

23. Ég tel að Icelandair hafi vaxtarmöguleika. ,639 ,337 ,359 ,082 

18. Ég gæti hugsað mér að vinna fyrir Icelandair. ,635 ,026 ,320 -,309 

27. Icelandair er umhugað um verndun umhverfisins. ,598 ,247 -,532 -,156 

25. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair hugsi einungis um fjárhagslegan hagnað. -,499 ,269 ,337 ,203 
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Áreiðanleiki var metinn með Cronbach alpha, sem gaf α = 0,962 og var leiðrétt 

heildarfylgni þátta (corrected item total correlation) á bilinu 0,57 til 0,87, fyrir utan 

spurningu 25 sem var með neikvæða heildarfylgni, eða -0,47.  Áreiðanleiki myndi 

einungis lækka ef spurningar væru teknar út fyrir utan spurningu 25, en þá myndi 

áreiðanleikinn fara í  α = 0,969. 

Tilgátan um að ímynd Icelandair skiptist í nokkra þætti er studd, en skýrist þó að 

mestu af fyrsta þættinum. 

10.2 Tilgáta 2 

Eins og sjá má á mynd 7 þá eru tilgáta 2 um að Icelandair sé staðsett í efra hægra horni 

líkans Cannon og Schwaiger (2005) meðal almennings studd, þó ekki með afgerandi 

hætti.  

 

Mynd 7. Staðsetning Icelandair í líkani Cannon og Schwaiger (2005). 

Til að sannreyna tilgátu 2 voru meðaltöl spurninga eitt til sex skoðuð. Samkvæmt 

mælitæki Schwaiger (2004) mæla spurningar eitt til þrjú víddina samkennd og 

spurningar fjögur til sex víddina hæfni.  
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Þó svo að meðaltöl almennings úr fyrstu sex spurningunum falli í efra hægra horni 

líkansins, þá má segja að það sé á mörkum sannrar stjörnu og trausts borgara. Meðaltöl 

og staðalfrávik fyrir spurninga 1 til 6 má sjá í töflu 4.    

Tafla 4. Meðaltal og staðalfrávik spurninga 1 til 6 

    

 
Spurningar Meðaltal 

Staðal-
frávik 

1. 
Icelandair er fyrirtæki sem ég get betur samsamað mig 
við (identify with) en önnur fyrirtæki. 

4,8 1,616 

2. 
Ég myndi sjá meira eftir Icelandair ef það hætti 
starfsemi en ég myndi gera með önnur fyrirtæki. 

5,41 1,668 

3. Ég lít á Icelandair sem viðkunnanlegt fyrirtæki. 5,63 1,422 

4. Icelandair er leiðandi fyrirtæki á sínum markaði. 5,83 1,267 

5. 
Eftir því sem ég best veit er Icelandair þekkt á þeim 
erlendu mörkuðum sem það starfar á. 

5,12 1,39 

6. 
Mín skoðun er sú að frammistaða Icelandair sé fyrsta 
flokks (at premium level). 

5,45 1,378 

        

 

Til að finna staðsetningu Icelandair í líkani Cannon og Schwaiger (2005) voru 

spurningar eitt til sex paraðar saman eftir víddum og meðaltöl þeirra reiknuð. Tafla 5 

sýnir meðaltöl og staðalfrávik þessara tveggja para.  

Tafla 5. Parað meðaltal og staðalfrávik spurninga 1 til 6. 

  

   Víddir  Meðaltal Staðalfrávik 

Samkennd (sp.1-3) 5,28 1,610 

Hæfni (sp. 4-6) 5,47 1,376 

      

 

Út frá þessum upplýsingum má segja að Icelandair nái með nokkru móti að miðla 

gildum sínum til almennings. Það er ef til vill helst að staðhæfing í spurningu 1 sem 

dregur samkenndar víddina niður og staðhæfing í spurningu 5 sem dragi niður víddina 



 

47 

sem lýsir hæfni. Staðalfrávik eru einnig nokkuð há á báðum víddum sem bendir til þess 

að dreifing svara sé nokkur.    

Til frekari glöggvunar hefur hlutfallsleg dreifing svara úr þessum sex spurningum 

verið sett upp í súlurit (sjá myndir 8 til 13), eitt súlurit fyrir hverja spurningu, til að sýna 

betur hvernig spönnin og tíðastagildið er miðað við þann fyrrgreinda kvarða sem 

notaður er, þar sem (1) er mest ósammála og (7) er mest sammála.  

 

 

Mynd 8. Icelandair er fyrirtæki sem ég get betur samsamað mig við (identify with) en önnur fyrirtæki 
(sp. 1). 

 

 

Mynd 9. Ég myndi sjá meira eftir Icelandair ef það hætti starfsemi en ég myndi gera með önnur 
fyrirtæki (sp.2). 
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Mynd 10. Ég lít á Icelandair sem viðkunnanlegt fyrirtæki (sp.3). 

 

Mynd 11. Icelandair er leiðandi fyrirtæki á sínum markaði (sp.4). 

 

Mynd 12. Eftir því sem ég best veit er Icelandair þekkt á þeim erlendu mörkuðum sem það starfar á 
(sp.5). 
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Mynd 13. Mín skoðun er sú að frammistaða Icelandair sé fyrsta flokks (at premium level) (sp.6). 

 

10.3 Tilgáta 3 

 

Við mat á tilgátu 3 um það hvort markaðsfærsla Icelandair endurspeglar þá ímynd sem 

almenningur hefur af Icelandair var meðal annars stuðst við þær spurningar sem 

Schwaiger (2004) tengdi við gæði, ábyrgð og viðkunnanleika. Þetta eru spurningar 7, 8, 

9, 10, 13 og 14 sem snúa að gæðum, 25, 26 og 27 sem snúa að ábyrgð og spurning 19 

sem snýr að viðkunnanleika. Þar að auki var stuðst við spurningar 28, 30 og 31. Notað 

var one-way ANOVA próf til að kanna hvort merkja mætti mun á svörum ofantalinna 

spurninga eftir aldurshópum. Þegar reyndist vera munur samkvæmt 5% 

marktektarmörkum (sig.) voru Tukey próf notað til að kanna á milli hvaða hópa var 

munur á afstöðu.    

Við skoðun á meðaltölum spurninga sem notaðar voru til að meta gæða viðhorf 

þátttakenda til Icelandair, kemur í ljós að almennt er þátttakendur sammála þeim 

staðhæfingum sem koma þar fram. Tafla 6 sýnir meðaltöl og staðalfrávik þeirra 

staðhæfingar og spurningar sem notaðar voru.     
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Tafla 6. Meðaltal og staðalfrávik gæða spurninga . 

  

    

 
Spurningar Meðaltal 

Staðal-
frávik 

7. 
Þjónustu Icelandair má flokka sem hágæða 
þjónustu (of high quality). 

5,32 1,433 

8. 
Ég tel að fargjöld Icelandair séu verðlögð á 
sanngjarnan hátt. 

4,01 1,519 

9. Icelandair veitir góða þjónustu 5,46 1,342 

10. 
Ánægja viðskiptavinarins skiptir Icelandair 
miklu máli. 

5,42 1,462 

13. 
Ég lít á Icelandair sem áreiðanlegt 
(trustworthy) fyrirtæki. 

5,45 1,393 

14. Ég ber mikla virðingu fyrir Icelandair. 5,14 1,581 

19. 
Ég kann vel við útlit (physical appearance) 
Icelandair, ss. einkennisfatnað, heimasíðu og 
auglýsingar. 

5,84 1,215 

28. 
Hversu neikvæð/ur eða jákvæð/ur ert þú 
gagnvart Icelandair? 

5,60 1,357 

31. 
Þegar á heildina er litið, hversu ánægð/ur eða 
óánægð/ur ert þú með Icelandair? 

5,50 1,275 

        

 

Almennt eru þátttakendur jákvæðir og ánægðir gagnvart Icelandair. Útlitslegir þættir 

eru einnig að höfða til þátttakenda. Rétt er að benda á að staðalfrávik eru í hærri lagi.  

Þrátt fyrir að þátttakendur sé frekar sammála um að Icelandair bjóði góða, gæða 

þjónustu og að félagið sé áreiðanlegt þá virðast þátttakendur ekki vera sammála því að 

verðlag Icelandair sé sanngjarnt. 

ANOVA prófið (p<0,05) var ekki að merkja mun á svörum milli aldurshópa í 

spurningum 7, 8, 9, 13 og 19. En ef marka má niðurstöður við spurningu 10 kom fram að 

þeir sem eru 24 ára eða yngri [M=5,75, SD=1,335] telja líklegra að ánægja 

viðskiptavinarins skiptir Icelandair máli en þeir sem eru á aldrinum 25 – 34 ára [M=5,21, 

SD=1,497, F(4,729)=2,683, p=0,031]. Ef marka má niðurstöður við spurningu 14 kom 

fram að þeir sem eru 24 ára eða yngri [M=5,52, SD=1,448] bera meiri virðingu fyrir 

Icelandair en þeir sem eru 35 – 44 ára [M=4,55, SD=1,604, F(4,843)=3,772, p=0,005]. Ef 

marka má niðurstöður við spurningu 28 kom fram að þeir sem eru 24 ára eða yngri 
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[M=5,86, SD=1,169] og þeir sem eru 55 ára og eldri [M=5,95, SD=0,759], eru almennt 

jákvæðari í garð Icelandair en þeir sem eru 35 – 44 ára [M=4,98, SD=1,619, 

F(4,615)=4,677, p=0,001]. Ef marka má niðurstöður við spurningu 31 kom fram að þeir 

sem eru 24 ára eða yngri [M=5,76, SD=1,189] eru ánægðari með Icelandair en þeir sem 

eru 35 – 44 ára [M=5,02, SD=1,349, F(4,551)=3,454, p=0,001]. 

Við skoðun á meðaltölum spurninga sem koma inn á ábyrgð og var ætlað að skýra 

viðhorf til félagslegra mála, kemur í ljós að almennt eru þátttakendur ósammála þeim 

staðhæfingum sem koma þar fram. Enn er rétt að benda á að staðarfrávik eru í hærra 

lagi. Tafla 7 sýnir meðaltöl og staðalfrávik þeirra.  

Tafla 7. Meðaltal og staðalfrávik spurninga með félagslegan þátt. 

  

    

 
Spurningar Meðaltal 

Staðal-
frávik 

25. 
Ég hef þá tilfinningu að Icelandair hugsi 
einungis um fjárhagslegan hagnað. 

4,21 1,478 

26. 
Icelandair hagar sér á samfélagslega (socially) 
meðvitaðan hátt. 

4,75 1,398 

27. 
 Icelandair er umhugað um verndun 
umhverfisins. 

4,20 1,357 

30. 
Telur þú að Icelandair styðji fjárhagslega illa 
eða vel við ýmis málefni sem snerta land og 
þjóð? 

5,06 1,22 

        

 

Icelandair auglýsir að jafnaði vel þau málefni sem félagið styrkir. Meðal þeirra 

verkefna er stuðningur við íslensk landslið með slag orðunum í blíðu og stríðu (ibs.is, 

2012). Óvíst er hvort að þessi þáttur í markaðsfærslu Icelandair skili sér fyllilega til 

almennings. Því þátttakendur er frekar ósammála þeirri staðhæfingu að Icelandair hagi 

sér á samfélagslega meðvitaða hátt og telur að Icelandair hugsi frekar um fjárhagslegan 

hagnað. En á sama tíma telja þátttakendur Icelandair styðja frekar vel, fjárhagslega, við 

ýmis málefni sem snúa að landi og þjóð.  

Þrátt fyrir yfirlýsingar Icelandair um að það sé umhugað um umhverfið þá nær 

Icelandair ekki að miðla þeirri skoðun á sannfærandi hátt til þátttakenda. 
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ANOVA prófið (p<0,05) var ekki að merkja mun á svörum milli aldurshópa í 

spurningum 25, 26, 27, og 30. 

Með sundurliðun í þessar tvær víddir, gæða og samfélagslegan þátta, þá má segja að 

markaðsfærsla Icelandair nái að endurspegla gæðaþátt í hugum almennings. En út frá 

þessum upplýsingum er ekki hægt að segja að það sama um samfélagslega þáttinn. 

Tilgáta 3 er því studd að hluta.   

 

10.4 Tölfræðiupplýsingar 

 

Í viðauka 2 koma fram upplýsingar um meðaltal, staðalfrávik og dreifing svara við 

spurningum 1 til 31. 
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11 Umræður 

Eftir greiningu á gögnum má segja að niðurstöður benda til þess að ímynd Icelandair 

sé jákvæð meðal almennings og að Icelandair hafi náð að staðsetja sig í hugum fólks sem 

leiðandi fyrsta flokks fyrirtæki sem fólk beri virðingu fyrir og veiti góða þjónustu. Tryggð 

viðskiptavina er meiri þegar ímynd fyrirtækja er jákvæð og má ætla að Icelandair hagnist 

af þessari jákvæðu ímynd.  

Með þáttagreiningu var sýnt fram á að það eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á ímynd 

fyrirtækja. Þáttagreining sýnir að fyrstu 27 staðhæfingarnar eru að hlaðast á fjóra þætti. 

Þáttagreiningin sýnir að staðhæfingin um að þátttakendur líti á Icelandair sem 

áreiðanlegt fyrirtæki sé að skýra mest og eru það einmitt staðhæfingar sem snúa að 

virðingu fyrir Icelandair, hreinskilni Icelandair og viðkunnanleiki Icelandair sem skýra 

mest. Mikil fylgni á milli þátta getur bent til þess að þeir séu að mæla sömu 

hugrenningar. 

Erfitt er að segja með afgerandi hætti að Icelandair sé sönn stjarna sem gera má ráð 

fyrir að stjórnendur Icelandair mundu staðsetja fyrirtækið. En engu að síður er 

staðsetning Icelandair í líkani Cannon og Schwaiger (2005) ekki langt frá því og er 

útkoman því ágæt. Í þess sambandi hefði verið áhugavert að fá til samanburðar svörun 

frá öðrum hagsmunahópum Icelandair, svo sem starfsfólki og stjórnendum Icelandair. 

Send var fyrirspurn þess eðlis til Icelandair en ekki barst svar við þeirri fyrirspurn. 

Cannon og Schwaiger (2005) tala einmitt um það í rannsókn sinni að stjórnendur 

fyrirtækja geti stuðst við niðurstöður sem líkanið veitir til að meta stöðu fyrirtækisins 

gagnvart mismunandi hagsmunarhópum.  

Farið var yfir þætti markaðsfærslu og staðfærslu fyrirtækja fyrr í rannsókninni. Þó svo 

að fyrritæki segist staðfæra sig á ákveðin hátt er ekki endilega víst að sú staðfærsla skili 

sér í hugum neytenda. Niðurstöður benda til að markaðsfærsla Icelandair nái að miðla 

staðfærslu sinni um góða, gæða þjónustu til almennings en nær ekki á sannfærandi hátt 

að sannfæra almenning um að það sé þess virði að borga fyrir þessi gæði, því fólk virðist 

ekki vera að tengja gæði og góða þjónustu Icelandair við sanngjarnt verðlag. 
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11.1 Takmarkanir 

Þessi rannsókn er gerð með hentugleikaúrtaki, þar með er líklegra að 

þátttakendahópurinn sé einsleitari og jafnar líkur á þátttöku minni en hefði hann varið 

valinn með t.d. lagskiptu úrtaki. Þetta veldur skekkju í niðurstöðum og dregur úr gildi 

rannsóknarinnar en dreifing aldurs og skipting kynja var einsleitari en rannsakandi hefði 

vilja.   

Sú staðreynd að þátttakendur voru ekki nema 353 skekkir einnig niðurstöðurnar. 

Betra hefði verið að hafa úrtakið ívið stærra til að fá marktækari niðurstöður.   

Þrátt fyrir takmarkanir gæti rannsóknin þó gefið ágæta mynd af ímynd almennings af 

Icelandair. 
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12 Lokaorð 

Niðurstaða er í raun staðfesting á þeim hugmyndum sem höfundur hafði um ímynd 

og staðfærslu Icelandair. Án efa lifir Icelandair á gömlum grunni, þar sem saga þess nær 

aftur til upphafs áætlunarflugs á Ísland. Auglýsingastarf félagsins er í takt við 

niðurstöðuna.  

Að lokum telur rannsakandinn að áhugavert væri að skoða ímynd Icelandair á þeim 

erlendu mörkuðum sem það er með áætlunarleiðir til, sérstaklega í ljósi þess að 

aðalmarkaður Icelandair liggur þar.    
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Viðauki 1 

1. Icelandair er fyrirtæki sem ég get betur samsamað mig við (identify with) en önnur 

fyrirtæki. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

2. Ég myndi sjá meira eftir Icelandair ef það hætti starfsemi en ég myndi gera með 

önnur fyrirtæki. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

3. Ég lít á Icelandair sem viðkunnanlegt fyrirtæki. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

4. Icelandair er leiðandi fyrirtæki á sínum markaði. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

5. Eftir því sem ég best veit er Icelandair þekkt á þeim erlendu mörkuðum sem það 

starfar á. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

6. Mín skoðun er sú að frammistaða Icelandair sé fyrsta flokks (at premium level). 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

7. Þjónustu Icelandair má flokka sem hágæða þjónustu (of high quality). 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

8. Ég tel að fargjöld Icelandair séu verðlögð á sanngjarnan hátt. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

9. Icelandair veitir góða þjónustu 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

10. Ánægja viðskiptavinarins skiptir Icelandair miklu máli. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 
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11. Icelandair virðist vera áreiðanlegt fyrirtæki að skipta við. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

12. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair sé hreinskilið (forthright) og án undanskota í 

upplýsingum sínum til almennings. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

13. Ég lít á Icelandair sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

14. Ég ber mikla virðingu fyrir Icelandair. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

15. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair hafi sanngjarnt viðhorf til samkeppnisaðila sinna. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

16. Að mínu mati hefur Icelandair frumkvæði að nýjungum, í framboði á þjónustu sinni, 

frekar en að fylgja á eftir öðrum. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

17. Að mínu mati gengur Icelandair vel að laða til sín mjög gott starfsfólk. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

18. Ég gæti hugsað mér að vinna fyrir Icelandair. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

19. Ég kann vel við útlit (physical appearance) Icelandair, ss. einkennisfatnað, heimasíðu 

og auglýsingar. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

20. Icelandair er mjög vel stjórnað. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

21. Icelandair er fjárhagslega stöðugt fyrirtæki. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

22. Ég met viðskiptalega áhættu Icelandair hóflega (modest) í samanburði við 

samkeppnisaðila. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 
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23. Ég tel að Icelandair hafi vaxtarmöguleika. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

24. Icelandair hefur skýra framtíðarsýn. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

25. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair hugsi einungis um fjárhagslegan hagnað. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

26. Icelandair hagar sér á samfélagslega (socially) meðvitaðan hátt. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

27. Icelandair er umhugað um verndun umhverfisins. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

28. Hversu neikvæð/ur eða jákvæð/ur ert þú gagnvart Icelandair? 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

29. Hversu illa eða vel þekkir þú fyrirtækið Icelandair? 

Mjög illa  1 2 3 4 5 6 7 Mjög vel 

30. Telur þú að Icelandair styðji fjárhagslega illa eða vel við ýmis málefni sem snerta land 

og þjóð? 

Mjög illa   1 2 3 4 5 6 7 Mjög vel 

31. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með Icelandair? 

Mjög óánægður  1 2 3 4 5 6 7         Mjög ánægður 

32. Hefur þú keypt hlutabréf í Icelandair Group? 

o Já 

o Nei 

33. Hver er aldur þinn? 

o 24 ára eða yngri 

o 25 – 34 ára 

o 35 – 44 ára 

o 45 – 54 ára 

o 55 ára eða eldri 
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34. Hvert er kyn þitt? 

o Kona 

o Karl 

35. Hvaða menntun hefur þú lokið? (merktu við hæsta menntunarstig sem þú hefur 

lokið) 

o Grunnskólapróf 

o Framhaldsskólapróf 

o Iðnmenntun 

o Háskólapróf 

o Vil ekki svara 
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Viðauki 2 

17 5% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,80

23 7% 2

20 6% 3 Staðalfrávik 1,62

82 23% 4

77 22% 5  N = 353

81 23% 6

53 15% 7 - Mjög 

sammála

13 4% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,41

18 5% 2

19 5% 3 Staðalfrávik 1,67

35 10% 4

61 17% 5  N = 353

90 25% 6

117 33% 7 - Mjög 

sammála

7 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,63

11 3% 2

12 3% 3 Staðalfrávik 1,42

29 8% 4

70 20% 5  N = 353

110 31% 6

114 32% 7 - Mjög 

sammála

1. Icelandair er fyrirtæki sem ég get betur samsamað mig við (identify with) en önnur fyrirtæki.

2. Ég myndi sjá meira eftir Icelandair ef það hætti starfsemi en ég myndi gera með önnur fyrirtæki.

3. Ég lít á Icelandair sem viðkunnanlegt fyrirtæki.

Dreifni

Dreifni

Dreifni

Kvarði

Kvarði

Kvarði
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1 0% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,83

6 2% 2

11 3% 3 Staðalfrávik 1,27

42 12% 4

50 14% 5  N = 353

106 30% 6

137 39% 7 - Mjög 

sammála

6 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,12

12 3% 2

17 5% 3 Staðalfrávik 1,39

75 21% 4

94 27% 5  N = 353

86 24% 6

63 18% 7 - Mjög 

sammála

7 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,45

9 3% 2

16 5% 3 Staðalfrávik 1,38

38 11% 4

78 22% 5  N = 351

124 35% 6

79 23% 7 - Mjög 

sammála

9 3% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,32

8 2% 2

21 6% 3 Staðalfrávik 1,43

48 14% 4

77 22% 5  N = 353

116 33% 6

74 21% 7 - Mjög 

sammála

7. Þjónustu Icelandair má flokka sem hágæða þjónustu (of high quality).

4. Icelandair er leiðandi fyrirtæki á sínum markaði.

5. Eftir því sem ég best veit er Icelandair þekkt á þeim erlendu mörkuðum sem það starfar á.

Dreifni

Dreifni

Dreifni

Dreifni Kvarði

Kvarði

Kvarði

Kvarði

6. Mín skoðun er sú að frammistaða Icelandair sé fyrsta flokks (at premium level).
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27 8% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,01

37 10% 2

50 14% 3 Staðalfrávik 1,52

100 28% 4

85 24% 5  N = 353

40 11% 6

14 4% 7 - Mjög 

sammála

3 1% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,46

11 3% 2

17 5% 3 Staðalfrávik 1,34

43 12% 4

77 22% 5  N = 353

119 34% 6

83 24% 7 - Mjög 

sammála

7 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,42

10 3% 2

16 5% 3 Staðalfrávik 1,46

57 16% 4

64 18% 5  N = 353

101 29% 6

98 28% 7 - Mjög 

sammála

2 1% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,76

6 2% 2

11 3% 3 Staðalfrávik 1,23

28 8% 4

77 22% 5  N = 353

113 32% 6

116 33% 7 - Mjög 

sammála

8. Ég tel að fargjöld Icelandair séu verðlögð á sanngjarnan hátt.

9. Icelandair veitir góða þjónustu

10. Ánægja viðskiptavinarins skiptir Icelandair miklu máli.

11. Icelandair virðist vera áreiðanlegt fyrirtæki að skipta við.

Dreifni

Dreifni

Dreifni

Dreifni

Kvarði

Kvarði

Kvarði

Kvarði
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14 4% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,01

11 3% 2

27 8% 3 Staðalfrávik 1,54

64 18% 4

88 25% 5  N = 353

87 25% 6

62 18% 7 - Mjög 

sammála

5 1% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,45

13 4% 2

18 5% 3 Staðalfrávik 1,39

32 9% 4

83 24% 5  N = 353

118 33% 6

84 24% 7 - Mjög 

sammála

12 3% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,14

19 5% 2

17 5% 3 Staðalfrávik 1,58

53 15% 4

89 25% 5  N = 353

83 24% 6

80 23% 7 - Mjög 

sammála

22 6% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,55

20 6% 2

36 10% 3 Staðalfrávik 1,63

88 25% 4

81 23% 5  N = 353

62 18% 6

44 12% 7 - Mjög 

sammála

12. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair sé hreinskilið (forthright) og án undanskota í upplýsingum sínum til almennings.

Dreifni

Dreifni

15. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair hafi sanngjarnt viðhorf til samkeppnisaðila sinna.

Dreifni

Dreifni

13. Ég lít á Icelandair sem áreiðanlegt (trustworthy) fyrirtæki.

Kvarði

Kvarði

Kvarði

14. Ég ber mikla virðingu fyrir Icelandair.

Kvarði
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14 4% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,96

14 4% 2

22 6% 3 Staðalfrávik 1,54

76 22% 4

78 22% 5  N = 353

93 26% 6

56 16% 7 - Mjög 

sammála

6 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,34

4 1% 2

11 3% 3 Staðalfrávik 1,32

76 22% 4

76 22% 5  N = 353

106 30% 6

74 21% 7 - Mjög 

sammála

31 9% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,21

8 2% 2

16 5% 3 Staðalfrávik 1,80

38 11% 4

66 19% 5  N = 353

95 27% 6

99 28% 7 - Mjög 

sammála

3 1% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,84

5 1% 2

3 1% 3 Staðalfrávik 1,22

42 12% 4

54 15% 5  N = 353

121 34% 6

125 35% 7 - Mjög 

sammála

16. Að mínu mati hefur Icelandair frumkvæði að nýjungum, í framboði á þjónustu sinni, frekar en að fylgja á eftir öðrum.

19. Ég kann vel við útlit (physical appearance) Icelandair, ss. einkennisfatnað, heimasíðu og auglýsingar.

Dreifni

Dreifni

Dreifni

Dreifni

17. Að mínu mati gengur Icelandair vel að laða til sín mjög gott starfsfólk.

18. Ég gæti hugsað mér að vinna fyrir Icelandair.

Kvarði

Kvarði

Kvarði

Kvarði
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6 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,93

14 4% 2

13 4% 3 Staðalfrávik 1,39

119 34% 4

64 18% 5  N = 353

88 25% 6

49 14% 7 - Mjög 

sammála

8 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,88

13 4% 2

11 3% 3 Staðalfrávik 1,35

109 31% 4

98 28% 5  N = 353

70 20% 6

44 12% 7 - Mjög 

sammála

7 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,80

12 3% 2

14 4% 3 Staðalfrávik 1,35

135 38% 4

72 20% 5  N = 353

69 20% 6

44 12% 7 - Mjög 

sammála

1 0% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,46

5 1% 2

10 3% 3 Staðalfrávik 1,22

64 18% 4

92 26% 5  N = 353

98 28% 6

83 24% 7 - Mjög 

sammála

20. Icelandair er mjög vel stjórnað.

21. Icelandair er fjárhagslega stöðugt fyrirtæki.

22. Ég met viðskiptalega áhættu Icelandair hóflega (modest) í samanburði við samkeppnisaðila.

23. Ég tel að Icelandair hafi vaxtarmöguleika.

Dreifni

Dreifni

Dreifni

Dreifni

Kvarði

Kvarði

Kvarði

Kvarði
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3 1% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,13

4 1% 2

13 4% 3 Staðalfrávik 1,29

113 32% 4

80 23% 5  N = 353

72 20% 6

68 19% 7 - Mjög 

sammála

13 4% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,21

27 8% 2

67 19% 3 Staðalfrávik 1,48

112 32% 4

63 18% 5  N = 353

42 12% 6

29 8% 7 - Mjög 

sammála

14 4% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,75

9 3% 2

22 6% 3 Staðalfrávik 1,40

104 29% 4

94 27% 5  N = 353

76 22% 6

34 10% 7 - Mjög 

sammála

16 5% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 4,20

21 6% 2

38 11% 3 Staðalfrávik 1,36

160 45% 4

57 16% 5  N = 353

42 12% 6

19 5% 7 - Mjög 

sammála

24. Icelandair hefur skýra framtíðarsýn.

Dreifni

Dreifni

27. Icelandair er umhugað um verndun umhverfisins.

Dreifni

Dreifni

25. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair hugsi einungis um fjárhagslegan hagnað.

Kvarði

Kvarði

Kvarði

26. Icelandair hagar sér á samfélagslega (socially) meðvitaðan hátt.

Kvarði
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6 2% 1 - Mjög 

ósammála

Meðaltal 5,60

9 3% 2

8 2% 3 Staðalfrávik 1,36

38 11% 4

80 23% 5  N = 353

106 30% 6

106 30% 7 - Mjög 

sammála

0 0% 1 - Mjög illa Meðaltal 5,35

5 1% 2

11 3% 3 Staðalfrávik 1,11

59 17% 4

113 32% 5  N = 353

109 31% 6

56 16% 7 - Mjög vel

3 1% 1 - Mjög illa Meðaltal 5,06

8 2% 2

13 4% 3 Staðalfrávik 1,22

95 27% 4

95 27% 5  N = 353

99 28% 6

40 11% 7 - Mjög vel

5 1% 1 - Mjög 

óánægður

Meðaltal 5,50

8 2% 2

11 3% 3 Staðalfrávik 1,28

37 10% 4

85 24% 5  N = 353

133 38% 6

74 21% 7 - Mjög 

ánægður

31. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með Icelandair?

Dreifni

Dreifni

Dreifni

Dreifni

28. Hversu neikvæð/ur eða jákvæð/ur ert þú gagnvart Icelandair?

29. Hversu illa eða vel þekkir þú fyrirtækið Icelandair?

30. Telur þú að Icelandair styðji fjárhagslega illa eða vel við ýmis málefni sem snerta land og þjóð?
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Kvarði

Kvarði
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Já Nei

13 340 13 4% já

340 96% Nei  N = 353

32. Hefur þú keypt hlutabréf í Icelandair Group?

Dreifni Svar möguleiki

Já

Nei

 


