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Útdráttur 

Innri markaðssetning hefur verið að ryðja sér til rúms í kröfuhörðu umhverfi fyrirtækja á 

samkeppnis markaði. Icelandair er meðal þeirra fyrirtækja á Íslandi sem hafa tileinkað sér 

innri markaðssetningu og notað aðferðir hennar í ríkum mæli við innleiðingu á 

straumlínustjórnun. Megintilgangur innleiðingarinnar er að auka skilvirkni í rekstri með 

áherslu á virði sem skapað er fyrir viðskiptavininn. Lean Cabin umbótaverkefnið er 

yfirskrift innleiðingar straumlínustjórnunar í flugvélum Icleandair. Stjórnendur hafa lagt 

ríka áherslu á stöðugt markaðsáreiti, að dropinn holi steininn, og árangurssögur við 

innleiðinguna. Markmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif innri markaðssetningar við 

innleiðingu Lean Cabin umbótaverkefnisins. Framkvæmd var eigindleg forrannsókn í 

þeim tilgangi að kanna hvaða aðferðir innri markaðssetningar fyrirtækið væri að beita og 

til að dýpka skilning á viðfangsefninu. Viðhorfskönnun var unnin út frá forrannsókninni 

og erlendri rannsókn ásamt fræðum innri markaðssetningar. Var hún lögð fyrir 

handahófskennt úrtak starfandi flugliða og djúpviðtöl tekin í kjölfarið. Niðurstöður sýndu 

að innri markaðssetning Icelandair er unnin með markvissum hætti og er áhrifarík leið til 

að stjórna hegðun starfsmanna og samræma gildi fyrirtækisins starfsseminni.  
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1 Inngangur 
Meðan fyrirtæki í framþróun kappkosta við að ná framúrskarandi árangri í 

samkeppnisumhverfinu ágerist nauðsyn innan veggja þeirra fyrir samræmi meðal starfsmanna, 

stefnu og gilda (Balmer, 1998). Á miðjum áttunda áratugnum var lögð fram lausn á tilsvarandi 

vandamálum, hugtak sem kallast innri markaðssetning (Ahmed og Rafiq, 2002). Síðan þá hafa 

fræðimenn hvaðanæva komið fram með ólíkar merkingar sem túlka hugtakið, tilgang þess og 

fyrir hverja innri markaðssetning er ætluð. Þessi fjölbreytta túlkun hefur leitt til erfiðleika við 

innleiðingu á hugtakinu og í verstu tilfellum hafa skapast mótsagnir á huglægum stigum þegar 

skilgreina á ítarlega innri markaðssetningu. Því hafa ekki mörg fyrirtæki tileinkað sér hugtakið 

í reynd (Rafiq og Ahmed, 2000). Í dag hafa þó flestir fræðimenn komið sér saman um það að 

allar nálganir á innri markaðssetningu eigi það sameiginlegt að hafa starfsmannaánægju, 

ánægju viðskiptavina og framgang fyrirtækis í fyrirrúmi (Ahmed, Rafiq og Saad, 2003; Hogg, 

Carter og Dunne, 1998) og að með skilvirkri innri markaðssetningu nái fyrirtæki samstöðu þar 

sem stefna og gildi fyrirtækisins verði gerð að veruleika af starfsmönnum og að svo búnu verði 

að menningu fyrirtækja (Einwiller og Will; 2002).  

Icelandair er meðal þeirra fyrirtækja á Íslandi sem hafa tileinkað sér innri 

markaðssetningu. Í þjónustufyrirtækjum sem Icelandair, þurfa starfsmenn í framlínu að standa 

fyrir vörumerki fyrirtækisins og skila gildum Icelandair til viðskiptavina. Gildi Icelandair eru 

„We care“, „We think customer“ og „We drive results“. Stjórnendur trúa því að dropinn holi 

steininn með sífelldri uppörvun, umtali og fróðleik. Einnig telja þau að virk innri 

markaðssetning, á gildum fyrirtækisins og þeim verkefnum er ýta undir gildin, muni samræma 

gildi Icelandair, viðhorf og hegðun starfsfólks og menningu fyrirtækisins. Með gildið „We 

drive result“ að sjónarmiði hafa stjórnendur Icelandair jafnframt tileinkað sér hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar (Svali Björgvinsson, framkvæmdastjóri á mannauðssviði Icealandair, 

munnleg heimild, viðtal, 15. febrúar 2016). Þó straumlínustjórnun hafi upprunalega verið þróuð 

til að auka skilvirkni í fjöldaframleiðslu (Krafcik, 1988) hefur hugmyndafræðin verið að ryðja 

sér til rúms í fleiri greinum og hafa þar á meðal þjónustufyrirtæki, eins og Icelandair, séð 

tækifæri til framfara með beitingu á henni (Piercy og Rich, 2009).  

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort markvisst sé unnið að innri 

markaðssetningu innan Icelandair og hvort hún geti haft áhrif á bæði viðhorf og heðgun flugliða 

til Lean Cabin umbótaverkefnisins. Einnig verður kannað hvort flugliðar starfi eftir gildum 

Icelandair, hvort flugliðar telji innri markaðssamskipti um Lean Cabin umbótaverkefnið hvetja 
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til aukins vinnuframlags við verkefnið og hvort Lean Cabin umbótaverkefnið styrki undirstöðu 

gilda Icelandair. Þá er einnig áhugavert að skoða hvaða aðferðir innri markaðssetningar eru 

notaðar, hvaða aðferðir þykja áhrifaríkar og hvort þær samræmist hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar. 

Gerð var eigindleg forrannsókn til að fá betri yfirsýn yfir umfang verkefnisins og dýpri 

skilning á Lean Cabin umbótaverkefninu. Sú rannsókn gerði það ljóst að ætlun stjórnenda 

Icelandair er að styðjast við aðferðir fræðanna bæði við straumlínustjórnun og innri 

markaðssetningu. Einnig gaf hún ástæðu til að kanna hvernig umtal getur verið áhrifavaldur 

við innleiðingu á nýrri stefnu og þróun á menningu. 

Þrátt fyrir almennt aukinn áhuga á innri markaðssetningu hafa ekki verið gerðar margar 

rannsóknir þar sem horft er á hugtakið út frá sjónarhorni starfsmanna heldur hefur verið lögð 

áhersla á afstöðu stjórnenda og fræðimanna (Grönroos, 1990; Punjaisri og Wilson, 2011). Í 

þessari ritgerð verður einblínt á innri hagsmunaaðila fyrirtækisins, nánar tiltekið, flugliða þar 

sem leitast verður eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Tekst Icelandair, með innri markaðssetningu, að upplýsa flugliða um allar þær 

breytingar sem fylgja Lean Cabin umbótaverkefninu? 

Tilgangur spurningarinnar er að verða þess vísari hvort skilvirk innri markaðssetning eigi sér 

stað innan Icelandair, hvort hún nái að skila þeim upplýsingum til flugliða er varða breytingar 

vegna Lean Cabin umbótaverkefnisins og þá hvernig. 

• Hefur innri markaðssetning áhrif á viðhorf flugliða til Lean Cabin 

umbótaverkefnisins? 

Tilgangur spurningarinnar er að verða þess vísari hvort innri markaðssetning hafi áhrif á 

viðhorf flugliða til Lean Cabin umbótaverkefnisins og þá hversu mikið. 

• Er umtal áhrifarík leið til innri markaðssetningar? 

Tilgangur spurningarinnar er að verða þess vísari hvort það sé áhrifarík leið til innri 

markaðssetningar að nýta óformlegt umtal starfsfólks og þá hversu áhrifarík. 

• Tekst Icelandair, með innri markaðssetningu, að sannfæra flugliða um að með 

Lean Cabin umbótaverkefninu séu þeir jafnframt að efla undirstöðu gilda 

Icelandair? 

Tilgangur spurningarinnar er að verða þess vísari hvort innri markaðssetning á Lean Cabin 

umbótaverkefninu skili samræmi í hegðun flugliða og gildum Icelandair. 

 Enn fremur er áhugavert að athuga hvort aldur, starfsaldur eða menntunarstig hafi 

eitthvað um það að segja hversu meðtækilegir flugliðar eru áhrifum innri 
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markaðssetningarinnar og hvort þeir þættir haldist í hendur við tryggð gagnvart starfinu. Eldri 

rannsókn frá árinu 2011, unnin af Punjaisri og Wilson, sýndi fram á að þessar breytur hafa áhrif 

(Punjaisri og Wilson, 2011). Rök fyrir þeim vangaveltum eru annars vegar að ungir 

einstaklingar, sem eru mikið menntaðir, gætu verið ónæmari fyrir áhrifum innri 

markaðssetningarinnar vegna meðvitundar sinnar um að ætla ekki að starfa lengi innan 

fyrirtækisins. Og er þá gengið út frá því hins vegar að einstaklingar með hærri starfsaldur, sem 

ætli sér að starfa til lengri tíma innan fyrirtækisins hafi því meiri metnað til starfsins og þar af 

leiðandi markvisst meðtækilegri innri markaðssetningunni. Þó má einnig gefa því gaum að því 

lengur sem eintaklingar hafa starfað því dýrari gæti fórnarkostnaðurinn við breytingar verið, 

þ.e. sálarlegur kostnaður við að þurfa að breyta til og fórnarkostnaðurinn við að hætta öðrum 

verkefnum í stað nýrra (Rafiq og Ahmed, 1993, 1995, 2003). Það verður áhugavert að sjá 

hvernig samspil þessara þátta haldast í hendur. 

Í kjölfarið var ákveðið að framkvæma svohljóðandi tilgátuprófanir: 

Tilgáta 1: Aldur flugliða segir til um hversu mikil áhrif innri markaðssetning hefur á viðhorf 

flugliða til Lean Cabin umbótaverkefnisins með tilliti til stolts.  

Tilgáta 2: Starfsaldur flugliða segir til um hversu mikil áhrif innri markaðssetning hefur á 

viðhorf flugliða til Lean Cabin umbótaverkefnisins með tilliti til stolts. 

Tilgáta 3: Menntunarstig sem flugliði hefur lokið segir til um hversu mikil áhrif innri 

markaðssetning hefur á viðhorf flugliða til Lean Cabin umbótaverkefnisins með tilliti til stolts. 

Tilgáta 4: Með auknum upplýsingum sem flugliði fær varðandi Lean Cabin eykst eftirtekt eftir 

umtali.  

Tilgáta 5: Með aukinni eftirtekt eftir umtali, eykst jafnframt upplifun flugliða á árangri Lean 

Cabin sem persónulegum árangri. 

Tilgáta 6: Með aukinni eftirtekt eftir umtali, eykst jafnframt færni flugliða til að vinna eftir 

breyttum ferlum Lean Cabin. 

Tilgáta 7: Með aukinni eftirtekt eftir umtali, finnur flugliði fyrir meiri hvatningu til að koma 

með hugmyndir um hvernig gera megi betur um borð. 

Tilgáta 8:  Því meiri upplýsingar sem flugliði fær varðandi Lean Cabin umbótaverkefnið því 

meir finnst honum Icelandair styrkja undirstoð gilda fyrirtækisins. 

Tilgáta 9: Því meira umtal sem flugliði verður var við því meir finnst honum Icelandair styrkja 

undirstoð gilda fyrirtækisins. 

Verkefnið er byggt þannig upp að fyrst verður innri markaðssetning skilgreind og farið 

í tilgang hennar og ávinning. Fjallað verður um tengingu innri markaðssetningar við aukna 

starfsmannaánægju, hvernig hún getur skilað skilvirkni í starfi og aukið starfsmannatryggð. 
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Þá verður fjallað um hvernig innri markaðssetning er beiting á aðferðum og 

meginreglum markaðsfræðinnar jafnt og mannauðsstjórnunar til að hvetja starfsmenn á öllum 

sviðum, virkja þá og stjórna þeim. Þaðan er svo komið inn á að innri markaðssetning sé 

einfaldlega samheiti yfir góða mannauðsstjórnun. 

Fjallað verður um gagnsemi innri markaðssetningar við innleiðingu á nýrri stefnu eða 

nýju verkefni og hvernig mögulegt er að snúa verkfærum ytri markaðssetningar inn á við. Þar 

af verður kynnt þriggja þrepa líkan sem er viðurkennt líkan innri markaðssetningar við 

innleiðingu á nýrri stefnu eða nýju verkefni. Það er samansett af nokkrum aðferðum ytri 

markaðsfræðinnar og byggt á fjórum þáttum markaðsráðanna, vöru, verði, kynningu og stað. 

Jafnframt verður komið inn á umtal (e. Word-of-mouth, WOM) sem er áhugaverður þáttur innri 

markaðssamskipta. 

Að lokum verður fjallað um straumlínustjórnun, aðferðafræði straumlínustjórnunar og 

stefnu Lean Cabin umbótaverkefnisins, þar sem kynnt verða helstu hugtök og verkfæri 

stefnunnar. Eins verður fjallað um straumlínustjórnun í þjónustufyrirtækjum og hvernig innri 

markaðssetningu hefur verið háttað í fyrirtækjum sem innleitt hafa straumlínustjórnun. 
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2 Innri markaðssetning 
Hugtakið innri markaðssetning kom fyrst fram um miðjan áttunda áratuginn til að leysa úr 

hnökrum á þjónustu í fyrirtækjum og ennfremur til að geta greiðlega veitt stöðugt góða 

þjónustu. Grundvallar forsendan var sú að svo fyrirtæki geti átt ánægða viðskiptavini verði 

fyrirtækið að eiga ánægða starfsmenn (Berry, 1981, 1984; Berry og Parasuraman, 1991; 

George, 1977) og besta nálgunin til að auka starfsánægju sé sú að beita meginreglum 

markaðsfræðinnar til að hvetja starfsmenn og þróa störf (Ahmed og Rafiq, 2002). Þrátt fyrir 

ört vaxandi áhuga og aukið magn af fræðum um innri markaðssetningu voru ekki mörg 

fyrirtæki sem tileinkuðu sér hugtakið í reynd (Berry, 1981, 1984; Collins og Payne, 1991; 

George, 1977). Þykir enn þann dag í dag fá fyrirtæki tileinka sér innri markaðssetningu og 

helsta ástæðan er sú að ekki er til eitt alhæfandi hugtak yfir hvað innri markaðssetning er 

(McCarthy, Jaafar og Kamal, 2013; Rafiq og Ahmed, 1993). 

Berry er álitinn vera meðal þeirra fyrstu til að skilgreina hugtakið (Berry, Hensel og Burke, 

1976) og síðan þá hefur hugtakið átt sér ýmsar skilgreiningar. Beiting hugtaksins er ekki lengur 

aðeins bundin við þjónustuþætti heldur hefur verið sýnt fram á að innri markaðssetningu má 

nota til að auðvelda framkvæmdir við allar breytingar eða innleiðingar á nýjum stefnum í 

skipulagsheildum. Þar af leiðandi er þörfin á að samræma mannauð við stefnu og gildi 

fyrirtækja almennt viðurkennd (McCarthy o.fl., 2013). Samkvæmt hugtakinu eru starfsmenn 

fyrirtækis séðir sem innri viðskiptavinir og störf innri vörur sem uppfylla eiga þarfir innri 

viðskiptavinanna (Rafiq og Ahmed, 1993). Sú yfirlýsing gefur gagnlegan útgangspunkt fyrir 

umræðu um ýmsar túlkanir á innri markaðssetningu og beitingu verkfæra markaðsfræðinnar 

inn á við. 
 

2.1 Markmið og ávinningur innri markaðssetningar  
Innri markaðssetning á að veita innblástur, gera starfsfólk meðvitað um starf sitt og 

viðskiptavini auk þess að samræma hegðun ólíkra einstaklinga með sameiginlegum gildum 

(Grönroos, 1981; Rafiq og Ahmed, 1993). Þegar gildi starfsfólks eru samræmd gildum 

fyrirtækisins, er starfsfólkið ánægt með starf sitt, telur sig vera hluta af fyrirtækinu og leitast 

eftir að viðhalda sambandi sínu við fyrirtækið með áformum sínum um að halda starfinu áfram 

(Kristof, 1996; Kristof-Brown, Zimmerman og Johnson, 2005; Meglino og Ravlin, 1998; 

Verquer, Beehr og Wagner, 2003). Slíkur ávinningur er bæði starfsfólki og fyrirtækinu til 

hagsbóta, þar sem fyrirtækið fær efndir sínar uppfylltar frá ánægðu starfsfólkinu, kostnaður við 

endurráðningar lágmarkast og jákvætt starfsfólk leggur sig jafnvel fram umfram væntingar 
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fyrirtækisins (Podsakoff, MacKenzie, Paine og Bachrach, 2000; Riketta, 2005). Þá hefur það 

sýnt sig að allt þetta skilar sér í bættri þjónustu til viðskiptavina (Aurand, Gorchels og Bihsop, 

2005; Foster, Punjaisri, og Cheng, 2010; Piercy, 1995).  
 

2.1.1 Aukin starfsánægja 
Starfsánægða er gleði eða hagsæld sem starfsmenn fá frá starfi sínu (Jackson, Slocum og 

Hellriegel, 1999). Hún snýst um hvort starfsmaður er ánægður með að fara í vinnuna eða ekki, 

finnist starfið sitt mikilvægt eða ekki, hvort þeim finnist að starfið hafi neikvæð áhrif, líkamlega 

eða andlega eða ekki. Í raun tilheyra allir þeir þættir sem geta verið áhrifavaldar á líðan 

starfsmanns eða viðhorf hans á starfið starfsánægju (Eskildsen og Nussler, 2000). Rannsóknir 

sýna að árangursríkar aðferðir innri markaðssetningar auka starfsánægju og stolt sem leiðir til 

aukningar í jákvæðri hegðun starfsmanna og einkennist af viðleitni til að sinna starfi sínu vel 

(Arnett, Laverie og McLane, 2002; Conduit og Mavondo, 2001; Rafiq og Ahmed, 2000). 
 

2.1.2 Skilvirkni í starfi 
Starfsmenn eru líklegri til að mæta skyldum sínum annars vegar þegar hlutverk þeirra eru skýr. 

Skilvirkni starfsmanna eykst hins vegar þegar gildi og markmið starfsmanna eru samkvæm 

gildum og markmiðum fyrirtækisins (Chew og Chan, 2008; Schneider, Goldstein og Smith, 

1995). Þess vegna þurfa að vera aðgerðir til staðar sem einblína á að efla samhæfingu meðal 

starfsmanna, gilda og markmiða fyrirtækis (Sasser og Arbeit, 1976). Því betur sem stafsmenn 

eru upplýstir um stefnuna og gildin því betur geta þeir skilað því af sér í starfi og í þjónustu til 

viðskiptavina (Joseph, 1996).  
 

2.1.3 Starfsmannatryggð 
Starfsmannatryggð er nálgun á efndir þar sem hún snýr að hegðun starfsmanna (Duboff og 

Heaton, 1999). Hún felur í sér skuldbindingu starfsmanna starfinu, persónulegri ábyrgð á 

starfinu og hvort starfsmenn hafi tilhneigingu til að leita að nýju starfi eða hvort áform þeirra 

séu að halda áfram starfi sínu hjá fyrirtækinu (Eskildsen og Nussler, 2000). Wilden, Gudergan 

og Lings (2010) eru sammála um að víðtækar rannsóknir í gegn um tíðina hafa að mestu leiti 

lagt áherslu á hvernig markaðssetning fari best fram með varðveislu ytri viðskiptavinarins að 

sjónarmiði en hlutverk markaðssetningar til að varðveita starfsfólk hefur fengið takmarkaða 

athygli. Matanda og Ndubisi (2013) álykta að innri markaðssetning bæti hæfni starfsfólks til 

að starfa innan fyrirtækisins og styrki áform þeirra til að starfa áfram. Ástæða þess er sú að 

eindrægni milli gilda einstaklings og gilda fyrirtækis eykur skuldbindingu starfsmanns til að 
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ná markmiðum fyrirtækisins (Edwards og Cable, 2009) og sú eindrægni eykst þegar fyrirtækið 

vinnur markvisst að innri markaðssetningu á gildum sínum. 

Þannig að rétt eins og ytri viðskiptavinir hafa innri viðskiptavinirnir, þ.e. starfsmennirnir, 

löngun til að fá þarfir sínar uppfylltar. Út frá því kemur sú hugmynd að þegar þarfir þeirra eru 

uppfylltar fyllast starfsmenn meiri hvatningu og starfsánægju sem leiðir til varðveislu 

starfsmanna, eða starfsmannatryggðar (Kristof, 1996; Kristof-Brown, Zimmerman og Johnson, 

2005; Meglino og Ravlin, 1998; Verquer o.fl., 2003). Til að ná þessum markmiðum er gott að 

beita meginreglum markaðsfræðinnar við innri markaðssetningu og mun ávinningurinn einnig 

vera samræmi í gildum fyrirtækisins sem og starfsmannanna (Grönroos, 1981; Rafiq og 

Ahmed, 1993). Að framfylgja þessu markmiði og að mæta þörfum starfsmannanna er síðan 

yfirleitt verkefni í höndum mannauðsstjóra.  

 

2.2 Innri markaðssetning við mannauðstjórnun 
Stór hluti markaðsfræðinnar  fullyrðir að fyrirtæki skuli að öllu jöfnu efla innri 

markaðssetningu jafnt og ytri markaðssetningu (Bansal, Mendelson og Sharma, 2001; Kotler, 

1991; Hwang og Der-Jang, 2005). Þá eru verkefni innri markaðssetningar meðal annars að ráða 

starfsfólk, þjálfa það og hvetja til að sinna starfi sínu vel og þau verkefni unnin með hliðsjón 

af því að innri markaðssetning verði að vera undanfari ytri markaðssetningar. Rökin fyrir því 

eru að ekkert vit er í því að lofa framúrskarandi þjónustu áður en mannauður fyrirtækisins hefur 

hæfni í að veita slíka (Foreman og Money, 1995). En þá er spurning hvar innri markaðsetning 

á heima innan fyrirtækis. Eins og komið hefur fram eru margar hendur á lofti þegar kemur að 

því að skilgreina nákvæmlega hvað innri markaðssetning er, hvað hún á að gera, hvernig vinna 

skal með hana og hver eigi að vinna með hana (Ahmed og Rafiq, 1995). Flest fræði benda til 

þess að innri markaðssetning er samansett beiting á aðferðum og meginreglum 

markaðsetningar og mannauðsstjórnunar til að hvetja starfsmenn á öllum sviðum innan 

fyrirtækisins, virkja þá og stjórna þeim. Með innri markaðssetningu á einnig að bregðast við 

þörfum starfsmannna (Joseph, 1996). Gagnrýnendur innri markaðssetningar halda jafnframt 

fram að hugtakið sé einfaldlega samheiti yfir góða mannauðsstjórnun (Ewing og Caruana, 

1999). 
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2.2.1 Mannauðsstjórnun 
Hlutverk mannauðsstjóra er að uppfylla þarfir hagsmunaaðila (Eskildsen og Nussler, 2000), 

það er, allra þeirra einstaklinga og hópa sem geta haft áhrif á, eða geta orðið fyrir áhrifum vegna 

markmiða og árangurs fyrirtækisins (Freeman, 2010). Margar rannsóknir sýna að árangursrík 

mannauðsstjórnun er nauðsynleg fyrirtækjum til að ná framúrskarandi afkomu og ánægju 

hagsmunaaðila (Huselid, 1995; Boselie, Dietz og Boon, 2005). Það er vegna þess að 

árangursrík mannauðsstjórnun gerir fyrirtækinu kleift að laða að og halda í áhugasama 

starfsmenn sem eru færir um að ná frammúrskarandi frammistöðu (Eskildsen og Nussler, 

2000). Tengslin milli tryggðar starfsmanna og frammistöðu hafa líka verið staðfest í fjölda 

rannsókna (Duboff og Heaton, 1999). Í því skyni að gera starfsmenn trygga þarf fyrirtækið að 

vera fært um að uppfylla þarfir þeirra, því ætti að vera tenging milli mannauðsstjórnunar, 

starfsánægju, starfsmannatryggðar og frammistöðu fyrirtækis (Eskildsen og Nussler, 2000). 

Allir þessir þættir teljast einnig vera ávinningur innri markaðssetningar og er því kominn 

sterkur rökstuðningur fyrir því að innri markaðssetning er áhrifarík aðferðafræði fyrir góða 

mannauðsstjórnun (Ewing og Caruana, 1999; Cooper og Cronin, 2000). 

 

2.3 Innri markaðssetning og þróun á nýrri menningu  
 

2.3.1 Fyrirtækjamenning 
Fyrirtækjamenning samanstendur af ósýnilegum og sýnilegum þáttum. Ósýnilegi þátturinn 

getur verið gildin og markmiðin sem starfsmenn deila og á hann til að móta hegðun 

starfsmannanna. Sýnilegir þættir geta þá verið hegðun starfsmanna, en starfsmenn hegða sér 

yfirleitt eins og þeim er kennt af eldri starfsmönnum og skila því áfram til nýrra starfsmanna 

(Calori og Sarnin, 1991). Það þykir auðveldara að breyta sýnilegum þáttum heldur en 

ósýnilegum þáttum, en haldast þeir þó saman í hendur (Kotter og Heskett, 1992).  

Fræðin leggja til að fyrirtæki þrói með sér hegðun sem stuðlar að samskonar skilningi allra í 

skipulagsheildinni á hlutverki og gildum fyrirtækisins samhliða því að hvetja og auka skilvirkni 

starfsmanna (Aurand, Gorchels og Bihsop, 2005; Matanda og Ndubisi, 2013; Mitchell, 2002) 

Þegar menning í fyrirtæki er drifin af gildum fyrirtækisins kemur það fram í hegðun 

starfsmanna (Baumgard og Schmidt, 2010). Slík menning tryggir einnig að gildin komi fram í 

stefnu fyrirtækisins (Baumgard, 2010; Wong og Merrilees, 2007).  Það myndi teljast góð stefna 

þegar hún er fylgjandi gildum sínum, en góð stefna, rangt með farin, leiðir ekki til þess að 
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fyrirtæki nái markmiðum sínum (Ahmed og Rafiq, 1995). Vaxandi hluti af innleiðingu á nýrri 

stefnu eða nýrri menningu innan fyrirtækis er innri markaðssetning (Ahmed og Rafiq, 1995).  
 

2.3.2 Þróun á nýrri menningu 
Það er sífellt deginum ljósara að innri markaðssetning nær út fyrir stærri flöt en að einblína á 

aðferðir markaðsfræðinnar með viðskiptavininn að sjónarmiði og er hún viðeigandi við hvaða 

innleiðingu eða breytingu sem fyrirtækið stendur fyrir (Ahmed og Rafiq, 1995).  Innri 

markaðssetning felur í sér skipulagða viðleitni til að sigrast á mótþróa, til að breyta til innan 

fyrirtækisins og til að samræma og hvetja starfsmenn (Rafiq og Ahmed, 1993). Þá er einnig 

minni áhersla lögð á hugmyndina um starfsmann sem viðskiptavin og meiri áhersla á verkefnin 

sem þarf að leysa fyrir skilvirka innleiðingu og skilgreina lykilhlutverk starfsmanna (Ahmed 

og Rafiq, 1995).  
 

2.4 Verkfæri innri markaðssetningar 
Piercy og Morgan (1991) telja auðveldast fyrir hagnýtar framfarir að notast við sömu grunn 

aðferðir og notaðar eru við ytri markaðssetningu. Mismunandi hugtök og aðferðir hafa þá 

gjarnan verið samþættuð til að henta betur innri markaðssetningu. Til að mynda hafa 

markaðsráðar, markaðshlutun og markaðsrannsóknir gjarnan komið við sögu.  
 

2.4.1 Markaðsráðar 
Markaðsráðar eru fyrirhuguð blanda viðráðanlegra þátta er koma að markaðssetningu á vöru, 

almennt eru þetta fjórir þættir; vara, verð, kynning og staður (Ahmed og Rafiq, 1995; Gronroos, 

1994; Piercy og Morgan, 1991; Schwartz, 2000). Þessa fjóra þætti er hægt að aðlaga þar til 

fundin er rétt samsetning sem þjónar þörfum viðskiptavina. Frá innri markaðssetningu séð er 

markaðsráðunum snúið inn á við og má sjá hvernig fræðin túlka þá eftirfarandi þætti: 

Vara: Í einföldu stigi er varan verkefnið sem fyrirtækið stendur frammi fyrir. Hún getur verið 

ný stefna fyrirtækis, störf, þjálfun og svo framvegis. Varan sem síðan er „seld“ innri 

viðskiptavininum, þ.e. starfsmönnum, er hugmyndin og viðhorfið sem varan krefst. 

Verð: Verð snertir hvað við erum að biðja starfsfólk um í stað vörunnar. Það sem getur talist 

verð er fórnarkostnaður við að sleppa öðrum verkefnum til að sinna tilteknu verkefni en einna 

helst sálfræðilegur kostnaður við að aðlagast nýju starfi eða nýjum venjum og gildum. 
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Kynning: Áþreifanlegasti þátturinn við „ innri markaðsherferðina“ eru samskiptaleiðirnar sem 

farið er til að upplýsa starfsfólk, sannfæra og vinna á viðhorfum þeirra starfsmanna er varða 

málið. Þetta felur í sér skrifleg samskipti, þ.e. samantekt yfir verkefnið, áætlun og skýrslur, 

kynningar augliti til auglitis til einstaklinga og hópa sem mikilvægir eru til að ná markmiðum 

verkefnisins. Fræðin telja mikilvægt að hafa í huga nýtingu allra mögulegra samskiptaleiða en 

þó ekki gleyma tímamörkum verkefnisins og því fjármagni sem leggja á í verkefnið.  

Staður: Sá vettvangur þar sem við höfum skilað vörunni. Það getur verið við fundarhöld, 

nefndarfundi, námskeið fyrir stjórnendur og starfsmenn, þjálfun, skriflegar skýrslur og svo við 

óformleg samskipti eða umtal (e. word-of-mouth) og svo framvegis. Dreifing vörunnar fer 

einna helst fram undir stjórn mannauðsstjóra og þykir best að dreifingin verði hluti af menningu 

fyrirtækisins. 

 

2.4.2 Þriggja þrepa líkan 
Þriggja þrepa líkan (e. Multi Level Model) er viðurkennt líkan innri markaðssetningar við 

innleiðingu á nýrri stefnu eða nýju verkefni (Ahmed og Rafiq, 1995). Líkanið, sem er samsett 

af nokkrum líkönum innan markaðsfræðinnar, inniheldur þriggja laga skema sem lýsir því 

hvernig verkfæri og aðferðir markaðsfræðinnar eru notuð inná við til að ýta undir 

skuldbindingu á innleiðingunni til að hún verði skilvirk í framkvæmd. Líkanið er byggt á 

fjórum þáttum sem tilheyra markaðsráðunum. Samsetning líkansins með innri 

markaðsráðunum gefur kost á einskonar móti þar sem auðvelt er að skilgreina skiptingu 

starfsmanna og staðsetja þá í innra samhenginu. Með því að fella líkanið inn í umgjörðina yfir 

þá nýju stefnu eða nýja verkefni sem verið er að innleiða verður auðveldara að ákveða hvernig 

innleiðingin á nýju stefnunni eða verkefninu fari best fram. Módelið samanstendur af þremur 

megin stigum; stefnu, aðferð og aðgerð. 
 

Fyrsta stig, stefna. 

Á fyrsta stigi verður til einn þáttur maraðsráðanna, þ.e. varan. Mun varan síðan vera sá þáttur 

sem ákvarðar stefnuna. Hægt er að líta á vöruna sem þá breytingu sem þarf að eiga sér stað og 

sem mun hafa áhrif á viðhorf og hegðun starfsmanna. Ekki er eingöngu hægt að ákvarða hana 

út frá einum sjónarhóli, sjónarhóli stjórnanda, heldur verður að taka alla þætti inn í myndina 

sem stafa af þörfum og kröfum starfsmanna. Innri markaðsrannsókn getur gegnt því hlutverki 

að greina getu og hæfni starfsmanna og slíkar upplýsingar koma vel að gagni við að tilgreina 

verkefnið.  
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Annað stig, aðferð. 

Á þessu stigi er stefnan brotin niður í smærri áætlanir og þær afhentar viðeigandi starfshópum 

í því skyni að ná skilvirkri framkvæmd. Þetta stig felur einnig í sér að rýna í þátttakendur og 

framkvæma innri markaðshlutun til að hópa þá starfsmenn saman sem hafa svipaðar þarfir eða 

gegna svipuðum störfum. Þá þarf sérstaklega að ákveða hverjir eigi að taka þátt í breytingunum 

eða verkefninu og hvernig þeirra framlag skal vera. Allir þátttakendur, beinir eða óbeinir, þurfa 

að vera vel skilgreindir í þeim tilgangi að auka skilvirkni stefnunnar.  

 

Þriðja stig, aðgerð. 

Þegar innri markaðshlutun hefur verið lokið er mögulegt að byrja að hugsa um verð, kynningu 

og stað. Það verður að vera gert eftir skipulagi til að lenda ekki á hindrunum og til að uppfylla 

þarfir starfmanna samhliða aðgerðinni. Þetta getur falið í sér áherslu á að breyta viðhorfi 

starfsmanna og finna jafnvægi milli ávinnings starfsmanna, hvatningar og skilvirkni 

markaðssetningarinnar. Þetta stig mætti teljast þungamiðja innri markaðssetningarinnar. Við 

innleiðingu á nýrri stefnu eða breytingum þarf að huga að aðgerðinni og skilvirkni hennar veltur 

á hvernig þáttum þriðja stigsins er háttað, það er, verði, kynningu og stað. 

 

2.4.3 Umtal í markaðssamskiptum 
Umtal (e. Word of mouth, WOM) hefur verið skilgreint sem óformleg samskipti fólks um eigin 

reynslu af vörum og/eða þjónustu (Richins, 1983; Susskind, 2002; Westbrook, 1987) og 

orðrómur sem berst út um reynslu annara (Cooper og Cronin, 2000b). Umtal er sagt vera eitt 

sterkasta markaðsaflið og geta haft umtalsvert meiri áhrif en hefðbundnar auglýsingar (Buttle, 

1998; Katz og Lazarsfeld, 1955; Marinkovic, Senic, Obradovic og Sapic, 2012; Sundaram, 

Mitra og Webster, 1998; Sweeney, Soutar og Mazzarol, 2008). Sannfæringarkraftur umtals er 

rakinn til þess að sá sem á orðið hefur engan fjárhaglsegan ávinning af umtalinu og hefur þar 

af leiðandi umtalsverð áhrif á viðhorf og kauphegðun neytenda (Bone, 1995; Marinkovic o.fl., 

2012; Susskind, 2002).  Áhrifaþættir umtals hafa lítið verið rannsakaðir en fræðin leggja til að 

þessi samskipti stýrist af því hversu virkir neytendur eru með tilliti til umræddar vöru og/eða 

þjónustu (Dichter, 1966; Westbrook, 1987). 

Í einni af fyrstu rannsóknum á umtali var hugmyndin um skoðanaleiðtoga (e. opinion 

leaders) sett fram og áhrif þeirra á markaðssamskipti fyrirtækja við almenning. Mannleg 

samskipti móta skoðanir, viðhorf, venjur og gildi og sést það til dæmis á því að fólk á til að 
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kjósa það sem til dæmis maki, vinir eða samstarfsfélagar kjósa. Skoðanaleiðtogar hafa þessi 

mótandi áhrif á fólk þar sem þeir eru taldir vera reynslumiklir eða sérfræðingar á umræddu 

sviði (Katz og Lazarsfeld, 1955). Á níunda áratug síðustu aldar þróaðist svo hugmyndin um 

“market maven” sem er manneskja sem hefur gaman að því að ráðleggja vinum og 

vandamönnum en dregur áhrifavald sitt af félagslegri færni frekar en sérfræðiþekkingu eða 

reynslu. Rannsóknir á þessum tíma sýndu að konur voru mun frekar í hlutverki “market maven” 

heldur en karlar (Buttle, 1998; Feick og Price, 1987).  

Sýnt hefur verið fram á að umtal hafi sérstaklega mikil áhrif á markaðssamskipti 

þjónustufyrirtækja. Þjónusta er óhlutbundin og því getur neytandinn ekki fullkomlega lagt mat 

á þjónustuna fyrr en eftir að hún hefur verið veitt. Neytandinn leitar því frekar eftir umtali og 

sækist í upplýsingarnar frá reyndari neytanda (Berry og Parasuraman, 2004). Með sama hætti 

getur umtal haft áhrif á bæði væntingar og upplifun neytanda af þjónustunni (Bitner, 1990; 

Buttle, 1998). Einnig er það talið áhrifaríkara þegar neytandi sækist meðvitað eftir umtalinu 

heldur en þegar hann verður fyrir umtali að frumkvæði annara (Harvis S. Bansal og Voyer, 

2000).  

Umtal á sér stað með margvíslegri hætti en í markaðssamskiptum fyrirtækja og 

almennings en það þekkist einnig í innri markaðssetningu og er talið hafa áhrif í 

mannauðsstjórnun og samskiptum samstarfsfólks (Lundberg, 2008). Umtal hefur verið talið 

eitt helsta tjáningarform skipulagsheildar sem bæði mótar og byggir upp menningu hennar og 

hefur þannig bein áhrif á viðhorf og hegðun starfsfólks (Buttle, 1998). Starfsfólk deilir meðal 

annars reynslusögum sem þjóna í raun hlutverki þjálfunar þar sem aðrir draga lærdóm af 

sögunni. Þessar sögur geta haft keðjuverkandi áhrif þar sem starfsfólkið deilir sögunni áfram 

til enn annarra starfsmanna (Lundberg, 2008). Hægt er að nýta innri markaðssetningu til að 

stýra umtali (Cooper og Cronin, 2000b; Ennew, Banerjee og Li, 2000) og er meðal annars gert 

með því að nýta innblásinn starfskraft til að til að efla jákvætt umtal jafnt innan skipulagsheildar 

sem og út á við til almennings (Carpenter og Fairhurst, 2005; Chaniotakis og Lymperopoulos, 

2009; Walter E. Greene, Gary D. Walls og Larry J. Schrest, 1994). 

 

2.4.4 Innri markaðssetning samantekt 

Þegar yfir heildina er litið er orðið ljóst að verkefni innri markaðssetningar eru meðal annars 

að ráða starfsfólk, þjálfa það og hvetja til að sinna starfi sínu vel. Eru flest fræði að benda á að 

innri markaðssetning er samansett beiting á aðferðum og meginreglum markaðssetningar og 



 13 

mannauðsstjórnunar til að hvetja starfsmenn á öllum sviðum innan fyrirtækisins. Þá leggja 

fræðin til að fyrirtæki þrói með sér hegðun sem stuðlar að samskonar skilningi allra í 

skipulagsheildinni á hlutverki og gildum fyrirtækisins samhliða því að hvetja og auka skilvirkni 

starfsmanna. Piercy og Morgan (1991) telja hagkvæmast að notast við sömu grunn aðferðir og 

hugtök sem notuð eru við ytri markaðssetningu, meðal annars markaðsráða, 

markhópagreiningu og markaðsrannsóknir. Þá er þriggja þrepa módelið sem byggt er á fjórum 

þáttum markaðsráðanna viðurkennt líkan til að styðjast við þegar innleiða á nýtt verkefni eða 

stefnu. Undir einn þátt markaðsráðanna, stað, fellur svo umtal sem er í raun óformleg samskipti 

fólks sem getur haft mótandi áhrif á menningu fyrirtækja og viðhorf starfsfólks (Buttle, 1998; 

Katz og Lazarsfeld, 1955; Richins, 1983; Susskind, 2002; Westbrook, 1987). 
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3 Straumlínustjórnun 
Straumlínustjórnun hefur yfirleitt verið skilgreind út frá tveimur sjónarhornum, annars vegar 

út frá hugmyndafræðilegu sjónarhorni þar sem grundvallaratriðin og yfirmarkmið stefnunnar 

eru höfð að leiðarljósi (Bortolotti, Boscari og Danese, 2015; Spear og Bowen, 1999; Womack, 

Jones og Roos, 1990) og hins vegar út frá hagnýtu sjónarhorni þar sem áherslan er á 

auðmerkjanlega aðferðafræðina, verkfærin og tæknileg atriði (Li, Rao, Ragu-Nathan og Ragu-

Nathan, 2005; Ohno og Bodek, 1988; Shah og Ward, 2003). Þetta ósamræmi er ekki endilega 

merki um að fræðin séu á öndverðu meiði en gefur þó vísbendingu um ákveðinn óskýrleika í 

hugmyndafræðinni (Shah og Ward, 2007).  

Straumlínustjórnun á uppruna sinn í Toyota Motor Company í Japan og var 

upprunalega kallað „Toyota Production System“ (TPS) (Imai, 1997; Liker, 2004; Ohno og 

Bodek, 1988; Womack o.fl., 1990). Eftir seinni heimstyrjöldina hafði rekstarumhverfi Toyota 

breyst mikið frá stofun þar sem nýjar þarfir höfðu skapast og hefðbundar aðferðir skiluðu ekki 

lengur árangri (Imai, 1997; Ohno og Bodek, 1988; Womack o.fl., 1990). Frumkvöðlarnir Eiji 

og Kiichiro Toyoda ásamt Taiichi Ohno aðalverkfræðing Toyota þróuðuðu þá framleiðslutækni 

sem byggir að miklu leiti á því að auka skilvirkni í framleiðslu með stöðugri útrýmingu á sóun. 

Virðing og stöðugur lærdómur eru mikilvægir þættir í menningu fyrirtækja sem innleitt hafa 

straumlínustjórnun en þessi gildi eiga rætur sínar að rekja til Toyoda fjölskyldunnar, stofnenda 

Toyota Motor Company (Ohno og Bodek, 1988). Fyrirtæki sem innleitt hafa 

straumlínustjórnun eru margvísleg en mjög fá hafa náð að líkja fullkomlega eftir Toyota (Spear 

og Bowen, 1999). 

Út frá hugmyndafræðilegu sjónarhorni hefst hugsunarháttur straumlínustjórnunar með 

hugtakinu virði (e. value). Aðeins viðskiptavinurinn getur skilgreint virði og til þess þarf varan 

og/eða þjónustan að mæta hans þörfum, á réttu verði og á réttum tíma. Annað er sóun (Womack 

og Jones, 2003). Aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að uppfylla þörfina mynda virðisstrauminn 

(e. value stream) þar sem stöðugt er unnið að því að útrýma sóun. Þegar þörf viðskiptavinarins 

gerir vart við sig hefst flæði (e. flow) virðisstraumsins, þar sem varan og/eða þjónsutan flæðir 

í gegnum virðisstrauminn og er markmiðið að hún stoppi hvergi né laskist. Þannig togar (e. 

pull) viðskiptavinurinn vöruna eða þjónustuna í gegnum virðisstrauminn. Þegar sóun hefur 

verið útrýmt að fullu og aðeins virðisaukandi aðgerðir standa eftir í virðisstraumnum er 

fullkomnun (e. perfection) náð (Liker, 2004; Womack og Jones, 1996).  

Það sem er gegnum gangandi bæði út frá hugmyndafræðilegu- og hagnýtu sjónarhorni, 

ásamt útrýmingu á sóun og mikilvægi virðis, er áhersla á bæði stöðugar umbætur, kaizen, og 
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að stjórnendur sjái hlutina með eigin augum og séu í góðum tengslum við þann stað þar sem 

framleiðslan á sér raunverulega stað, gemba (Imai, 1997; Jayamaha, Wagner, Grigg, Campbell-

Allen og Harvie, 2014). Það má því segja að þau fyrirtæki sem innleitt hafa straumlínustjórnun 

með sem bestum árangri séu gemba sinnuð með kaizen stefnu og leggji höfuðáherslu á 

viðskiptavininn og það virði sem skapað er fyrir hann (Imai, 1997).  
 

3.1 Sóun, muda. 
Sóun, muda, skapar ekki virði og getur fyrirfundist víða í skipulagsheildum. Taiichi Ohno 

(1988) setti fram sjö helstu tegundir sóunar: 

1. Offramleiðsla. Framleiðsla á vöru eða þjónustu sem ekki hefur verið pöntuð skapar 

sóun í formi ofmönnunar og óþarfa birgðahalds. Oftast getur offramleiðsla af sér aðrar 

tegundir sóunar. 

2. Biðtími: starfsfólk bíður eftir einhverju sem það þarf í næsta skrefi ferlisins eða hefur 

ekkert verkefni fyrir höndum.  

3. Flutningur: Óþarfa flutningur á milli svæða í miðju framleiðsluferli. 

4. Ofvinnsla: Að framleiða betri vöru en þörf var á. 

5. Birgðir: Óþarfa birgðir bera óþarfa kostnað, tefur störf og skyggir á vandamál. 

6. Hreyfing: Óþarfa hreyfing á starfsfólki í sínum verkefnum t.d. þegar það þarf að fara 

auka ferðir, er að leita að einhverju, teygja sig eftir einhverju, hlaða hlutum eða 

verkfærum. 

7. Gallar: Orka fer í að gera við og laga eða bæta upp skaðann af völdum galla. (Ohno og 

Bodek, 1988; Liker 2004) 

 

Sóun getur átt sér stað bæði í framleiðslu og í þjónustu (Imai, 1997). Þar sem sóun 

skapar ekki aukið virði fyrir viðskiptavininn settu Womack og Jones (1996) fram áttundu 

tegund sóunar: Vörur og/eða þjónusta sem ekki mæta þörfum viðskiptavinar. Þjónustufyrirtæki 

geta aukið ánægju viðskiptavina og skilvirkni með því einu að útrýma sóun í þjónustuferlinu. 

Besta aðferðafræðin er að mæta á vettvang, „go to gemba“, taka inn atburðarrásina, sjá út hvar 

sóun er í ferlinu, og taka í kjölfarið nauðsynleg skref til þess að útrýma sóuninni (Imai, 1997).  

Liker (2004) setti einnig fram áttundu tegund sóunar: Vannýttir hæfileikar starfsfólks. 

Tími, hugmyndir, færni, umbætur og lærdómstækifæri tapast ef ekki er hlustað á starfsfólk eða 

því ekki veitt athygli. Virðing er meðal annars borin fyrir starfsfólki með því að treysta því til 

að bera ábyrgð á sínu starfi og gernýta hæfni þeirra (Lander og Liker, 2007).  
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3.2 Vettvangur, Gemba 
Á japönsku þýðir gemba vettvangur. Á vettvangi, gemba, eiga sér stað þær virðisaukandi 

aðgerðir sem munu uppfylla þarfir viðskiptavinarins og var upphaflega verið að vitna í 

framleiðslusalinn (Imai, 1997 og Netland, Schloetzer og Ferdows, 2015). Í straumlínustjórnun 

er það talið grunnatriði að fara á vettvang, „go to gemba“, og sjá hlutina með eigin augum, 

„genchi genbutsu“ Liker (2004).  

Imai (1997) setti fram hinar fimm gullnu reglur gemba stjórnunar:  

1. Þegar upp kemur vandamál eða eitthvað bregður út af vananum, skal byrja 

á því að fara á vettvang („go to gemba“). 

2. Sjá hlutina með eigin augum, genchi gembutsu. 

3. Gera bráðabyrgða gagnráðstafanir á staðnum. 

4. Finna rót vandans. 

5. Staðla lausn til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig (Imai, 1997). 
 

Í fyrirtækjum þar sem straumlínustjórnun hefur verið innleidd að fullu fara einnig æðstu 

stjórnendur reglulega á vettvang, sýna þakklæti og fagna árangri starfsfólksins (Netland o.fl., 

2015).  
 

3.3 Sjónræn stjórnun 
Sjónræn stjórnun gegnir því hlutverki að upplýsa allt viðeigandi starfsfólk um stöðu mála 

(Womack og Jones, 1996) og gera vandamál og frávik sýnileg (Imai, 1997; Liker, 2004). Notað 

eru ýmis verkfæri allt frá 5S til ýmisskonar taflna sem sýna mælingar eða jafnvel 

fjármálaupplýsingar svo eitthvað sé nefnt. Allt með því markmiði að öllum viðkomandi geti á 

öllum stundum séð og skilið allar hliðar virðissköpunarinnar (Womack og Jones, 1996). 
 

3.3.1 5S 
Stöðugar umbætur, kaizen, ætti alltaf að byrja með stöðlun (e. standardization), 5S og 

útrýmingu á sóun, muda (e. waste elimination). 5S er í raun byggt á heilbrigðri skynsemi og 

getur skilað skjótum árangri á vinnustað, gemba, án mikils fjárhagslegs tilkostnaðar (Imai, 

1997). Verkfærið byggir á Japönsku heimilishaldi þar sem mikil virðing er borin fyrir hreinlæti 

og skipulagningu (Liker, 2004) og er aðal tilgangur þess í dag að viðhalda gæðum. Samkvæmt 

Toyota er grundvöllur umbóta hreinn og vel skipulagður vinnustaður (Dennis, 2016), þar sem 
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allt er skýrt út með sjónrænum hætti (Galsworth, 2011) og öll sóun augljós (Liker 2004). S-in 

fimm eru (seiri, seiton, seiso, seiketsu, og shitsuke, þýdd á ensku):  

 

1. Sort: Sortera alla hluti, halda því sem nýtist en losa sig við rest. 

2. Straighten: Setja allt á sinn stað. 

3. Shine: Þrif láta oft í ljós óeðlilega hluti sem gætu skaðað gæði. 

4. Standardize (setja reglur): Þróa kerfi og ferla sem viðhalda og hafa eftirlit með fyrstu 

þremur S-unum. 

5. Sustain (sjálfsstjórn): Að viðhalda stöðugu vinnusvæði er viðvarandi ferli stöðugra 

umbóta (Liker, 2004).  
 

Innleiðing á 5S gengur út á að fá allt starfsfólk með í stöðugar umbætur og þurfa stjórnendur 

því að skipuleggja innleiðinguna vel og gefa ferlinu tíma. Mörgum er illa við breytingar og þar 

af leiðandi er fyrsta skrefið í innleiðingunni að undirbúa starfsfólk andlega áður en innri 

markaðssetning hefst. Stjórnendur geta rætt hugmyndafræðina á bak við 5S og ávinning af slíku 

umbótakerfi. Þegar stjórnendur og starfsfólk er farið að sýna skilning á ávinning 5S er tímabært 

að hefja þjálfun og halda svo áfram með innleiðinguna (Imai, 1997).  
 

3.3.2 A3 
A3 skýrsla er verkfæri þróað af Toyota til að leysa vandamál, ná framförum og til að hrinda 

hlutum í framkvæmd. A3 dregur nafn sitt af stærð blaðsins sem hefur jafnan verið notað til 

skýrslugerðarinnar (Sobek II og Smalley, 2011) og er skýrslan sjónræn táknmynd hugsunar- 

og lærdómsferlisins sem á sér stað við lausn vandamála (Shook, 2008). Lykilatriði A3 ferlisins 

er í fyrsta lagi að leiða af sér agaðan og nákvæman hugsunarhátt, í öðru lagi að vera 

samskiptatól með áherslu á gögn og brýnar upplýsingar og í þriðja lagi að leiða af sér 

lausnamiðað samstarf (Manos, 2012). Sagt er að „mynd segi meira en þúsund orð“ og er A3 

skýrsla þar af leiðandi talin skilvirkari leið samkvæmt Toyota til að koma upplýsingum til skila 

og er hún lykilatriði til að ná samstöðu um flóknar ákvarðanir (Liker, 2004).  

 Hefðbundin A3 skýrsla inniheldur átta skref sem farið er í gegnum með það að 

markmiði að leysa ákveðið vandamál. Þessi átta þrepa nálgun hefur verið nefnd Toyota 

Business Practice (TBP) og eru þrepin eftirfarandi: 

 

1. Útskýra vandamálið. 

2. Greina vandamálið. 
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3. Setja fram skýrt markmið. 

4. Greina rót vandans. 

5. Þróa varúðarráðstafanir. 

6. Fylgja varúðarráðstöfunum eftir. 

7. Meta bæði árangur og ferlið. 

8. Staðla árangursrík ferli (Imai, 1997). 
 

Hugmyndafræðin á bak við A3 skýrslugerð er einnig að miklu leyti byggð á PDCA 

hjólinu (Sobek II og Smalley, 2011). PDCA hjólið er lærdómsferli byggt á hjóli Demings (e. 

Deming Cycle) og falla þessi átta þrep TBP þar inn (Imai, 1997). PDCA skammstöfunin 

stendur fyrir „plan-do-check-act“ og eru hér þýdd á íslensku:  
 

Áætlun (e. Plan): Umbótamarkmið sett. 

Framkvæmd (e. Do): Umbótahugmyndin innleidd. 

Mælingar (e. Check): Eftirlit með innleiðingunni og fylgst með hvort umbótahugmyndin 

hafi skilað tilætluðum árangri. 

Stöðlun (e. Act): Framkvæmd og stöðlun á nýju ferli sem kemur í veg fyrir að upphaflega 

vandamálið endurtaki sig.  

 

Ekki er hægt að byrja á PDCA hjólinu nema skilgreina núverandi ferli (Imai, 1997), því þarf 

að leggja í ákveðna grunnvinnu þar sem forsaga málsins er kynnt og núverandi ástandi lýst 

(Liker, 2004). Mynd 1 sýnir hvernig þessi tvö ferli fara saman. 
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Mynd 1.  Átta þrepa nálgun Toyota Business Practice (TBP) til að leysa vandamál og PDCA hjólið 
(Imai, 1997). 

Algengt er að nota A3 á Kaizen vinnustofum þar sem þessi hnitmiðaða nálgun skilar skilvirkari 

og árangursríkari samskiptum (Liker, 2004).   

Lærdómsferlið sem liggur að baki A3 skýrslunnar er mikilvægara en sniðið sjálft, því 

þarf að varast við innleiðingu að litið sé á þetta sem útfyllingarverkfni. Þetta á að vera rökrétt 

saga sem inniheldur hugleiðingar um hvert stig PDCA hjólsins (Imai, 1997).  

 

3.4 Kaizen vinnustofur 

Kaizen vinnustofum er skipt upp í þrjú stig: undirbúning, vinnustofan sjálf og að lokum viðhald 

og stöðugar umbætur eftir vinnustofuna (Liker, 2004). Á kaizen vinnustofu er farið yfir þau 

ferli sem á að bæta, fundið út hver viðskiptavinurinn er, farið yfir núverandi stöðu og 

virðisstraumar kortlagðir (e. Value stream mapping). Þegar virði viðskiptavinarins er skýrt er 

hægt að skrá ferli virðisaukandi þátta í þjónustunni. Ferlið hefst þar sem vara og/eða þjónusta 

er pöntuð og endar við afhendingu eða þegar greiðsla fer fram. Um leið og farið er í gegnum 

flæði virðis (e. value stream) kemur í ljós mikil sóun í ferlinu. Einnig verða endurtekin ferli 

skýr sem mögulegt er að staðla (Abdulmalek og Rajgopal, 2007; Liker, 2004). 

Hugarflugsæfingar eru gerðar þar sem hópurinn setur fram allar þær umbótahugmyndir sem 

þeim dettur í hug. Þær umbótahugmyndir sem færa hópinn nær markmiðum sínum fara inn í 

virðisstrauminn en sú kortlagning er byggð á meginatriðum straumlínustjórnunar, það er, að 

útrýma sóun, auka gæði og bæta verkferla (Liker, 2004).  
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3.5 Straumlínustjórnun í þjónustufyrirtækjum 
Straumlínustjórnun var fyrst mátuð við þjónustufyrirtæki í greinum eftir Theodor Levitt á 

áttunda áratug síðustu aldar (Suárez-Barraza, Smith og Dahlgaard-Park, 2012). Levitt (1973, 

1976) benti á óskilvirni í þjónustugreinum og að iðnvæðing þjónustu myndi skila meira virði 

til hvers viðskiptavinar. Þessar hugmyndir byggði hann á gríðarlegum árangri meðal annars 

Ford sem var einn af aðalfrumkvöðlum fjöldaframleiðslu (Hounshell, 1985) og Toyota sem 

hafði tekið fjöldaframleiðsluna tæknilega lengra (Ohno, 1988). Hann taldið þjónustu eiga undir 

högg að sækja þar sem hún væri hugsuð út frá mannlegum þáttum á meðan rekja mætti 

velgengni framleiðsluiðnaðarins til tæknilegs hugsunarháttar (Levitt, 1973). Í stað þess að leita 

að umbótum í manneskjunni sem þjónustar myndi iðnvædd þjónusta leita að umbótum í 

þjónustuferlinu. Gæði þjónustunnar væru þá ekki bundin við mannlegu þætti þjónustuaðilans 

sjálfs heldur væru þau falin í ferlinu sem þjónustuaðilinn fylgir (Levitt, 1973, 1976).  

Straumlínustjórnun í þjónustugreinum hefur lítið verið rannsökuð og hefur enn ekki 

komið fram skýr skilgreining á viðfangsefninu (Suárez-Barraza o.fl., 2012). Fujio Cho, 

forstjóri Toyota Motor Corporation, sagði tækifæri liggja í því að innleiða straumlínustjórnun 

utan framleiðslusalarins en það krefðist skapandi hugsunarháttar (Liker, 2004). Í þjónustu er 

ekki eins mikið um nákvæmar endurtekningar eins og í fjöldaframleiðslu og virði til 

viðskiptavina er óáþreyfanlegra (Liker og Morgan, 2006) en þrátt fyrir það er mikilvægt að 

gera grein fyrir hvert virðið er og hvaða aðgerðir eru virðisaukandi. Flest þjónustufyrirtæki 

hafa tæknilega mestan áhuga á hvernig flæði straumlínustjórnunar getur komið skipulagi á 

þjónustuferlið og myndi kortlagning virðisstrauma þjóna þeim tilgangi. Hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar yrði þá fyrst notuð í endurteknum ferlum og fengi hún svo að breiðast út 

í ferli sem eru síður endurtekin (Liker, 2004).  
 

3.6 Innri markaðssetning í straumlínustjórnun 
 

3.6.1 Innri viðskiptavinir: 
Hugmyndin um að líta á starfsfólk sem innri viðskiptavini hefur verið vel kynnt í 

markaðsfræðunum (Gremler, Bitner og Evans, 1994; Gronroos, 1994; Gummesson, 1987; 

Ishikawa, 1985; Kuei, 1999; Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1991). Ánægja viðskiptavina 

byggist að miklu leiti á ánægju starfsfólks, þ.e. innri viðskiptavina og á það sérstaklega við í 

þjónstufyrirtækjum (Gremler o.fl., 1994). Í straumlínustjórnun er einnig talað um að 
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skipulagsheildir þurfi að þjóna bæði innri og ytri viðskiptavinum (Imai, 1997; Ishikawa, 

1985, 1991; Spear og Bowen, 1999; Suárez-Barraza og Ramis-Pujol, 2010). Starfsemi 

skipulagsheilda er tengd með ferlum þar sem hvert ferli hefur birgja og viðskiptavin. Birginn 

verður þá ferlið sem hefur klárast og viðskiptvinurinn eru þeir sem taka við vörunni, 

þjónustunni og eða upplýsingunum og halda virðisaukningunni áfram í sínu ferli. Flestir sem 

starfa innan skipulagsheilda þurfa að taka tillit til innri viðskiptavina og eru með því 

skuldbundir til að láta ekki af hendi til næsta manns illa unninn hlut eða ónákvæmar 

upplýsingar. Þegar allt starfsfólk starfar eftir þessari forsendu í virðisstraum 

skipulagsheildarinnar er tryggt að ytri viðskiptavinur fái hágæða vöru og/eða þjónustu sem 

mætir hans væntingum og þörfum (Imai, 1997; Spear og Bowen, 1999; Tapping og Shuker, 

2003). 

 Eins og viðskiptavinir toga (e. pull) vöru og/eða þjónustu í gegnum virðisstraum 

skipulagsheildarinnar, er innleiðing straumlínustjórnunar einnig að hugsuð sem tog (e. pull-

based implementation) þar sem starfsfólk þarf að sækjast eftir innleiðingunni. Til að skapa þetta 

tog væri stjórnskipulag sem vinnur stefnumótun upp úr grasrótinni (e. bottom-up) áhrifaríkast 

(Netland o.fl., 2015).  
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4 Aðferð 
 

4.1 Forrannsókn 
Gerð var eigindleg forrannsókn. Tilgangur hennar var að fá innsýn í starfssemi fyrirtækisins, 

hvernig verkferlum við umbótaferlið var háttað, fræðast um boðleiðir og samskiptamáta innan 

fyrirtækisins og einnig til að kynnast viðhorfi stjórnenda til umbótaverkefnisins og hvernig 

stjórnendum finnst það endurspegla menningu fyrirtækisins. Forrannsóknin gaf til kynna að 

grundvöllur væri fyrir rannsókninni og staðfesti að hún væri bæði viðeigandi og mikilvæg. 

Forransóknin gaf dýpri skilning fyrir umfanginu og fengust hugmyndir að spurningum fyrir 

viðhorfskönnun. Haft var samband við framkvæmdastjóra starfsmannasviðs, verkefnastjóra 

Lean Cabin umbótaverkefnisins er sinnir einnig stöðu sérfræðings verslunar og þjónustu um 

borð í Icelandair flotanum og stjórnunarráðgjafa sem þjálfaði og innleiddi þær aðferðir 

straumlínustjórnunar er hentuðu Lean Cabin umbótaverkefninu og stýrði vinnustofu verkefnis 

í upphafi. Viðmælendur voru Svali Björgvinsson, framkvæmdastjóri / SVP Human Resources 

& Strategy, Agla Friðjónsdóttir, Specialist / Onboard Retail & Service og Þórunn María 

Óðinsdóttir, verkefnastjóri á ráðgjafarsviði KPMG. Viðtölin þóttu þörf og voru þau tekin í 

sitthvoru lagi. Tók viðtalið við Svala um 30 mínútur en viðtal við Öglu og Þórunni tóku 60 

mínútur hvort. Viðtöl við Svala og Öglu fóru fram í húsnæði Icelandair í Reykjavík og viðtal 

við Þórunni fór fram í húsnæði KPMG í Borgartúni. Spurningarnar voru opnar og voru 

viðmælendur hvattir til að lýsa aðgerðunum sem tengdust Lean Cabin umbótaverkefninu og 

aðferðunum við innri markaðssetninguna ítarlega. Einnig var leitast eftir að fá þeirra innsýn og 

upplifun á verkefninu og hvernig þeim fyndist innri markaðssetningar hlutinn hafi reynst við 

verkefnið. Allir töldu umfangið allt í heild sinni mikilvægt og voru sammála um að „dropinn 

holar steininn“, að innri markaðssetning væri mikilvæg til að gera Lean Cabin að hluta af 

menningu fyrirtækisins og að það væri í takt við gildi og stefnu Icelandair. 
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4.2 Aðalrannsókn 
 

4.2.1 Þátttakendur 
Þýði rannsóknarinnar voru allir starfandi flugliðar Icelandair, 964 talsins, sem starfað höfðu í 

minnst eitt sumar. Könnunin var opin öllum sem uppfylltu skilyrðin. Voru hundrað og þrír sem 

skiluðu inn svörum. 

 

Mynd 2. Hlutfallsleg skipting þátttakenda eftir kyni. 

Mynd 2 sýnir að stærsti hluti þátttakenda eða 85% voru konur á meðan karlar áttu 15% svara. 

 

 

Eins og mynd 3 sýnir voru þátttakendur á öllum aldursbilum. Rúmur fjórðungur þátttakenda, 

eða 26% voru á aldrinum 26-35 ára og átti slíkt hið sama við um þá sem voru 46-55 ára. 

85%

15%

Kona

Karl

9%

26%

25%

26%

14%

25	ára	eða	yngri

26-35	ára

36-45	ára

46-55	ára

56	ára	eða	eldri

Mynd 3. Hlutfallsleg skipting þátttakenda eftir aldri. 
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Þátttakendur á aldrinum 36-45 ára voru jafnframt einn fjórði af svarendum en 14% þeirra 56 

ára eða eldri og 9% voru á aldrinum 25 ára eða yngri. 

 

Á mynd 4 kemur fram að aðeins 5% þátttakenda höfðu starfað í minna en eitt ár. Þá voru 

20% búin að starfa í eitt til þrjú ár og 11% í fjögur til sex ár. Þátttakendur sem höfðu starfað í 

7-9 ár voru námu 12% en flestir höfðu starfað í tíu til tuttugu ár eða 29%. Auk þess höfðu 

23% verið starfandi í fleiri en 20 ár. 

 

Mynd 5 gefur fram hvaða menntunarstigi þátttakendur höfðu lokið. Áhugavert var að sjá að 

helmingur hafði lokið grunnnámi á háskólastigi og þar að auki höfðu 20% lokið framhaldsnámi 
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11%

12%
29%

23% Minna	en	1	ár

1-3	ár

4-6	ár

7-9	ár

10-20	ár

Fleiri	en	20	ár

1%

23%

6%

50%

20%

Grunnskólastig

Menntaskólastig

Iðnnám

Grunnnám	á	háskólastigi

Framhaldsnám	á	
háskólastigi

Mynd 4. Hlutfallsleg skipting þátttakenda eftir starfsaldri. 

Mynd 5. Hlutfallsleg skipting þátttakenda eftir menntun. 
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á háskólastigi. Þá höfðu 23% þátttakenda lokið menntaskólastigi en 6% höfðu lokið iðnnámi 

og 1% hafði aðeins klárað grunnskólastig.  

 

4.2.2 Mælitæki 
Bæði var notast við rafrænan spurningalista og einnig í útprentuðu formi (sjá viðauka). Í 

upphafi spurningalistans voru einfaldar skilgreiningar á hugtökunum Innri markaðssetning og 

Lean Cabin gerðar greinilegar. Hugmyndasmíði spurningalistans var eftir eldri rannsókn 

Punjaisri og Wilson (2011) um áhrif innri markaðssetningar í hótel iðnaðinum í Thailandi og 

var hann þá útfærður þannig að hann yrði viðeigandi fyrir rannsókn innan Icelandair. 

Forrannsóknin gaf góða mynd af markverðu efni til að kanna og staðfesti jafnframt hugmyndir 

frá bæði eldri rannsóknum og eigin vangaveltum. Var spurningalistinn hannaður til að mæla 

viðhorf flugliða til fyrirtækis síns, viðhorf flugliða til Lean Cabin umbótaverkefnisins og áhrif 

innri markaðssetningar Icelandair á viðhorf flugliða. Samtals voru spurningar níu talsins, þar 

af voru fjórar bakgrunnsspurningar. Í fyrstu voru bakgrunnsspurningarnar fjórar lagðar fyrir 

sem spurðu allar út í einstaklingsbundna þætti, þ.e. kyn og aldur þátttakenda annars vegar og 

hins vegar starfsaldur innan Icelandair og hæsta menntunarstig sem þátttakendur hafa lokið. Þá 

tók við fimmta spurningin en spurði hún þátttakendur um viðhorf með því að koma með 

fullyrðingar og spyrja hversu ósammála eða sammála þátttakendur voru þeim. Notast var við 

Likert kvarða fyrir svarmöguleika frá einum upp í fimm, þar sem 1=mjög ósammála og 5=mjög 

sammála. Í sjöttu spurningu var fullyrt að Icelandair upplýsi flugliða um allar þær breytingar 

sem tengjast Lean Cabin umbótaverkefninu og voru gefnar sex innri markaðssamskiptaleiðir 

sem Icelandair notast við. Átti að merkja við hverja og eina samskiptaleið hversu ósammála 

eða sammála, frá 1=mjög ósammála til 5=mjög sammála, þátttakandi var fullyrðingunni með 

tilliti til samskiptaleiðarinnar. Sjöunda spurning var jafnframt sett upp eins og sjötta spurning 

nema þá var fullyrt að Icelandair gefur flugliðum innblástur til að starfa eftir gildum Icelandair. 

Gefnar voru sömu innri markaðsssamskiptaleiðirnar sex sem Icelandair notast við og í sjöttu 

spurningu og átti þátttakandi að svara hversu ósammála eða sammála hann var fullyrðingunni 

með tilliti til hverrar samskiptaleiðar á kvarðanum 1=mjög ósammála til 5=mjög sammála. Í 

áttundu spurningu var fullyrt að með umbótaverkefninu Lean Cabin styrki Icelandair gildi sín 

þrjú. Þá voru gildin þrjú gefin og áttu þátttakendur að svara hversu ósammála eða sammála, frá 

1=mjög ósammála til 5=mjög sammála, þeir voru fullyrðingunni með tilliti til hvers gildis. Að 

lokum spurði níunda spurning flugliða hversu vel eða illa þeim hefur fundist Lean Cabin 
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umbótaverkefnið ganga. Gátu þátttakendur merkt við fimm valmöguleika frá mjög vel til mjög 

illa.  

 

4.2.3 Framkvæmd 
Viðhorfskönnunin var lögð fyrir á tvenns konar máta til að ná til sem flestra. Hún var lögð fyrir 

þátttakendur bæði á rafrænu formi í gegn um samskiptasíðu flugliða, Visku, og einnig 

persónulega á endurmenntunar námskeiðum sem flugliðar sækja árlega. Gerð var grein fyrir 

könnuninni, bæði efnislega og fyrir hverja hún var. Þá voru þátttakendur einnig upplýstir um 

að svör yrðu ekki rakin til þeirra þar sem könnunin væri nafnlaus og fyllsta trúnaðar yrði gætt. 

Fyrirmælin voru skýr og einföld og voru þátttakendur beðnir um að merkja við þau svör sem 

þeim þótti best eiga við hverju sinni. Könnunin var opin í tvær vikur á rafræna forminu og þar 

bauðst þátttakendum að taka þátt með því að smella á tengil sem var aðgengilegur á 

samskiptasíðunni. Í kring um 20 flugliðar sátu hvert endurmenntunar námskeið í einu og var 

könnunin lögð fyrir á þremur námskeiðum og jafnframt tekin til baka að þátttöku lokinni. Í 

heildina voru 51 þátttakandi sem svaraði könnuninni á námskeiðunum og 52 sem svöruðu 

rafrænt. Að því loknu voru gögn tekin saman og unnið að greiningu niðurstaðna. 

 Í framhaldi af viðhorfskönnuninni voru tekin djúpviðtöl við fjóra flugliða valda af 

handahófi úr hóp þátttakenda til að öðlast dýpri skilning á niðurstöðum viðhorfskönnunar. 

Viðtal við viðmælanda 1 var tekið í gegnum síma en viðtöl við aðra viðmælendur voru tekin í 

húsnæði Icelandair í Hafnarfirði. Hvert djúpviðtal tók um 20 mínútur og fengu þátttakendur að 

njóta fyllsta trúnaðar og koma þar af leiðandi ekki fram undir nafni.  

 

4.2.4 Úrvinnsla 
Greining á gögnunum fór fram og voru niðurstöður unnar í Excel og tölfræðiforritinu SPSS. 

Niðurstöður úr fullyrðingunni Allar upplýsingar til mín frá Icelandair, tengdar Lean Cabin, 

auka stolt mitt gagnvart  umbótaverkefninu voru bornar saman við bakgrunnsbreyturnar 

varðandi aldur flugliða, starfsaldur og menntunarstig sem flugliði hafði lokið. Aðeins var 

aldursbreytan einfölduð við úrvinnslu gagna en voru flugliðar teknir saman í tvo hópa eftir 

hvort þeir voru 35 ára og yngri eða 36 ára og eldri. Það var gert til að nægilegur fjöldi væri í 

hverjum hópi. Einnig voru niðurstöður fullyrðinganna Icelandair upplýsir flugliða um allar 

þær breytingar sem tengjast Lean Cabin umbótaverkefninu, Ég upplifi árangur Lean Cabin 

umbótaverkefnisins sem persónulegan árangur, Ég get með góðu móti unnið eftir breyttum 
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ferlum í kjölfar Lean Cabin umbótaverkefnisins, Ég finn fyrir hvatningu til að koma með 

hugmyndir um hvernig gera megi hlutina betur um borð og Með Lean Cabim umbótaverkefninu 

styrkir Icelandair undirstoð gilda sinna bornar saman við niðurstöður á því hversu sammála 

flugliðar voru því að umtal væri virk samskiptaleið. Fullyrðingin Icelandair upplýsir flugliða 

um allar þær breytingar sem tengjast Lean Cabin umbótaverkefninu var síðan borin saman við 

hversu sammála eða ósammála flugliðar voru því að með umbótaverkefninu styrki Icelandair 

undirstoð gilda sinna. Var þetta prófað með ANOVA prófi í SPSS og tengsl milli breytna 

athuguð við 5% marktektarkröfu. 
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5 Niðurstöður 
 

5.1 Niðurstöður úr eigindlegri forrannsókn 
 

5.1.1 Innri markaðssetning við innleiðingarferlið 
Innleiðing á straumlínustjórnun í Icelandair hófst árið 2009 með það að markmiði að auka 

skilvirkni í rekstrinum. Talið var mikilvægt að stöðugar umbætur yrði partur af menningu 

skipulagsheildarinnar og að því yrði náð með sífelldu markaðsáreiti, að dropinn holi steininn, 

og árangurssögum frekar en með einni stórri markaðsherferð. Icelandair hefur þrjú gildi, „We 

care“, „We think clients“ og „We drive results“. Þar sem markmiðið með innleiðingunni á 

straumlínustjórnun var að auka skilvirkni féll innleiðingin undir hatt gildisins „We drive 

results“. Í innri markaðssamskiptum tengdum straumlínustjórnun talar fyrirtækið um „We drive 

results“ frekar en að nota hugtak straumlínustjórnunar. Fyrirtækið er ekki að leitast eftir að 

innleiða nákvæma aðferðarfræði Toyota en nýta þau verkfæri sem henta og aðlaga eftir þörfum.  

Icelandair lítur að vissu leyti á starfsfólk sitt sem sína innri viðskiptavini og eru jafnt 

og þétt að greina þarfir þeirra. Varðandi innleiðinguna á straumlínustjórnuninni þá þurfti þörfin 

að koma frá starfsfólkinu, það er, straumlínustjórnun var markaðssett innan fyrirtækisins með 

von um að stjórnendur og starfsfólk myndi sækjast eftir innleiðingunni (e. pull strategy) frekar 

en að ýta stjórnunarkerfinu út í allar deildir skipulagsheildarinnar (e. push strategy). 

Markaðshlutun var gerð á starfsfólki til að greina hverja eigi að upplýsa og virkja að hverju 

sinni. Markhópagreiningin var meðal annars unnin útfrá aldri, starfsaldri, stöðu, starfi og 

fjölskylduhag og voru þá ólíkar aðferðir notaðar til að ná til hvers hóps. Helst er markhópum 

skipt niður í fimm hópa: flugmenn, flugliða, starfsmenn í skýli, starfsfólk erlendis og starfsfólk 

á skrifstofum.  

Icelandair hefur notast við umtal sem hluta af kynningu (e. promotion) við 

innleiðinguna á straumlínustjórnun. Valdir voru óformlegir talsmenn í hverri deild sem hitta 

stjórnendur oftar, fá meiri kynningu á straumlínustjórnun og hafa það verkefni fyrir höndum, 

einkum og sér í lagi, að spjalla óformlega um straumlínustjórnun til að hvetja til jákvæðs 

umtals. Stjórnendur eru einnig hvattir til að ræða straumlínustjórnun við aðra starfsmenn og 

segja frá sínum umbótaverkefnum.  

 Innleiðing á straumlínustjórnun um borð í flugvélum Icelandair hófst í byrjun árs 2014 

og hefur verkefnið gengið undir nafninu Lean Cabin umbótaverkefni. Flugliðar eru á ferð og 
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flugi svo erfitt er að ná öllum saman en það skapar ákveðna fjarlægð milli flugliða og 

stjórnenda. Lengi höfðu flugliðar kallað eftir auknu upplýsingaflæði, betra skipulagi og bættu 

starfsumhverfi og töldu stjórnendur að með aðferðum og hugmyndafræði straumlínustjórnunar 

væri hægt að svara réttmætu ákalli flugliða sem og að bæta þjónustu um borð með heildrænum 

hætti. Megináhersla Lean Cabin er að skilja hvað skapar virði fyrir viðskiptavininn, útrýma 

sóun og skapa flæði. Umbótahugmyndir koma frá áhafnarmeðlimum og er gerð krafa um 

þátttöku flugliða. Munur er á þörfum viðskiptavina eftir heimshlutum og farrými og var því 

ákveðið að vinna innleiðingu á almennu farrými Evrópu- og Ameríkuflugs í sitthvoru lagi og 

enda svo á fyrsta farrými í öllum flugum.   

Lean Cabin vinnudagur með hópstjórum og línufreyjum markaði upphaf 

innleiðingarinnar. Línufreyjur eru flugliðar úr hóp fyrstu freyja (e. Senior Cabin Crew 

Member) sem hljóta frekari kennslu og þjálfun í straumlínustjórnun, sjá um gæðaeftirlit ásamt 

því að breiða út boðskap straumlínustjórnunar innan áhafna með óformlegum hætti. Skipaður 

var umbótahópur sem samanstóð af breiðum hópi flugliða en þau hittust á kaizen vinnustofu. Í 

framhaldi voru farin reynsluflug innan Evrópu, þar sem hugmyndir voru unnar jafn óðum um 

borð. Var leikurinn svo endurtekinn í Ameríkuflugum nokkru síðar. Í reynsluflugin fóru 

verkefnastjórar umbótaverkefnisins til að fá upplýsingar frá áhöfninni sjálfri á vettvangi, 

gemba. Fylgst var með flugliðunum starfa, flöskuhálsar greindir og sáu verkefnastjórarnir 

vandamálin með eigin augum. Önnur vinnustofa var haldin með 10 flugliðum þar sem 

þjónustuferlið var teiknað upp og aragrúi af umbótahugmyndum settar fram. Hugmyndirnar 

voru í kjölfarið flokkaðar og útfærðar þannig að í lokin stóðu eftir um 40 umbótaverkefni. Út 

frá þeim voru svo skráð framtíðarferli. Samþykki var fengið fyrir öllum umbótaverkefnunum 

og voru þau prófuð og svo innleidd um borð, eitt í einu. Í lok árs 2014 var farið í fleiri 

reynsluflug þar sem staðan var tekin á umbótaverkefnunum og árangur mældur. Yfir 70 

starfsmenn tóku þátt í innleiðingunni, áhafnir í reynsluflugum og vinnustofum, hópstjórar, 

línufreyjur og starfsfólk flugþjónustudeildar, IGS Frílagers og eldhúss. 

Flugliðar sem ekki komu að innleiðingunni með beinum hætti fylgdu breytingunum um 

borð en aldrei voru þær kynntar sem partur af straumlínustjórnun. Það var ekki fyrr en 

framúrskarandi árangur breytinganna var augljós að hann var notaður sem innra markaðsefni 

til að kynna stjórnunarkerfið og hugmyndafræðina fyrir starfsfólki.  

Straumlínustjórnun hefur verið kynnt með margvíslegum hætti innan 

skipulagsheildarinnar. Valdir starfsmenn fara árlega á ráðstefnu um straumlínustjórnun og 

reglulega er farið á námskeið, framkvæmdastjórn ræðir straumlínustjórnun einu sinni í mánuði 
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útfrá verkefnastjórnun, kynningar og námskeið eru haldin fyrir starfsfólk og stjórnendur, 

kynningarefni er sett á innranet fyrirtækisins, MyWork og í formi „bulletin“ á MyComply  en 

þar eru upplýsingarnar skyldulesning og í vikulegum upplýsinga tölvupóstum sem kallaðir eru 

Snapp vikunnar, er tekið fyrir eitt umbótaverkefni straumlínustjórnunar. Umræðunni er stöðugt 

haldið á lofti og er hverskonar neikvæðni í garð straumlínustjórnunar svarað og skoðanir 

byggðar á misskilningi leiðréttar um hæl. Dæmi um þetta er að ef flugliðar verða varir við 

neikvætt umtal eru þeir hvattir til að spyrja nánar út í ástæður á bak við umtalið til að komast 

að rót vandans og snúa umtalinu upp í umbótaverkefni. 

Allar Lean Cabin kynningar eru hressar og skemmtilegar og eru gjarnan uppbrot inni á 

öðrum námskeiðum. Til að fyrirbyggja sóun sem felst í óþarfa samskiptum eru öll innri 

markaðssamskipti um umbótaverkefnið hnitmiðuð og vönduð.  

Áhugi starfsfólks hefur vaxið með aukinni þekkingu á straumlínustjórnun og fara þau í 

síauknum mæli í frekara nám í straumlínustjórnun. 

5.1.2 Árangur og mælingar stjórnenda 
Ávinningur af innleiðingu straumlínustjórnunar um borð í flugvélum Icelandair hefur verið 

gríðarlegur fyrir alla aðila. Tímasparnaður í heildarþjónustuferli um borð er rúmlega 40 

mínútur. Farþeginn fær nú hraðari og skilvirkari þjónustu og fyrstu samskipti eiga sér stað fyrr 

en áður. Vöruúrvalið er einfaldara, áhafnir þurfa minni tíma í undirbúning á þjónustu, hlaupum 

inn í eldhús hafa fækkað og minni tími fer í að leita að vörum. Birgjar hafa nú sjónrænar og 

skýrar leiðbeiningar um hvernig hleðslu á varningi skal háttað í vélarnar og eru flugvélarnar í 

Evrópuflugum nú 80 kg léttari.  

Ánægja viðskiptavina og starfsfólks er reglulega mæld og hefur ávallt nánast sama 

niðurstaða komið úr mælingum starfsfólks og viðskiptavina. Með því er leitast við að greina 

sérstaklega þarfir starfsfólks þar sem ánægja þeirra virðist hafa bein áhrif á ánægju 

viðskiptavina. Haldið er utan um hrós og ábendingar og þeim er skilað til allra flugliða í 

vikulegum upplýsinga tölvupósti. Hafa þá margir reglulegir viðskiptavinir tekið eftir 

breytingunum við innleiðingu Lean Cabin umbótaverkefnisins og hrósað starfsfólki fyrir bætta 

þjónustu. Stjórnendur sjá stöðuga aukningu í umbótahugmyndum frá flugliðum og greinist það 

best í skýrslu sem skilað er eftir hvert flug. Áður fyrr var mikið um kvartanir í þessum skýrslum 

en eftir innleiðingu á Lean Cabin er skýrslan frekar notuð sem vettvangur fyrir 

umbótahugmyndir. 
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Viðhorfskönnun var lögð fyrir flugliða eftir fyrsta árið í innleiðingunni. Niðurstöður 

hennar sýndu að flugliðar voru almennt ánægðir með breytingarnar sem fylgdu Lean Cabin 

umbótaverkefninu en 88% flugliða sögðust ánægðir með breytingarnar og aðeins 4% voru 

óánægðir. Voru þá 7%  flugliða sem töldu sig hvorki né vera ánægðir eða óánægðir eða þeir 

þekktu ekki verkefnið. Lean Cabin skilaði betra starfsumhverfi að mati 85% flugliða en 12% 

voru ekki sammála. Langflestir flugliðar, eða 94% þeirra vildu sjá áframhaldandi 

verkefnavinnu í anda Lean Cabin umbótaverkefnisins (Agla Friðjónsdóttir og Þórdís Anna 

Oddsdótir, 2014).  

 

5.1.3 Niðurstöður úr viðtölum við flugliða 

Viðtöl sem tekin voru við fjóra flugliða í kjölfar viðhorfskönnuninnar leiddi í ljós að þeir 

viðmælendur sem töldu sig finna fyrir auknu stolti gagnvart Lean Cabin umbótaverkefninu við 

að öðlast meiri upplýsingar um verkefnið frá Icelandair töldu stoltið aukast meðal annars vegna 

meiri skilnings á ávinningi verkefnisins (Viðmælandi  1, 3 og 4, 2016), hverju verkefnið skilar 

til baka í formi sparnaðar, skilvirkni (Viðmælandi 1 og 3, 2016) og jákvæðs orðspors 

fyrirtækisins (Viðmælandi 1). Þá fólst persónuleg upplifun þeirra á árangri Lean Cabin 

umbótaverkefnisins í ánægju á að sjá glaðari viðskiptavini, þeim fannst gaman að geta veitt 

betri þjónustu, stytta biðtíma farþega og vita hvað þeir gátu gert fyrir viðskiptavininn 

(Viðmælandi 1, 2, 3 og 4, 2016). Þegar viðskiptavinurinn var glaður með þjónustuna veitti það 

viðmælendunum gleði sem auðveldaði vinnudaginn og gátu þeir tekið jákvæðara viðhorf með 

sér heim í lok dags (Viðmælandi 1, 2016). Með auknu upplýsingaflæði varðandi breytingar í 

kjölfar Lean Cabin töldu viðmælendur sig vera öruggari með sig varðandi starfshætti og vita 

hvers væri ætlast til af þeim (Viðmælandi 1, 2, 3 og 4, 2016). Þar með finndu þeir fyrir 

skuldbindingu til að skila af sér því sem ætlast var til af þeim (Viðmælandi 1 og 2, 2016). 

Viðmælendur voru almennt ánægðir með breytingarnar í kjölfar verkefnisins og töldu sig 

jafnvel færari til að starfa en áður þar sem svo mikið væri lagt í sjónrænt skipulag (Viðmælandi 

1, 2, 3 og 4, 2016). Töldu þeir þá upp þætti eins og skipulag í vögnum (e. trolley), skápum og 

skúffum þar sem merkingar væru utan á þeim öllum með skýrum lýsingum á hvaða hlutir, 

drykkir og matur ætti heima hvar og hversu mikið magn.  Einnig minntust þeir á skúffubotnana 

í vögnunum þar sem ljósmynd af áætluðu innihaldi skúffunnar fyllir skúffubotnin (Viðmælandi 

2 og 3). Töldu viðmælendur þessar breytingar eyða tímasóun og óþarfa hreyfingum 

(Viðmælandi 1).  



 32 

Viðmælendur voru bæði sammála því að vilja starfa út starfsferilinn sinn hjá Icelandair 

(Viðmælandi 1, 2, 2016) og ósammála (Viðmælandi 3 og 4, 2016). En töldu þeir sig allir mjög 

ánægða í starfinu sínu og röktu það til menningar fyrirtækisins og töluðu um heildarmyndina 

frekar en starfið sjálft. Voru viðmælendur almennt ánægðir með starfssemi fyrirtækisins og 

framkomu starfsmanna.  

Leitast var eftir hvort viðmælendur væru mikið varir við umtal. Þeir töldu sig taka eftir 

umtali um verkefnið og var það á báða bóga hvort umtalið reyndist neikvætt eða jákvætt. 

Áberandi var að neikvæða umtalið barst frekar frá þeim sem starfað höfðu lengi hjá fyrirtækinu 

og fólst slíkt umtal meðal annars í vandkvæðum í garð breytinga (Viðmælandi 1, 2016). Voru 

ýmsir óánægðir með að breyta af vananum og fannst nýtt skipulag auka tímasóun. Þegar spurt 

var frekar út í það mátti heyra að neikvæða umtalið minnkaði samt með tímanum þegar meiri 

reynsla var komin á nýju hættina (Viðmælandi 1, 2016). Jafnvel voru margir ánægðari með 

útkomuna þegar upp var staðið. Annars voru viðmælendur einnig varir við jákvætt umtal og 

berast gjarnan reynslusögur af jákvæðum afleiðingum í kjölfar Lean Cabin milli starfsamanna. 

Viðmælendum fannst öllum Lean Cabin umbótaverkefnið vera í takt við gildi Icelandair 

þar sem ávinningur verkefnisins skilar sér til starfsmanna, viðskiptavina og fyrirtækisins í 

heild. Töldu allir viðmælendur verkefnið ganga frekar vel (Viðmælandi 4, 2016) eða mjög vel 

(Viðmælandi 1, 2 og 3, 2016). 

 

5.2 Niðurstöður úr megindlegri rannsókn 
 

5.2.1 Tekst Icelandair, með innri markaðssetningu, að upplýsa flugliða um allar þær 

breytingar sem fylgja Lean Cabin umbótaverkefninu? 
Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningunni: Tekst Icelandair, með innri 

markaðssetningu, að upplýsa flugliða um allar þær breytingar sem fylgja Lean Cabin 

umbótaverkefninu? Icelandair upplýsir flugliða um allar þær breytingar sem verða í kjölfar 

Lean Cabin umbótaverkefnisins, með tilliti til mismunandi boðleiða. Hundrað og þrír 

þátttakendur svöruðu spurningunni. 
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Mynd 6. Icelandair upplýsir flugliða um allar þær breytingar sem tengjast Lean Cabin 
umbótaverkefninu. Meðalútkoma á Likert kvarða frá 1=mjög ósammála til 5=mjög sammála. 

Mynd 6 sýnir að flugliðar voru frekar sammála eða mjög sammála því að bulletin á MyComply 

þykir mikið notuð leið til að koma upplýsingum varðandi Lean Cabin umbótaverkefnið til skila. 

Þar að auki voru flugliðar frekar sammála því að tölvupóstur og námskeið væru nýttar leiðir. 

Flugliðar voru jafnan hvorki ósammála né sammála eða frekar sammála því að tilkynningar á 

MyWork væru notaðar til að koma upplýsingum til skila. Jafnframt voru flugliðar hvorki 

ósammála né sammála að umtal eða briefing væru skilvirkar leiðir til að koma upplýsingum 

varðandi Lean Cabin umbótaverkefnið áleiðis en briefing er stöðufundur áhafnar, þ.e. 

flugstjóra og flugliða, sem fram fer eftir hvert flug. 

 

Mynd 7. Icelandair upplýsir flugliða um allar þær breytingar sem tengjast Lean Cabin 
umbótaverkefninu. Hlutfallsleg sundurliðun á viðhorfi flugliða. 
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Mynd 7 sýnir sundurliðun á hvernig viðhorf flugliða er í garð fullyrðingarinnar: Icelandair 

upplýsir flugliða um allar þær breytingar sem verða í kjölfar Lean Cabin umbótaverkefnisins 

eftir hlutföllum. Kemur þar fram 85% eru sammála því að bulletin á MyComply þykir mest 

nýtta leiðin til að koma upplýsingum til skila og voru þar af 54% mjög sammála. Námskeið 

voru einnig viðurkennd sem virkar boðleiðir innan Icelandair en 70% voru sammála, þar sem 

30% voru mjög sammála en þó var tæplega einn fimmti sem var hvorki ósammála né sammála 

og 12% voru ósammála. Þá voru 31% þátttakenda mjög sammála því að Icelandair noti 

tölvupóst til að koma upplýsingum á framfæri og 38% frekar sammála. Það voru 11% sem voru 

ósammála þeirri fullyrðingu en einn fimmti var hvorki sammála né ósammála. Flestir 

þáttakendur voru hvorki né ósammála eða sammála því að umtal væri leið sem Icelandair notar 

við til að koma upplýsingum áleiðis eða 36% en þó voru 29% sem voru frekar sammála þeirri 

leið og 10% mjög sammála. Einnig voru 26% þátttakenda sem voru ósammála. Síst þótti 

briefing stöðufundir vera leið Icelandair til að upplýsa en nánast helmingur eða 40% voru 

hvorki né ósammála eða sammála, 28% voru ósammála og þriðjungur voru frekar sammála eða 

mjög sammála. 

5.2.2 Hefur innri markaðssetning áhrif á viðhorf flugliða til Lean Cabin 
umbótaverkefnisins? 

 

Mynd 8. Icelandair veitir flugliðum innblástur til að starfa eftir gildum fyrirtækisins. 
Meðalútkoma á Likert kvarða frá 1=mjög ósammála til 5=mjög sammála. 

Ofangreind mynd 8 sýnir svör þátttakenda við fullyrðingunni: Icelandair veitir innblástur til 

að starfa eftir gildum fyrirtækisins með tilliti til þeirra boðleiða sem fyrirtækið styðst við. 

Bulletin á MyComply sú leið sem þátttakendur voru flestir frekar sammála eða mjög sammála. 

Tölvupóstur var einnig boðleið sem þátttakendur voru frekar sammála að væri notuð. Þá voru 
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þátttakendur almennt frekar sammála því að í briefing nái Icelandair að veita þeim innblástur 

til að starfa eftir gildum fyrirtækisins og þar á eftir kemur umtal og tilkynningar á MyWork. 

Þátttakendur voru síst sammála því að Icelandair veiti þeim innblástur með námskeiðum.  

 

 

Mynd 9. Icelandair veitir flugliðum innblástur til að starfa eftir gildum fyrirtækisins. 
Hlutfallsleg sundurliðun. 

Mynd 9 sýnir nú hlutfallslega skiptingu á viðhorfi flugliða til fullyrðingarinnar: Icelandair 

veitir innblástur til að starfa eftir gildum Icelandair. Þá er hún einnig með sundurliðun fyrir 

nákvæmari lýsingu. Lang flestir eða 50% voru frekar sammála því að tölvupóstur væri virk leið 

til að veita þeim innblástur, ennfremur voru 28% mjög sammála. Þeir sem hvorki voru sammála 

né ósammála voru 16% en 6% svarenda voru ósammála því að tölvupóstur veitti þeim 

innblástur. Nánast allir, eða 83% voru sammála því að bulletin á MyComply væru að veita 

þeim innblástur, 42% voru mjög sammála. Þá voru 15% hvorki sammála né ósammála og 3% 

voru frekar ósammála því að fá innblástur frá bulletin. Athyglisvert var að sjá að 63% svarenda 

voru sammála um að með umtali fái þau innblástur til að starfa eftir gildum Icelandair. Þó voru 

26% sem hvorki töldu sig vera sammála né ósammála og 15% töldu sig ósammála 

fullyrðingunni. Þegar kom að briefing voru 7% svarenda ósammála, 22% voru hvorki né en 

71% svarenda voru sammála, þar af 35% mjög sammála því að briefing veitti þeim innblástur. 

Þá voru 18% ósammála því að námskeið veittu þeim innblástur til að starfa eftir gildunum og 

27% hvorki ósammála né sammála. Þeir sem voru frekar sammála því að námskeið veittu 

innblástur voru 35% og 20% voru mjög sammála. Tilkynningar á MyWork voru sagðar veita 

innblástur af 61% þátttakenda, 27% voru hvorki sammála þeirri fullyrðingu né ósammála en 

12% voru ósammála. 
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5.2.2.1 Allar upplýsingar til mín frá Icelandair, tengdar Lean Cabin, auka stolt mitt gagnvart 
umbótaverkefninu. 

Flugliðar voru beðnir um að svara hversu ósammála eða sammála þeir voru því að allar 

upplýsingar til þeirra frá Icelandair, tengdar Lean Cabin umbótaverkefninu, yki stolt þeirra 

gagnvart verkefninu. Hundrað og þrír svöruðu spurningunni. 

 

Mynd 10. Upplýsingar frá Icelandair, tengar Lean Cabin umbótaverkefninu, auka stolt flugliða 
gagnvart verkefninu. Hlutfallslegur samanburður á viðhorfi flugliða. 

Niðurstöður á mynd 10 sýna að meirihluti taldi sig vera sammála eða 60%. Fjórðungur taldi 

sig vera mjög sammála fullyrðingunni en rúmlega þriðjungur frekar sammála og svipaður hluti 

taldi sig vera hvorki né fyllast stolti eða ekki. Þá var mikill minnihluti frekar ósammála og 

einungis 1% var mjög ósammála. 

 

Samanburður á aldri, starfsaldri og menntun flugliða 

Persónulegar bakgrunnbreytur: aldur, starfsaldur og menntun flugliða voru bornar saman við 

það hversu ósammála eða sammála flugliðarnir voru fullyrðingunni að allar upplýsingar auki 

stolt þeirra. Hóparnir eldri en 65 ára og 56-65 ára voru sameinaðir þar sem aðeins einn 

flugliði var eldri en 65 ára. 
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Prófun á tilgátu 1 

 

Mynd 11. Allar upplýsingar varðandi Lean Cabin auka stolt flugliða gagnvart verkefninu. 
Hlutfallslegur samanburður á viðhorfi flugliða eftir aldri. 

Mynd 11 sýnir hlutfallslegan samanburð eftir aldri á því hversu ósammála eða sammála 

flugliðar voru fullyrðingunni að allar upplýsingar til þeirra frá Icelandair, tengdar Lean Cabin, 

auki stolt þeirra gagnvart verkefninu. Hópunum var skipt niður í tvo hópa til að einfalda 

niðurstöður; 35 ára og yngri eða 36 ára og eldri. Mikill meirihluti eða 72% þeirra sem voru 35 

ára og yngri voru sammála, þar af 39% mjög sammála. Þá var tæplega þriðjungur hvorki né 

sammála eða ósammála. Í hóp 36 ára og eldri var aðeins rúmlega helmingur sammála 

fullyrðingunni og þar af 18% mjög sammála. Þeir sem hvorki voru sammála né ósammála námu 

37% og 8% voru ósammála. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að það voru tengsl á milli aldurs flugliða og viðhorfs þeirra 

með tilliti til stolts til Lean Cabin umbótaverkefnisins. F(1,101) = 5,835; p=0,008, p<0,05. 
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Prófun á tilgátu 2 

 

Mynd 12. Allar upplýsingar varðandi Lean Cabin auka stolt flugliða gagnvart verkefninu. 
Hlutfallslegur samanburður á viðhorfi flugliða eftir starfsaldri. 

Mynd 12 sýnir hlutfallslegan samanburð eftir starfsaldri á því hversu ósammála eða sammála 

þeir eru fullyrðingunni að allar upplýsingar til þeirra frá Icelandair, tengdar Lean Cabin, auki 

stolt þeirra gagnvart verkefninu. Þeir sem höfðu starfað í minna en eitt ár voru mest megnis 

sammála eða 60% meðan 40% voru hvorki né sammála eða ósammála. Þriðjungur þeirra sem 

höfðu starfað í eitt til þrjú ár voru hvorki sammála né ósammála meðan annar þriðjungur var 

frekar sammála og þriðji þriðjungurinn mjög sammála. Þá voru 36% svarenda sem starfað 

höfðu í fjögur til sex ár mjög sammála, 27% þeirra voru frekar sammála og 36% voru hvorki 

sammála né ósammála. Af þeim sem voru búnir að starfa í sjö til níu ár voru 8% ósammála 

fullyrðingunni. Voru 33% af þeim hvorki ósammála né sammála en 25% frekar sammála og 

33% mjög sammála því auknar upplýsingar auki stolt. Helmingur svarenda sem starfað höfðu 

í tíu til tuttugu ár voru sammála fullyrðingunni en 6% voru ósammála. Af þeim sem höfðu 

starfað í fleiri en tuttugu ár voru 67% sammála því að finna fyrir auknu stolti með auknum 

upplýsingum en þó voru 21% hvorki né og 13% voru ósammála því. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að ekki voru tengsl á milli starfsaldurs flugliða og viðhorfs 

þeirra með tilliti til stolts til Lean Cabin umbótaverkefnisins. F(5,97) = 0,800; p=0,45, p > 0,05. 
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Prófun á tilgátu 3 

 

 

Mynd 13. Allar upplýsingar varðandi Lean Cabin auka stolt flugliða gagnvart verkefninu. 
Hlutfallslegur samanburður á viðhorfi flugliða eftir menntunarstigi sem flugliði hefur lokið. 

Ofangreind mynd 13 sýnir samanburð á viðhorfi flugliða eftir því hvaða menntunarstigi þeir 

hafa lokið. Þar sem aðeins einn hafði lokið grunnskólastigi var hlutfall sá hins sama 100% í 

þeim hópi, en hann var mjög sammála því að allar upplýsingar auki stolt. Þeir sem höfðu lokið 

menntaskólastigi voru að einhverju leiti ósammála eða 13% þeirra og 38% voru hvorki 

sammála né ósammála. Þá voru 50% þeirra sammála fullyrðingunni. Helmingur flugliða sem 

luku iðnnámi voru hvorki sammála né ósammála en 33% þeirra voru frekar sammála og 17% 

mjög sammála. Af þeim sem kláruðu grunnnám á háskólastigi voru 68% þeirra sammála 

fullyrðingunni og 27% voru hvorki sammála né ósammála. Þar að auki voru 4% ósammála. Að 

lokum var rúmur helmingur af þeim sem höfðu klárað framhaldsnám á háskólastigi eða 53% 

sammála því að upplýsingar auki stolt þeirra á verkefninu en 5% voru aftur á móti mjög 

ósammála og 43% voru hvorki ósammála né sammála. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að ekki voru tengsl á milli menntunar flugliða og viðhorfs 

þeirra með tilliti til stolts til Lean Cabin umbótaverkefnisins. F(4,98) = 0,792; p=0,442; p>0,05. 
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5.2.2.2 Hversu vel eða illa finnst þér verkefnið hafa gengið? 

 

Mynd 14. Hlutfallslegur samanburður á niðursstöðum þegar spurt var hversu vel eða illa 
flugliðar töldu verkefnið hafa gengið. 

Ofangreind mynd 14 lýsir niðurstöðum við spurningunni hversu vel eða illa þátttakendur töldu 

verkefnið hafa gengið. Af hundrað og þremur sem svöruðu voru 40% sem töldu verkefnið hafa 

gengið mjög vel og 47% töldu verkefnið hafa gengið fremur vel. Aðeins 14% þátttakenda töldu 

verkefnið hvorki ganga vel né illa og enginn taldi verkefnið ganga illa. 

 
5.2.2.3 Allar upplýsingar varðandi Lean Cabin umbótaverkefnið auka skuldbindingu mína 

gagnvart verkefninu. 

 

Mynd 15. Hlutfallslegur samanburður á viðhorfi flugliða við þeirri fullyrðingu að allar 
upplýsingar varðandi Lean Cabin umbótaverkefnið auki skuldbindingu þeirra gagnvart 
verkefninu. 
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Mynd 15 sýnir niðurstöður við fullyrðingunni að allar upplýsingar varðandi Lean Cabin 

umbótaverkefnið auki skuldbindingu þeirra gagnvart verkefninu. Aðeins 2% þátttakenda af 

hundrað og þremur voru ósammála fullyrðingunni. Þá voru 20% sem hvorki voru sammála né 

ósammála en 77% þátttakenda voru sammála því að upplýsingar auki skuldbindingu þar sem 

27% voru mjög sammála. 

5.2.2.4 Ég sækist eftir að starfa út starfsferilinn minn hjá Icelandair 

 

Mynd 16. Hlutfallslegur samanburður á viðhorfi flugliða við þeirri fullyrðingu að þeir sækist 
eftir að starfa hjá Icelandair út starfsferilinn sinn. 

Spurt var hvort þátttakendur sóttust eftir að starfa út starfsferilinn sinn hjá Icelandair. Sýnir 

mynd 16 niðurstöður þeirrar spurningar. Af hundrað og þremur voru aðeins 8% sem töldu sig 

ósammála því að ætla að starfa út starfsferilinn sinn hjá Icelandair. Rúmlega þriðjungur var 

frekar sammála því að ætla að starfa út starfsferilinn og 37% voru mjög sammála. Þá voru 21% 

sem hvorki voru sammála né ósammála. 
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5.2.3 Er umtal áhrifarík leið til innri markaðssetningar? 
5.2.3.1 Icelandair upplýsir flugliða um allar þær breytingar sem tengjast Lean Cabin 

umbótaverkefninu með umtali 

 

Mynd 17. Hlutfallslegur samanburður á viðhorfi flugliða við þeirri fullyrðingu að Icelandair 
upplýsi þá um breytingar sem tengjast Lean Cabin með umtali. 

Mynd 17 sýnir hlutfallslegan samanburð á viðhorfi flugliða við fullyrðingunni að Icelandair 

upplýsi þá um allar þær breytingar sem tengjast Lean Cabin með umtali. Aðeins 10% voru 

mjög sammála fullyrðingunni og 29% voru frekar sammála. Þá voru 15% mjög ósammála og 

11% frekar ósammála. Þeir námu 36% sem hvorki voru sammála né ósammála. 
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Prófun á tilgátu 4 

 

Mynd 18. Meðalútkoma á Likert skala frá 1-5 þar sem 1=mjög ósammála og 5=mjög sammála. 
Samanburður á hve varir flugliðar eru við umtal um Lean Cabin eftir hve sammála þeir eru 
því að Icelandair veiti þeim allar upplýsingar. 

Mynd 18 lýsir samanburði á hversu vel flugliðar taka eftir umtali miðað við hversu sammála 

þeir eru því að Icelandair veiti þeim allar upplýsingar. Sýna niðurstöður að þeir sem eru mjög 

sammála því að Icelandair veiti þeim allar upplýsingar taka betur eftir umtali heldur en þeir 

sem ekki telja sig fá allar upplýsingar þar sem meðalútkoma er aðeins einn eða mjög ósammála 

því að notast sé við umtal. Hjá þeim sem eru mjög sammála því að fá allar upplýsingar er 

meðalútkoma á umtali 4,5 og 3,4 hjá þeim sem eru frekar sammála því að Iceclandair veiti 

þeim allar upplýsingar. Þeir sem hvorki voru sammála því né ósammála að Icelandair veiti 

þeim upplýsingar fengu meðalútkomuna 2,4 á hversu sammála þeir eru að notast sé við umtal. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að það voru tengsl á milli þess hve sammála flugliðar eru 

því að Icelandair veiti þeim allar upplýsingar varðandi Lean Cabin umbótaverkefnið og hve 

varir þeir eru við umtal. F(20,82) = 4,533; p=0,000; p<0,05. 
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Prófun á tilgátu 5 

 

Mynd 19. Meðalútkoma á Likert skala frá 1-5 þar sem 1=mjög ósammála og 5=mjög sammála. 
Samanburður á hversu sammála flugliðar eru því að þeir upplifi árangur Lean Cabin 
umbótaverkefnisins sem persónulegan árangur eftir hve varir þeir eru við umtal. 

Mynd 19 sýnir samanburð á svörum þátttakenda varðandi hversu sammála þeir eru því að þeir 

upplifi árangur Lean Cabin umbótaverkefnisins sem persónulegan árangur eftir hversu varir 

þeir eru við umtal. Niðurstöður sýna að þeir sem verða síður varir við umtal voru almennt 

hvorki sammála né ósammála því að þeir upplifi árangur Lean Cabin sem persónulegan árangur 

en meðalútkoma á Likert kvarðanum var þrír af fimm mögulegum, þar sem einn er mjög 

ósammala og fimm er mjög sammála. Þeir sem hvorki voru sammála né ósammála því að umtal 

sé virk leið til að koma áfram upplýsingum gáfu að meðaltali 3,4 á Likert kvarðanum en þeir 

sem voru frekar varir við umtal voru frekar sammála því að umtal væri notað til að upplýsa en 

var meðalútkoma svara þeirra 3,8 á Likert kvarðanum. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að það voru tengsl á milli þess hve varir flugliðar 

eru við umtal og hversu sammála þeir eru þeirri fullyrðingu að þeir upplifi árangur Lean Cabin 

umbótaverkefnisins sem persónulegan árangur. F(4,98) = 4,062; p=0,004; p<0,05. 
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Prófun á tilgátu 6 

 

Mynd 20.  Meðalútkoma á Likert skala frá 1-5 þar sem 1=mjög ósammála og 5=mjög 
sammála. Samanburður á hversu sammála flugliðar eru því að þeir geti unnið eftir breyttum 
ferlum í kjölfar Lean Cabin umbótaverkefnisins eftir hve varir þeir eru við umtal. 

Mynd 20 sýnir niðurstöður á því hversu sammála flugliðar eru fullyrðingunni að þeir geti unnið 

eftir breyttum ferlum í kjölfar Lean Cabin umbótaverkefnisins eftir því hve varir þeir eru við 

umtal. Allir þátttakendur töldu sig færa til að starfa eftir breyttum ferlum. Þeir sem töldu sig 

síður taka eftir umtali voru að meðaltali með úkomuna fjóra af fimm á Likert kvarða. 

Þátttakendur sem voru hvorki sammála eða ósammála því að umtal væri notað voru með að 

meðaltali 4,2 en þeir sem frekar varir voru við umtal voru mest sammála því að þeir gætu unnið 

eftir breyttum ferlum í kjölfar Lean Cabin umbótaverkefnisins með 4,7 í meðaltal stiga á Likert 

kvarða. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að það voru tengsl á milli þess hve varir flugliðar 

eru við umtal og hversu sammála þeir eru þeirri fullyrðingu að þeir geti með góðu móti unnið 

eftir breyttum ferlum í kjölfar Lean Cabin umbótaverkefnisins. F(4,98) = 2,021; p=0,004; 

p<0,05. 
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Prófun á tilgátu 7  

 

Mynd 21. Meðalútkoma á Likert skala frá 1-5 þar sem 1=mjög ósammála og 5=mjög sammála. 
Samanburður á hversu sammála flugliðar eru því að þeir finni fyrir hvatningu eftir hve varir 
þeir eru við umtal. 

Mynd 21 sýnir samanburð þátttakenda á svörum þeirra við hversu sammála þeir eru að þeir 

finni fyrir hvatningu til að koma með hugmyndir til breytinga sjálfir. Voru þeir flokkaðir eftir 

hversu varir þeir voru við umtal. Þeir sem síður voru varir við umtal voru almennt hvorki 

sammála né ósammála því að þeir fyndu fyrir hvatningu en meðalútkoman var 3,2 á Likert 

kvarðanum. Þeir sem hvorki töldu sig sammála né ósammála því að umtal væri virk aðferð 

voru þó frekar sammála því að þeir fyndu fyrir hvatningu og var meðalútkoma þeirra 4,1 á 

Likert kvarðanum. Þá voru þátttakendur sem tölvu sig vera frekar vara við  umtal með 

meðalútkomuna 4,5 af fimm mögulegum við fullyrðingunni að þeir fyndu fyrir hvatningu til 

að koma með hugmyndir sjálfir. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að tengsl voru á milli þess hve varir flugliðar eru 

við umtal og hversu sammála þeir eru þeirri fullyrðingu að þeir finni fyrir hvatningu til að koma 

með hugmyndir um hvernig gera megi hlutina betur um borð. F(4,98) = 6,057; p=0,000; 

p<0,05. 
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5.2.4 Tekst Icelandair, með innri markaðssetningu, að sannfæra flugliða um að með 

Lean Cabin umbótaverkefninu séu þeir jafnframt að efla undirstöðu gilda 

Icelandair? 

 

Mynd 22. Niðurstöður þegar spurt var hversu ósammála eða sammála flugliðar voru því að 
með Lean Cabin umbótaverkefninu styrki Icelandair undirstöðu gilda sinna. 

Mynd 22 er lýsing á niðurstöðum þátttakenda á svörum við fullyrðingunni að með Lean Cabin 

umbótaverkefninu styrki Icelandair undirstöðu gilda sinna. Í flestum tilfella voru svarendur 

sem voru hundrað og þrír talsins frekar eða mjög sammála fullyrðingunni. Þriðjungur var mjög 

sammála því að verkefnið styrki We drive results gildið og 49% voru fekar sammála því. 

Aðeins 4% voru frekar ósammála fullyrðingunni en 15% voru hvorki sammála né ósammála. 

Þá var einnig rúmur þriðjungur mjög sammála því að Lean Cabin umbótaverkefnið styrki We 

think customer gildið en 43% voru frekar sammála og 17% voru hvorki sammála né ósammála. 

Það voru þó 6% sem voru ósammála. Í lok voru einnig 6% ósammála því að verkefnið styrki 

We care gildið en 17% voru hvorki sammála né ósammála og 77% voru sammála þar sem 32% 

voru mjög sammála. 
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Prófun á tilgátu 8 

 

Mynd 23. Meðalútkoma á Likert skala frá 1-5 þar sem 1=mjög ósammála og 5=mjög sammála. 
Samanburður á hversu sammála flugliðar eru því að Icelandair styrki undirstoð gilda sinna 
eftir hversu sammála þeir eru því að Icelandair upplýsi þá um Lean Cabin umbótaverkefnið. 

Mynd 24 sýnir að þeir sem voru frekar sammála því að Icelandair veiti þeim upplýsingar voru 

almennt frekar sammála því að verkefnið styrki undirstoðir gildanna en We drive results var 

með 4,2 stig að meðaltali, We think customer var að meðaltali með 4,3 stig og We care var með 

4,2 stig að meðaltali af fimm mögulegum. Af þeim sem hvorki né voru sammála eða ósammála 

því að Icelandair veiti þeim upplýsingar voru flest allir frekar sammála því að Lean Cabin 

umbótaverkefnið styrki undirstoð gildanna. Þá var We drive results með 3,9 stig að meðaltali,  

We think customer var með 3,8 stig af fimm að meðaltali og We care fékk einnig að meðaltali 

3,8 stig af fimm mögulegum. Þeir sem síður voru sammála því að Icelandair veiti þeim 

upplýsingar voru yfirleitt hvorki sammála né ósammála því að verkefnið styrki undirstoð 

gildanna. We drive results fékk þá að meðaltali 3,4 stig af fimm, We think customer var aðeins 

með 2,8 stig að meðaltali og We care var að meðaltali með 3,2 stig af fimm mögulegum. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að það voru tengsl á milli hversu sammála flugliðar 

voru fullyrðingunni að Icelandair upplýsi flugliða um allar breytingar varðandi Lean Cabin 

umbótaverkefnið og hversu sammála þeir voru fullyrðingunni að með Lean Cabin 

umbótaverkefninu styrki Icelandair undirstoð gilda sinna. F(20,82) = 0,397; p=0,046; p<0,05. 
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Prófun á tilgátu 9 

 

Mynd 24. Meðalútkoma á Likert skala frá 1-5 þar sem 1=mjög ósammála og 5=mjög sammála. 
Samanburður á hversu sammála flugliðar eru því að Icelandair styrki undirstoð gilda sinna 
eftir hversu varir þeir eru um umtal varðandi Lean Cabin umbótaverkefnið. 

Mynd 25 sýnir að þeir sem verða varir við umtal eru mun frekar sammála því að Lean Cabin 

umbótaverkefnið styrki undirstoð gilda Icelandair heldur en þeir sem síður eru varir við umtal. 

Þá var We drive results með 4,3 stig af fimm að meðaltali, We think customer fékk 4,3 að 

meðaltali og We care var að meðaltali með 4,4 stig af fimm mögulegum. Þeir sem töldu sig 

hvorki vera sammála eða ósammála því að umtal væri í gangi gáfu We drive results fjögur stig 

af fimm mögulegum að meðaltali, We think customer fékk 3,8 stig að meðaltali og We care var 

að meðaltali með 3,7 stig af fimm mögulegum. Þeir sem síður voru varir við umtal gáfu þó We 

drive results 3,9 stig af fimm að meðaltali, We think customer fékk 3,7 stig að meðaltali og We 

care fékk að meðaltali 3,8 stig af fimm. 

Niðurstöður úr ANOVA prófi sýndu að það voru tengsl á milli hversu varir flugliðar voru 

við umtal og hversu sammála þeir voru fullyrðingunni að með Lean Cabin umbótaverkefninu 

styrki Icelandair undirstoð gilda sinna. F(4,98) = 0,797; p=0,014; p<0,05. 
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6 Umræða 
Umræða um niðurstöður og samanburður þeirra við fræðin fara fram í þessum kafla. Þá verður 

rannsóknarspurningunum einnig svarað og kannað hvort tilgátur rannsóknarinnar standist.  

 

6.1 Skilvirkni innri markaðssetningar Icelandair 
Fyrsta rannsóknarspurningin var: Tekst Icelandair, með innri markaðssetningu, að upplýsa 

flugliða um allar þær breytingar sem fylgja Lean Cabin umbótaverkefninu? Tilgangurinn var 

að verða þess vísari hvort innri markaðssetning Icelandair væri unnin eftir markvissum hætti, 

hvort hún væri skilvirk og með hvaða aðferð best væri að beita henni. Niðurstöður við 

fullyrðingunni: Icelandair upplýsir flugliða um allar þær breytingar sem tengjast Lean Cabin 

umbótaverkefninu, sýndu að innri markaðssetning ætti sér stað og að hún fari fram í gegnum 

ýmsar samskiptaleiðir. Samræmi var á milli niðurstaðna úr eigindlegu rannsókninni og þeirri 

megindlegu. Svarmöguleikar við þessari fullyrðingu voru í fyrsta lagi fengnir út frá 

forrannsókninni, í öðru lagi út frá fræðunum og síðan að hluta til frá eldri rannsókn Punjaisri 

og Wilson (2011). Fræðin leggja til að við innleiðingu á nýju verkefni eða stefnu sé hagnýtast 

að notast við sömu grunnaðferðir og notaðar eru við ytri markaðssetningu (Piercy og Morgan, 

1991). Þegar litið er á markaðsráðana þá eiga kynning (e. promotion) og staður (e. place) við 

hér, það er, samskiptaleiðir og vettvangur sem fela þá meðal annars í sér skrifleg samskipti, 

tilkynningar, umtal, námskeið og fleira til að breiða út upplýsingar. Í eigindlegu rannsókninni 

kom fram að helstu leiðir Icelandair til að nálgast flugliðana var í gegnum tölvupóst, bulletin á 

MyComply, með umtali, með briefing, með námskeiðum og með tilkynningum á innraneti 

fyrirtækisins, MyWork. Því voru þessir þættir gefnir á eftir fullyrðingunni. Bentu niðurstöður 

á, þegar yfir heildina var litið, að lang flestir voru sammála því að Icelandair upplýsi þá um 

breytingar í gegn um allar mögulegar samskiptaleiðir. Var hægt að sjá það út frá meðaltali stiga 

af Likert kvarðanum en allar samskiptaleiðir voru með meðalútkomu sem jafngilti þremur eða 

hærra, þar sem einn þykir mjög ósammála og fimm þykir mjög sammála.  

Innri markaðssetning virðist því vera til staðar innan fyrirtækisins og lítur einnig út 

fyrir að hún sé unnin eftir markvissum hætti og skilvirk. Líkt og fram kemur í fræðunum um 

að innri markaðssetning sé samansett beiting á aðferðum markaðssetningar og 

mannauðsstjórnunar til að hvetja starfsmenn og bregðast við þörfum starfsmanna þá lítur 

Icelandair á innri markaðssetningu sem áhrifaríka aðferðafræði fyrir góða mannauðsstjórnun. 
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Aðferðir þeirra til að koma upplýsingum áfram styðjast einnig við fræðin, félagið er að nota 

allar mögulegar samskiptaleiðir og upplýsingar eru að skila sér til flugliðanna.  

Aðferðir straumlínustjórnunar við innri markaðssetningu 

Skoðað var hvort einhverjar af þeim aðferðum sem nýttar voru við innri markaðssetningu á 

Lean Cabin umbótaverkefninu eigi uppruna sinn að rekja til straumlínustjórnunar. 

Straumlínustjórnun hefur verið markaðssett með stöðugu markaðsáreiti innan Icelandair í þeirri 

von um að stjórnendur og starfsfólk muni sækjast eftir að innleiða straumlínustjórnun í sinn 

hluta rekstursins. Þetta helst í hendur við straumlínustjórnunarfræðin þar sem innleiðingu á 

straumlínustjórnun á að hugsa sem tog og starfsfólk þarf að sýna frumkvæði og sækjast eftir 

innleiðingunni frekar en að ýta stjórnunarkerfinu út í allar deildir skipulagsheildarinnar (Liker, 

2004; Womack og Jones, 1996). Einnig kom í ljós kom að samkvæmt fræðum 

straumlínustjórnunar á að horfa á starfsfólk sem innri viðskiptavini og hefur sú hugmynd verið 

vel kynnt innan markaðsfræðanna (Gremler o.fl., 1994; Grönroos 1994; Gummeson, 1987; 

Ishikawa, 1985; Kuei, 1999; Parasuraman o.fl., 1991). Megin munurinn er helst sá að 

samkvæmt straumlínustjórnun á allt starfsfólk að vera meðvitað um gæði þeirrar vöru, þjónustu 

sem og upplýsinga sem það lætur af hendi til innri viðskiptavina á meðan markaðsfræðin horfir 

frekar á starfsfólk sem innri viðskiptavini stjórnenda (Imai, 1997; Spear og Bowen, 1999; 

Tapping og Suker, 2003). Icelandair lítur á sitt starfsfólk sem innri viðskiptavini útfrá 

hugmyndum innri markaðssetningar og kemur það helst fram í markhópagreiningu þeirra á 

starfsfólkinu. 

Straumlínustjórnun leggur mikla áherslu á sjónræna stjórnun og hafa þær deildir 

Icelandair sem innleitt hafa straumlínustjórnun tileinkað sér þá leið. Sjónræn stjórnun tengist 

innri markaðssetningu með þeim hætti að öll framsetning upplýsinga á að gera viðkomandi 

starfsfólk meðvitað um alla þætti virðissköpunarinnar á einfaldan, skýran og markvissan hátt 

(Imai, 1997; Liker, 2004; Womack og Jones, 1996). Þessar upplýsingar má líta á sem innri 

markaðssetningu. Lean Cabin umbótaverkefnið styðst mikið við sjónræna stjórnun og nýtir þá 

helst A3 skýrslur, kortlagningu virðisstrauma og 5S. Eigindleg rannsókn gaf til kynna að 

flugliðar væru ánægðir með þennan framsetningarmáta upplýsinga og töldu hann auka 

skilvirkni, spara tíma og útrýma óþarfa hreyfingu auk þess sem þau fundu fyrir aukinni færni í 

sínu starfi með tilkomu sjónræns skipulags í flugvélunum. 
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Þriggja þrepa líkan Lean Cabin umbótaverkefnisins 

Þriggja þrepa líkan innri markaðssetningar nýtist við innleiðingu á nýrri stefnu. Líkanið 

er nátengt markaðsráðunum: vara, verð, kynning og staður (Ahmed og Rafiq, 1995). Út frá 

niðurstöðum eigindlegu rannsóknarinnar er hægt með skipulegum hætti að setja innri 

markaðssetningu Icelandair við innleiðingu á Lean Cabin umbótaverkefninu upp í þetta líkan. 

Á fyrsta stigi líkansins er stefnan mörkuð og er það varan, sem selja á innri 

viðkiptavinum, sem markar stefnuna (Ahmed og Rafiq, 1995). Í þessu tilfelli er það Lean Cabin 

umbótaverkefnið.  

Annað stig líkansins inniheldur aðferðina, þar sem stefnan er brotin upp í verkefni og 

þeim útdeilt til starfsmanna (Ahmed og Rafiq, 1995). Á þessu stigi hefur Icelandair gert innri 

markaðshlutun og eru flugliðar markhópur og þátttakendur verkefnisins. Frekari 

markaðshlutun er gerð þar sem  flugliðum er skipt upp í línufreyjur og óbreytta flugliða, fyrstu 

freyjur og sumarstarfsfólk. 

Þriðja stig líkansins er þungamiðja innri markaðssetningar þar sem horft er í 

markaðsráðana verð, kynningu og stað (Ahmed og Rafiq, 1995).  

Verð Lean Cabin umbótaverkefnisins er andlegur kostnaður þeirra við breytingarnar en 

aukið virði sem flugliðar hljóta af verkefninu er söluvirðið. Rannsóknin sýndi fram á aukið 

virði í starfi flugliðanna í formi ánægðari viðskiptavina, einfaldari starfsferlum, betra 

starfsumhverfi, bættum samskiptum með sýnilegri stjórnun og aukinni færni í starfi. Flugliðar 

hafa fundið fyrir fórnarkostnaði við að skipta út eldri starfsvenjum og sálfræðilegum kostnaði 

við að læra ný ferli og aðlagast menningu stöðugra umbóta. Rannsóknin sýndi fram á að 

flugliðar væru almennt ánægðir með innleiðinguna og að verkefnið gæfi starfi þeirra aukið 

virði. 

Kynning eða samskiptaleiðir fyrirtækisins er áþreifanlegasti þáttur innri 

markaðssetningar við innleiðingu á verkefninu. Í fræðum innri markaðssetningar er lögð 

áhersla á að nýta allar mögulegar og skynsamlegar samskiptaleiðir (Ahmed og Rafiq, 1995; 

Gronroos, 1994; Piercy og Morgan, 1991; Schwartz, 2000). Stjórnendur Icelandair hafa að 

mestu leiti tileinkað sér sjónræna stjórnun straumlínustjórnunar við framsetningu upplýsinga 

með góðum árangri. Við eigindlega forrannsókn kom fram að mikið magn upplýsinga flæða 

frá stjórnendum til flugliða með margs konar leiðum og talið er að þeim mun betra sé að senda 

út meiri upplýsingar en minni. Flugliðar voru sammála þessu samkvæmt bæði megindlegri og 

eigindlegri rannsókn. Fræði straumlínustjórnunar leggja áherslu á gæði upplýsinga og að 
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upplýsingar fari eingöngu til viðeigandi starfsmanna og í hnitmiðaðri framsetningu. Litið er á 

óþarflegt magn upplýsinga sem sóun (Ohno, 1988). Kynningarefni Lean Cabin er hresst og sett 

fram í formi sigra og árangurs.  

Staður Lean Cabin er fyrst og fremst um borð í flugvélum Icelandair en auk þess fer 

innleiðing fram á námskeiðum, vinnustofum og með óformlegu umtali sem ekki eru bundin 

við ákveðna staði. Best þykir ef dreifing vörunnar verði partur af menningu fyrirtækisins en 

straumlínustjórnun er sögð fyrirtækjamenning og á það því vel við innleiðingu á Lean Cabin 

umbótaverkefninu. 

 

6.2 Áhrif innri markaðssetningar á viðhorf flugliða  

Önnur rannsóknarspurningin var: Hefur innri markaðssetning áhrif á viðhorf flugliða til Lean 

Cabin umbótaverkefnisins? Var tilgangurinn að verða þess vísari hvort innri markaðssetning 

hefði áhrif á viðhorf flugliða og hversu mikið hún gæti haft áhrif. Niðurstöður við 

fullyrðingunni: Icelandair veitir flugliðum innblástur til að starfa eftir gildum fyrirtækisins, 

sýndu að mikill meirihluti taldi sig fá innblástur til að starfa eftir gildum Icelandair í gegn um 

þær markaðssamskiptaleiðir sem fyrirtækið notar. Skoruðu allar samskiptaleiðirnar hátt á 

Likert kvarðanum eða allar yfir þremur og hálfu stigi að meðaltali af fimm mögulegum stigum. 

Þá sýndu niðurstöður jafnframt að 60% svarenda sögðu allar upplýsingar frá Icelandair auka 

stolt sitt gagnvart Lean Cabin umbótaverkefninu. Segja fræðin að innri markaðssetning eigi að 

veita innblástur, gera starfsfólk meðvitað um starf sitt auk þess að samræma hegðun og viðhorf 

ólíkra einstaklinga með sameiginlegum gildum (Rafiq og Ahmed, 1993; Grönroos, 1981). 

Tilgáta 1: Aldur flugliða segir til um hversu mikil áhrif innri markaðssetning hefur á 

viðhorf flugliða til Lean Cabin umbótaverkefnisins með tilliti til stolts. Tilgátan stóðs. Tengsl 

voru á milli aldurs flugliða og viðhorfs þeirra til Lean Cabin umbótaverkefnisins. Yngri 

flugliðar voru með almennt jákvæðara viðhorf gagnvart verkefninu heldur en eldri flugliðar.  

Tilgáta 2: Starfsaldur flugliða segir til um hversu mikil áhrif innri markaðssetning 

hefur á viðhorf flugliða til Lean Cabin umbótaverkefnisins með tilliti til stolts. Tilgáta stóðs 

ekki. Það voru engin tengsl á milli starfsaldurs flugliða og viðhorfs þeirra til Lean Cabin 

umbótaverkefnisins. 

Tilgáta 3: Menntunarstig sem flugliði hefur lokið segir til um hversu mikil áhrif innri 

markaðssetning hefur á viðhorf flugliða til Lean Cabin umbótaverkefnisins með tilliti til stolts. 
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Tilgátan stóðst ekki. Það voru engin tengsl á milli menntunar flugliða og viðhorfs þeirra til 

Lean Cabin umbótaverkefnisins. 

Voru niðurstöður tilgátu eitt, sem stóðst, í samræmi við niðurstöður úr rannsókn sem 

gerð var af Punjaisri og Wilson (2011) um áhrif innri markaðssetningar í hótel iðnaðinum í 

Thailandi. Þar var sýnt fram á að lýðfræðilegar breytur eins og aldur, starfsaldur og menntun 

hefðu áhrif á viðhorf starfsmanna, skuldbindingu og upplifun þeirra á að vera hluti af 

fyrirtækinu eða líta á árangur fyrirtækisins sem persónulegan árangur (Punjaisri og Wilson, 

2011). Tilgátur tvö og þrjú stóðust þó ekki þótt rannsóknin frá Punjaisri og Wilson (2011) benti 

til að þær ættu að standast. Það sem var þó virkilega áhugavert við þessar niðurstöður var að 

menntun virtist ekki hafa nein áhrif á viðhorf flugliðanna en mátti líka athuga það að 70% 

þátttakenda höfðu lokið námi á háskólastigi sem mætti teljast heldur óvanalegt hjá 

þjónustufyrirtæki að því leiti að slíkrar menntunar er ekki krafist fyrir starfið.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir sóttust eftir að starfa hjá Icelandair út 

starfsferilinn sinn. Það voru ekki nema 8% sem voru ósammála því en 71% voru sammála, þar 

af 37% mjög sammála.  

Mögulega væri hægt að rekja ástæðu hás hlutfalls hámenntaðra einstaklinga í 

fyrirtækinu til mikillar starfsánægju og gríðarlegrar starfsmannatryggðar. Því kjósi þeir heldur 

að starfa við þetta þjónustustarf frekar en að starfa við það sem menntun þeirra felst í þar sem 

fórnarkostnaðurinn við að skipta um starf sé of hár (Eskilden og Nussler, 2000). Einnig leiddu 

niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar í ljós að starfsánægjan væri mjög há og að flugliðum 

liði vel á vinnustaðnum. Þá kom jafnframt fram í eigindlegu rannsókninni að flugliðar upplifðu 

árangur Lean Cabin umbótaverkefnisins sem persónulegan árangur en þeir glöddust yfir því að 

farþegar voru ánægðari með þjónustuna og tóku það jákvæða viðhorf með sér heim í lok 

vinnudags. Þá fundu flugliðar fyrir stolti gagnvart verkefninu þegar þeim bárust upplýsingar 

varðandi árangur verkefnisins. 

Af hundrað og þremur þátttakendum voru 77% sammála því að allar upplýsingar til 

þeirra frá Icelandair juku skuldbindingu þeirra gagnvart verkefninu. Eigindlega rannsóknin 

sýndi einnig að með meiri upplýsingum til flugliða varðandi Lean Cabin gekk þeim betur að 

sinna starfinu sínu. Bæði fundu þeir fyrir meiri skuldbindingu til að sinna starfinu, þar sem 

kröfurnar um það sem ætlast var til af þeim væru skýrari og þá auðveldara að skila slíkum 

starfshætti af sér og einnig fannst þeim starf sitt mun skilvirkara eftir að allt var gert skýrara 

varðandi staðsetningar á hlutum, mat og drykkjarvörum. Þessar lýsingar viðmælenda eru í 
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samræmi við upphaflegt markmið frumkvöðla straumlínustjórnunar að auka skilvirkni og til 

þess nýtt sýnileg stjórnun og verkfæri eins og 5S sem viðmælendur vitna í (Galsworth, 2011; 

Liker, 2004; Womack og Jones, 1996).  

Þátttakendur voru spurðir hvernig þeim fyndist Lean Cabin umbótaverkefnið ganga og 

samkvæmt niðurstöðum sögðu 87% að verkefnið gengi vel. Eigindleg rannsókn benti einnig til 

þess að stjórnendum þætti verkefnið ganga vel sem og fyrri kannanir sem gerðar voru af 

Icelandair og sýndu fram á það sama.  

Niðurstöður eru í samræmi við það sem fræðin benda á varðandi ávinning innri 

markaðssetningar. Það er að mælast há starfsmannaánægja í fyrirtækinu og stolt sem leiðir til 

aukningar í jákvæðri hegðun og viðleitni til að sinna starfi sínu vel (Arnett, Laverie og McLane, 

2002; Rafiq og Ahmed, 2000; Conduit og Mavondo, 2001). Starfsmenn eru líklegri til að mæta 

skyldum sínum þegar hlutverk þeirra eru skýr (Chew og Chan, 2008; Scneider, Goldstein og 

Smith, 1995) og á meðan flugliðar telja hæfni sína til að starfa vera að aukast verður 

skuldbinding þeirra til að ná markmiðum fyrirtækisins meiri. Geta þá áform þeirra til að starfa 

áfram styrkst  (Matanda og Ndubisi, 2013). 

 

6.3 Umtal í markaðssamskiptum 
Þriðja rannsóknarspurningin var: Er umtal áhrifarík leið til innri markaðssetningar? 

Tilgangurinn var að verða þess vísari hvort flugliðar verði varir við umtal og hvort umtal sé 

áhrifarík leið til innri markaðssetningar. Var þá áhugavert að kanna hvers eðlis umtalið var sem 

flugliðar voru varir við og þar að auki hversu áhrifarík leið umtal er til innri markaðssetningar. 

Niðurstöður úr fullyrðingunni Icelandair upplýsir flugliða um allar þær breytingar 

sem tengjast Lean Cabin umbótaverkefninu með umtali sýndu að flugliðar voru ekki endilega 

sannfærðir um að mikið væri um umtal. Það voru aðeins 39% þátttakenda af hundrað og þremur 

sem voru sammála því að Icelandair notist við umtal. Þessar niðurstöður styðja þó við 

niðurstöður eigindlegu forrannsóknarinnar, þar sem stjórnendur töldu fyrirtækið leggja mikið 

upp úr óformlegu umtali um verkefnið en flugliðar ættu ekki að vera meðvitaðir um að það 

væri unnið með skipulögðum hætti. Eins og Lundberg (2008) greinir frá þekkist umtal í innri 

markaðssetningu sem verkfæri í mannauðsstjórnun en það hefur áhrif á samskipti 

samstarfsfólks og hegðun þeirra. Hægt er að stunda innri markaðssetningu með því að stýra 

umtali (Cooper og Cronin, 2006; Ennew, Banerjee og Lii, 2000) og nýta innblásinn starfskraft 

til að efla jákvætt umtal innan fyrirtækisins. Samkvæmt eigindlegu rannsókninni er þetta gert 
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hjá Icelandair en hafa línufreyjur jafnan fengið það hlutverk að efla jákvætt umtal um verkefnið 

innan flotans. 

Tilgáta 4: Með auknum upplýsingum sem flugliði telur sig fá varðandi Lean Cabin 

umbótaverkefnið því meir eykst eftirtekt eftir umtali. Tilgátan stóðst. Þeir sem töldu sig frekar 

fá allar upplýsingar frá Icelandair voru frekar varir við umtal. 

Tilgáta 5: Með aukinni eftirtekt eftir umtali, eykst jafnframt upplifun flugliða á 

árangri Lean Cabin sem persónulegum árangri. Tilgátan stóðst. Þeir sem voru meira vakandi 

fyrir umtali sýndu að þeir upplifðu frekar árangur Lean Cabin sem persónulegan árangur heldur 

en þeir sem síður voru varir við umtal. 

Tilgáta 6: Með aukinni eftirtekt eftir umtali, eykst jafnframt færni flugliða til að vinna 

eftir breyttum ferlum Lean Cabin. Tilgátan stóðst. Þeir sem voru meira vakandi fyrir umtali 

fundu sig frekar færa um að starfa eftir breyttum ferlum Lean Cabin umbótaverkefnisins heldur 

en þeir sem tóku síður eftir umtali.  

Tilgáta 7: Með aukinni eftirtekt eftir umtali, finnur flugliði fyrir meiri hvatningu til 

að koma með hugmyndir um hvernig gera megi betur um borð. Tilgátan stóðst. Þeir sem voru 

meira vakandi fyrir umtali voru frekar sammála því að þeir finni fyrir hvatningu til að koma 

með hugmyndir um hvernig gera megi betur um borð heldur en þeir sem ekki tóku eins vel eftir 

umtali. 

Viðmælendur í eigindlegri rannsókn sögðust vera varir við umtal á vinnustaðnum, 

bæði jákvætt og neikvætt. Neikvætt umtal færi minnkandi og jákvætt umtal væri helst í formi 

reynslusagna. Styður það við kenningar Lundberg (2008) að starfsfólk deili meðal annars 

reynslusögum sem þjóna í raun hlutverki þjálfunar þar sem aðrir draga lærdóm af sögunni. Geta 

þessar sögur haft keðjuverkandi áhrif þar sem starfsfólkið deilir sögunni áfram til fleirri 

starfsmanna. Megindleg rannsókn sýndi fram á aukna hvatningu og færni til að starfa eftir 

aðferðum og stefnu Lean Cabin í tengslum við umtal og er það einnig í takt við fræðilega 

kaflann þar sem fram kemur að reynslusögur þjóni hlutverki þjálfunar. Jafnframt kemur fram í 

fræðum að umtal hafi mótandi áhrif meðal annars á viðhorf og gildi fólks og skiptir þá máli 

reynsla eða þekking þess sem mælir og tengsl þess sem hlustar við umræðuefnið (Katz og 

Lazarsfeld, 1995). Icelandair velur flugliða með mikla starfsreynslu í starf línufreyja en þeirra 

hlutverk er meðal annars að efla jákvætt umtal um Lean Cabin og straumlínustjórnun innan 

flotans. Línufreyjur sem njóta virðingar samstarfsaðila eru þá samkvæmt fræðunum komnar í 

hlutverk skoðanaleiðtoga og geta þar af leiðandi haft gífurlega mótandi áhrif á viðhorf annarra 



 57 

flugliða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þeir sem fundu fyrir umtali upplifðu 

frekar árangur Lean Cabin sem sinn persónulega árangur.  

Fram kemur í fræðum að fólk sé móttækilegra fyrir umtali þegar það getur ekki 

fullkomlega lagt mat á það sem um ræðir. Straumlínustjórnun er óhlutbundin og má þar af 

leiðandi gera ráð fyrir að flugliðar leiti frekar eftir umtali og reynslusögum er það mótar sér 

skoðun á stjórnunarkerfinu (Berry og Parasuraman, 2004).   

 

6.4 Styrkleiki gildanna 
Fjórða rannsóknarspurningin var: Tekst Icelandair, með innri markaðssetningu, að sannfæra 

flugliða um að með Lean Cabin umbótaverkefninu séu þeir jafnframt að efla undirstöðu gilda 

Icelandair? Flugliðar voru spurðir hversu ósammála eða sammála þeir væru því að Icelandair 

væri að styrkja undirstöðu gilda sinna með Lean Cabin umbótaverkefninu. Niðurstöður sýndu 

að meirihluti þátttakenda voru sammála því að Icelandair styrki undirstöðu gilda sinna. Voru 

82% sem voru sammála því að Lean Cabin styrki We drive results. Þá voru 78% sem voru 

sammála því að verkefnið styrki We think customer og 78% voru sammála því að verkefnið 

styrki We care. Eins og fræðin leggja til á innri markaðssetning að nýtast til að samræma 

hegðun og viðhorf ólíkra einstaklina sem og að samræma gildi þeirra gildum fyrirtækisins 

(Grönroos, 1981; Kristof, 1996; Rafiq og Ahmed, 1993). Þá benda fræðin jafnframt á að því 

betri sem innri markaðssetningin er því upplýstari eru starfsmenn um stefnuna og gildin en þá 

geta þeir skilað því betur af sér í starfi sem og þjónustu til viðskiptavina (Joseph, 1996; Sasser 

og Arbeit, 1976). 

Tilgáta 8: Því meiri upplýsingar sem flugliði fær varðandi Lean Cabin umbótaverkefnið 

því meir finnst honum Icelandair styrkja undirstoð gilda fyrirtækisins. Tilgátan stóðst. Það voru 

tengsl á milli hversu sammála flugliðar voru fullyrðingunni að Icelandair upplýsi þá um allar 

breytingar tengdar verkefninu og hversu sammála þeir voru því að verkefnið styrki undirstoð 

gilda fyrirtækisins. Þeir sem töldu sig frekar fá upplýsingar voru jafnframt sannfærðari um að 

verkefnið styrkti grunninn fyrir gildunum. 

Tilgáta 9: Því meira umtal sem flugliði verður var við því meir finnst honum Icelandair 

styrkja undirstoð gilda sinna. Tilgátan stóðst. Það voru greinileg tengsl milli þess hversu varir 

flugliðar voru við umtal og hversu sammála þeir voru því að Lean Cabin verkefnið styrki 

undirstoð gildanna. 
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Eigindlega rannsóknin benti einnig til þess að flugliðum þætti Icelandair vera að styrkja 

undirstoð gilda sinna með Lean Cabin umbótaverkefninu. Mætti því segja að innri 

markaðssetningin er að skila árangri í fyrirtækinu, eindrægni milli gilda starfsmannanna og 

gilda fyrirtækisins ýtir undir jákvætt viðhorf til að ná markmiðum fyrirtækisins en markmiðin 

eru skýr í gildunum (Edwards og Cable, 2009). 

Straumlínustjórnun hefur eingöngu verið markaðssett innan Icelandair í tengslum við 

gildið We drive results þar sem markmið stjórnunarkerfisins er að auka skilvirnki í rekstrinum. 

Samkvæmt fræðum straumlínustjórnunar er skilvirkni hins vegar náð með áherslu á 

viðskiptavininn og þær aðgerðir sem eru virðisaukandi fyrir hann. Þar af leiðandi kemur ekki 

á óvart að flugliðum finnist Icelandair einnig styrkja gildi We think customer og We care.  

Það lítur út fyrir að innri markaðssetning Icelandair sé að skila þeim árangri sem sóst 

var eftir en átti hún að veita flugliðum innblástur, gera þá meðvitaðri um starfið sitt og 

samræma ólíka einstaklinga með sameiginlegum gildum. Ósýnilegi þátturinn í 

fyrirtækjamenningunni eða gildin og markmiðin virðist vera að ná að móta hegðun flugliðanna 

og samskonar skilningur ríkir milli allra starfsmanna varðandi hlutverk hvers og eins ásamt 

þeim breytingum sem þeir standa frammi fyrir og hver ávinningur þeirra er.   
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7 Lokaorð 
Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að innri markaðssetning Icelandair er unnin með 

markvissum og skilvirkum hætti. Það lítur út fyrir að yfirmönnum takist að stjórna hegðun 

flugliðanna með aðstoð innri markaðssetningar og flugliðar virðast leggja sig fram við að skila 

gildum fyrirtækisins til viðskiptavinarins í gegn um starfs sitt. Eru flugliðar sammála því að 

með Lean Cabin umbótaverkefninu styrki Icelandair undirstoðir gilda sinna We drive results, 

We think customer og We care. Mikil starfsánægja ríkir meðal flugliðanna og sjá allmargir fram 

á að starfa út starfsferilinn sinn hjá Icelandair.  

Umtal er einn þáttur markaðsráðanna sem stjórnendur nota til innri markaðssetningar. 

Er umtalinu háttað þannig að starfsmenn eigi ekki að verða varir við að umtalið er skapað eftir 

skipulögðum hætti. Niðursstöður könnunar leiddu í ljós að flugliðar verða almennt ekki mjög 

varir við umtal en þó og virðist umtalið hafa nokkur áhrif á viðhorf flugliðanna. Áhugavert 

væri að gera frekari rannsókn á umtali innan fyrirtækisins. Þá væri hægt að kanna hvort umtalið 

er yfirleitt jákvætt eins og stjórnendur vilja eða hvort það neikvæða nái kjölfestu. Þá væri einnig 

hægt að athuga hvort neikvætt umtal mismunandi aðila megi rekja til samskonar ástæðna. 

Eigindleg rannsókn gaf í skyn að neikvætt umtal kæmi frekar frá flugliðum með hærri 

starfsaldur og tengdist það gjarnan breytingunum sem Lean Cabin hafði í för með sér. Gæti 

það mögulega verið vegna þess að sálrænn kostnaður er hærri fyrir þá sem eiga erfiðara með 

að breyta út af vananum. Þá er einnig mögulegt að skoða hvernig val á talsmönnum fer fram. 

Eru talsmenn einstaklingar sem standa upp úr? Eru starfmenn meðvitaðir um að umtali sé 

stjórnað af yfirmönnum? Ef svo er, dregur það úr sannfæringarkrafti umtalsins? Ýmislegt væri 

hægt að skoða betur. 
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Viðauki 
 

Rannsókn á áhrifum innri markaðssetningar við innleiðingu Lean 
Cabin 

 

Ágæti viðtakandi. 

Til að byrja með langar okkur að þakka þér fyrir sýndan áhuga á þessari rannsókn. 

Við erum nemendur í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík og er eftirfarandi rannsókn 

liður í BSc lokaverkefni okkar. Við erum að kanna áhrif innri markaðssetningar við 

innleiðingu á „Lean Cabin“ umbótakerfinu.  

Við yrðum þér mjög þakklátar ef þú gæfir þér tíma til að svara þessari könnun en áætlað er að 

það taki um 5 mínútur. 

Könnunin er nafnlaus og er því ekki möguleiki á að svör verði rekin til þátttakenda.  

Ef einhverjar spurningar vakna er þér velkomið að hafa samband við okkur. 

Bestu kveðjur, 

Auður Jónsdóttir 

audurjo12@ru.is 

Guðrún Lára Alfredsdóttir 

gudruna11@ru.is 

  
_________________________________________________________________________________________ 

Innri markaðssetning og Lean Cabin eru aðalviðfangsefni þessarar rannsóknar og notast er við 
eftirfarandi skilgreiningar: 

Innri markaðssetninger hugmyndafræði sem byggist á að nýta aðferðir og hugmyndir 
markaðsfræðanna, sem upphaflega tilheyrðu markaðssetningu á ytri mörkuðum, á sambærilegan 
hátt gagnvart starfsfólki. Hægt er að líta á innri markaðssetningu sem brú á milli mannauðsstjórnunar 
og fyrirtækjamenningar þar sem innri markaðssetning snýr þar á meðal að samskiptaleiðum. 

Lean Cabin er umbótaverkefni um borð í Icelandair flugvélum sem gengur út á að auka ávinning 
farþega og flugliða með því að draga úr sóun og bæta starfsumhverfi. 

_______________________________________________________________________________ 
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Vinsamlegast merktu við eitt atriði, sem best á við hverju sinni. 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

□ Karl 

□ Kona 

 

2. Hvað ertu gamall/gömul? 

□ 25 ára eða yngri 

□ 26-35 ára 

□ 36-45 ára 

□ 46-55 ára 

□ 56-65 ára 

□ Eldri en 65 ára 

 

3. Hversu lengi hefur þú starfað hjá Icelandair? 

□ Minna en 1 ár 

□ 1-3 ár 

□ 4-6 ár 

□ 7-9 ár 

□ 10-20 ár 

□ Fleiri en 20 ár 

 

4. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

□ Grunnskólastig 

□ Menntaskólastig 

□ Iðnnám 

□ Grunnnám á háskólastigi  

□ Framhaldsnám á háskólastigi 

□ Doktorsnám 
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5. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 Mjög 
ósammála 

(1) 

Frekar 
ósammála 

(2) 

Hvorki né 
(3) 

Frekar 
sammála 

(4) 

Mjög 
sammála 

(5) 
Allar upplýsingar til mín frá 

Icelandair, tengdar Lean Cabin, 

auka stolt mitt gagnvart 

umbótaverkefninu 

     

Ég upplifi árangur Lean Cabin 

umbótaverkefnisins sem 

persónulegan árangur 

     

Aukið upplýsingaflæði varðandi 

Lean Cabin umbætur eykur 

skuldbindingu hjá mér til að vinna 

eftir breyttum ferlum. 

     

Ég get með góðu móti unnið eftir 

breyttum ferlum í kjölfar Lean 

Cabin verkefnisins 

     

Ég finn fyrir hvatningu til að koma 

með hugmyndir um hvernig gera 

megi hlutina betur um borð 

     

Ég vil starfa út allan starfsferil minn 

hjá Icelandair 
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6. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? 

Icelandair upplýsir flugliða um allar þær breytingar sem tengjast Lean Cabin 

umbótaverkefninu: 

 Mjög 
ósammála 

(1) 

Frekar 
ósammála 

(2) 

Hvorki né 
(3) 

Frekar 
sammála 

(4) 

Mjög 
sammála 

(5) 
Með tölvupósti      

Með bulletin á MyComply      

Með umtali      

Með briefing      

Með námskeiðum      

Með tilkynningum á MyWork      

Með öðrum leiðum, þá hvaða?      

 

7. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? 

Icelandair gefur mér innblástur til að starfa eftir gildum Icelandair: 

 Mjög 
ósammála 

(1) 

Frekar 
ósammála 

(2) 

Hvorki né 
(3) 

Frekar 
sammála 

(4) 

Mjög 
sammála 

(5) 
Með tölvupósti      

Með bulletin á MyComply      

Með umtali      

Með briefing      

Með námskeiðum      

Með tilkynningum á MyWork      

Með öðrum leiðum, þá hvaða?      
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8. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Með umbótaverkefninu Lean Cabin styrkir Icelandair gildi sín:  

 Mjög 
ósammála 

(1) 

Frekar 
ósammála 

(2) 

Hvorki né 
(3) 

Frekar 
sammála 

(4) 

Mjög 
sammála 

(5) 
We Drive Results      

We Think Customer      

We Care      

 

 

 

9. Finnst þér Lean Cabin umbótaverkefnið hafa gengið vel eða illa? 
 

□ Mjög vel 

□ Fremur vel 

□ Í meðallagi vel/illa 

□ Fremur illa 

□ Mjög illa 

 

 

Kærar þakkir! 


