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Útdráttur 

Góð þjónusta, samkeppnisyfirburðir og ánægðir viðskiptavinir eru mikilvægir þættir fyrir 

flugfélög og mikilvægt er að þau viti hvar þau standi varðandi þá. Flugfélög þurfa að vita 

hvernig viðskiptavinir þeirra upplifa veitta þjónustu samanborið við þær væntingarnar 

sem þeir hafa en þar spilar gæðamat þjónustunnar stórt hlutverk.  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hversu vel Icelandair tekst að mæta 

væntingum viðskiptavina sinna og bera saman íslenska og erlenda flugfarþega. 

Stuðst var við Servqual mælitækið en með því er hægt að meta væntingar og skynjun 

á sama tíma. Sendur var út rafrænn spurningalisti sem náði til 260 Íslendinga, sami 

spurningalisti var svo prentaður út og lagður fyrir 225 erlenda ferðamenn. Allir 

þátttakendur voru fyrst beðnir um að meta væntingar til flugþjónustu almennt og í 

framhaldi af því beðnir um að meta upplifun sína á flugþjónustu Icelandair.  

 Væntingar voru svo bornar saman við skynjun en í ljós kom að Icelandair er ekki að 

ná að uppfylla væntingar viðskiptavina sinna, íslenskra né erlendra, í nægilega mörgum 

atriðum. Þegar allir þátttakendur voru skoðaðir saman kom í ljós að þjónustugap var í 13 

atriðum af 17 og aðeins í 3 atriðum nær Icelandair að fara fram úr væntingum 

viðskiptavina sinna.  

Til þess að Icelandair nái betur til sinna viðskiptavina þarf fyrirtækið að ná að loka 

þessum þjónustugöpum. Það getur það til dæmis með því að standa betur við gefin 

loforð, vera meira traustvekjandi, með hvatningu til starfsfólks um að vera enn tilbúnara 

til þess að aðstoða farþega og einnig til þess að leysa úr hvers kyns vandamálum sem 

upp geta komið. Með þessu móti getur fyrirtækið þannig tryggt að skynjun flugfarþega 

sinna sé í takt við þær væntingar sem þeir hafa. 
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1 Inngangur  

Gæði þjónustu, ánægja viðskiptavina og viðskiptavinavirði (e. customer equity) hafa 

orðið að forgangsverkefni hjá þjónustuaðilum í aukinni samkeppni um viðskiptavini 

(Wang, Lo og Yang, 2004). Viðskiptavinavirði hefur verið skilgreint sem samanlagt gildi 

líftíma allra viðskiptavina en það vísar í jafnvægið á milli þess hversu miklu fyrirtæki 

fjárfesta til þess að ná í viðskiptavini á móti hversu miklu þau eyða til að halda í þá. 

Sölutekjur, kostnaðurinn við viðskiptaöflun og kostnaðurinn við að halda í 

viðskiptavinina hefur einnig áhrif á líftímavirði þeirra (Leone, Rao, Keller, Luo, McAlister 

og Srivastava, 2006). Fyrirtæki átta sig á mikilvægi viðskiptavina sinna, mikilvægi ánægju 

þeirra og mikilvægi þess að veita góða þjónustu. Ef upplifun viðskiptavina er slæm getur 

það verið mikið áhyggjuefni (Wang o.fl., 2004). Þekking á viðskiptavinum hefur því orðið 

að mikilvægu atriði en bæði þarf að huga að því hvernig hægt er að ná í viðskiptavini og 

einnig hvernig halda eigi í þá (Tseng og Wu, 2014). Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki að 

geta metið væntingar viðskiptavina sinna, að geta mætt þeim væntingum og geta veitt 

gæðaþjónustu (Güres,̧ Arslan og Yılmaz, 2011). Samanburður á skynjun viðskiptavina á 

veittri þjónustu og væntingum þeirra til þjónustunnar er því lykilatriði til þess að ná 

árangri (Ravichandran, Mani, Kumar og Prabhakaran, 2010). 

Rannsóknir um gæði þjónustu, ánægju viðskiptavina og viðskiptavinagildi (e. 

customer value) sem merkir það sem viðskiptavinur fær úr þjónustunni á móti því sem 

hann gerir til að fá þjónustuna (Liang, 2010) hafa sýnt fram á ákveðinn samhljóm. 

Rannsókn þeirra Brown, Easingwood og Murphy (2001) gaf til dæmis vísbendingu um að 

í ákveðnum þjónustugreinum geti gæði vörunnar verið í takt við gæði þjónustunnar. 

Árið 2011 var birt rannsókn sem benti á að þegar þjónusta er veitt þurfi að taka tillit til 

framkomu starfsmanna (Lin og Liang, 2011). Dagsform þeirra og hvenær dags þjónusta 

er veitt getur því haft áhrif á upplifun viðskiptavinarins (Zeithaml, Bitner og Gremler, 

2009). 

Ásamt þeirri þróun sem hefur orðið varðandi tækni og upplýsingar hafa upplýsingar 

til viðskiptavina orðið sýnilegri og aðgengilegri. Í takt við það hafa viðskiptavinir myndað 

sér eigin skoðanir varðandi þjónustu þar sem mun meiri áhersla er lögð á að þjónustan 
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uppfylli ákveðin gæði frekar en hversu mikið viðskiptavinurinn þarf að greiða fyrir 

þjónustuna sem hann kaupir (Tseng og Wu, 2014). Fyrirtæki ættu því hafa væntingar 

viðskiptavina sinna að leiðarljósi til þess að geta veitt þeim fullnægjandi þjónustu og 

einnig til þess að auka þjónustugæði, en þjónustugæði er munurinn á milli væntinga og 

skynjunar á þeirri þjónustu sem veitt er (Brady og Cronin, 2001). Viðskiptavinir bera 

saman þjónustuna sem þeir ætlast til að fá við þjónustuna sem þeim er veitt 

(Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1985). Það má því segja að fyrir flugfélög sé gífurlega 

mikilvægt að veita gæðaþjónustu vegna þess að þegar farþegar velja sér fyrirtæki til að 

ferðast með þá líta þeir til þjónustugæða (Jou, Lam, Hensher, Chen og Kuo, 2008).  

Við rannsóknir á væntingum flugfarþega hefur til dæmis verið stuðst við mælitækið 

Servqual (e. service quality model) en með því er hægt að meta væntingar og skynjun á 

sama tíma. Spurningalisti með 22 pöruðum spurningum er lagður fyrir þar sem hver 

spurning tilheyrir einni ákveðinni þjónustuvídd en þær eru fimm talsins og skiptast niður 

á áreiðanleika (e. reliability), áþreifanleika (e. tangibles), svörun (e. responsivness), 

trúverðugleika (e. assurance) og hluttekningu (e. empathy) (Gilbert og Wong, 2003; 

Pakdil og Aydin, 2007; Zeithaml, Bitner og Gremler, 2010). Áreiðanleiki er sú hæfni til að 

koma til skila þeirri þjónustu sem lofað hefur verið að veita á traustan og nákvæman 

hátt (Zeithaml o.fl., 2010; Parasuraman, Zeithaml og Berry, 1988). Flugfélög þurfa því að 

vera stundvís og halda flugáætlun, innritunarferlið þarf að ganga hratt og vel fyrir sig og 

bókanir og flugmiðar þurfa að standast (Kim og Lee, 2011). Með áþreifanleika er átt við 

hversu sýnileg tæki, búnaður, samskipti og starfsfólk eru (Zeithaml o.fl., 2010; 

Parasuraman o.fl., 1988). Flugfélög ættu að hafa þægileg sæti með nægu plássi og 

fótarými, afþreyingu í formi bóka, kvikmynda, leikja og tímarita, flugliðar ættu að vera 

sýnilegir og matarþjónustan sem boðið er upp á ætti að vera auglýst sem ferskur 

valkostur og magn og útlit spennandi (Kim og Lee, 2011). Svörun er svo aftur á móti 

viljinn til þess að hjálpa viðskiptavinum og veita góða þjónustu sem fullnægir þeirra 

þörfum (Zeithaml o.fl., 2010; Parasuraman o.fl., 1988). Starfsfólk flugfélaga þarf að vera 

tilbúið til þess að hjálpa viðskiptavinum sínum að leysa vandamál sem geta komið upp, 

hvort sem það er breyting á flugi, týndur farangur eða einhverskonar neyðartilvik (Kim 

og Lee, 2011). Trúverðugleiki er sú kunnátta og vitund ásamt kurteisi og hæfileikum 

starfsmanna til þess að sýna fram á traust og öryggi (Zeithaml o.fl., 2010; Parasuraman 

o.fl., 1988). Flugliðar þurfa að geta svarað spurningum viðskiptavina sinna á réttan og 
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öruggan hátt sem veitir þeim öryggi og traust og sýnir jafnframt fram á þekkingu þeirra 

varðandi þá öryggisstaðla sem unnið er eftir (Kim og Lee, 2011). Að lokum er hluttekning 

en hana má skilgreina sem þá alúð sem fyrirtækið sýnir og veitir sínum viðskiptavinum 

til dæmis með vinalegu og hjálpsömu starfsfólki (Zeithaml o.fl., 2010; Parasuraman o.fl., 

1988). Í flugþjónustu er hægt að veita einstaklingsmiðaða þjónustu oft í formi þess að 

farþegar fá að færa sig í annað og betra sæti, með fyrirfram pöntun á matarþjónustu 

eða þar sem boðið er upp á vildarklúbba (Kim og Lee, 2011). 

Servqual mælitækið hefur verið notað til rannsóknar á væntingum flugfarþega og 

hefur þá komið í ljós að misjafnt er hvaða gæðavíddir þjónustu flugfarþegar hafa mestar 

væntingar til. Í mastersritgerð Ernu Maríu Þrastardóttur (2014) dregur hún saman 

erlendar rannsóknir á þjónustugæðum sem hafa notast við Servqual mælitækið. Þar 

kemur í ljós að af þjónustuvíddunum fimm er alltaf einhver af þeim sem flugfarþegar 

telja mikilvægasta. Fræðimennirnir Pakdil og Aydin (2007) prufuðu til dæmis að bæta 

ímynd við sem þjónustuvídd við þessar fimm en þá kom í ljós að flugfarþegar töldu hana 

minna mikilvæga (Wu og Cheng, 2013).  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hversu vel Icelandair tekst að mæta 

væntingum viðskiptavina sinna og athuga hvort að munur sé á væntingum og skynjun 

hjá íslenskum og erlendum flugfarþegum. Áhugavert er að skoða hvort að annar 

hópurinn hafi meiri væntingar til þjónustunnar heldur en hinn og einnig hvort að 

upplifunin sé sú sama þar sem Icelandair er íslenskt fyrirtæki. 

Hér á eftir verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hversu vel tekst 

Icelandair að mæta væntingum viðskiptavina sinna og er munur á væntingum og 

skynjun hjá íslenskum og erlendum flugfarþegum? Gildi rannsóknarinnar er hagnýtt að 

því leyti að hægt verður að leggja mat á hverjar væntingar viðskiptavinanna eru 

samanborið við upplifun þeirra á þjónustunni. Ef þjónustugap kemur í ljós þá þyrfti 

Icelandair hugsanlega að fara í endurbætur á þjónustunni til að koma til móts við 

viðskiptavini sína.  
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Fyrir 80 árum eða árið 1937 var Flugfélag Akureyrar stofnað, 1940 var nafninu breytt í 

Flugfélag Íslands og í framhaldi af því var tekið upp alþjóðlega nafnið Icelandair 

(Icelandair, e.d.a). Icelandair er hluti af Icelandair Group eignarhaldsfélagi sem rekur 12 

dótturfyrirtæki í flugrekstri og ferðaþjónustu (Icelandair, e.d.a). Árið 2014 störfuðu að 

meðaltali 3.100 manns hjá fyrirtækinu í fullu starfi (Icelandairgroup, e.d.) og sumarið 

2015 fór farþegafjöldinn í fyrsta skipti yfir þrjár milljónir (Icelandair, e.d.b). Leiðarkerfi 

Icelandair stækkar með hverju árinu og í dag er flogið til 27 Evrópuborga og 16 borga í 

Norður Ameríku (Icelandair, e.d.c.) þar sem staðsetning Íslands er notuð sem 

miðpunktur tengingar við Ameríku og Evrópu (Icelandair, e.d.c). Stefna fyrirtækisins er 

að veita viðskiptavinum sínum ávallt bestu mögulegu þjónustu og að starfsfólk, 

flugbúnaður og aðstaða sé ávallt þannig að öryggið sé sem mest (Icelandair, e.d.a). 

Hér á eftir verður farið yfir helstu þætti þjónustu sem tengjast viðfangsefninu en má 

þar nefna væntingar þjónustu, helstu einkenni þjónustu, markaðsþríhyrning þjónustu, 

samval markaðsráðanna sjö og gæðalíkan þjónustu ásamt því að skoða þátttakendur, 

mælitæki rannsóknarinnar og framkvæmd hennar. Að lokum verða svo settar fram 

niðurstöður og þær bornar saman við fyrri rannsóknir í umræðukafla ritgerðarinnar.  
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2 Þjónusta 

Þekking á upplifun viðskiptavina varðandi þjónustu er mikilvæg til þess að geta veitt 

hana á sem bestan hátt með sem mestum gæðum (Grönroos, 1988; Kotler, Armstrong, 

Saunders og Wong, 1999). Þjónusta hefur til dæmis verið skilgreind sem „Hvers kyns 

starfsemi eða ávinningur sem einn aðili getur boðið til annars, sem óáþreifanleg vara og 

felur ekki í sér eign á eiginlegum hlut” (Kotler o.fl., 1999, bls. 646). Einnig er hægt að 

skilgreina þjónustu sem athöfn, ferli og frammistöðu sem veitir viðskiptavinum ávinning 

en þjónustu er meðal annars hægt að veita í formi skemmtanagildis til viðskiptavina 

(Gbadamosi, Bathgate og Nwankwo, 2013).   

Fyrirtæki þurfa að setja sér kröfur og markmið varðandi þau gæði sem þau ætla að 

veita í sinni þjónustu og fara svo eftir þeim. Fyrirtæki hafa oft mikinn áhuga á að veita 

viðskiptavinum sínum þjónustugæði en mistekst oft vegna þess að skilningur þeirra á 

væntingum viðskiptavinanna er ekki nægur (Palmer, 1998). Zeithaml o.fl. (2009) hafa 

talað um að til séu tvö stig væntinga varðandi þjónustu. Það fyrra er óskaþjónusta (e. 

desired service) en það er sú þjónusta sem viðskiptavinur vonast til að fá miðað við óskir 

sínar. Hér er blandað saman hvernig viðskiptavinur heldur að þjónustan geti orðið og 

hvernig hún ætti að vera. Seinna stigið er ásættanleg þjónusta (e. adequate service) sem 

er sú þjónusta sem viðskiptavinur sættir sig við að fá. Á milli þessara tveggja stiga er 

svæði sem kallað er umburðarlyndi (e. the zone of tolerance) sem segir til um hvað 

viðskiptavinir eru tilbúnir að sætta sig við varðandi veitta þjónustu. Viðskiptavinir hugsa 

ekki alltaf út í tilvonandi þjónustu en um leið og hún fellur ekki að þeirra skapi hefur 

athyglin verið fönguð og hún kemur út annaðhvort í jákvæðu eða neikvæðu viðhorfi. Ef 

þjónustan fellur fyrir ofan mörk umburðarlyndis verða viðskiptavinir mjög ánægðir og 

telja að farið hafi verið fram úr þeirra væntingum. Ef þjónustan fellur hins vegar fyrir 

neðan mörk umburðarlyndis verða viðskiptavinir óánægðir og að öllum líkindum líka 

óánægðir með fyrirtækið. Mörk umburðarlyndis eru þó mismunandi hjá viðskiptavinum 

enda hafa þeir ekki allir sömu væntingar til þjónustu (Parasuraman o.fl., 1985). Á mynd 

1 má sjá efri og neðri mörk umburðarlyndis.  
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Mynd 1. Tvö stig væntinga. (Stuðst við Zeithaml o.fl., 2009, bls. 82). 

Þegar þjónustuveitandi veit hvernig viðskiptavinur metur þjónustu verður auðveldara 

að koma með hugmyndir um hvernig hægt er að hafa áhrif á mat þeirra í átt að árangri 

(Parasuraman o.fl., 1985).  

2.1 Einkenni þjónustu 

Samkvæmt þeim Zeithaml, Parasuraman og Berry (1985) er hægt að skipta þjónustu upp 

í fjögur einkenni; óáþreifanleika (e. intangibility), óstöðugleika (e. variability), 

óaðskiljanleika (e. inseperability) og varanleika (e. perishability). Þessi fjögur einkenni 

geta komið að góðum notum hjá þeim fyrirtækjum og skipulagsheildum sem vilja nýta 

sér markaðsáætlunargerð vegna þess að veitt þjónustugæði velta að miklu leyti á 

samskiptum þjónustuaðilans og viðtakandans (Kotler o.fl., 1999). Með markaðsáætlun 

verða markmið fyrirtækja skýrari, heildarsýn þrengri og undirbúningur kominn á skrið 

fyrir væntanlegar ógnir (Wood, 2010). Hvert einkenni þjónustunnar getur þó leitt til 

vandamála en þá þarf að fara í sérstakar aðgerðir til að takast á við þau (Zeithaml o.fl., 

1985). Við val á flugfélögum er þjónustan sem veitt er lykilatriði (Pakdil og Aydin, 2007) 

og skilningur flugfélaga á væntingum viðskiptavina sinna mikilvægur (Gilbert og Wong, 

2003). 

Þegar talað er um óáþreifanleika eða að þjónusta sé óáþreifanleg er átt við að 

þjónustan sé aðgerð eða frammistaða en ekki einn hlutur sem hægt er að snerta, sjá, 

þreifa á, smakka eða koma við (Zeithaml o.fl., 2009). Þjónustu er ekki heldur hægt að 

mæla eða prófa fyrirfram til þess að hægt sé að tryggja gæðin sem hún á að veita og 
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fyrirtækjum getur reynst erfitt að skilja hvernig viðskiptavinir upplifa þjónustu og 

hvernig þeir meta þjónustugæðin (Parasuraman o.fl., 1985). Þegar viðskiptavinir kaupa 

þjónustu eru fáir áþreifanlegir hlutir sem þeir geta notað til að hjálpa sér að móta 

skoðun á þjónustugæðunum (Palmer, 1998). Vörur eru áþreifanlegar og því er hægt að 

þreifa á þeim til að mynda sér skoðun (Parasuraman o.fl., 1985). Þjónusta er 

óáþreifanleg og því getur verið erfitt að vita hvernig hún verður þegar hún er veitt en 

manneskjan sem hana veitir getur haft mikil áhrif, til dæmis vegna persónuleika hennar 

og dagsformi. Viðskiptavinir verða því að treysta á aðrar vísbendingar um gæði 

þjónustunnar vegna þess hve fáir áþreifanlegir þættir það eru sem þeir geta notað til að 

móta skoðun sína. Til þess að viðskiptavinir geti gert upp hug sinn varðandi fyrirtækið 

hefur Icelandair lagt mikla áherslu á hlýlegt viðmót, bros og kurteisi ásamt því að 

flugliðar eru allir í eins einkennisklæðnaði og snyrtilegir til fara (Hildur Guðný Káradóttir, 

verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. júlí, 2016).  

Þjónusta er einnig breytileg frá degi til dags og eftir aðstæðum hverju sinni og getur 

því aldrei orðið nákvæmlega eins aftur, því er talað um óstöðugleika þjónustu (Svafa 

Grönfeldt, 2004). Hvorki starfsmaður né viðskiptavinur getur upplifað eða veitt 

nákvæmlega eins þjónustu eins og aðrir starfsmenn eða viðskiptavinir vegna þess 

hversu misjafnt fólk er (Zeithaml og Bitner, 2003). Persónuleiki fólks, þarfir hvers og 

eins, dagsform starfsmanna og hvenær dags þjónustan er veitt getur allt haft áhrif 

(Zeithaml o.fl., 2009). Það er því ekki hægt að ganga að því vísu að næst þegar 

viðskiptavinur kemur að hann fái nákvæmlega eins þjónustu og síðast þegar hann kom 

(Parasuraman o.fl., 1985). Fyrirtæki geta ekki tryggt það að starfsmenn þeirra nái að fara 

fullkomlega eftir verklýsingu og vegna þess getur það reynst erfitt að festa nákvæma 

framkvæmd þjónustunnar í sessi. Stjórnendur geta því ekki vitað fyrir víst hvort að 

framkvæmd þjónustunnar sé veitt eins og lagt var upp með og að gæðin séu í takt við 

það (Zeithaml o.fl., 2009). Viðskiptavinir eru einnig mismunandi, sumir gera meiri kröfur 

en aðrir og upplifunin getur verið margvísleg þar sem engir tveir viðskiptavinir geta 

metið sömu veittu þjónustuna á sama tíma (Gbadamosi, o.fl., 2013). Gæði þjónustunnar 

og ánægja viðskiptavinarins fer því að miklu leyti eftir því hvað á sér stað, hvernig 

starfsmaðurinn er og hvernig samskiptum á milli þeirra er háttað (Zeithaml o.fl., 2009).  
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Icelandair hefur komið sér upp ákveðu vinnulagi eða útgefnum verkferlum sem 

flugliðar þurfa að fara eftir frá því þeir mæta til vinnu og þangað til vinnudeginum líkur. 

Það getur verið mikil áskorun að hafa margt starfsfólk og reyna að tryggja það að öll flug 

séu eins. Til þess að það gangi og starfsfólk sé upplýst ef einhverjar breytingar verða á 

verkferlum þjónustunnar fær það upplýsingapóst sem það þarf að samþykkja inn á 

tölvusvæði fyrirtækisins. Þetta er gert til þess að hægt sé að vita hvort starfsfólk sé 

meðvitað um breytingar fyrir hvert flug þannig engum ætti að koma á óvart ef 

einhverjar meiriháttar breytingar verða. Þjónustuþjálfun er einnig fyrir alla nýliða og 

fyrir flugliðana sem fyrir voru er endurmenntunarnámskeið sem hver og einn þarf að 

sækja einu sinni á ári. Með þessu ferli er Icelandair að reyna að hafa þjónustuna eins 

stöðuga og hægt er svo að viðskiptavinurinn viti alltaf við hverju hann megi búast 

(Hildur Guðný Káradóttir, verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. 

júlí, 2016).  

Frá framleiðsluferlinu er þjónustuafhendingin til viðskiptavina óaðskiljanleg vegna 

þess að þjónustan er veitt strax og hún verður til. Viðskiptavinir sjá því um leið ef gallar 

eða mistök eiga sér stað (Svafa Grönfeldt, 2004). Oft er það þannig að viðskiptavinurinn 

er viðstaddur framkvæmdina, til dæmis þegar farið er í flug, þá má segja að hann sé að 

nokkru leyti tilneyddur til að eiga samskipti við þjónustuframkvæmdina, flugliðana 

(Zeithaml o.fl., 1985). Þarna getur viðskiptavinurinn haft áhrif á framkvæmd 

þjónustunnar með sínu eigin inngripi, þá til dæmis hvernig hann vill kaffið sitt. Í þannig 

aðstæðum er inngrip viðskiptavinarins mikilvægur partur af því hvernig þjónustan tekst 

til (Parasuraman o.fl., 1985). Viðskiptavinurinn getur einnig haft neikvæð áhrif á 

upplifun annara farþega til dæmis með látum. Icelandair leggur mikið upp úr því að velja 

starfsfólk til vinnu sem hægt er að treysta og sem getur brugðist við mismunandi 

aðstæðum hverju sinni. Það er sérstaklega mikilvægt að geta unnið úr lausn vandamála 

sem upp geta komið til þess að viðskiptavinir upplifi ekki neikvæð áhrif frá öðrum 

viðskiptavinum á upplifun þjónustunnar (Hildur Guðný Káradóttir, verkefnastjóri 

þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. júlí, 2016).  

Varanleiki er fjórða og síðasta einkennið en það vísar til þess að það er ekki hægt að 

vista eða festa þjónustu í sessi og ekki heldur skila henni eða selja hana áfram. Ef 

viðskiptavinurinn er óánægður með þjónustuna getur hann ekki skilað henni því hún 
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gerist í rauntíma og má því segja að hann sitji uppi með hana, hvort sem hún hafi verið 

góð eða slæm. Þjónusta er framkvæmd aðgerða og framboð og eftirspurn er 

mismunandi eftir hverjum tíma (Zeithaml o.fl., 1985). Það hefur færst í aukana að 

fyrirtæki rukka viðskiptavini sína fyrir þá þjónustu sem búið var að panta ef 

viðskiptavinurinn mætir ekki á svæðið, enda gildi þjónustunnar einungis í boði á þeim 

tíma en hverfur svo þegar enginn mætir. Varanleiki þjónustu er ekki vandamál þegar 

eftirspurn er stöðug en um leið og það koma sveiflur geta fyrirtæki átt í miklum 

vandræðum (Kotler o.fl., 1999). Flugfélög geta til dæmis ekki selt óseldu sætin í 

flugvélinni eftir brottför né selt þau seinna vegna þess að sú þjónusta var einungis í boði 

á ákveðnu tímabili (Boundless, e.d.). Til þess að anna eftirspurn hefur Icelandair brugðist 

við með því að bæta við fleiri flugum, fleiri flugvélum og fleiri áfangastöðum. Í þau skipti 

sem vélarnar eru ekki fullar hefur starfsfólki verið boðið að kaupa svokallaða „standby“ 

miða sem eru frímiðar starfsmanna sem einungis er hægt að nota ef það eru laus sæti í 

vélinni og þyngd vélarinnar leyfir, þ.e.a.s. að hún sé ekki of þung af farangri og vörum 

(Hildur Guðný Káradóttir, verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. 

júlí, 2016).  

2.2 Markaðsþríhyrningur þjónustu 

Markaðsþríhyrningur þjónustu (e. services marketing triangle) snýst um að fyrirtæki 

standi við gefin loforð og nái árangri í að byggja upp viðskiptavinasambönd. Til þess að 

fyrirtæki nái þessum árangri er mikilvægt að starfsfólk sé ánægt, öruggt og finni að 

fyrirtækið hlúi að því, því þá hlúir það á sama hátt að viðskiptavininum sem búið er að 

ná til með ytri samskiptum (Zeithaml o.fl., 2009). Icelandair byggir á árangursdrifnum 

starfsmönnum sem eru vel upplýstir, vel þjálfaðir, sýna frumkvæði og eru hluti af einni 

heild. Stöðugt er verið að leitast eftir því að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti 

sinnt starfi sínu sem best og séu tilbúnir í allar þær breytingar sem geta orðið. Vel er 

tekið á móti nýju starfsfólki og þeim leiðbeint, hvatt til dáða og hrósað fyrir góðan 

árangur en á móti er það rætt sem betur má fara. Með þessu er Icelandair að reyna að 

auka líkur á ánægju starfsmanna sinna sem skilar sér til viðskiptavinanna (Elín 

Erlingsdóttir, verkefnastjóri starfsmannasviðs Icelandair, munnleg heimild, 9. júní 2016).  
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Á mynd 2 má sjá markaðsþríhyrning þjónustu en hann inniheldur þrjá ferla sem allir 

þurfa að vinna saman til þess að byggja upp, kynna og veita þjónustu svo árangur náist. 

Þríhyrningnum er skipt upp í fyrirtækið sjálft, viðskiptavini og þjónustuveitendur. 

 

Mynd 2. Markaðsþríhyrningur þjónustu. (Stuðst við Zeithaml o.fl., 2009, bls. 353). 

Til þess að hægt sé að ná topp árangri þarf að fara í gegnum þessi þrjú ferli. Það 

fyrsta, til hægri á þríhyrningnum, er ytri markaðssetning (e. external marketing) sem 

snýst um að búa til eða skapa væntingar sem viðskiptavinirnir hafa og gefa þeim loforð. 

Annað ferlið, á botni þríhyrningsins, er gagnvirk markaðssetning (e. interactive 

marketing). Það er hér sem annaðhvort hefur verið staðið við loforð eða þau svikin, ef 

þau hafa verið svikin er hætta á að viðskiptavinirnir verði óánægðir og mögulega snúi 

sér annað. Þriðja og síðasta ferlið, á vinstri síðu þríhyrningsins, er innri markaðssetning 

(e. internal marketing) þar sem passað er upp á að staðið sé við þau loforð sem lofuð 

voru í fyrsta ferlinu. Það er meðal annars gert með því að þjálfa, hvetja og verðlauna 

starfsfólk en einnig með því að passa upp á að viðeigandi tæki, tól og tækni séu til 

staðar. Hér er einnig talið að tengsl séu á milli ánægju starfsfólks og ánægju 

viðskiptavina. Ef starfsfólk er ekki tilbúið til þess að standa við loforðin sem gefin hafa 

verið, þá nær fyrirtækið ekki árangri og þjónustuþríhyrningurinn fellur (Zeithaml o.fl., 

2009; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2002). 
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3 Samval markaðsráða 

Samval markaðsráða (e. marketing mix) er samansafn sjö markaðsráða sem hjálpa til við 

að einblína á og halda viðskiptavinum ánægðum en þá má betur sjá á mynd 3. 

Markaðsráðana sjö er hægt að nota sem hjálpartól til þess að tryggja að rétt vara eða 

þjónusta sé kynnt rétta markhópnum hverju sinni og að staðfærsla fyrirtækisins komist 

rétt og örugglega til skila (Gbadamosi, o.fl., 2013). Staðfærsla hjálpar fyrirtækjum að 

tileinka sér aðgreinanlega, skýra og eftirsóknarverða stöðu í huga viðskiptavina sinna í 

samanburði við það sem keppinautar þeirra gera svo að þeirra vara sé sú fyrsta sem 

hugsað er um þegar ákveðin vara eða þjónusta er nefnd (Kotler o.fl., 1999). Staðfærsla 

Icelandair er öryggi, áreiðanleiki, góð þjónusta og stundvísi og telur Hildur Guðný 

Káradóttir, verkefnastjóri þjónustunnar um borð, að markaðsráðarnir geti haft góð áhrif 

á væntingar og skynjun viðskiptavina Icelandair (munnleg heimild, 26. júlí 2016).   

 

Mynd 3. Samval markaðsráða. (Stuðst við Zeithaml o.fl., 2009, bls. 24). 
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Samval markaðsráða samanstendur af öllu því sem fyrirtæki geta gert til þess að hafa 

áhrif á eftirspurn þjónustu eða vöru (Kotler og Armstrong, 2010). Í dag eru 

markaðsráðarnir þekktir sem P-in 7 eða vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. 

place), kynning (e.promotion), fólk (e. people), umhverfi (e. physical evidence) og ferli (e. 

process). Fyrstu fjórir þættirnir tengjast allir og reiða sig á hvorn annan að einhverju leyti 

og síðustu þrír þættirnir leggja aukna áherslu á þjónustu (Zeithaml o.fl., 2009).   

Markaðsráðinn vara eru þær vörur og sú þjónusta sem veitt er markhópnum hverju 

sinni. Hér er ekki bara átt við vöruna sjálfa heldur líka ótal hluti sem henni tengjast s.s. 

gæði, úrval og ábyrgð sem og upplifun viðskiptavina á þjónustunni. Varan sem Icelandair 

selur eru flugferðir, að koma farþegum frá a til b á öruggan hátt með endurnærandi 

íslenskri ferðaupplifun. Að auki eru máltíðir seldar ásamt vörum úr Saga Shop og 

þjónustan sem er boðin er einnig ákveðin vara (Hildur Guðný Káradóttir, verkefnastjóri 

þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. júní, 2016).  

Markaðsráðinn verð er sú upphæð sem hver viðskiptavinur þarf að reiða fram fyrir 

vöruna sem hann kaupir. Það er þó ekki alltaf sem uppsett verð fyrir vöruna er borgað 

en stundum eru gefnir afslættir eða viðskiptavinum boðið að skipta greiðslum niður eða 

taka lán. Hjá Icelandair miðast verð við þjónustustig sem er misjafnt eftir klössum en 

hægt er að velja um Saga Class, Economy Comfort eða Economy Class. Icelandair er 

einnig með afslætti í formi svokallaðra hraðtilboða til mismunandi borga hverju sinni 

sem viðskiptavinir geta nýtt sér í fyrirfram ákveðinn tíma (Hildur Guðný Káradóttir, 

verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 15. desember 2016).   

Þær athafnir fyrirtækisins sem gera vöruna aðgengilega fyrir viðskiptavini er 

vettvangur. Það getur þurft að kynna, útskýra og kenna á vörur og til þess þarf ákveðinn 

stað eða vettvang. Eftir að kaup hafa átt sér stað eiga viðskiptavinir einnig að geta komið 

aftur ef þjónusta þarf vöruna sem keypt var. Hér er helsti vettvangur Icelandair 

flugvélarnar sjálfar. Á Reykjavíkurflugvelli hefur Icelandair söluskrifstofur en þær eru 

einnig á nokkrum útstöðvum. Flugvellir í Hafnarfirði er ný bygging þar sem skrifstofur 

fyrir starfsfólk er auk þjálfunarseturs fyrir flugliða og flugmenn. Viðskiptavinir Icelandair 

geta einnig keypt flugferðir í gegnum heimasíðu fyrirtækisins (Hildur Guðný Káradóttir, 

verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. júní, 2016). 
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Þær athafnir sem tengja saman verðleika vörunnar og sannfæra markhópinn um að 

kaupa vöruna er svo kynning. Markaðsmál eins og auglýsingar um fyrirtækið sjálft, 

kynningar á vöruúrvali og kosti þeirra, söluhvatar og umfjöllun eru allt dæmi um hvernig 

sannfæra megi markhópinn um að þessar vörur séu þær sem henta viðskiptavininum 

best. Icelandair reynir helst að ná til viðskiptavina sinna með auglýsingum í sjónvarpi, á 

netinu, í útvarpi og einnig með ýmsum herferðum. Herferðirnar ganga þá út á að 

farþeginn muni upplifa flugið sem endurnærandi til dæmis með því að geta lagst undir 

teppi og horft á mynd í afþreyingarkerfinu og að allir óáfengir drykkir séu ókeypis. 

Leiðarkerfið er einnig mikið auglýst þannig að hægt sé að ferðast frá Ameríku yfir til 

Evrópu með svokölluðu „stopover“ á Íslandi og nú í ár var einnig boðið upp á „stopover 

buddy“ þar sem farþegar gátu valið úr nokkrum ákveðnum aðilum, þann sem þeim leist 

best á og hann fór þá með þeim í ferðalag á Íslandi. Sérstaða Icelandair er sú að 

fyrirtækið er íslenskt og því er komið til skila um borð í vélunum með íslensku 

fræðsluefni til dæmis í afþreyingarkerfinu en einnig eru kaffibollar, servíettur, 

höfuðpúðar og ýmis matur merkt með íslenskum texta. Þannig geta farþegar að 

einhverju leyti kynnst landi og þjóð og einnig með því að horfa á fræðsluefni í 

afþreyingarkerfinu. Fyrirtækið hefur einnig reynt að skapa sér jákvæða ímynd með því 

að vera helsti styrktaraðili íslenska landsliðsins sem og að safna í sjóð fyrir Vildarbörn 

(Hildur Guðný Káradóttir, verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. 

júní, 2016). 

Hver og ein manneskja sem kemur að þjónustuferlinu og hefur áhrif á kaupferlið 

sjálft, þ.e. skynjun og upplifun, starfsfólkið, viðskiptavininn sjálfan og aðra viðskiptavini 

flokkast undir þáttinn fólk. Hegðun, viðhorf, viðkunnanleiki og viðmót hafa til dæmis 

áhrif og því er mikilvægt að fyrirtæki séu með rétta starfsfólkið. Mikil áhersla er lögð á 

vandað starfsmannaval, rétt fólk á réttum stað og þegar Icelandair stendur í 

ráðningarferlinu er leitað að fólki með tiltekna hæfni, menntun, viðhorf og gildi. 

Starfsfólk þarf svo að vera vel upplýst, það þarf að lesa handbækur, fylgjast með 

breytingum sem eiga sér stað, afla sér upplýsinga, tala við samstarfsaðila, skoða 

fræðsluefni og sækja endurmenntunarnámskeið (Hildur Guðný Káradóttir, 

verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. júní, 2016). 
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Í þættinum umhverfi er tekið á öllu því áþreifanlega sem þjónustan býður upp á í því 

umhverfi sem hún á sér stað, má þar nefna bæklinga, viðskiptakort, einkennisfatnað og 

skýrslur. Umhverfið og umgjörðin getur veitt fyrirtækjum góð tækifæri til þess að senda 

frá sér sterk og skýr skilaboð um tilgang síns fyrirtækis, fyrirhugaða markaðshlutun og 

hverslags þjónustu boðið er upp á. Vettvangur Icelandair á að vera afslappandi, 

endurnærandi og skemmtilegur með skýrskotun í íslenska menningu. Vinnufatnaður 

starfsmanna er allur hannaður með íslenska menningu í huga og ýmis varningur sem 

seldur er um borð einnig en þar má þar til dæmis nefna hið íslenska skyr (Hildur Guðný 

Káradóttir, verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. júní, 2016). 

Þjónustuferli geta verið flókin og stundum þarf viðskiptavinurinn að hafa sig allan við 

til að fylgja eftir flóknu og krefjandi ferli til þess að klára áætluð kaup. Upplifun 

viðskiptavina gefur þeim þó tækifæri til að meta ferlið með tilliti til þjónustunnar (Kotler 

og Armstrong, 2010 og 2011). Icelandair er með staðlaðan þjónustuferil til þess að alltaf 

sé boðið upp á eins þjónustu. Það er mikilvægt fyrir viðskiptavini þeirra að þeir viti við 

hverju þeir megi búast frá því að þeir koma um borð í vélarnar. Aðstæður geta leitt til 

þess að viðskiptavinir eru þreyttir, þeir eru að fara í flug af ýmsum ástæðum, 

misskemmtilegum og því skiptir stöðugleikinn máli þar sem þeir vita að þjónustan er 

alltaf eins. Það veitir líka ákveðna öryggistilfinningu að þekkja þjónustuna (Hildur Guðný 

Káradóttir, verkefnastjóri þjónustunnar um borð, munnleg heimild, 26. júní, 2016). 

Þegar hugsanlegir viðskiptavinir Icelandair huga að því að kaupa sér flugfar hjá 

fyrirtækinu getur fylgt því ákveðin óvissa vegna þess að þjónusta er, eins og fyrr segir, 

óáþreifanleg og því ekki hægt að vita fyrirfram hvernig þjónustan verður (Anupama, 

Rajasekhar og Kumar, 2012). Með því að Icelandair nái að kynna fyrirtækið, flugferðirnar 

og upplifunina getur Icelandair gert viðskiptavinunum nokkurnvegin ljóst hvað þeir fá 

fyrir kaupin. Í auglýsingum fyrirtækisins hefur meðal annars verið lögð áhersla á að 

kynna það að börn fái ókeypis máltíð, það sé afþreyingarkerfi fyrir alla um borð og að 

tvær töskur séu innifaldnar í flugfarsverðinu. Íslensk upplifun kemur fram í 

einkennisfatnaði flugliðanna, merkingum á servíettum og höfuðpúðum og að allar 

flugvélarnar bera íslensk nöfn sem standa utan á þeim sem viðskiptavinir sjá þegar þeir 

ganga um borð. Í hverju flugi eiga flugliðar að fara eftir stöðluðu og aðlöguðu ferli 

varðandi öryggi allra um borð þar sem þeir hafa fengið markvissa þjálfun og 
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öryggisfræðslu er alltaf miðlað áfram til viðskiptavina fyrir brottför, annaðhvort í formi 

myndbands eða sýnikennslu (Hildur Guðný Káradóttir, verkefnastjóri þjónustunnar um 

borð, munnleg heimild, 26. júní, 2016). Allir þessir þættir geta dregið úr óvissu og 

efasemdunum (Anupama o.fl., 2012). Það er því mikilvægt að unnið sé með alla sjö 

markaðsráðana vegna þess að viðskiptavinurinn upplifir þjónustuna sem hann fær í 

gegnum þá. Það er einnig mikilvægt fyrir fyrirtækin þar sem upplifun viðskiptavina á 

þjónustunni, væntingar og skynjun þeirra geta komið til með að hafa langvarandi áhrif á 

hvernig tekst til að ná í nýja viðskiptavini og halda núverandi viðskiptavinum (Yelkur, 

2000).  



 

23 

4 Gæðalíkan þjónustu  

Það að vita hvernig þjónustu viðskiptavinur býst við að fá er sérstaklega mikilvægt skref 

þegar veita á gæða þjónustu. Það er einnig mikilvægt að huga að því fyrir fyrirtæki að ef 

það hefur rangt fyrir sér varðandi starfsferla að veittri þjónustu er það oft að eyða 

miklum peningum og tíma í óþarfa og viðskiptavinir færa sig annað. Fyrirtæki þurfa því 

að huga að væntingum viðskiptavina sinna um þeirra mat á þjónustugæðum og hvaða 

þættir það eru sem hafa áhrif á þær væntingar (Zeithaml o.fl., 2009). Til þess að mæla 

gæði þjónustu hafa verið hönnuð almenn mælitæki en þar má til dæmis nefna Servqual 

og RSQS (e. service quality scale) en það seinna hentar betur smásölufyrirtækjum en 

rannsóknir hafa bent til þess að víddir þjónustugæða í smásölufyrirtækjum geti verið 

ýmiskonar eftir löndum og tegundum verslana (Brynhildur Lilja Björnsdóttir og Friðrik 

Eysteinsson, 2011; Mauri, Minazzi og Muccio, 2013).  

Í Gæðalíkani þjónustu (e. gaps model of service quality) Parasuramans o.fl. (1985), 

sem sjá má á mynd 4, koma fram fimm þjónustugöp þar sem tekið er tillit til ýmissa 

þátta sem stuðla að ákvörðunartöku um gæði í ýmsum merkingum. Þar má til dæmis 

nefna hversu mikil gæði viðskiptavinur býst við að fá, hvernig gæði það eru sem 

þjónustuaðilar bjóða upp á eða standa fyrir og svo skynjuð gæði að lokinni þjónustu. 

Markmið líkansins er að skilgreina mögulegar orskakir á gapi milli væntrar þjónustu og 

skynjaðrar þjónustu. Líkanið inniheldur ýmis nauðsynleg lykilhugtök, áætlanir og 

ákvarðanir þegar kemur að gæðum tengdum þeim tilboðum sem þjónustuaðilarnir 

bjóða upp á. Þjónustuferlið byrjar hjá neytandanum sjálfum en þaðan er farið í 

skilgreiningu á nauðsynlegum aðgerðum þjónustuaðilans til þess að skipuleggja og bjóða 

upp á þjónustu. Hugmyndafræðin á bak við líkanið hefur engu að síður sætt gagnrýni 

vegna þess að skynjun og væntingar er skoðað sem tveir mismunandi þættir. Mauri o.fl. 

(2013) vilja meina að skynjun sé afleiðing hugsanaferlis neytenda og að væntingar séu 

byggðar á fyrirfram ákveðinni skoðun á þjónustunni sem getur verið erfitt að túlka og 

sem getur breyst þegar viðskiptavinir hafa upplifað þjónustuna.  

Gæðalíkan þjónustu reynir að koma í veg fyrir að ákveðið viðskiptavinagap myndist 

en það er gert með því að loka göpunum fjórum og tryggja þannig að skynjun eða 
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upplifun á þjónustunni sé í samræmi við væntingar viðskiptavinanna (Zeithaml o.fl., 

2009). Líkanið skiptist upp í fimm göp, sjá mynd 4, sem leiða til eiginlegra gæða þeirra 

þjónustu sem boðið er upp á og hvert atriði snýr annað hvort að viðskiptavininum 

sjálfum eða fyrirtækinu (Þórhallur Örn Gunnlaugsson, 2006). Til þess að hægt sé að loka 

viðskiptavinagapinu þarf fyrirtækið að ná að loka göpunum fjórum. 

 

Mynd 4. Gæðalíkan þjónustu (Parasuraman o.fl., 1985, bls. 44). 
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4.1 Þjónustugap 1 

Hlustunargap (e. the listening gap) er sá munur sem er á milli væntinga viðskiptavinarins 

til þjónustunnar og skilningi fyrirtækisins á þeim væntingum. Fyrirtæki geta átt í 

erfiðleikum með að vita og skilja nákvæmlega hvaða væntingar það eru sem 

viðskiptavinir þeirra hafa. Til þess að reyna að koma í veg fyrir hlustunargapið þurfa 

fyrirtæki að koma upp sterku viðskiptavinasambandi (Zeithaml o.fl., 2009; Parasuraman 

o.fl., 1985) sem byggt er á skilningi og þörfum viðskiptavinanna (Zeithaml o.fl., 2010). 

Helstu ástæður fyrir því að gapið myndast eru ófullnægjandi markaðsrannsóknir og 

slæm samskipti á milli yfirmanna og stjórnenda við starfsmenn (Zeithaml o.fl., 2010).  

4.2 Þjónustugap 2 

Ef skilningur á væntingum viðskiptavina varðandi þjónustuhönnun og þá staðla sem 

fyrirtæki setja sér varðandi mótun og hönnun er ekki í samræmi, þá myndast 

þjónustuhönnunarstaðlaðagapið (e. the service design and standards gap) (Zeithaml 

o.fl., 2010). Með því er átt við að gapið myndast ef það er munur á hvernig fyrirtæki 

skynjar að væntingar viðskiptavina sinna eru á móti því hvernig þjónustuferlarnir eru 

hannaðir. Helstu ástæður fyrir því að gapið myndast er að umgjörðin í kringum 

þjónustuna er hvorki skýr né einföld og þjónustuhönnunin er ekki góð (Zeithaml o.fl., 

2009).   

4.3 Þjónustugap 3 

Frammistaða þjónustu (e. the service performance gap) er þriðja gapið en það myndast 

ef það er munur á milli hönnunar á þjónustunni og hvernig þjónustan er veitt. 

Þjónustugæði eru ekki endilega tryggð þó fyrirtæki hafi reglur til viðmiðunar um hvernig 

þjónusta skuli fara fram og hvernig eigi að koma fram við viðskiptavinina. Til þess að ná 

tilætluðum árangri og reyna að koma í veg fyrir að gapið myndist skiptir máli að 

framkvæmdastaðlarnir séu allir eins, að þeim sé framfylgt og að mat sé gert á 

starfsmönnum og frammistöðu þeirra. Þjónustustig fyrirtækja getur fallið vegna mistaka 

varðandi framkvæmd staðlanna og ef það gerist þá geta þær væntingar sem 

viðskiptavinirnir höfðu til þjónustunnar orðið að engu. Helstu ástæður fyrir gapi þrjú 

geta verið þær að mannauðsstjórnun sé ekki fullnægjandi eða að það sé misræmi á millli 

framboðs og eftirspurnar (Zeithaml o.fl., 2010 og Parasuraman o.fl., 1985). 
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4.4 Þjónustugap 4 

Samskiptagapið (e. the communication gap) er sá munur á þeirri þjónustu sem veitt er 

og þeirri sem hefur verið lofað til neytenda. Jafnvel þó að fyrirtæki hafi gert allt sem í 

þeirra valdi stendur til þess að loka göpum eitt til þrjú, þá geta mistök varðandi 

frammistöðu þjónustunnar átt sér stað og hætta er á að viðskiptavinir fái ekki þá 

þjónustu sem þeim hefur verið lofað. Helstu ástæður fyrir samskiptagapinu eru að 

markaðsaðgerðir eru ekki samþættar sem skilar sér í villandi skilaboðum til viðskiptavina 

þar sem ekki er staðið við loforð um sölu, afhendingu og verðlagningu (Brown og 

Swartz, 1989). Til þess að reyna að koma í veg fyrir að gapið myndist þurfa 

þjónustuaðilar að standa við þau loforð sem þeir hafa veitt viðskiptavinum sínum 

(Zeithaml o.fl., 2009).  

     Fimmta og síðasta gapið, þjónustugapið er undir áhrifum gapa eitt til fjögur. Til þess 

að hægt sé að leggja mat á þau göp þarf að greina þau í sundur og þá er hægt að sjá 

hvort einhverju þurfi að breyta (Ladhari, 2009). Það sem hefur áhrif á skynjun 

viðskiptavina á þjónustugæði eru þær væntingar sem viðskiptavinir hafa til sinna 

þjónustuaðila (Brown og Swartz, 1989). Mikilvægt er því fyrir þjónustufyrirtæki og 

þjónustuaðila að vinna vel í fyrstu fjórum göpunum og ná að loka þeim svo hægt sé að 

loka þjónustugapinu. Þjónustugapið er bilið á milli mikilvægis og frammistöðu eða 

væntrar þjónustu og skynjaðrar þjónustu. Ef mikið bil er í þjónustugapinu, þá má áætla 

að um slaka frammistöðu þjónustuaðila sé að ræða og því stærra sem það gap er, því 

mikilvægara er að fara í úrbætur (Þórhallur Örn Gunnlaugsson, 2006). Til þess að bera 

saman muninn á væntingum og skynjun viðskiptavina er viðhorfi þeirra skipt niður á 

fimm gapa líkan Servqual skalans (Mauri o.fl., 2013) svo hægt sé að gera grein á milli 

skynjunar þjónustuaðilans á þjónustugæðununum og skynjunar viðskiptavinarins á þeim 

(Ladhari, 2009).  

4.5 Servqual mælitækið 

Fræðimennirnir Parasuraman, Zeithaml og Berry voru fyrstir til að kynna og prufa 

mælitækið Servqual en það mælir væntingar og skynjun viðskiptavina á þjónustugæðum 

fyrirtækja (Zaim, Bayyurt og Zaim, 2010). Með Servqual mælitækinu er hægt að leggja 

mat á væntingar og skynjun samtímis og er það gert með spurningalista sem búinn er til 

úr 22 pöruðum spurningum. Mælitækið leggur mat á skynjun neytenda með 
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þjónustuvíddunum fimm; áreiðanleika, áþreifanleika, svörun, trúverðugleika og 

hluttekningu (Ravichandran o.fl., 2010; Parasuraman o.fl., 1985) og hefur áður verið 

notast við það til þess að meta flugþjónustugæði (Gilbert og Wong, 2003; Kim og Lee, 

2011; Pakdil og Aydin, 2007). Það hefur einnig verið talið gott mælitæki til þess að bæta 

gæði þjónustufyrirtækja (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1991).  

Servqual mælitækið hefur sætt nokkurrar gagnrýni í ljósi þess að það leggur of mikla 

áherslu á þjónustuferlið sjálft (e. service delivery process) en ekki þau tæknilegu gæði (e. 

technical quality) og allt þjónustuumhverfið (e. service environment) sem viðskiptavinir 

horfa til þegar þeir móta sér skoðun á hvernig heildarþjónustan tókst til (Kang og James, 

2004; Grönroos, 2001; Grönroos, 1984). 

Dabholkar, Thorpe og Rentz (1995) gagnrýndu einnig að hægt væri að nota 

mælitækið til þess að meta þjónustugæði í öllum fyrirtækjum eða rekstri, hvort sem þau 

væru stór eða smá. Nýtt mælitæki, RSQS, var þróað út frá því en það þótti henta betur 

litlum fyrirtækjum (Siu og Cheung, 2001). Að lokum hefur mælitækið einnig verið 

gagnrýnt fyrir það að gæðavíddirnar fimm séu ekki nægilega nákvæmar til þess að mæla 

þjónustugæði hjá flugfélögum. Það vanti til dæmis atriði sem snúa að flugi eins og 

hvernig maturinn sé um borð og þægindi varðandi sæti og fótapláss (Brady og Cronin, 

2001). Það hafa einnig verið misjafnar skoðanir á því af hversu mörgum víddum 

þjónustugæði eigi að ráðast. Rannsakendur hafa til dæmis fundið út að það ættu að vera 

tvær víddir (Mels, Boshoff og Nei, 1997) á meðan aðrir hafa fundið út að það ættu að 

vera sex víddir (Vandamme og Leunis, 1993). Þrátt fyrir það hafa rannsóknir sýnt fram á 

að Servqual mælitækið hentar vel til mælinga á flugfarþegum (Brady og Cronin, 2001; 

Gilbert og Wong, 2003; Kim og Lee, 2011) og því var ákveðið að notast við það.   
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5 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hversu vel Icelandair tekst að mæta væntingum 

viðskiptavina sinna og kanna hvort að munur sé á væntingum og skynjun hjá íslenskum 

og erlendum flugfarþegum. Rannsóknin fór fram með megindlegum hætti þar sem 

spurningakönnun var send út á rafrænan hátt og einnig með útprentuðum 

spurningalista þar sem þátttakendur svöruðu spurningum á staðnum.  

5.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru allir þeir sem höfðu flogið með Icelandair. Hentugleikaúrtak 

var notað og bárust 491 nothæf svör, 266 frá íslensku þátttakendunum og 225 frá þeim 

erlendu. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 1.  

Tafla 1. Upplýsingar um kynjaskiptingu, aldursdreifingu og tíðni flugferða með Icelandair. 
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5.2 Mælitæki 

Í rannsókninni var notast við Servqual mælitæki Parasuramans, Zeithaml og Berry en 

mælitækið þótti henta vel þar sem rannsókn Parasuramans o.fl. (1988) hefur varpað 

ljósi á mikilvægi gæðavíddana fimm hjá viðskiptavinum flugfélaga.   

Notast var við tvo samskonar spurningalista þar sem annar þeirra var á íslensku og 

aðlagaður eftir þýðingu Ingibjargar Ólafsdóttur (2012) en hinn spurningalistinn var á 

ensku tilkominn frá Zeithaml o.fl. (2009). Servqual spurningalistinn samanstendur af 22 

pöruðum fullyrðingum sem innihalda atriði er snúa að mati á þjónustugæðum. Hér var 

þó aðeins notast við 17 fullyrðingar en ekki þótti mikilvægt að fá svör við innihaldi hinna 

5 fullyrðinganna. Rannsakandi taldi þær ekki henta markmiðum rannsóknarinnar sem 

var að skoða væntingar og skynjun á þjónustunni um borð en þessar fullyrðingar sneru 

til dæmis að opnunartíma, útliti fyrirtækisins og útliti á prentuðu efni. 

Fyrst voru þátttakendur beðnir um að gera grein fyrir hversu lítilvæg eða mikilvæg 17 

flugþjónustuatriði eru þegar þeir nýta sér þjónustu flugfélaga almennt. Þá kom 

síuspurning þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu flogið með Icelandair og 

þá hversu oft. Fyrir þá sem ekki höfðu flogið með fyrirtækinu var þeirra næsta skref að 

svara bakgrunnsspurningunum en aðrir héldu áfram og voru þá beðnir um að svara 

hversu ósammála eða sammála þeir væru 17 fullyrðingum um upplifun sína um borð í 

vélum Icelandair. Því næst svöruðu þeir bakgrunnsspurningunum. Fullyrðingarnar voru 

allar á fimm punkta Likert-kvarða þar sem 1 stóð fyrir mjög lítilvæg/mjög ósammála og 5 

stóð fyrir mjög mikilvæg/mjög sammála. Í spurningalistanum táknar hver og ein 

fullyrðing þjónustuatriði innan gæðavíddanna fimm þar sem 5 fullyrðingar mæla 

áreiðanleika, tvær fullyrðingar mæla svörun, fjórar fullyrðingar mæla trúverðugleika, 

þrjár fullyrðingar mæla hluttekningu og þrjár fullyrðingar mæla áþreifanleika.  

Einni spurningu var bætt við þar sem spurt hvar hversu ólíklegt eða líklegt það væri 

að þátttakandi myndi mæla með Icelandair við aðra. Það var gert til þess að vita hvort 

að jákvætt umtal (e. word of mouth) um fyrirtækið væri til staðar eftir að farþegar hefðu 

upplifað þjónustuna en jákvætt umtal getur haft áhrif á væntingar fólks (Buttle, 1988).  

Báðir spurningalistarnir, íslenski og enski, voru forprófaðir þannig að þeir voru sendir 

á tíu einstaklinga, íslenski spurningalistinn sendur á fimm manns og sá enski á aðra 

fimm. Athugað var hvort að allar spurningarnar væru einfaldar og skýrar. Nokkrar 

ábendingar bárust rannsakanda og var spurningunum breytt í kjölfarið. Spurningalistana 

má finna í heild sinni í viðauka 1 og 2.  
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5.3 Framkvæmd  

Íslenski spurningalistinn var einungis sendur út á rafrænan hátt, hann var settur upp 

með forritinu Google Docs og sendur út á samfélagsmiðlinum Facebook. 

Spurningakönnunin var send út þann 22. mars 2015 á persónulegri Facebook síðu 

rannsakanda og einnig í nokkrum minni Facebook hópum þar sem rannsakanda þótti 

líklegt að fá fleiri svör. Samtals svöruðu 266 manns könnuninni sem var opin í 11 daga. 

Spurningalistinn fyrir erlendu flugfarþegana var prentaður út og lagður fyrir í rútum við 

flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli á tímabilinu 22.-24. febrúar 2016. Rúturnar 

voru frá ferðaþjónustufyrirtækjunum Gray Line og Reykjavík Excursions á leið frá 

Keflavík til Reykjavíkur með nýkomna ferðamenn til landsins.  

Allir þeir sem tóku þátt í könnuninni fengu upplýsingar að um rannsókn væri að ræða 

sem væri lokaverkefni rannsakanda í meistaranámi við Háskóla Íslands í markaðsfræði 

og alþjóðaviðskiptum. Skýrt var tekið fram að um nafnleynd og trúnað væri að ræða og 

að ekki yrði hægt að rekja svör til þátttakenda. Áætlaður svartími var gefinn upp ásamt 

netfangi ef þátttakendur vildu setja sig í samband við rannsakanda.  
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6 Niðurstöður  

Í töflu 2 má sjá lýsandi tölfræði fyrir væntingar, skynjun og mismuninn þar á milli hjá 

öllum þátttakendum rannsóknarinnar. Þau atriði sem þátttakendur mátu hvað 

mikilvægust varðandi flugfélög voru að upplifa öryggi í flugi, að flugfélög séu 

traustvekjandi og að staðið sé við gefin loforð. Þau atriði sem skoruðu lægst varðandi 

flugfélög voru veitt athygli til viðskiptavina, að fullnægjandi tækjabúnaður sé um borð 

og að starfsfólk hafi skilning á þörfum farþeganna. Þegar að meðalgildin eru skoðuð 

kemur í ljós að þau eru öll frekar há og öll fyrir ofan miðju og er því augljóst að öll atriðin 

skipta þátttakendur rannsóknarinnar miklu máli en misjafnt þó hversu miklu.  

Þau atriði þar sem skynjun þátttakanda var sem mest varðandi Icelandair var 

snyrtilegt starfsfólk, öryggi í flugi og snögg og góð þjónusta. Þau atriði sem Icelandair 

skoraði hve lægst á voru varðandi persónulegan hag farþeganna, skilning á þörfum 

farþeganna og ófullnægjandi tækjabúnað um borð. 

Tafla 2. Væntingar og skynjun allra þátttakenda rannsóknarinnar. 

 



 

32 

Icelandair tekst að fara fram úr væntingum viðskiptavina sinna í þremur atriðum, 

fyrirtækið nær að mæta væntingum viðskiptavina sinna án þess þó að fara fram úr þeim 

í einu atriði en Icelandair nær ekki að mæta væntingum viðskiptavina sinna í 13 atriðum 

en þar koma þjónustugöp í ljós. 

6.1 Niðurstöður íslenskra flugfarþega 

Í töflu 3 má sjá lýsandi tölfræði fyrir væntingar og skynjun íslenskra þátttakenda 

rannsóknarinnar ásamt mismuninum þar á milli. Þau atriði þar sem væntingar Íslendinga 

voru hvað mestar varðandi flugfélög voru að upplifa öryggi í flugi, að staðið sé við gefin 

loforð og að flugfélög séu traustvekjandi. Þau atriði sem skoruðu lægst varðandi 

flugfélög voru að viðskiptavinum sé veitt athygli, að fullnægjandi tækjabúnaður sé um 

borð og að skilningur sé á þörfum farþeganna. Meðalgildin eru þó öll frekar há og er því 

greinilegt að öll atriðin eru að skipta þátttakendur miklu máli en þó misjafnt hversu 

miklu. 

Þau atriði sem Icelandair skoraði hæst á voru að starfsfólk þeirra er snyrtilegt til fara, 

öryggi í flugi og hreinar og snyrtilegar flugvélar. Þau atriði sem Icelandair skoraði hve 

lægst á voru að fyrirtækið virðist ekki bera hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti, að það sé 

lítill skilningur á þörfum farþega og að ekki sé fullnægjandi tækjabúnaður um borð.  
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Tafla 3. Væntingar og skynjun íslenskra þátttakenda rannsóknarinnar. 

 

Icelandair tekst að fara fram úr væntingum viðskiptavina sinna í tveimur atriðum, 

fyrirtækið nær að mæta væntingum viðskiptavina sinna án þess þó að fara fram úr þeim 

í tveimur atriðum en fyrirtækið nær ekki að mæta væntingum viðskiptavina sinna í 13 

atriðum en þar kemur þjónustugap í ljós.  

Þáttagreining var einnig keyrð ásamt Kaiser-Meyer-Olkin prófi til þess að athuga 

hvort að íslenska úrtakið væri nægilega stórt. Þeir þátttakendur sem svöruðu fyrri hluta 

spurningalistans, væntingar til flugþjónustugæða, voru með KMO gildi upp á 0,936 sem 

staðfesti nægilega stórt úrtak og Cronbach’s alpha upp á 0,932. Bartlett’s próf sýndi að 

marktæk tengsl væru í gögnunum χ2(136) = 2526,27, p< 0,001. Þeir þátttakendur sem 

svöruðu seinni hluta spurningalistans, skynjun flugþjónustugæða Icelandair, voru með 

KMO gildi upp á 0,920 sem staðfesti einnig nægilega stórt úrtak og Cronbach’s alpha 

upp á 0,934. Bartlett’s próf sýndi einnig að marktæk tengsl væru í gögnunum χ2(136) = 

2419,10, p< 0,001. Kallað var fram skriðupróf en í báðum tilfellum kom aðeins í ljós ein 

vídd, sem uppfyllir Kaiser viðmiðið með eigingildi >1, en ekki fimm eins og talið var í 

upphafi. Því var ákveðið að sameina allar breytur spurningalistans í breyturnar 

væntingar og skynjun. 
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Niðurstöður sýndu að munur var á væntingum (M=4,54; sf=0,48) íslensku 

flugfarþeganna og skynjun þeirra (M=4,24; SF= 0,52) (t(220) = 8,09, p < 0,001).    

Þátttakendur voru einnig spurðir hversu ólíklegt eða líklegt það væri að þeir myndu 

mæla með þjónustu Icelandair við aðra. Í ljós kom að af þeim 260 sem svöruðu 

spurningunni voru 2,3% sem fannst það ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir myndu mæla 

með þjónustu Icelandair en 84,6% þátttakenda töldu það líklegt eða mjög líklegt að þeir 

myndu mæla með þjónustunni. 

6.2 Niðurstöður erlendra flugfarþega 

Í töflu 4 má sjá lýsandi tölfræði fyrir væntingar og skynjun erlendra þátttakenda 

rannsóknarinnar ásamt mismuninum þar á milli. Þau atriði þar sem væntingar erlendra 

flugfarþega voru hvað mestar varðandi flugfélög voru að upplifa öryggi í flugi, traust á 

flugfélagi og að staðið sé við gefin loforð. Þau atriði sem erlendir flugfarþegar töldu 

lítilvægust voru að þeim sé veitt athygli, að skilningur sé á þörfum farþega og að um 

borð sé fullnægjandi tækjabúnaður. Meðalgildin eru öll frekar há og er því greinilegt að 

öll atriðin eru að skipta þátttakendur miklu máli en þó mis miklu. 

Þau atriði þar sem skynjun erlendra flugfarþega var sem mest varðandi Icelandair var 

að fyrirtækið veiti snögga og góða þjónustu, öryggi í flugi, fagleg þjónusta og stundvísi. 

Þau atriði sem Icelandair skoraði hve lægst á voru að leysa úr vandamálum farþega, 

skilningur á þörfum farþega og persónulegur hagur farþega. 
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Tafla 4. Væntingar og skynjun erlendra þátttakenda rannsóknarinnar. 

 
Í töflu 4 má sjá að Icelandair tekst að fara fram úr væntingum viðskiptavina sinna í 5 

atriðum. Fyrirtækinu tekst að mæta væntingum viðskiptavina sinna í 5 atriðum en í 7 

atriðum nær fyrirtækið ekki að mæta væntingum viðskiptavina sinna og er því 

þjónustugap í þeim.  

Hér var einnig gerð þáttagreining og Kaiser-Mayer-Olkin próf til þess að athuga hvort 

úrtakið væri nægilega stórt. Þeir þátttakendur sem svöruðu fyrri hluta spurningalistans, 

væntingar til flugþjónustugæða, voru með KMO gildi upp á 0,947 sem er tiltölulega hátt 

og segir að úrtakið hafi hentað vel til þáttagreiningar og Cronbach’s alpha upp á 0,957. 

Bartlett’s próf sýndi svo að marktæk tengsl væru í gögnunum χ2(136) = 3060,48, p< 

0,001. Þátttakendur sem svöruðu seinni hluta spurningalistans skynjun 

flugþjónustugæða Icelandair, voru með KMO gildi upp á 0,904 sem er einnig frekar hátt, 

Cronbach’s alpha upp á 0,917 og Bartlett’s prófið staðfesti einnig að marktæk tengsl 

væru til staðar χ2(136) = 1917,80, p< 0,001. Svokölluð olnbogaaðferð var notuð til þess 

að fá staðfestingu á því hversu margar víddir kæmu í ljós en skriðuprófið fyrir væntingar 

sýndi aðeins eina vídd, sem uppfyllir Kaiser viðmiðið með eigingildi >1. Skriðuprófið fyrir 

skynjun gaf ástæðu til þess að skoða tveggja þátta lausn. Hinsvegar kom í ljós að vegna 

krosshleðslna var metið sem svo að það væri betri lausn að hafa eina vídd, sem uppfyllti 

einnig Kaiser viðmiðið með eigingildi >1 en lítill munur var á þáttahleðslunum.  
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Vegna þess var því ákveðið að sameina allar breytur spurningalistans í breyturnar 

væntingar og skynjun. Niðurstöður sýndu að ekki var munur á væntingum (M=4,41; 

SF=0,57) og skynjun (M=4,32; SF= 0,49) erlendu flugfarþeganna (t(224) = 2,095, p = 0,37.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hversu ólíklegt eða líklegt það væri að þeir myndu 

mæla með þjónustu Icelandair við aðra kom í ljós að af þeim 220 sem svöruðu 

spurningunni voru 5,9% sem fannst það ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir myndu mæla 

með þjónustu Icelandair en 90% þátttakanda töldu það líklegt eða mjög líklegt að þeir 

myndu mæla með þjónustunni við aðra.  
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7 Umræður  

Gæði þjónustu, ánægja viðskiptavina og viðskiptavinavirði hafa orðið að 

forgangsverkefni hjá þjónustuaðilum í aukinni samkeppni um viðskiptavini (Wang o.fl., 

2004). Mikilvægi þess að veita góða þjónustu, hafa ánægða viðskiptavini og ná að skilja 

þeirra upplifun á þjónustunni hefur því orðið að mikilvægu atriði (Tseng og Wu; 2004). 

Til þess að hægt sé að mæta væntingum viðskiptavina og veita góða þjónustu (Güres ̧

o.fl., 2011) er samanburðurinn á skynjun þeirra og væntingum lykilatriði til þess að ná 

árangri (Ravichandran o.fl., 2010). 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hversu vel Icelandair tekst að mæta 

væntingum viðskiptavina sinna og bera svo saman væntingar og skynjun hjá íslenskum 

og erlendum flugfarþegum. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þjónustugap er í 13 atriðum af 17 en Icelandair nær 

einungis að mæta væntingum allra viðskiptavina sinna í 3 atriðum. Þau atriði eru að 

starfsfólk sé snyrtilegt til fara, að tækjabúnaður um borð uppfylli væntingar og að 

starfsfólk veiti viðskiptavinum athygli.  

Þegar að íslenskir og erlendir ferðamenn voru bornir saman kom í ljós að Icelandair 

nær ekki að mæta væntingum Íslendinga í 13 atriðum og hjá erlendu ferðamönnunum 

nær fyrirtækið ekki að mæta væntingum í 7 atriðum. Icelandair uppfyllir því í færri 

atriðum væntingar Íslendinga miðað við útlendinga.  

Þegar skoðað er hvar Icelandair nær að fara fram úr væntingum Íslendinga og 

erlendra flugfarþega kemur í ljós að það er með snyrtilegu starfsfólki og því að veita 

viðskiptavinum sínum athygli. Þegar skoðað er hvar væntingum farþeganna er mætt án 

þess að fara fram úr þeim kemur ekki í ljós neitt sameiginlegt atriði. Icelandair nær svo 

að mæta væntingum íslenskra viðskiptavina sinna með snöggri og góðri þjónustu um 

borð ásamt viðunandi tækjabúnaði en með stundvísi og hreinum og snyrtilegum 

flugvélum hjá erlendu farþegunum. Icelandair nær ekki að mæta væntingum íslenskra 

né erlendra ferðamanna í eftirfarandi 7 atriðum; ábyrg meðhöndlun á 

persónuupplýsingum, að standa við gefin loforð, að starfsfólk veiti farþegum athygli, 
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traust til flugfélags, þekking til að svara fyrirspurnum, áhugi á að leysa úr vandamálum 

farþega og upplifun á öryggi í flugi.  

Þau atriði þar sem upplifun Íslendinga á Icelandair er hvað mest ábótavant er að 

Icelandair beri hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti, að starfsfólk hafi skilning á 

persónulegum þörfum viðskiptavina og að tækjabúnaðurinn um borð uppfylli 

væntingar. Þau atriði sem er hvað mest ábótavant varðandi upplifun erlendu 

ferðamannanna er að starfsfólkið hafi áhuga á að leysa úr þeim vandamálum sem upp 

geta komið, að starfsfólkið hafi skilning á þörfum viðskiptavina sinna og að flugfélagið 

beri hag viðskiptavina sinna fyrir brjósti. Íslendingar vilja hafa hreint og snyrtilegt í 

kringum sig á meðan erlendir flugfarþegar setja sínar kröfur á þjónustuna sem þeir fá. 

Báðir hóparnir eru sammála um að það skipti þá ekki miklu máli að starfsfólk hafi 

skilning á persónulegum þörfum viðskiptavina sinna.  

Einnig var skoðað hvort að gæðavíddirnar fimm kæmu fram og þá hversu margar. 

Bæði hjá Íslendingunum og erlendu ferðamönnunum kom aðeins í ljós einn vídd og gefa 

niðurstöður því til kynna að þessar fimm gæðavíddir séu ekki til staðar, eins og til dæmis 

Mels o.fl. (1997) og Vandamme og Leunis (1993) hafa bent á. Við skoðun á rannsókn 

Ernu Maríu Þrastardóttur (2014) hafa flugfarþegar þó talið eina af víddunum fimm vera 

mikilvægasta, enda gæti sú niðurstaða ekki verið önnur þegar einungis er verið að 

rannsaka þær fimm. 

Það helsta sem kom rannsakanda á óvart varðandi íslenska flugfarþega, var að 

tækjabúnaðurinn um borð eins og skjáir og spjaldtölvur uppfyllir væntingar þeirra. 

Persónuleg upplifun rannsakanda, sem starfað hefur sem flugfreyja, hefur ítrekað leitt í 

ljós að flugfarþegar, og þá sérstaklega Íslendingar, eru oft mjög óánægðir með 

tækjabúnaðinn um borð. Það kom hins vegar ekki á óvart að væntingar beggja hópanna 

til öryggisins um borð voru mjög háar, enda væri annað frekar ólíklegt og það væri 

varhugavert ef niðurstöður hefðu sýnt annað. Þetta styður við rannsókn þeirra Gilbert 

og Wong (2003) þar sem niðurstöður þeirra sýndu að þátttakendur höfðu mestar 

væntingar til öryggisins um borð. 

Til þess að Icelandair nái að loka þeim 13 þjónustugöpum sem hér hafa komið í ljós, 

þarf fyrirtækið að fara í endurbætur á vinnuferlinu þar sem það nær ekki að uppfylla 

væntingar viðskiptavina sinna til þess að hægt sé að loka þjónustugapinu. Það getur til 
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dæmis notað þær upplýsingar sem niðurstöður þessarar könnunar hafa sýnt fram á með 

því að setja þær í Gaps líkanið og reynt þannig að draga úr þeim þjónustugöpum sem til 

staðar eru og þannig unnið markvisst að betri gæðum þjónustunnar og því að fá fleiri 

ánægða viðskiptavini. 

Þessi rannsókn hefur hagnýtt gildi að því leiti að Icelandair getur skoðað þessar 

niðurstöður og unnið markvisst með þær og reynt að loka þjónustugöpunum til þess að 

bæta þjónustuna sem fyrirtækið býður upp á og náð að styrkja sig enn meira hér heima 

og á alþjóðavettvangi. Tækifærin til að stækka og vaxa eru sannarlega til staðar og þar 

spila viðskiptavinirnir stórt hlutverk en niðurstöður gefa til kynna að 87% allra 

farþeganna eru líklegir eða mjög líklegir til þess að mæla með þjónustu Icelandair við 

aðra.  

7.1 Takmarkanir og hugmyndir að áframhaldandi rannsóknum 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar er úrtakið en íslensku þátttakendurnir koma 

allir af persónulegri Facebook síðu rannsakanda. Þó svo að rannsóknin hafi náð til 491 

manns þá er það afgerandi lítill fjöldi allra þeirra farþega sem fljúga með fyrirtækinu. 

Rannsakandi notaðist við hentugleikaúrtak og vegna þess er ekki hægt að fullyrða að 

úrtakið endurspegli þýðið. Mikill meirihluti svarenda voru konur eða 69,2% og flestir 

þátttakendur voru á aldrinum 25-34 ára. 

Rannsakandi telur að það væri gott ef að Icelandair myndi vinna í þeim 

þjónustugöpum sem hér hafa komið í ljós og endurtaka svo rannsóknina eftir nokkurn 

tíma en þá væri hægt að athuga hvort að fyrirtækið nái ekki betur að uppfylla væntingar 

enn fleiri viðskiptavina. Hægt væri að skoða ennþá stærra úrtak og það væri einnig mjög 

áhugavert að framkvæma eigindlega rannsókn með viðtölum við stjórnendur Icelandair 

og fá þann vinkil á rannsóknina líka.  
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Viðauki 1 – Spurningalisti á íslensku 
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Viðauki 2 – Spurningalisti á ensku 
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