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Formáli 
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5 

Útdráttur 

Orðspor er mikilvægt, margvítt og flókið hugtak sem tengist náið hugtakinu ímynd. Í 

gegnum markaðsstarf reyna fyrirtæki að hafa áhrif á orðspor sitt en vegna eiginleika 

hugtaksins getur það starf verið vandasamt og snúið verkefni, þar sem orðspor þróast 

oft yfir langan tíma.  

Mikilvægt er að fyrirtæki geri sér grein fyrir orðspori sínu og ekki síst þegar 

samkeppni á markaði eykst. Þessi rannsókn fjallar um orðspor Icelandair bæði meðal 

almennings og starfsfólks Icelandair. Icelandair er vel þekkt fyrirtæki sem hefur átt 

farsælan feril í hörðu alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna orðspor Icelandair og kanna hver staðsetning Icelandair sé í líkani Cannon og 

Schwaiger (2005) sem styðst við hluta af spurningalisti rannsóknarinnar. Því voru 

eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:   

1. Hvert er orðspor Icelandair meðal almennings? 

 

2. Hvert er orðspor Icelandair meðal starfsfólks Icelandair? 

 

3. Hvar er Icelandair staðsett í líkani Cannon og Schwaiger meðal almennings? 

 

4. Hvar er Icelandair staðsett í líkani Cannon og Schwaiger meðal starfsfólks 
Icelandair? 

Notast var við megindlega aðferðafræði. Til að meta orðspor Icelandair í huga 

þýðisins voru settar fram 27 staðhæfingar og að auki tvær viðhorfsspurningar fyrir 

almenning og ein viðhorfsspurning fyrir starfsfólk. Spurningarnar voru á sjö punkta 

Likert kvarða og notað var rafrænt hentugleikaúrtak.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að almennt hafi fólk, jafnt 

almenningur sem starfsfólk, jákvætt viðhorf til orðspors Icelandair og tengir það við 

marga jákvæða þætti, svo sem traust og gæði. Orðspor Icelandair meðal almennings er 

ágætt, almenningur sér Icelandair sem traustan borgara í líkani Cannon og Schwaiger 

(2005). Orðspor Icelandair meðal starfsfólks er gott, þar sem hugrenningar starfsfólks 

eru jákvæðar og virðist það bera virðingu og traust til fyrirtækisins. Þá flokkar starfsfólk 

Icelandair fyrirtækið sem sanna stjörnu í líkani Cannon og Schwaiger (2005). 
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1  Inngangur 

Orðspor (e. reputation) er mikilvægt, margvítt og flókið hugtak sem tengist náið 

hugtakinu ímynd. Ákveðið var að velja sem rannsóknarefni orðspor Icelandair meðal 

almennings og starfsfólks, þar sem stjórnun og þekking á óefnislegum eignum fyrirtækja 

er mikilvægur þáttur í síaukinni samkeppni. Einnig er áhugavert að kanna viðhorf 

mismunandi hagsmunahópa á orðspori fyrirtækja þar sem það er algengt að viðhorfið sé 

ólíkt á milli hópa. 

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

1940 voru höfuðstöðvar félagsins fluttar til Reykjavíkur og nafninu breytt í Flugfélag 

Íslands, sem síðar tók upp alþjóðlega nafnið Icelandair (Icelandair, 2016a). Flugfloti 

Icelandair samanstendur af nýlega endurinnréttuðum Boeing 757 – 400 og 757 – 200 

þotum á áætlunarleiðum sínum, skarta þær nýjum sætum og afþreyingarkerfi. Allar 

flugvélar Icelandair eru útbúnar með alhliða öryggisbúnað sem er í mörgum tilfellum 

öflugri en alþjóðlegar reglur kveða á um. Icelandair heldur uppi flugáætlun til 25 

stórborga í Evrópu, 10 í Bandaríkjunum og 5 í Kanada (Icelandair, 2016b). Icelandair 

styrkir marga mismunandi viðburði og verkefni víðs vegar um heiminn. Icelandair hefur 

skýra styrktarstefnu og styrkir til að mynda ekki málefni eða viðburði sem tengjast 

áfengi, tóbaki, pólitík eða trúmálum (Icelandair, 2016c). 

Mikil fjölgun hefur orðið á millilandaflugi og ferðþjónustan orðin stærsta 

útflutningsgrein Íslands (Íslandsbanki, 2014, 2015). Fjöldi farþega sem fer um 

Keflavíkurflugvöll hefur vaxið talsvert, en 98,9% allra millilandafarþega fara um 

Keflavíkurflugvöll (Isavia, 2015). Árið 2015 var heildarfjöldi farþega 4.858.503 sem var 

aukning um 25,6% frá því 2014. Því er spáð að á árinu 2016 muni fjölgunin halda áfram 

og áætlað að heildarfjöldi farþega um Keflavíkurflugvöll fari í 6.660.380 á árinu sem er 

vöxtur um rúm 37% frá 2015.  Hlutfall Íslendinga sem leið áttu um Keflavíkurflugvöll var 

árið 2015 um 26% en árið 2012 var það um 35,6% (Isavia, 2016). Eflaust eru margir 

mismunandi ástæður sem skýra þessa fjölgun en ætla má að stór hluti fjölgunar farþega 

um Keflavíkurflugvöll megi rekja til aukins fjölda áætlunar- og leiguflugs sem fer um 

landið. Undanfarna vetur hafa átta flugfélög haldið uppi áætlunar- og leiguflugi til 
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landsins (Keflavíkurflugvöllur, 2016a) og í sumar munu tuttugu flugfélög sinna 

millilandaflugi um Ísland (Keflavíkurflugvöllur, 2016b). Til samanburðar héldu fjórtán 

erlend flugfélög uppi áætlunarflugi yfir sumarmánuðina um Ísland árið 2012 

(AlltUmFlug, 2016). 

Óneitanlega hefur þessi þróun í för með sér aukna samkeppni. Eftir því sem 

samkeppni eykst og mun á milli gæða, verðs, eiginleika og hönnunar vörunnar dregst 

saman, mun orðspor og ímynd vörumerkisins/fyrirtækisins vera stór áhrifaþáttur í 

kaupáformum neytandans (Christensen og Askegaard, 2001; Schwaiger, 2004). Í því ljósi 

er áhugavert að kanna orðspor Icelandair. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna orðspor Icelandair meðal almennings og 

starfsfólks Icelandair og kanna hver staðsetning Icelandair sé í líkani Cannon og 

Schwaiger (2005). En hluti af spurningalista rannsóknarinnar, sem fengin er frá 

Schwaiger (2004), er ætlað að mæla ákveðnar víddir sem líkanið er byggt á. Því voru 

eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: 

1. Hvert er orðspor Icelandair meðal almennings? 

 

2. Hvert er orðspor Icelandair meðal starfsfólks Icelandair? 

 

3. Hvar er Icelandair staðsett í líkani Cannon og Schwaiger meðal almennings? 

 

4. Hvar er Icelandair staðsett í líkani Cannon og Schwaiger meðal starfsfólks 
Icelandair? 

Rannsókn á orðspori Icelandair meðal almennings er einkar viðeigandi í ljósi þess að 

samkeppni hefur verið að aukast undanfarin ár, aðallega vegna fjölgunar flugfélaga sem 

fljúga til og frá landinu.  Niðurstöður úr rannsókninni geta gefið Icelandair vísbendingu 

um hvert viðhorfið er til orðspors fyrirtækisins. Einnig hvar félagið getur skerpt á 

orðspori sínu og hugsanlega náð að bæta markaðshlutdeild sína. Ekki liggja fyrir 

opinberlega birtar rannsóknir um orðspor Icelandair meðal starfsfólks og almennings. 

Höfundur framkvæmdi þó sambærilega rannsókn árið 2012, snéri sú rannsókn eingöngu 

að almenningi (Guðmundur R. Sigtryggsson, 2013). 

Í ritgerðinni verður hugtökunum orðspor og ímynd gerð skil. Farið verður yfir mótun 

og mikilvægi orðspors, ásamt að skoða þá þætti og víddir sem orðspor er sagt hafa. 

Síðan verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og greint frá niðurstöðum.  
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2 Orðspor  

Orðspor er álitið verðmæt óáþreifanleg og einstök eign fyrirtækis sem hefur möguleika á 

að auka virði fyrirtækja  (Fombrun, Ponzi og Newburry, 2015; Schwaiger, 2004). Þar sem 

orðspor er einstakt og óáþreifanleg eign fyrirtækis þá er erfitt fyrir önnur fyrirtæki að 

herma eftir því. Þetta verðmæti myndast í gegnum samband á milli fyrirtækis og 

hagsmunaaðila og hefur áhrif á þær skoðanir sem viðskiptavinir mynda með sér um 

vörur og þjónustu fyrirtækjanna (Coombs og Holladay, 2006).  Verðmæti orðspors felst 

einnig í þeim áhrifum sem það hefur við fjármögnun fyrirtækja, skapar  tryggari 

viðskiptavini, trausta byrgja og sem aðdráttarafl í að laða til sín hæft starfsfólk (Eccles, 

Newquist og Schatz, 2007; Formbrun, 1996; Schwaiger, 2004).  

Leiða má að því líkum að lengi vel hafi fólk gert sér grein fyrir þeim verðmætum sem 

fylgja góðu orðspori. Í vísu nr. 76 í Hávamálum, sem varðveist hafa í Konungsbók frá 13. 

öld, kemur þetta skýrt fram:  

Deyr fé, 

deyja frændr, 

deyr sjalfr it sama. 

En orðstírr 

deyr aldregi 

hveim er sér góðan getr. 

Hér er áréttað mikilvægi þess að skilja eftir sig góðan orðstír, þar sem góður orðstír 

deyr aldrei. Orðstír er tengt við óflekkað mannorð sem um leið tengist því að vera 

heiðarleg manneskja. Þá er orðstír skilgreint sem frægð, lof eða hrós og orðspor sem 

umtal (Jón G. Friðjónsson, 2014).  

Af orðum Bergþóru Skarphéðinsdóttir úr Njálssögu að dæma má ímynda sér að 

Bergþóru hafi verið kunnugt um verðmæti góðs orðstírs og hversu vandmeðfarið 

hugtakið er, en Bergþóra á að hafa sagt „Margir kjósa ei orð á sig“ og er það vísan í það 

þegar göngukonur segja Bergþóru frá því að Þráinn Sigfússon og fylgdarmenn hans hafi 
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verið fjöl- og illorðir bæði í garð Njáls og sona þeirra.  Í þessu samhengi er átt við að það 

getur verið snúið mál að hafa stjórn á því sem sagt er um mann.  

Orðspor er mikilvægur þáttur í markaðsstarfi fyrirtækja, bæði hvað varðar orðspor 

fyrirtækisins sjálfs (e. corporate reputation) eða orðspor auðkenna þess (e. brand 

reputation).  Hverju fyrirtæki er eftirsóknavert að hafa gott orðspor, en orðspor 

fyrirtækja er grunnurinn að sterku sambandi á milli fyrirtækis og viðskiptavina þeirra. 

Orðspor endurspeglast í þeirri trú sem viðskiptavinir hafa á fyrirtækjum og getu þess til 

að hannað og skilað frá sér vöru og þjónustu sem uppfyllir þarfir þeirra (Kotler og Keller, 

2016).  Ekki er til fljótleg og auðveld leið til að skapa gott orðspor (Sjovall og Talk, 2004). 

Margir veita orðspori ekki eftirtekt fyrr en orðsporinu er ógnað, ef til vill hefur það leitt 

til þess að greining á orðspori  hefur farið hægt af stað (Fombrun og Van Riel, 1997).  Í 

næstu köflum verður farið yfir hversu flókin umfjöllunin er um orðspor og hvernig 

hugtökin orðspor og ímynd (e. image) hafa verið túlkuð áður fyrr. Eftir yfirferð 

fræðigreina um hugtakið er ljóst að ekki hefur komin fram nein eiginleg skilgreining sem 

almennt er viðurkennd meðal allra fræðimanna.  

Því er það mikilvægt að fyrirtæki séu meðvituð um það hvert orðspor þeirra er meðal 

hagsmunahópa sinna, en hér í næstu köflum verður hugtakið og hlutum tengdu því 

skoðað nánar. 
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3 Orðspor og ímynd   

Hugtökin orðspor og ímynd hefur verið litið á sem nátengd hugtök og að þau gætu haft 

sömu þýðingu og áhrif (Gotsi og Wilson, 2001). Í upphafi af skrifum um orðspor og 

rannsóknum því tengdu, í kringum 1960, var lítill munur gerður á ímynd og orðspori 

fyrirtækja. Jafnvel var áhersla lögð á ímynd fyrirtækja frekar en orðspor eða einfaldlega 

að ímynd og orðspor væri samheiti sem lýstu sama hugtaki (Gotsi og Wilson, 2001). Hér 

áður fyrr þegar fjallað var um orðspor og ímynd þá var merking þessara hugtaka 

almennt talin frekar óljós, að þau væru helst til áhyggjuefni yfirstjórnar og að orðspor og 

ímynd fyrirtækja væru á forræði almannatengsladeildar (Gray og Balmer, 1998).  

Í seinni tíð gera hinsvegar stjórnendur sér grein fyrir því að orðspor og ímynd 

fyrirtækja eru þættir sem hægt er að tengja beint við árangur í samkeppni (Gray og 

Balmer, 1998; Schwaiger, 2004).  Í líkani sínu velja Gray og Balmer (1998) að tala um 

kennimark fyrirtækja (e. corporate identity) sem leiða að sköpun ímyndar og orðspors 

fyrirtækis, þá að kennimark fyrirtækja vísar til þeirra sérkenna og þátta sem fyrirtækið 

vill vera þekkt fyrir. Þetta er blanda af ýmsum þáttum eins og stefnu, hugmyndafræði, 

menningu og  form fyrirtækisins. Með markvissum innri og ytri samskiptum og samspili 

þessara þátta sé hægt að skapa fyrirtækjaímynd og orðspor sem getur leitt til 

samkeppnisforskots.  Líkan þeirra Gray og Balmer (1998) má sjá á mynd 1, þar kemur 

fram hvernig kennimark fyrirtækis er miðlað í gegnum samskipti fyrirtækis til að skapa 

ímynd og orðspor fyrirtækis.  

 

Mynd 1. Líkan Gray og Balmer (1998)  

 

Niðurstaða Gray og Balmer (1998) var að kennimark fyrirtækja samanstóð af ímynd 

og orðspori fyrirtækisins sem myndast í gegnum samskipti. Í kenningu sinni gerðu þeir 

félagar lítinn mun á milli ímyndar og orðspors og litu frekar á það sem eina einingu.  
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Þá hefur einnig verið sýnt fram á að gott orðspor og góð ímynd fyrirtækja eflir tryggð 

viðskiptavina og er verðmæt óefnisleg eign fyrirtækja (Lemmink, Schuijf og Streukens, 

2003; Nguyen og Leblanc, 2001; Schwaiger, 2004). Því er það mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

þau hafi á sér gott orðspor sem aðgreinir þau frá öðrum fyrirtækjum sem þau eru í 

samkeppni við. Um leið miðla fyrirtæki til neytandans ákveðnum skilaboðum um stöðu 

fyrirtækisins á markaði, hvað fyrirtækið stendur fyrir og hver væntanleg upplifun 

viðskiptavinar er af þjónustu og gæðum fyrirtækisins (Verhoef o.fl., 2009). 

Í markaðsstarfi  hafa hugtökin orðspor og ímynd verið notað til að skýra út samansafn 

skoðana, hugmynda og trúar sem 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). Balmer (1998) tengdi hugtökin orðspor og 

ímynd bæði við ákveðna sýn sem mismunandi hagsmunahópar hafa á fyrirtæki. 

Hugtökin tengjast skynjun sem einstaklingur eða hópur hefur á ákveðnum tímapunkti 

(ímynd) og yfir ákveðið tímabili (orðspor). Þá er sagt að ímynd fyrirtækja sé huglæg 

mynd sem einstaklingur eða hópar hafa af fyrirtæki á meðan að orðspor fyrirtækja gefi 

frekar til kynna gildismat á eiginleikum sem fyrirtæki hafa áunnið sér.  Að orðspor þróist 

með tímanum og kemur í kjölfarið af því að fyrirtæki sýni af sér samkvæmni í því sem 

þau eru að gera og það er styrkt með skilvirkum samskiptum. En það sé meiri möguleiki 

til staðar að hafa áhrif og móta ímynd á styttri tíma í gegnum vel skipulögð samskipti, að 

ímynd er huglæg mynd sem neytendur grípa og mynda með sér á stuttum tíma. Orðspor 

fyrirtækja á hinn bóginn vísar til ákveðinna eiginleika fyrirtækisins. Orðspor fyrirtækis 

þróast því yfirleitt yfir lengri tíma í samræmi við frammistöðu fyrirtækisins, sem er eflt 

með skilvirkum samskiptum (Gray og Balmer, 1998; Zinkhan, Ganesh, Jaju og Hayes, 

2001). 

Það er ósk fyrirtækja að miðla nákvæmri og jákvæðri ímynd til hagsmunaaðila sinna. 

Jafnframt er það mikilvægt enda óska fyrirtæki eftir því, að orðspor þeirra sé jákvætt í 

hugum starfsfólk síns jafnt sem öðrum hagsmunahópum fyrirtækisins. Helstu 

hagsmunahópar, umfram starfsfólk, sem fyrirtæki verða að taka mið af eru 

viðskiptavinir, dreifingaraðilar, smásalar, birgjar, samstarfsfyrirtæki, fjármálastofnanir, 
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hluthafar, stjórnvöld, eftirlitsstofnanir, félagasamtök og almenningur (Balmer og 

Greyser, 2003; Gray og Balmer, 1998). 

Þar sem orðspor fyrirtækja skapast af huglægu mati neytenda út frá skoðunum og 

hegðun þeirra, getur verið mikið verk að breyta fyrirfram ákveðnu orðspori sem 

væntanlegur neytandi hefur mótað sér á löngum tíma. Það er þó ekki ómögulegt að hafa 

áhrif á það mat sem viðskiptavinir hafa mótað sér en aftur á móti getur það verið 

tímafrekt og kostnaðarsamt (Kotler, Armstong, Saunders og Wong, 2001; Tor og 

Lindestad, 1998). Það er hægt að hafa áhrif á mat viðskiptavina með skilvirkum 

samskiptum í gegnum markaðsstarf og vörumerkjastjórnun innan fyrirtækja og byggja 

þannig upp orðspor og  vörumerki fyrirtækisins (Gray og Balmer, 1998; Harris og de 

Chernatony, 2001; Pharoah, 2003).  

Eins og fram hefur komið eru hugtökin orðspor og ímynd almennt talin tengd og 

hefur þótt erfitt að skilgreina og skipa nákvæmlega þessum tveimur hugtökunum í 

sundur. Það sem menn virðast ná að vera sammála um er mikilvægi hugtakanna og að 

þau eru vandmeðfarin (Eccles o.fl., 2007; Pharoah, 2003). Þá er það þekkt að fyrirtækin 

sjálf geta skaðað eigið orðspor og ímynd vörumerkis síns eða fyrirtækis með eigin 

markaðssetningu, svo sem með því að setja á markað vöru sem er ekki að fullu mótuð 

eða tilbúin fyrir markaðinn (Eccles o.fl., 2007). Það getur því tekið stuttan tíma að glata 

því orðspori sem tekið hefur langan tíma að byggja upp. Dæmi um það er þegar 

flugfélagið Continental fór inn á lággjaldamarkaðinn með vörumerkið Continental Lite 

með minni þjónustu við viðskiptavini, jafnframt því sem félagið hélt áfram að bjóða upp 

á fulla þjónustu undir sínu upprunalega vörumerki Continental. Að endingu var 

Continental Lite lagt niður sem varð til þess að Continental vörumerkið hlaut skaða af 

vegna notkunar vörumerkisins Continental í Continental Lite (McDonald, Chermetony og 

Harris, 2001).  
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4 Skilgreining og mótun hugtaksins orðspor 

Þegar skilningur neytenda á hugtökunum orðspor og ímynd er  kannaður kemur fram að 

þeir gera lítinn greinarmun á milli þessara tveggja hugtaka (Shenkar og Yuchtman-Yaar, 

1997). Það kemur því ekki á óvart hvað það hefur reynst flókið fyrir fræðimenn að 

komast að samkomulagi um eina skilgreiningu á hugtakinu orðspor. Þrátt fyrir að á sama 

tíma sé almennt viðurkennt að orðspor sé mikilvægt fyrir fyrirtæki og nauðsynlegt að  

viðhorf til þeirra sé gott (Gotsi og Wilson, 2001; Lange, Lee og Dai, 2011). 

Ekki dregur úr flækjustiginu þegar verið er að þýða hugtök á íslensku sem eiga 

sameiginlega þætti en eru í eðli sínu ólík.  Þannig kýs Þórhallur Örn Guðlaugsson (2000) 

að nota hugtakið orðspor til að þýða enska hugtakið word of mouth.  

Word of mouth hefur verið skilgreint sem persónuleg samskipti milli einstaklinga sem 

miðla upplýsingum um auðkenni (e. brand),  vörur eða þjónustu án þess að baki liggi 

fjárhagslegur ávinningur fyrir einstaklingana (Arndt, 1967). Hentugra væri að tala um 

umtal eða umfjöllun þegar átt er við hugtakið word of mouth og nota orðspor þegar 

verið er að fjalla um reputation.  Ein besta auglýsing sem fyrirtæki getur fengið er 

jákvætt umtal viðskiptavina því er það undir hverju fyrirtæki komið að viðhalda jákvæðu 

orðspori (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2009). Þá skýrist það einnig betur hér í 

framhaldinu að þó svo að umtal sé hluti af orðspori og jafnvel símikilvægari  þáttur í 

mótun orðspors, þá nær skilgreiningin hér að ofan á umtali ekki yfir alla þætti orðspors.  

Í þessu samhengi er internetið og samfélagsmiðlar sífellt að verða stærri vettvangur 

umtals og er þá talað um rafrænt umtal (e. electronic word of mouth).  Þar koma fram 

einstaklingar sem miðla jákvæðri eða neikvæðri upplifun sinni um auðkenni, vörur eða 

þjónustu (Henning-Thurau, Grwinner, Walsh og Gremler, 2004). En neikvætt umtal 

getur ógnað jákvæðu orðspori fyrirtækja (Wilson, 2012). Með umtali sínu geta 

einstaklingar og neytendur verið þátttakendur í að skilgreina auðkenni fyrirtækja, haft 

áhrif á sölu og mótað orðspor fyrirtækja, jafnvel þó svo að um sé að ræða það sem í 

fyrstu virðist ómerkilegt umtal  (Rice, 2010; Weinberg og Berger, 2011). Ætla má að 

þessi gerð umtals sé framtíðaráskorun í ljósi þess að kynslóðin sem vex nú úr grasi, 

horfir sífellt minna á hefðbundna miðla og því minni líkur á að beinar auglýsingar ná til 

þessa framtíðarmarkhóps (Sultan og Rohm, 2008).  
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Það er þó ekki víst að umtal eða jákvæð lýsing, hegðun sem einstaklingar miðla og 

sýna af sér í gegnum samfélagsmiðla eða á öðrum vettvangi internetsins sé endilega án 

fjárhagslegs ávinnings. Dæmi um þetta er þegar Ellen DeGeneres fékk 

Hollywoodstjörnur til að taka hóp selfie með Samsung snjallsíma á Oscars-

verðlaunahátíðinni árið 2014, var í raun um kostaðan viðburð að ræða (McRady, 2014). 

Þannig er internetið og samfélagsmiðlar ekki einungis vettvangur þar sem einstaklingar 

geta haft áhrif á orðspor fyrirtækja með umtali, heldur er þetta einnig vettvangur 

fyrirtækja til að koma skilaboðum sínum á framfæri, með beinum eða óbeinum hætti. 

Þegar fyrirtæki velja að fara óbeina leið til að skapa umtal er talað um dulda 

markaðssetningu (e. covert marketing) eða laumumarkaðssetningu (e. stelth marketing) 

(Martin og Smith, 2008). Þessi leið markaðssetningar getur hugsanlega haft skammtíma  

jákvæð áhrif á neytendur og orðspor fyrirtækja en ef upp kemst um 

laumumarkaðssetninguna er líklegt að langtíma áhrif geti haft alvarlegar og neikvæðar 

afleiðingar á orðspor fyrirtækis sem stundar slíkt (Martin og Smith, 2008). Orðspor 

ræðst mun meira af því með hvaða hætti fyrirtæki koma fram frekar en í gegnum 

auglýsingarherferðir, þar sem orðspor er blanda af hegðun, samskiptum og væntingum 

neytenda til fyrirtækisins (Stewart, 2001).  Þá tengist orðspor fyrirtækja einnig þeim 

vörum sem það hefur að bjóða, gæðum vörunnar og áreiðanleika, samskiptum 

starfsmanna, þjónustu við viðskiptavini, fjárhagslegu sjálfstæði og hvernig fyrirtækið 

hefur staðið að umhverfismálum og einnig öðrum málum sem varða almenna hagsmuni 

í því nærsamfélagi þar sem það starfar (Eccles o.fl., 2007; Fombrun og Rindova, 1996). 

Þó svo að hugtakið orðspor flækist fyrir fræðimönnum þá hefur hugtakið verið vel 

skilgreint í orðabókum. Þar hefur orðspor verið skilgreint sem álit eða mat sem dregið er 

upp (haft er) um ákveðinn aðila, álit sem viðhaft er meðal almennings, álitið getur verið 

tileinkað persónu, hlutar eða aðgerðar (Gotsi og Wilson, 2001).   

Gotsi og Willson (2001) skilgreina orðspor sem heilstætt mat hagsmunaaðila á 

fyrirtæki yfir ákveðið tímabil. Við matið er byggt á þeirri reynslu sem aðilinn hefur af 

fyrirtækinu, öðrum samskiptum og skilaboðum sem miðla upplýsingum um aðgerðir 

fyrirtækisins í samanburði við aðra leiðandi keppinauta. Fombrun (1996) skilgreinir 

orðspor sem heildarmat á fyrirtæki af hagsmunaaðilum þess, sem er myndað út frá 

þeim tilfinningum sem viðskiptavinir, fjárfestar, starfsmenn, og almenningur hefur um 



 

17 

fyrirtækið. Hinsvegar skilgreina Gray og Balmer (1998)  orðspor sem mat á eiginleikum 

fyrirtækisins sem kemur fram hjá hagsmunaaðilum þess. Skilgreining Fombrun tekur á 

huglægu mati til fyrirtækis á meðan að Gray og Balmer leggja áherslu á eiginleika 

fyrirtækisins.  Hall (1992) telur að hugtakið orðspor samanstandi af huglægu mati 

hagsmunaraðila sem mótast af þeirri þekkingu, skynjun og tilfinningu sem aðilinn hefur 

um fyrirtækið. Schwaiger (2004) tekur undir skilgreiningu Hall og útvíkkar 

skilgreininguna með því að bæta við hugrænum þætti, þannig að það er ekki aðeins 

hlutlæg þekking, heldur fylgir með huglæg skynjun. 

Fombrun og  Shanley (1990) segja að almenningur meti orðspor á grundvelli 

upplýsinga um hlutfallslega stöðu fyrirtækja á því sviði sem það starfar á. Þá byggir 

almenningur þetta mat yfirleitt á upplýsingum sem fyrirtækin sjálf eða fjölmiðlar miðla. 

Þetta eru upplýsingar sem gefa vísbendingar um árangur fyrirtækja og segja til um 

hversu áberandi og aðlaðandi, hver stefna og samfélagsleg ábyrgð fyrirtækjanna er 

(Fombrun og Shanley, 1990). 

Walkers (2010) greindi kerfisbundið þær skilgreiningar sem lagðar hafa verið fram á 

orðspori í 54 útgefnum fræðigreinum sem álitnar eru helstu rit um orðspor innan 

fræðanna. Greining Walkers (2010) leiðir af sér tvær meginniðurstöður. Önnur 

niðurstaðan er að orðspor byggir mögulega á mismunandi víddum sem snúa að 

ákveðnum málefnum, hin niðurstaðan er að ólíkir hagsmunahópar geta haft 

mismunandi skynjun af orðspori fyrirtækja. Þá skilgreinir Reputation Institute (2015a) 

orðspor einfaldlega sem tilfinningaleg tengsl sem myndast á milli fyrirtækja og 

hagsmunaaðila þess.  

Eftir að hafa farið yfir það sem fræðigreinar segja okkur um orðspor þá sést hversu 

flókið hugtakið er. Til einföldunar mætti taka framangreint erindi úr Hávamálum og 

segja að það sé gott dæmi um orðspor og að tilvitnunin í Bergþóru væri dæmi um umtal.  

 

 



 

18 

5 Mikilvægi orðspors 

Eftir því sem dregur úr sjáanlegum mun á milli tilboða fyrirtækja og með aukinni 

samkeppni verður það mikilvægara fyrir fyrirtæki að auka skilning sinn á því hvaða 

þættir það eru í starfi fyrirtækisins sem gerir það eftirsóknavert í hugum neytandans. 

Þegar sjáanlegur munur milli verðs, gæða, hönnunar og eiginleika vörunnar dregst 

saman, mun orðspor vörumerkisins og fyrirtækisins vera það sem hefur hvað mest áhrif 

á kauphegðun neytandans (Christensen og Askegaard, 2001). Þá geta óáþreifanlegar 

eignir gefið fyrirtækjunum viðvarandi og traustara samkeppnisforskot fram yfir 

einkaleyfi eða tækniforskot (Fombrun, 1996). 

Lengi vel hafa fyrirtæki verið rekin í samræmi við hugmyndafræði vöruaðgreiningar.  

Til að öðlast stuðning frá fjárfestum og ná sínum eigin markmiðum um arðsemi og 

velgengni leituðu fyrirtæki við að hámarka efnahagslegan hagnað með því að setja á 

markað vörur sem væru öðruvísi og jafnvel betri en samkeppnin. Þessum aðstæðum má 

lýsa  með klassískum rekstrarhagfræðilegri fyrirmynd, sem sjá má í kassa A á mynd 2 

(Cannon og Schwaiger, 2005). 

 

Mynd 2. Samkeppni frá sjónarhorni vöruaðgreiningar (Cannon og Schwaiger, 2005)  

Myndin sýnir hvernig eftirspurn, eða meðaltaltekjur (AR) hefur áhrif á  jaðartekjur 

(MR), meðalkostnaður (AC) og jaðarkostnaður (MC), verð (P), og því magni sem krafðist 

er (Q) til að framleiðsla skili hagnaði. Við vöruaðgreiningu eru eftirspurnakúrfan 

tiltölulega óteyginn sem gefur færi á að hækka verð án þess að eiga á hættu 

stórvægilegum samdrætti í eftirspurn. Eftir því sem verð hækkar munu einhverjir 
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neytendur velja að skipta yfir til samkeppnisaðilans en flestir halda tryggð þar sem þeir 

virða þann ávinning sem fæst með vörunni. Því meiri sem varan er aðgreind og 

aðlaðandi þeim mun meiri möguleikar eru til að hækka verð til að auka hagnað. Eins og 

sést í kassa B á mynd 2 þá er mikill hagnaður hvatning til samkeppnisaðila til að líkja eftir 

eftirsóknaverðum vörum, sem færir markaðinn nær jafnvægisverði, sem aftur dregur úr 

verðteygni og ýtir hagnaði niður.  Þetta leiðir til þess að fyrirtæki er í sífellu að reyna að 

þróa og betrumbæta vörur sínar til að ná fyrri hagnaði, um það snýst vöruaðgreining.  

Sterkt orðspor getur haft sömu áhrif og samtímis veitt vísbendingu um að betra er að 

eiga viðskipti við fyrirtækið, frekar en annað í sömu atvinnugrein (Schwaiger, 2004). 

Fyrirtæki með sterkt orðspor hefur möguleika á því að hafa hærri álagningu en fyrirtæki 

sem býr ekki að slíku orðspori. Hvort sem það er í gegnum orðspor eða auðkenni, þá 

hefur verið sýnt fram á að fyrirtæki geta haft hærri álagningu ef það hefur byggt upp 

vörumerki sitt og orðspor (Bronnenberg, Dubé, Gentzkow og Shapiro, 2014; Schwaiger, 

2004). 

Samkvæmt könnunum meðal stjórnenda fyrirtækja þá er orðspor talið ein 

mikilvægasta óáþreifanlega eign fyrirtækja og jafnframt helsti drifkrafturinn á bak við 

velgengni þeirra (Fombrun, 1996; Schwaiger, 2004). Orðspor er  eign sem erfitt er fyrir 

samkeppnisaðila að líkja eftir og í því felst tækifæri fyrir fyrirtæki með gott orðspor að 

ná samkeppnisforskoti (Schwaiger, 2004). Einnig hefur verið sýnt fram á sterka fylgni á 

milli góðs orðspors fyrirtækis og vilja viðskiptavina þess til að mæla með fyrirtækinu og 

viðhalda viðskiptum við fyrirtækið (Reputation Institute, 2015a). Þess vegna er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að byggja upp afgerandi orðspor til að aðgreina sig frá 

samkeppninni sem um leið kemur til skila ákveðnum skilaboðum til neytandans um 

stöðu fyrirtækisins á markaði.  Hvaða gæði og þjónustu fyrirtækið stendur fyrir og hverju 

viðskiptavinurinn megi eiga von á í viðskiptum sínum við fyrirtækið. Þá eykur sterkt 

orðspor traust viðskiptavinarins á vöru og þjónustu fyrirtækisins ásamt trausti á  

yfirlýsingum sem koma fram í auglýsingum sem hafa svo áhrif á kaupákvörðun 

(Schwaiger, 2004). Þá leiðir sterkt orðspor einnig til tryggari viðskiptavina sem veldur því 

að verðteygni fyrirtækja með áreiðanlegt orðspor er minni en hjá fyrirtækjum með veikt 

orðspor. Fjármagnskostnaður fyrirtækja með sterkt orðspor er einnig lægri og þau hafa 

almennt betri aðgang að fjármagnsmörkuðum, þar sem sterkt orðspor liðkar fyrir 

lánveitingum og fjárfestar eru líklegri til að fjárfesta í fyrirtækjum með sterkt orðspor 
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(Schwaiger, 2004). Með sterku orðspori er átt við jákvæðar og traustar hugrenningar 

sem neytendur hafa í garð orðspors fyrirtækis. Það hefur sýnt sig að arðsemi fyrirtækis 

með sterkt orðspor er hærri að öllu öðru óbreyttu og þegar fram líður er 

meðalhagnaður hærri en hjá öðrum fyrirtækjum (Schwaiger, 2004). Þetta kemur vel 

fram þegar vörur matvöruverslana eru skoðaðar, annarsvegar vörumerki búðarinnar (e. 

store brand) og hins vegar leiðandi vörumerki á ákveðnum markaði, samanber Maldon 

salt og hefðbundið salt. Neytendur eru tilbúnir til að borga meira fyrir Maldon saltið en 

hefðbundið salt, þó svo að í grunninn sé um sömu vöru að ræða.  

Til að viðhalda hagnaðar- og samkeppnisyfirburðum á sínum mörkuðum er í sífellt 

ríkara mæli horft til stjórnunar á óáþreifanlegum eignum fyrirtækja. Auk orðspors 

fyrirtækja eru einnig viðskiptavild og ímynd talin til óáþreifanlegra eigna (Schwaiger, 

2004). Þá er orðspor  mikilvægt því það gefur vísbendingar um hvaða vörur er æskilegt 

að kaupa, fyrir hvaða fyrirtæki er eftirsóknavert að vinna hjá og í hvaða fyrirtækjum er 

skynsamlegt að fjárfesta (Formbrun, 1996).  

Dæmi um það hver áhrifin eru á orðspor og þá þætti sem fjallað hefur verið um ef 

upp koma aðstæður þar sem fyrirtæki bregðast viðskiptavinum sínum kom skýrt fram í 

kjölfarið af Volkswagen útblásturs hneykslismálinu. Hefur verið greint frá því að orðspor 

Volkswagen hefur orðið fyrir skaða og að áhrifanna hefur gætt í samdrætti í sölu á 

nýjum og notuðum bílum, lækkað gengi hlutabréfa og draga úr trausti almennings á 

fyrirtækinu (Kasperkevic, 2015; O‘Boyle og Adkins, 2015; Shah, 2015; Vb, 2015).  

Þá vilja Porter og Kramer (2011) meina að orðspor fyrirtækja stjórnist að mestu leyti 

vegna utanaðkomandi þrýstings í formi samfélagslegrar ábyrgðar og að fyrirtæki flokki 

samfélagslega ábyrgð sem nauðsynlegan kostnað. Allt utan þess sem krafist er af 

hagsmunaraðilum sé ábyrgðarlaus notkun á fjármunum hluthafa. Porter og Kramer 

(2011) vilja því meina að ef það væri ekki fyrir þrýsting frá samfélaginu þá mundu 

fyrirtæki almennt ekki velta fyrir sér áhrifum orðspors á rekstur og frammistöðu 

fyrirtækja. Þessar hugleiðingar eru nokkuð á skjön við það sem aðrir fræðimenn telja og 

það sem hefur komið hér fram.  

 

 

 



 

21 

6 Þættir og víddir orðspors  

Í samantekt á skilgreiningum á hugtakinu orðspor sem Lange og félagar (2011) tóku saman,  

greindu þeir þrjú atriði sem mynda hugtakið orðspor, að vera þekktur, að vera þekktur fyrir 

eitthvað og að lokum sá eiginleiki að vera almennt álitinn eftirsóknaverður. Að vera þekktur 

og að vera álitinn eftirsóknaverður eru byggt á breiðu áliti á fyrirtæki. En að vera þekktur fyrir 

eitthvað gefur til kynna að við mælingar á orðspori þurfi að taka tillit til mismunandi vídda (e. 

dimensions) og þáttum (e. factors) sem verka á þær (Fombrun o.fl., 2015; Lang o.fl., 2011; 

Schwaiger, 2004). Því er óhætt að segja að orðspor sé margslungið hugtak sem byggist á 

ólíkum víddum, en skiptar skoðanir eru á hverjar víddirnar eru og hvað þær eru margar. 

Farið verður betur yfir það hvernig fræðin hefur fjallað um þær víddir og þætti sem hafa áhrif 

á orðspor fyrirtækja.  

Orðspori hefur verið lýst sem hluta af sjálfsmynd og persónueiginleikavídd fyrirtækja, 

þar sem suma hluta er  annars vegar hægt að lýsa á megindlegan hátt, til dæmis út frá 

eiginlegri stærð fyrirtækisins, sölufjárhæð og seldum einingum, og hins vegar huglægan 

hátt, til dæmis gæði þjónustu og vöru og orðspors (Zinkhan, Jaishankar, Jaju og Hayes, 

2001). Fombrun og Shanley (1990) taka einnig til og tengja orðspor saman við stærð 

fyrirtækis ásamt arðsemi þessi, fjölbreytni í rekstri, tengingu við samfélagið,  starfsfólk 

sitt, framlög til góðgerðamála og umfang fjölmiðlaumfjöllunar. Þá töldu þeir félagar 

Fombrun og Shanley (1990) að ómögulegt væri að lýsa hugtakinu orðspor án þess að 

skipta því niður í víddir og útilokuðu þær hugmyndir sem áður höfðu verið lagðar fram 

að orðspor væri einnar víddar hugtak tengt samfélagsábyrgð fyrirtækja. Schwaiger 

(2004) tekur undir þessi sjónarmið Fombrun og Shanley (1990), að orðspor verði ekki 

hægt að útskýra nema með að skipta því niður í víddir.   

Schwaiger (2004) telur að skipta þurfi  orðspori fyrirtækja upp í tvær víddir, ein vídd 

sem snýr að hugrænum eiginleikum sem ætlað er  að mæla hæfni (e. competence) og 

aðra sem ætluð er að mæla samkennd (e. sympathy).  Þá heldur Schwaiger (2004) fram 

að eiginleikar sem snúa að auknum árangri í hæfni geti dregið úr samkennd, en atriði 

sem snúa að aukinni ábyrgð og viðkunnanleika hafi jákvæð áhrif á samkennd annars 

vegar en hins vegar neikvæð áhrif á hæfni. Að auki telur Schwaiger (2004) orðspor 

fyrirtækja stýrist af fjórum þáttum sem snúa að gæðum, frammistöðu, ábyrgð og hversu 
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viðkunnanlegt fyrirtækið er, þættir sem verka á víddirnar tvær. Fjallað verður nánar um  

mælitæki Schwaiger (2004) í kaflanum hönnun mælitækja á orðspori. 

Fombrun, Ponzi og Newburry (2015) settu upp svipað líkan, sem sjá má á mynd 3, yfir 

þær víddir sem þeir telja að skipti fyrirtæki máli við uppbyggingu orðspors. Líkanið 

þeirra byggir á sjö víddum og hver vídd  samanstendur af þremur til fjórum þáttum sem 

styðja við hverja vídd.  

 

Mynd 3. Líkan Fombrun og félaga (2015) sem sýnir hvernig orðspor skiptist í víddir og þætti 
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Þessar sjö víddir og þættir þeirra eru það sem mótar orðspor fyrirtækisins í hugum 

hagsmunaaðila samkvæmt Fombrun og félag (2015). Þar hefur hver vídd mismunandi 

vægi og áhrif við mótun orðspors fyrirtækisins. Vægi getur verið mismunandi eftir 

hagsmunahópum og mörkuðum, dæmi um það tekið síðar í kaflanum. Þá segja Fombrun 

og félagar (2015) að möguleiki sé á að skipta niður þeim víddum og þáttum sem hafa 

hvað mest áhrif á skynjun og upplifun í hugum hagsmunaaðila á orðspor fyrirtækja. Það 

megi með því að skoða víddirnar og þætti þeirra og hverskonar upplýsingar og 

framkoma það er sem hefur hvað mest áhrif á skynjun hagsmunaaðila fyrirtækisins. Það 

eru þættir sem snúa að aðdáun, viðkunnanleika og trausti á fyrirtækinu (Fombrun o.fl., 

2015). Þetta svipar til þeirra víddanna sem Schwaiger (2004) lagði upp með og þá 

eiginleika sem liggja að baki þeim.  

Einnig benda Fombrun og félagar (2015) á að þar sem orðspor fyrirtækja er komin til 

af skynjun og upplifun hagsmunaaðila á fyrirtækinu leiðir það til þess að hver 

hagsmunahópur skynjar og upplifir upplýsingar og framkomu fyrirtækisins á ólíkan hátt. 

Þannig er mikilvægi hverrar víddar mismikið milli ólíkra hagsmunahópa og því má búast 

við breytilegum viðbrögðum og framkomu hagsmunahópa við mismunandi upplýsingum 

eftir víddum. Sjovall og Talk (2004) fjalla einnig um vægi vídda og tala um að það sé 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að taka tillit til og vera meðvituð um þau áhrifasvið sem snúa að 

lykilhagsmunahópum sínum þegar fyrirtækið setur fram upplýsingar eða kemur fram í 

þeim tilgangi að það skili jákvæðu áliti á fyrirtækinu.  Eccles og félagar (2007) taka undir 

þetta og benda á að ráðlegt sé fyrir fyrirtæki að vera í góðu sambandi við hagsmunaaðila 

innan atvinnugreinarinnar sem fyrirtækið starfar við, svo sem verkalýðsfélög, 

umhverfissamtök og neytendasamtök. Gott samband við ólíka hagsmunaaðila getur leitt 

til þess að málefni eru leyst áður en þau verða að fjölmiðlamáli sem getur skaðað 

orðspor fyrirtækja (Eccles o.fl., 2007). 

Þá hefur verið bent á að við vægi hverrar víddar í uppsetningu Fombrun og félaga 

(2015) þurfi einnig að taka mið af ólíkum starfsgreinum við matið (Aleknonis, 2010). Því 

mikilvægi einnar víddar og eiginleiki getur verið mikið í einni starfsgrein en mjög lítið í 

annarri. Dæmi um þetta er víddin vinnuumhverfi sem skiptir meira máli fyrir neytendur 

veitingarstaðar, en ekki miklu máli fyrir neytendur (lesendur, áhorfendur og hlustendur) 

fjölmiðla. Annað dæmi um þetta er víddin og eiginleikar sem snúa að frammistöðu 
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fyrirtækja, sem tekur á fjárhagslegri framistöðu. Þá má búast við að orðspor fyrirtækja 

batni með auknum hagnaði en hjá fjölmiðlum er þetta öfugt farið. Dæmi um þetta er 

dagblaðið New York Times og sjónvarpsstöðin CNN um fjölmiðla sem hafa á sér gott 

orðspor en á sama tíma er ekki gerðar væntingar um mikinn hagnað af starfsemi þeirra 

(Aleknonis, 2010).  

Það má leiða líkum að því að svipuð afstaða sé tekin til tryggingafélaga og fjölmiðla 

þegar kemur að hagnaði, arðgreiðslum og áhrifum þeirra á orðspor þessarar fyrirtækja. 

Allavega hefur umræða að undanförnu verið á þá leið að það teljist ekki eðlilegt (Sunna 

Kristín Hilmarsdóttir, 2016; Pálmi Jónasson, 2016).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

7 Markaðsrannsóknir og orðsporsmælingar  

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að þekkja stöðu sína á markaði og framkvæma 

markaðsrannsóknir því til stuðnings. Niðurstöður úr slíkum mælingum geta gefið til 

kynna hverjar séu væntingar markhópsins, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila 

(Barich og Kotler, 1991). Þá þarf að mæla reglulega viðhorf helstu hagsmunahópa, það 

eru starfsfólk, viðskiptavinir, birgjar og fjárfestar til að komast nær því hvert orðspor 

fyrirtækisins er og til þess að hægt sé að fylgjast með þróun mála (Eccles o.fl., 2007). 

Mælingarnar geta gefið vísbendingu um hvað það er sem skilar árangri, hvað megi bæta, 

frammistöðumat, væntingar til þjónustu og greina breytingar á væntingum.  Kostir sem 

fylgja reglulegum mælingum er að fyrirtæki geta fyrr gert sér grein fyrir breytingum, gert 

samanburð við önnur fyrirtæki og reynt að bregðast við þar sem samkeppnisaðilar 

standa betur og gefið þeim þáttum sem skila árangri meira vægi (Barich og Kotler, 

1991).  

En þar sem hugtakið orðspor lýsir óáþreifanlegum eiginleikum gerir það að verkum 

að mjög erfitt er að mæla hugtakið á áreiðanlegan máta (Fombrun o.fl., 2015). Eins 

flækir það málið að fræðimenn hafa mismunandi áherslur og hugmyndir um hvernig 

skuli skilgreina hugtakið og útbúa mælitæki (Schwaiger, 2004) 

Orðsporsmælingar hafa verið stundaðar lengi og árið 1983 byrjaði tímaritið Fortune‘s 

að birta mælingar sínar á „Most Admired Companies“ (Schwaiger, 2004). Upphaflega 

náðu mælingar Fortune‘s  eingöngu til fyrirtækja í Bandaríkjunum en árið 1997 birti 

Fortune‘s Global 500 sem náði til 24 mismunandi atvinnugreina og 13 landa og var 

listinn kallaður „Global Most Admired Companies“. Árið 1987 hóf þýska tímaritið 

ManagerMagazin  að birta listann „Imageprofile“ sem flokkaði frammistöðu fyrirtækja 

til dæmis eftir orðspori (Schwaiger, 2004). Þá hefur Reputation Institute frá árinu 2010 

gefið út Global RepTrak® 100 listann sem mælir orðspor þekktra alþjóðlegra fyrirtækja 

með stöðluðum spurningalista og er mælingin gerð í 15 stærstu hagkerfum heims, 17 til 

19 ólíkum greinum og nær til fjölda fyrirtækja, en eins og nafnið gefur til kynna þá 

komast einungis 100 fyrirtæki á listann.  Þá setur Reputation Institute saman listana US 

RepTrak® 100, UK RepTrak® 150, Canada RepTrak® 50, China RepTrak® 100, Italy 

RepTrak® 50, Switzerland RepTrak® 50, Spain RepTrak® 50, France RepTrak® 150 og 

Mexico RepTrak® 50 (Reputation Institute, 2011, 2015b, 2016) 
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Fyrirtæki, eins og Capacent, MMR ehf. og PWC bjóða uppá ýmiskonar 

markaðsrannsóknir. Meðal þess sem þessi fyrirtæki bjóðast til að rannsaka er til dæmis 

vitundar- og ímyndarmælingar. Það er gert með spurningavögnum eða rýnihópum  

(Capacent, 2016; MMR, 2016; PWC, 2016). Fjölmiðlavöktun er einnig mikilvæg þegar 

kemur að því að mæla orðspor og ímynd fyrirtækja (Dowling og Week, 2008). Þá treysta 

þessi markaðsrannsóknarfyrirtæki á óeigingjarnt framlag almennings við 

upplýsingaöflun sína, en Bernoff og Li (2008) telja að breyting sé að verða á því, að vilji 

almennings til að taka þátt fari dvínandi með tilkomu samfélagsmiðla og netsins.  

Almenningur leitar í ríkara mæli til samfélagsmiðla á netinu til að skiptast á 

upplýsingum og með því hefur almenningur öðlast vald sem hann hafði ekki áður 

(Bernoff og Li, 2008). Valdið felst í umtalinu og þau áhrif sem það getur haft á orðspor 

fyrirtækja (Weinberg og Berger, 2011). Þetta umtal vekur áhuga stjórnenda fyrirtækja 

þar sem þeir trúa því að umtalið hafi áhrif á velgengni fyrirtækja þeirra (Godes og 

Mayzlin, 2004). Þar sem um er að ræða umtal þá reynist erfitt að magngreina þessi 

samskipti og átta sig á því hvað það er sem á að mæla. Þá þarf að huga að því hvaða 

umtal það er sem skiptir máli, hvað það eru margir sem sjá umtalið og hversu miklu máli 

það skiptir fyrir markhópinn (Godes og Mayzlin, 2004). En hvert sem umtalið er þá er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera vakandi í því skyni að geta brugðist við og reynt að stýra 

því umtali sem snertir orðspor fyrirtækisins (Rice, 2010). Google Alert og Google Blog 

Searh er dæmi um leiðir til að auðvelda fyrirtækjum vöktun á netinu.  

 

7.1 Hönnun mælitækja á orðspori  

Þótt mikið hafi verið skrifað um mikilvægi orðspors og kosti þess að þekkja orðspor 

hefur minna verið útskýrt innan fræðanna hvernig sé best að mæla orðspor. Þá eru 

engar fullyrðingar uppi um að þau mælitæki sem hafa verið þróuð og eru notuð í dag 

séu endanlega heppilegust eða að mælitækin séu alhliða tæki við orðsporsmælingar 

(Aleknonis, 2010). Það væri bæði erfitt og kostnaðarsamt að fá úr því skorið hvort 

réttmæt mælitæki til orðsporsmælinga væru alhliða og að mælitækið næði yfir alla 

hagsmunahópa og rannsóknarsvið. Mælitæki sem notuð eru í dag til að mæla orðspor 

eru því frekar ætlað að vera leiðandi með ráðgefandi niðurstöðum (Fombrun o.fl., 

2015).   
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Eins og fjallað hefur verið um er hugtakið orðspor mjög opið og flókið að 

uppbyggingu og áhrifin ólík eftir fyrirtækjum, hlutverki, starfsemi og því er nauðsynlegt 

að hafa mælitæki sem nær yfir breitt svið. Schwaiger (2004) reynir að mæta þessu og 

hefur lagt til staðlað mælitæki til að mæla orðspor fyrirtækja og með því opnast 

möguleiki á samanburði milli fyrirtækja og tekur mælitæki til greina mismunandi víddir 

orðspors. Við hönnun á mælitækinu styðst Schwaiger (2004) 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.  

Spurningalisti Schwaiger (2004) inniheldur 27 spurningar sem skiptist niður í 21 

staðhæfingu sem ætlað er að mæla fjóra þætti, sem eru gæði, frammistaða, ábyrgð og 

hversu aðlaðandi eða viðkunnanlegt (e. attractiveness) fyrirtækið er. Gæðaþátturinn 

samanstendur af eiginleikum sem vísa til gæða í þjónustu og viðskiptavinahneigð (e. 

customer orientation). Þættir sem vísa á frammistöðu lýsa eiginleikum bundnum við 

fjárhagslega afkomu fyrirtækisins og virði hlutabréfa skráðum á hlutabréfamarkaði.  

Ábyrgðarþátturinn snýr að eiginleikum sem taka á samskiptum við mismunandi 

hagsmunahópa. Þátturinn aðlaðandi tekur á hversu viðkunnanlegt fyrirtækisins er, þá 

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

niðurstöðum Schwaiger (2004) skýra þessir fjórir þættir tæp 64% af orðspori 

fyrirtækisins.  

Þá voru sex staðhæfingar sem snúa að orðspori og eiga að vera lýsandi fyrir víddirnar 

samkennd (e. sympathy) og hæfni (e. competence) fyrirtækisins. Rannsókn Schwaiger 

(2004) sýnir að jákvæð tengsl á milli gæða, ábyrgðar og fýsileika við samkennd, en 

frammistaða hefur neikvæð áhrif.  Þessi niðurstaða gefur til kynna að ef eingöngu er 

einblínt á fjárhagslegan hagnað fyrirtækis, mun það draga úr samkenndarþáttum 

(Schwaiger, 2004), svipuð áhrif og Aleknonis (2010) lýsir í rannsókn sinni. Það gæti verið 

að hagnaðardrifið (e. profit-oriented) fyrirtæki sé talið framúrskarandi fyrirtæki, en 

mundi þá almennt ekki njóta mikillar samkenndar (Schwaiger, 2004). Hæfni snýr að því 

að hvaða marki fyrirtæki eru fær um að framleiða og bjóða hágæða vöru og þjónustu, í 

þeim tilgangi að skapa stöðugleika og arðbært fyrirtæki (Schwaiger, 2004). 
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Mögulegt er að greina út frá niðurstöðum 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 (e. reliable) og réttmætt (e. valid) 

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

Cannon og Schwaiger (2005) lögðu fram líkan í grein sinni, sem byggir á mælitæki og 

þáttagreiningu Schwaiger (2004). Víddirnar eru settar saman út frá þáttagreiningunni 

þar sem ábyrgðar- og viðkunnanleikarþátturinn styðja við samkenndarvíddina og gæða- 

og frammistöðuþátturinn styður við hæfnisvíddina.   Líkanið má sjá á mynd 4. Þar gefst 

stjórnendum tækifæri á að staðsetja fyrirtæki sitt á markað út frá þeim stigum sem þau 

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

samkennd og hæfnisvíddunum.  

 

 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 4. Líkan Cannon og Schwaiger (2005). 

Á myndinni sést 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 neðst í hægra 
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horninu. Það má ætla að hjá þannig fyrirtæki snúast hlutirnir fyrst og fremst um hagnað, 

mannleg gildi eru ekki ofarlega á stefnuskránni. Hvort víddin, samkennd eða hæfni, er 

mikilvægari fer eftir hagsmunaaðilum hverju sinni. Það má gera ráð fyrir að hluthafar 

fyrirtækja geri meiri kröfu til aukins hagnaðar, þar af leiðandi hæfni fyrirtækisins, en 

starfsmenn og neytendur leggi meiri áherslu á jákvæð mannleg gildi og samkennd. 
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8 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvert orðspor Icelandair er meðal almennings 

annars vegar og starfsfólks Icelandair hins vegar. Til þess var notast við orðspors 

mælitæki frá Schwaiger (2004). Þá var leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

1. Hvert er orðspor Icelandair meðal almennings 

 

2. Hvert er orðspor Icelandair meðal starfsfólks Icelandair? 

 

3. Hvar er Icelandair staðsett í líkani Cannon og Schwaiger meðal almennings? 

 

4. Hvar er Icelandair staðsett í líkani Cannon og Schwaiger meðal starfsfólks 
Icelandair? 

 

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

lýst, gerð verður grein fyrir  mælitækinu sem notað var, eins er útlistuð framkvæmd og 

úrvinnsla.  

8.1 Þátttakendur 

Könnunin var megindleg og var notast við hentugleikaúrtak. Til að ná til almennings var 

könnunin sett inná Facebooksíðu höfundar, Facebook-hópinn Skoðanakannanir og þá 

deildu nokkrir vinir höfundar könnuninni einnig. Voru því þátttakendur notendur á 

samskiptavefnum Facebook. Þátttakendur meðal almennings voru alls 248.  

Þegar kom að starfsfólki fékk höfundur í hendurnar lista frá Jóni Skafta Kristjánssyni 

vörumerkjastjóra hjá Icelandair með 303 netföng starfsfólks Icelandair. Samkvæmt Jóni 

var leitast við að hafa jafna kynjaskiptingu og valið var úr mismunandi deildum innan 

fyrirtækisins. Þrjú netföng reyndust óvirk og var því úrtakið 300 manns. Þátttakendur 

meðal starfsfólks voru alls 151.   

Í töflu 1 má sjá hvernig þátttakendur meðal almennings og starfsfólks skiptust niður 

eftir kyni, aldri og menntun.  
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Tafla 1. Skipting þátttakenda meðal almennings og starfsfólks 

 
Almenningur Stafsfólk 

Kyn Hlutfall Hlutfall 

Konur 55,1% 57,0% 

Karlar 44,9% 43,0% 

Samtals 100% 100% 

Aldur  
 

24 ára eða yngri 7,3% 0,7% 

25 – 34 ára 36,3% 19,3% 

35 – 44 ára 35,9% 37,3% 

45 – 54 ára 13,6% 26,0% 

55 ára eða eldri 6,9% 16,7% 

Samtals 100% 100% 

Menntun  
 

Grunnskólapróf 1,2% 1,3% 

Framhaldsskólapróf 22,4% 23,9% 

Iðnmenntun 7,4% 15,9% 

Háskólapróf 69,0% 58,9% 

Samtals 100% 100% 

     

8.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var í formi spurningalista. Spurningalistinn sem lagður var 

fyrir úrtökin er fengnar úr rannsókn Schwaiger (2004). Höfundur telur að spurningalisti 

Schwaiger (2004) falli vel að tilgangi rannsóknarinnar og að betur sé hægt að ná utan 

um líkan Cannon og Schwaiger (2005) með tveimur víddum, eins að líkan Cannon og 

Schwaiger (2005) hefur reynst áreiðanlegt og réttmætt (Eberl og Schwaiger, 2005). Þá er 

ekki víst að endilega náist nákvæmari niðurstaða þó að annar spurningalisti hefði verið 

notaður vegna þess hversu margslungið  hugtakið orðspor reynist.  

Til að meta hvort að spurningarnar skildust á réttan hátt var spurningalistinn 

forprófaður af fjórum aðilum. Orðalag var lagað í kjölfar forprófunar og aftur prófaður af 

jafnmörgum einstaklingum. Spurningalistinn var að lokum borinn undir Auði 

Hermannsdóttir leiðbeinanda rannsóknarinnar, sem kom með nokkrar athugasemdir.  

Spurningalistinn fyrir almenning samanstóð af öllum 32 spurningunum en 31 

spurningum fyrir starfsfólk. Fyrst komu 27 spurningar sem fengnar voru frá Schwaiger 

(2004), fyrstu sex spurningunum er ætlað að mæla víddirnar samkennd og hæfni. 

Spurningar 7 til 27 snúa að fjórum þáttum, gæði, frammistöðu, ábyrgð og 
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viðkunnanleiki. Spurningar 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 og 16 snúa að gæðum, 20, 21, 22, 23 og 

24 snúa að frammistöðu, 12, 15, 25, 26 og 27 snúa að ábyrgð og spurningar 17, 18 og 19 

snúa að viðkunnanleika.  Við sumar spurningar voru ensk orð látinn standa í sviga fyrir 

aftan íslenska þýðingu, þar sem forprófurunum þótti það útskýra spurninguna betur. Því 

næst komu tvær spurningar, þar sem spurt var um jákvæðni gagnvart Icelandair annars 

vegar og hins vegar hversu vel þátttakendur teldu sig þekkja Icelandair. Í spurningalista 

meðal starfsfólks var seinni spurningunni af þessum tveimur sleppt.  Að lokum komu 

þrjár bakgrunnsspurningar sem snúa að aldir, kyni og menntun. 

Fyrstu 29 spurningarnar voru settar upp á 7 punkta Likert kvarða, þar sem  svargildið 

1 stóð fyrir mjög ósammála og svargildið 7 stóð fyrir mjög sammála. Spurningar 28 og 29 

höfðu mismunandi svargildi, í spurning 28 er svargildið 1 mjög neikvæður og svargildið 7 

mjög jákvæður, í spurningu 29 er svargildið 1 mjög lítið og svargildið 7 mjög mikið. Þótti 

nægja að setja orðgildi við lægsta og hæsta svargildið, því voru ekki orðgildi við önnur 

svargildi en 1 og 7 á Likert kvarðanum.  

Spurningalistann má sjá í viðauka.    

 

8.3 Framkvæmd 

Að lokinni forprófunar var hlekkur settur á Facebook síðu höfundar rannsóknarinnar til 

að ná til almennings og deildu nokkrir Facebook vinir höfundar einnig hlekknum inná 

sínum síðum. Hlekkur með spurningalistanum var sendur af rannsakanda með 

tölvupósti til starfsfólks.  Spurningalistinn var settur upp á netinu í gegnum Google Docs. 

Þátttakendum var frjálst að sleppa spurningum, því voru engar hömlur á því ef 

þátttakendur vildu sleppa að svara einhverri spurningu.  

Þátttakendum var gerð grein fyrir  markmiði rannsóknarinnar og hver stæði að henni. 

Þeim var einnig greint frá því að fyllsta trúnaðar væri gætt við úrvinnslu gagna. Þá var 

starfsfólki einnig  bent á að verkefnið væri unnið í samstarfi við Icelandair og að þátttaka 

þeirri væri mikilsmetin en að þeim væri ekki skylt að svara könnunni, þar sem þessi 

könnun er utan við hefðbundnar kannanir sem Icelandair leggur fyrir starfsfólk sitt með 

reglubundnum hætti.  
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Könnunin var opin á netinu frá 26. mars til 11. apríl 2016. Flest svör bárust á fyrstu 

þremur dögum, þá fjölgaði þátttakendum eftir að send var út áminning 5. apríl um 

könnunina. Síðustu svör við könnuninni frá almenningi bárust 8. apríl en síðustu svör frá 

starfsfólki bárust 11. apríl. 
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9 Niðurstöður 

Byrjað var á að skoða meðaltöl og staðalfrávik á staðhæfingum sem snúa að þeim 

fjórum þáttum (gæði, frammistaða, ábyrgð og viðkunnanleiki) sem Schwaiger (2004) 

leggur upp með í rannsókn sinni. Í töflu 2 má sjá meðaltal, staðalfrávik og hver svörun 

var við fullyrðingum sem snúa að fyrrnefndum þáttum.  

Tafla 2. Meðaltöl, staðalfrávik, svörun og t-próf við fullyrðingum sem snúa að skiptingu þátta  

 

Almenningur Starfsfólk 

 Staðhæfingar M sf N M sf N t –próf 
7. Þjónustu Icelandair má flokka sem hágæða 
þjónustu. 

4,86 1,413 246 5,65 1,075 150 t(394)=-6,239;p<0,05 

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

4,04 1,472 245 5,44 1,105 151 t(394)=-10,750;p<0,05 

9. Icelandair veitir góða þjónustu  5,12 1,278 245 5,97 0,915 150 t(393)=-9,188;p<0,05 

10. Icelandair er umhugað um viðskiptavini 
sína. 

4,91 1,414 241 6,05 1,051 152 t(391)=-9,188;p<0,05 

11.Icelandair virðist vera áreiðanlegt fyrirtæki 
að skipta við.  

5,32 1,300 244 6,34 0,831 152 t(394)=-9,586;p<0,05 

12. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair sé 
hreinskilið í upplýsingum sínum til almennings. 

4,72 1,418 240 5,89 1,011 150 t(388)=-9,546;p<0,05 

13. Ég lít á Icelandair sem traust fyrirtæki.  5,13 1,407 245 6,27 0,894 151 t(394)=-9,901;p<0,05 

14.Ég ber mikla virðingu fyrir Icelandair.  4,73 1,520 248 6,21 0,926 151 t(397)=-10,742;p<0,05 

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

4,22 1,536 248 5,89 0,967 152 t(398)=-13,315;p<0,05 

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

4,77 1,419 245 5,94 1,185 151 t(394)=-8,834;p<0,05 

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

5,19 1,294 247 6,03 1,224 151 t(396)=-6,520;p<0,05 

18. Ég gæti hugsað mér að vinna fyrir 
Icelandair.  

5,09 1,567 247 6,12 1,139 152 t(397)=-7,573;p<0,05 

19. Ég kann vel við útlit Icelandair, ss. flugvélar, 
aðbúnað um borð, einkennisfatnað og 
heimasíðu. 

5,55 1,167 247 5,92 1,058 152 t(397)=-3,229;p<0,05 

20. Icelandair er mjög vel stjórnað. 4,66 1,257 243 5,49 1,207 152 t(393)=-6,531;p<0,05 

21. Icelandair er fjárhagslega stöðugt fyrirtæki. 5,04 1,246 246 6,14 0,914 152 t(396)=-9,370;p<0,05 

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

4,71 1,180 245 5,80 0,937 152 t(395)=-9,578;p<0,05 

23. Ég tel að Icelandair hafi vaxtarmöguleika. 5,31 1,323 246 6,26 0,785 152 t(398)=-8,929;p<0,05 

24. Ég tel Icelandair hafa skýra sýn varðandi 
framtíð fyrirtækisins.  

5,04 1,291 243 5,89 1,071 152 t(393)=-7,057;p<0,05 

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

3,77 1,517 245 4,76 1,606 152 t(395)=-6,133;p<0,05 

26. Icelandair hagar sér á samfélagslega 
meðvitaðan hátt. 

4,48 1,454 248 5,34 1,438 151 t(397)=-5,774;p<0,05 

27. Icelandair er umhugað um verndun 
umhverfisins.  

3,79 1,314 247 4,79 1,521 151 t(396)=-6,683;p<0,05 

 



 

35 

Þegar fullyrðingarnar eru bornar saman á milli almennings og starfsfólks má sjá að 

meðaltal allar fullyrðinga er hærra meðal starfsfólks. Meðaltöl meðal almennings er 

hærra en miðju svargildið í öllum staðhæfingunum nema tveimur, sem snúa að hagnaði 

og umhverfismálum. Þar er svargildið rétt undir meðalsvargildi og gefur til kynna 

neikvæða hugrenningu meðal almennings.  

Kannað var hvort munur væri á afstöðu almennings og starfsfólks með tilliti til hversu 

jákvæð eða neikvæð hóparnir eru í garð Icelandair. Starfsfólk reyndist jákvæðara í garð 

Icelandair en almenningur (t(395)=8,741;p<0,05) en bæði almenningur (M=5,25, 

sf=1,346) og starfsfólk (M=6,20, sf=0,906) voru jákvæð í garð félagsins.  

Einnig var kannað hvort munur væri á afstöðu kynjanna til þess hversu jákvæð eða 

neikvæð þau eru í garð Icelandair. Meðal almennings reyndust konur jákvæðari í garð 

Icelandair  en karlar (t(240)=2,833;p<0,05) en bæði konur (M=5,10, sf=1,263) og karlar 

(M=4,94, sf=1,416) voru jákvæð í garð félagsins. Meðal starfsfólks reyndust konur einnig 

jákvæðari í garð Icelandair en karlar (t(149)=2,085;p<0,05) en bæði konur (M=6,34, 

sf=0,806) og karlar (M=6,03, sf=1,000) voru jákvæð í garð félagsins.  

Þá telur almenningur sig almennt þekkja Icelandair mikið. Átti það bæði við þá karla 

(M=5,13, sf=1,205, N = 110) og konur (M=5,19, sf=1011, N = 135) sem svöruðu því 

hversu vel fólk þekkti félagið.  

Kannað var hvort að orðspor Icelandair skiptist í fjóra þætti, í samræmi við 

niðurstöðu Schwaiger (2004) (sem Schwaiger tengdi við gæði, frammistöðu, ábyrgð og 

viðkunnanleika) í þeim tilgangi að meta hver skynjun almennings og starfsfólks er á 

orðspori  Icelandair. Var þáttagreining (e. principal component analysis) framkvæmd á 

spurningum 7 til 27 með hornréttum snúningi (e. varimax orthogonal rotation).  

Þáttur er samansafn nokkurra breyta sem mæla sömu hugsmíði. Hugsmíðin gæti 

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

breyta sem hafa háa fylgni (e. correlation) hver við aðra. Þegar fylgni var könnuð kom í 

ljós að jákvæð fylgni er á milli allra spurningu bæði í gagnasafni almennings og 

starfsfólks, en í nokkrum tilfellum var fylgnin nokkuð lág, um eða rétt undir 0,4. Kaiser-

Meyer-Olkin próf gaf til kynna að bæði gagnasafn almennings (KMO = 0,945) og 

starfsfólks (KMO = 0,936) væru hæfilega stór fyrir greininguna.  Bartlett‘s próf reyndist 

marktækt (p<0,05) fyrir bæði gagnasöfnin, sem gefur til kynna að fylgni sé á milli breyta 
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í gagnasafni. Dró þáttagreining fram þrjá þætti bæði meðal almennings og starfsfólks. En 

þessir þættir voru ekki að hlaðast í samræmi við niðurstöðu Schwaiger (2004) og var til 

að mynda fyrsti þátturinn af þessum þremur að útskýra 58,5% af 69,9% í gagnasafni 

almennings og 57,4% af 69,2% í gagnasafni starfsfólks. Ekki var mikil breyting þótt 

rannsakandi sameinaði eða tók út breytur. Þessi munur getur legið í mismunandi 

skynjun út frá menningarlegum muni, þýðingu á spurningalistanum, úrtaksaðferð, stærð 

og skiptingu úrtaks. 

Engu að síður var ákveðið að styðjast við þáttaskiptingu  (gæði, frammistöðu, ábyrgð 

og viðkunnanleika) Schwaiger (2004)  til að meta skynjun almennings og starfsfólks á 

orðspori Icelandair. Þá var innri áreiðanleiki (e. internal consistency) gagnasettanna 

könnuð með Cronbach‘s Alpa, útkoma prófsins var viðunandi. Í töflu 3 má sjá 

niðurstöður Alpha prófa miðað við þáttaskiptingu Schwaiger (2004).   

Tafla 3. Niðurstöður úr Cronbach‘s Alpha prófum úr skiptingu þátta skv. Schwaiger (2004) 

 
Almenningur Starfsfólk 

Gæði  0,941 0,919 

Frammistaða 0,874 0,863 

Ábyrgð 0,843 0,849 

Viðkunnanleiki 0,831 0,822 

 

Kannað var hvort munur væri á afstöðu almennings og starfsfólks á þáttunum fjórum.  

Meðal almennings tóku 248 afstöðu, en meðal starfsfólks voru 152 sem tóku afstöðu. 

Meðaltal og staðalfrávik þáttaskiptingarinnar má sjá í töflu 4. 

Tafla 4. Meðaltal og staðalfrávik þáttaskiptingar 

 
Almenningur Starfsfólk 

Þættir  M sf M sf 

Gæði  4,86 1,403 5,98 0,998 

Frammistaða 4,95 1,260 5,91 0,983 

Ábyrgð 4,29 1,443 5,44 1,288 

Viðkunnanleiki 5,28 1,343 6,02 1,140 
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Munur var á öllum fjórum meðalgildum hópanna tveggja, gæði 

(t(398)=11,288;p<0,05), frammistaða (t(398)=11,096;p<0,05), ábyrgð 

(t(398)=10,136;p<0,05) og viðkunnanleika (t(398)=6,820;p<0,05). Þar sem meðaltal 

starfsfólks er hærra en almennings í öllum fjórum þáttunum, gefur það til kynna að 

starfsfólk hafi almennt jákvæðara viðhorf til þessara þátta en almenningur.   

Kannað var hvort merkja mætti mun á svörum ofantalinna þátta eftir aldurshópum 

meðal almennings annars vegar og starfsfólks hins vegar (aldurshópurinn 24 ára og yngri 

var sameinaður hópnum 25 til 34 ára meðal starfsfólks þar sem einungis var einn í 

hópnum 24 ára og yngri).  

Greiningin var ekki að merkja mun á svörum milli aldurshópa í öllum þáttum, gæði 

(F(3, 146)=1,267, p=0,288), frammistöðu (F(3, 146)=1,579, p=0,197), ábyrgð (F(3, 

146)=1,267, p=0,288) og viðkunnanleika (F(3, 146)=0,352, p=0,788) meðal starfsfólks. 

Þegar kom að almenningi var greiningin að merkja mun á svörum milli aldurshópa í 

öllum þáttum, gæði (F(4, 243)=2,529, p=0,041), frammistöðu (F(4, 243)=3,401, p=0,010), 

ábyrgð (F(4, 243)=4,180, p=0,003) og viðkunnanleika (F(4, 243)=3,610, p=0,007).   

Tukey post-hoc próf við gæðaþáttinn meðal almennings sýndi að munur var á milli 

aldurshópanna 24 ára og yngri (M=5,44, sf =0,994) og 35 – 44 ára (M=4,38, sf=1,239), 

þeir sem eru 24 ára og yngri hafa meiri mætur á gæðum Icelandair en þeir sem eru á 

aldrinum 35 til 44 ára. 

Frammistöðuþáttinn meðal almennings sýndi að munur var á milli aldurshópanna 45 

– 54 ára (M=4,60, sf =0,767) og 55 ára og eldri (M=5,50, sf=0,848), þeir sem eru 55 ára 

og eldri telja frammistöðu Icelandair betri en þeir sem eru á aldrinum 45 til 54 ára. 

Ábyrgðarþáttinn meðal almennings sýndi að munur var á milli aldurshópanna 25 – 34 

ára (M=4,11, sf =1,190), 35 - 44 ára (M=3,98, sf =1,131) og 55 ára og eldri (M=4,94, 

sf=1,031), þeir sem eru 55 ára og eldri telja Icelandair ábyrgara en þeir sem eru á 

aldrinum 25 til 44 ára. 

Viðkunnanleikaþáttinn meðal almennings sýndi að munur var á milli aldurshópanna 

24 ára og yngri (M=6,06, sf =0,887) og 45 - 54 ára (M=5,08, sf=0,911), þeir sem eru 24 

ára og yngri telja Icelandair viðkunnanlegra en þeir sem eru á aldrinum 45 til 54 ára. 
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9.1 Staðsetning Icelandair í líkani Cannon og Schwaiger (2005)  

Til að staðsetja Icelandair í líkani Cannon og Schwaiger meðal almennings og starfsfólks 

og fá svör við rannsóknarspurningum þrjú og fjögur voru meðaltöl spurninga eitt til sex 

skoðuð meðal beggja hópa. Samkvæmt mælitæki Schwaiger (2004) mæla spurningar 

eitt til þrjú víddina samkennd og spurningar fjögur til sex víddina hæfni.  

Meðaltöl og staðalfrávik við staðhæfingunum sem taka á víddunum tveimur meðal 

almennings og starfsfólks má sjá í töflu 5.   

 

Tafla 5. Meðaltöl og staðalfrávik spurninga 1 til 6 

 

Almenningur Starfsfólk 

Staðhæfingar M sf M Sf 

1. Icelandair er fyrirtæki sem ég get betur 
samsamað mig við en önnur fyrirtæki. 

4,44 1,568 5,80 1,140 

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

4,85 1,711 6,47 0,920 

3. Ég lít á Icelandair sem viðkunnanlegt fyrirtæki. 5,12 1,438 6,07 1,053 

4. Icelandair er leiðandi fyrirtæki á sínum markaði. 5,32 1,391 6,36 0,916 

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

4,97 1,339 5,86 1,045 

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

5,00 1,410 5,94 0,951 

  

 

Til að finna staðsetningu Icelandair út frá víddunum tveimur í líkani Cannon og 

Schwaiger (2005) var farin sú leið að setja saman spurningar eitt til sex eftir víddum og 

meðaltöl og staðalfrávik þeirra reiknuð.  Innri áreiðanleiki samkenndar hjá almenningi 

var 0,866 og 0,819 hjá starfsfólki, í hæfni var áreiðanleikinn 0,855 hjá almenningi og 

0,814 hjá starfsfólki miðað Cronbach‘s Alpa. Fylgni var jákvæði í báðum víddum og 

gagnasöfnum.Tafla 4 sýnir meðaltöl og staðalfrávik víddanna tveggja meðal almennings 

og starfsfólks.  
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Tafla 6. Meðaltal og staðalfrávik víddanna samkennd og hæfni 

 

Almenningur Starfsfólk 

Víddir  M sf M Sf 

Samkennd 4,80 1,600 6,11 1,080 

Hæfni 5,10 1,390 6,05 0,990 

 

Þessar niðurstöður sýna fram á ólík viðhorf þessara tveggja hagsmunahópa gagnvart 

Icelandair, munurinn er þó ekki mikill. Á mynd 5 má sjá hvar Icelandair er staðsett í líkani 

Cannon og Schwaiger (2005) meðal almennings og starfsfólks. Á myndinni táknar tómur 

tígull viðhorf almennings og fylltur tígull viðhorf starfsfólks.   

 

 

Mynd 5. Staðsetning Icelandair í líkani Cannon og Schwaiger (2005) meðal almennings og starfsfólks 
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10  Umræður 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að greina orðspor Icelandair meðal almennings og 

starfsfólks og svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvert er orðspor Icelandair meðal almennings? 

 

2. Hvert er orðspor Icelandair meðal starfsfólks Icelandair? 

 

3. Hvar er Icelandair staðsett í líkani Cannon og Schwaiger meðal almennings? 

 

4. Hvar er Icelandair staðsett í líkani Cannon og Schwaiger meðal starfsfólks 
Icelandair? 

 

Svarið við rannsóknaspurningu 1 er að orðspor Icelandair meðal almennings sé 

ágætt, það er ekki afgerandi gott en hugrenningar almennings í garð Icelandair eru ekki 

neikvæðar. Eins og kemur fram í umfjöllun um rannsóknaspurningu 3 þá sér 

almenningur Icelandair sem traustan borgar sem er jákvætt. Gott orðspor getur leitt til 

viðvarandi samkeppnisforskots (Schwaiger, 2004). Spurningin er hvort þessi hugrenning 

almennings nægi til að skapa Icelandair samkeppnisforskot en samkvæmt Cannon og 

Schwaiger (2005) er forsenda fyrir langtíma árangri traust og gott orðspor, en í gegnum 

það hafa fyrirtæki tækifæri á að draga úr viðskiptakostnaði við helstu hagsmunahópa. 

Þannig leiddu þættir meðal almenning í ljós að meðaltal var að falla rétt yfir miðgildi, 

fyrir utan viðkunnanleikaþáttinn sem kom ágætlega út. Það væri ásættanlegra ef hinir 

þættirnir gæði, frammistaða og ábyrgð hefðu komið betur út meðal almennings. Af 

þessum þremur þáttum kom ábyrgðarþátturinn verst út og atriði í þeim þætti sem koma 

inná hagnað, samfélagslega ábyrgð og umhverfisvernd sem draga þáttinn niður. Með því 

að gefa þessum þáttum meira vægi í markaðsstafi sínu gæti Icelandair bætt útkomu 

ábyrgðarþáttarins. Það væri tildæmis hægt með því að bæta og upplýsa betur um  það 

styrktarstarf sem Icelandair vinnur að í dag.  

Svarið við rannsóknaspurningu 2 er að orðspor Icelandair meðal starfsfólk er gott, þar 

sem hugrenningar starfsfólksins eru jákvæðar og virðist það bera virðingu og traust til 

fyrirtækisins. Heilt yfir voru þættirnir að koma vel út á meðal starfsfólks og virðist 
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starfsfólk samstíga í skoðun á þáttunum fjórum, gæði, frammistaða, ábyrgð og 

viðkunnanleiki.  Verðmæti orðspors felst meðal annars í þeim áhrifum sem það hefur 

sem aðdráttarafl í að laða til sín og viðhalda hæfu starfsfólki (Eccles o.fl., 2007; 

Fombrun, 1996). Gera má ráð fyrir að Icelandair takist það.  

Þá kom fram munur á því hvernig þessir ólíku hagsmunahópar svöruðu, en skynjun 

og upplifun hvers hagsmunahóps á orðspor er á ólíkan hátt (Fombrun o.fl., 2015). Þó svo 

að almenningur hafi almennt verið jákvæður þá eru sjáanlegur munur á afstöðu 

starfsfólks og almenning til Icelandair, þar sem starfsfólk er almennt jákvæðara í garð 

Icelandair. Það er ósk fyrirtækja að miðla nákvæmri og jákvæðri ímynd til 

hagsmunaaðila sinna. Jafnframt er það mikilvægt að orðspor fyrirtækja sé jákvætt í 

hugum starfsfólk síns jafnt sem öðrum hagsmunahópum fyrirtækisins (Balmer og 

Greyser, 2003; Gray og Balmer, 1998).  

Meðaltöl úr samkenndar og hæfni víddunum fyrir bæði almenning og starfsfólk falla í 

efra hægra horn líkans Cannon og Schwaiger (2005) (sjá mynd 5). Út frá myndin er 

óhætt að segja að stafsfólk flokki Icelandair sem sanna stjörnu.  En þrátt fyrir að 

meðaltöl úr báðum víddum falli í efra hægra horni líkansins einnig meðal almennings, þá 

er ekki hægt að tala um að almenningur flokki Icelandair sem sanna stjörnu. Öruggara 

væri að tala um Icelandair sem traustan borgara meðal almennings. Svarið við 

rannsóknaspurningu númer 3 er að Icelandair er á mörkum trausts borgara og sannrar 

stjörnu að mati almennings. Svarið við rannsóknaspurningu númer 4 er að Icelandair fer 

í hægra horni líkansins sem sönn stjarna að mati starfsfólks.  

Miðað við þessa greiningu má segja að orðspor Icelandair er gott bæði hjá 

almenningi og starfsfólki. Þetta á bæði við þegar víddirnar tvær eru skoðaðar og einnig 

þegar einstakir þættir eru skoðaðir.  Það er þó ljóst að Icelandair hefur svigrúm er til að 

bæta sig, sér í lagi hvað almenning varðar.    

10.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Þar sem hentugleikaúrtak var notað við rannsóknina er líklegra að þátttakendahópurinn 

sé einsleitari og jafnar líkur á þátttöku minni en hefði hópurinn verið valinn með til 

dæmis lagskiptu úrtaki. Þetta veldur skekkju í niðurstöðum og dregur úr gildi 

rannsóknarinnar en samanlagður aldurshópur þeirra sem voru 25 til 44 ára voru rúm 

72% þátttakenda meðal almennings og 63% þátttakenda meðal starfsfólks og um 70% 
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þátttakenda meðal almennings og 59 % meðal starfsfólks höfðu lokið háskólanámi sem 

er einsleitari skipting en rannsakandi hefði viljað. Þá hefði kynjaskipting getað verið 

jafnari.  

Ákjósanlegra hefði verið að hafa fleiri þátttakendur en þar sem þátttakendur voru 

ekki nema 248 meðal almennings og ekki nema 152 meðal starfsfólks skekkir það 

niðurstöðurnar. Þó má líta á þá jákvæðu hlið að flestir þátttakendur meðal almennings 

töldu sig þekkja Icelandair mikið. Það voru einungis tæp 6% þátttakanda sem töldu sig 

ekki þekkja félagið, af þeim voru einungis 1,6% sem þekktu það mjög lítið eða lítið.  

Þá er einnig vert að benda á að þar sem fræðimönnum hefur ekki tekist að komast að 

samkomulagi um eina skýra skilgreiningu á hugtakinu orðspor reynist það því snúið verk 

að mæla hugtakið með góðu móti. Af þessum takmörkunum undanskildum má ætla að 

rannsóknin gefi ágæta mynd af orðspori almennings og starfsfólks af Icelandair.  

Mælitækið í rannsókninni tók ekki sérstaklega tillit til þess hvaða starfi  þátttakendur 

meðal starfsfólks gegnir. En það væri áhugavert að endurgera rannsóknina og  kanna 

orðspor Icelandair út frá mismunandi starfshópum. Það gæti til dæmis verið starfsfólk 

mismunandi deilda annars vegar og almenningur hins vegar eða flugáhafnir annars 

vegar og annarra starfsmenn hins vegar. Þannig væri möguleiki á að meta betur orðspor 

Icelandair útfrá mismunandi hagsmunahópum innan fyrirtækisins.  
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Viðauki  

 

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. Icelandair er umhugað um viðskiptavini sína. 

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) í upplýsingum sínum til 

almennings. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

13. Ég lít á Icelandair sem traust (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.  (Almenningur) 

18. Ég á auðvelt með að mæla með Icelandair sem vinnustað. (Starfsfólk) 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

19. Ég kann vel við útlit (physical appearance) Icelandair, svosem flugvélar, aðbúnað um 

borð, einkennisfatnað og heimasíðu. 

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

samkeppnisaðila. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

23. Ég tel að Icelandair hafi vaxtarmöguleika. 

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

24. Ég tel Icelandair hafa skýra sýn varðandi framtíð fyrirtækisins.  

Mjög ósammála  1 2 3 4 5 6 7         Mjög sammála 

25. Ég hef þá tilfinningu að Icelandair hugsi ekki 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 neikvæð/ur  1 2 3 4 5 6 7         Mjög jákvæð/ur 

29. Hversu lítið eða mikið telur þú þig þekkir Icelandair? (Var ekki í lista starfsfólks) 

Mjög lítið          1 2 3 4 5 6 7         Mjög mikið 

30. 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 

31. Hvert er kyn þitt? 

o Kona 

o Karl 

32. Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

o Grunnskólapróf 

o Framhaldsskólapróf 

o Iðnmenntun 

o Háskólapróf 


