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Útdráttur
WOW air komu nýir inná flugmarkaðinn á Íslandi árið 2011 og hefur flugfélagið vaxið
jafnt og þétt frá stofnun þess. Lagt er upp með rannsóknarspurninguna: „Hver er
samkeppnishæfni Wow air á stærri markaði?“ og leitast við að svara henni á skilvirkan
hátt.
Í þessari ritgerð verður skoðað stefna og samkeppnishæfni WOW air með því að nota
ýmis verkfæri sem tengjast þeim fræðum. Í ritgerðinni má sjá að WOW air hefur að
mestu verið að fylgja öðrum flugfélögum í stefnu sinni og hefur WOW air verið ágætlega
samkeppnishæfir. Flugfélagið er þó ennþá frekar lítið og því erfitt að meta hversu
samkeppnishæfir þeir eru í stærra rekstrarumhverfi. Þegar EBITA, EBITAR og EBIT ásamt
rekstrartekjum (RASK) og rekstrarkostnaði (CASK) deilt með sætum p. km flugfélaganna
var borið saman á milli WOW air annarsvegar og flugfélögin Icelandair, Norwegian air,
EasyJet, Ryanair og Wizz Air hinsvegar mátti sjá að WOW air var ekki að koma illa út úr
þeim samanburði og má segja að það sé vísbending um að flugfélagið sé að standa sig
vel í samanburði við þessi alþjóðlegu flugfélög.
WOW air er búið að ná áhugaverðum árangri á skömmum tíma og ljóst að ef stefnt
verður á Asíu markað mun flugfélagið fara inná alveg nýjan markað með lággjalda
módelið sitt og verður áhugavert að sjá hvernig til tekst hjá þeim.
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1

Inngangur

Flugfarþegum fjölgar jafnt og þétt í heiminum og má segja að sú þróun hafi byrjað með
komu lággjalda flugfélaga inná markaðinn uppúr 1980. Þrátt fyrir mikinn vöxt gera spár
IATA ráð fyrir því að hægja muni á þessari þróun vegna hækkandi heimsverðs á olíu og
hækkun á sköttum tengdum ferðamannaiðnaðinum (IATA, 2016) .
Uppganga WOW air hefur verið hröð frá stofnun þess árið 2011 og á félagið í dag 12
flugvélar. Árið 2013 voru áfangastaðir þess 5 en í dag eru þeir 30 og mun þeim fjölga
árið 2017 (Stefán Sigurðsson, munnleg heimild).
Leitast er við að svara eftirfarandi spurningu í ritgerðinni:
Hver er samkeppnishæfni Wow air á stærri markaði?
Tilgangur þessa verkefnis er að skoða stöðu og starfsemi WOW air í ljósi tiltekinnar
verkfæra, stefnu og samkeppnishæfni. WOW air hefur lítið verið rannsakað og því er
áhugavert að skoða það í ljósi þeirra velgegni sem WOW air hefur notið. Lítil þekking er
til staðar á flugfélaginu WOW air var því áhugavert að skoða WOW air út frá stefnu og
samkeppnishæfni þess.
Í upphafi ritgerðarinnar er farið yfir hvaða nálgun og aðferðir verða notaðar við
greiningu á gögnum þessa verkefnis. Er um svokallaða tilviksrannsókn að ræða þar sem
einungis er verið að skoða eitt tilvik sem er WOW air.
Næst verður skoðuð þau innri og ytri greiningartæki sem verða notuð í ritgerðinn til
þess að greina stefnu og samkeppnishæfni WOW air miðað við lággjalda flugfélögin
Ryanair, EasyJet, Norwegian air og Wizz Air, en einnig verður staða Icelandair skoðuð. Af
ytri greiningar þáttum verður stuðst við lykilatriði stefnu og samkeppnishæfni, demant
Porters, klasa, fimm krafta líkan Porters og stefnukosti Porters. Af innri greiningar
þáttum verður stuðst við virðiskeðjuna, SVÓT, lykilárangursþætti og rauðan og bláan sjó
til þess að fá skýra sýn á WOW air.
Farið verður í flugsögu Íslands útfrá millilandaflugi en fyrsta flugferðin sem farin var
til annars lands var flug til Skotlands sem átti sér stað þann 11. júlí 1945. Fjórir farþegar
voru um borð ásamt flugstjóranum Jóhannesi R. Snorrasyni, flugmanninum Smára
Karlssyni, loftskeytamanninum Jóhanni Gíslasyni og vélamanninum Sigurði Ingólfssyni.
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Ferðin tók sex klukkutíma og þótti þessi ferð marka tímamót í íslenskri flugsögu (Steinar
J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989).
Í fimmta kafla verður svo staða WOW air skoðuð og farið verður yfir það hverjir eru
helstu birgjar og samstarfsaðilar WOW air, ásamt því að skoða flugfélögin sem verið er
að bera saman við WOW air.
Í sjötta kafla verður svo greining á ytra og innra umhverfi WOW air. Þar verður loks
beitt þeim greiningartækjum sem fjallað er um í kafla þrjú. Byrjað verður á því að skoða
fjærumhverfi WOW air og notað demant Porters til þess að fá sýn á samkeppnishæfni
flugfélagsins. Í kjölfarið verður skoðað nærumhverfi WOW air og skoðaðir þeir innri
þættir sem eru til staðar og hafa áhrif á stöðu og samkeppnishæfni þeirra. Notast verður
við virðiskeðju og virðiskerfi Porters, ásamt því að skoða SVÓT og lykilárangurþættir
WOW air. Í lok kaflans eru skoðaðir stefnustrigi og stefnukostir WOW air. Að loku er svo
farið yfir niðurstöður á greiningum í sjöunda kafla.

12

2 Aðferðafræði
Þegar að rannsaka á eitthvað viðfangsefni er hægt að velja um hvort rannsóknin á að
vera eigindleg eða megindleg en stundum er einnig þessum tveimur aðferðum blandað
saman. Fer það eftir því hvað á að skoða hvor leiðin er heppilegri sem
rannsóknaraðferð. Hér á eftir mun vera umfjöllun um megindlegar og eigindlegar
rannsóknaraðferðir og svo verður farið í það hvaða aðferð var valin og notuð við þessa
rannsókn.

2.1 Megindlegar og eigindlegar leiðir
Þegar notast er við megindlegar aðferðir við rannsón er oftast verið að skoða eitthvað
viðfangsefni út frá magni upplýsinga og hægt er að mæla magn. Oftast er það hópur af
einstaklingum sem eru að svara spurningum sem lagðar eru fyrir. Þar er
rannsóknarspurning sem þarf að svara. Reynt er að hafa stjórn á aðstæðunum þar sem
rannsóknin er framkvæmd og oftast er notast við spurningarlista af einhverju tagi og
fólk valið með óhlutdrægni aðferð til þess að svara. Eru svörin svo innihaldsgreind og í
kjölfar niðurstöðu er dreginn ályktun og alhæft út frá niðurstöðunni (Newman og Benz,
1998).
Þegar notast er við eigindlegar aðferðir við rannsókn er verið að rannsaka eða skoða
eitthvað sem ekki hefur verið skoðað áður eða erfitt er að skoða með megindlegum
aðferðum. Horft er til minni hóps og er farið dýpra í viðfangsefnið. Oftast er verið að
uppgötva nýja sýn á hlutina og er þessi aðferð sveigjanlegri en megindleg aðferð. Hér er
oftast verið að notast við einhverskonar spurningu sem rannsakandinn vill fá svar við og
rannsóknaraðferð valinn í kjölfarið.
Rannsakandinn velur um nokkrar leiðir til þess að skoða viðfangsefni sitt og má þar
fyrst nefna þátttökuathugun en í henni felst að rannsakandinn fylgist með eða taki þátt í
daglegum athöfnum viðfangsefnis. Þar er ákveðinn hópur skoðaður út frá ákveðnum
aðstæðum (Newman og Benz, 1998).
Viðtalsrannsókn

er

svo

önnur

leið

en

hún

er

jafnframt

vinsælasta

rannsóknaraðferðinn en þar er verið að taka viðtöl og spyrja viðmælendur um það sem
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verið er að rannsaka. Með þessari aðferð er farið dýpra í viðfangsefnið og reynt er að ná
fram skoðunum, tilfinningum og skilningi hjá viðmælenda gagnvart viðfangsefninu. Þessi
aðferð dýpkar oftast skilning okkar á ákveðnu viðfangsefni og eru niðurstöðurnar
ítarlegar og líka lýsandi fyrir þá sem verið er að ræða við (Tesch, 1990).
Þriðja leiðin til þess að rannsaka viðfangsefni eru sögulegar/samanburðarrannsóknir
en þar er verið að skoða áherslur yfir tíma og hvernig hlutirnir breytast yfir tíma. Hér er
svo notast við aðleiðslu en hér skiptir reynsla einstaklingsins máli. Oft eru þessar
rannsóknir bundnar við ákveðnar aðstæður og túlkun á gögnum næst með því að lesa
yfir það sem sagt var. Algengar leiðir við skoðun á viðfangsefni eru:
 Leitandi (e. explorative)
– Hvað?
– Viðfangsefnið lítið verið skoðað áður
– Markmiðið felst í að þróa hugtök og spurningar svo hægt sé að
framkvæma áframhaldandi rannsóknir
•

Lýsandi (e. descriptive)
– Hvernig, hver, í hve miklum mæli?
– Viðfangsefnið ekki óþekkt

•

Skýrandi (e. explanatory)
– Hvers vegna?
– Sannreyna orsakaskýringar og gera einnig upp á milli ólíkra skýringa
– Oft töluvert til af fyrri rannsóknum um viðfangsefnið
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Tafla 1 Samanburður á megindlegum og eigindlegum aðferðum

Megindlegar
Markmið

Eigindlegar

Safna hlutlausum

Ekki endilega ákveðið

staðreyndum. Ákveðið

fyrirfram hvað mæla á.

fyrirfram hvað við ætlum

Innsýn í félagslegan

að mæla

veruleika. Sameiginlegar
merkingar.

Empería (gögnin sem við

Breytur og tölulegar

Skoðum atburði eða

söfnum)

mælingar.

samskiptaferli. Innsýn í
veruleika fólks.

Grundvöllur f. samanburð

Áreiðanleiki og stöðlun. Til

Ekki staðlaðar mælingar.

að geta borið hluti saman,

Heldur ekta lýsingar á

er alltaf að mæla eins.

táknkerfi eða sjónarhorni,
reynsluheimi eða
aðstæðum fólks. Setja sig
inn í reynsluheim fólks.

Sjónarhorn , skýring

Alhæfanlegt, abstract.

Aðstæðubundið. Hvað er

Almennar kenningar.

að gerast í ákveðnum

Alhæfanlegt í tíma og

aðstæðum.

rúmi.
Greining gagna

Tölfræði, tengsl á milli

Þemu.

breyta. Tíðnitölur.
Fjöldi

Margir

Fáir

Tengsl kenningar og

Afleiðsla. Leggjum af stað

Aðleiðsla. Byrjum á að fara

rannsóknar

með kenningu og látum

á vettvang, skoðum og

hana ráða hvað við viljum

búum til kenningu.

rannsaka.
(Heimild: Útfærsla höfundar)
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2.2 Rannsóknin
Erfitt hefði verið að gera megindlega rannsókn á þessu viðfangsefni þar sem einungis er
um að ræða eitt fyrirtæki (e. single case). Því var ákveðið að byggja á eigindlegum
aðferðum í þessari rannsókn.
Tilviksrannsókn (e. case study) er rannsókn sem er hnitmiðuð og fjallar einungis um
eitt tilvik og er tilgangur rannsóknarinnar að varpa ákveðnu ljósi á það viðfangsefni sem
verið er að skoða (Gerring, 2007). Talar Stake (2000) um að tilgangurinn með því að
greina tilvik snúist ekki um að lýsa heiminum, heldur felist hann í því að lýsa ákveðnu
tilviki. Það tilvik sem hér verður skoðað er WOW air.
Notast verður við svokallaða könnunarathugun (e. explorative research) en í því felst
að verið er að kanna rannsóknarspurninguna en ekki er ráðgert að komast að endanlegri
niðurstöðu með þessari aðferð, heldur er málið skoðað misdjúpt (Research
Methodology, 2016). Þegar notast er við könnunarathugun er oftast um að ræða
rannsókn sem er smá í sniðum (Research Methodology, 2016). Einnig á rannsakandinn
að vera opin fyrir því að breyta um stefnu þegar ný innsýn og gögn koma í ljós (Research
Methodology, 2016). Oftast er þessi aðferð notuð sem frumrannsókn sem aðrir byggja
svo á en einnig er þessi aðferð notuð þegar viðfangsefnir hefur verið lítið eða ekkert
rannsakað (Research Methodology, 2016).
Einungis eru sex ritgerðir eru inná Skemmu sem fjalla um WOW air með einum eða
öðrum hætti. Til samanburðar eru 82 ritgerðir inná Skemmu um Icelandair. Tel ég því
þessa aðferð henta rannsókninni vel þar sem erfitt er að nálgast gögn um WOW air og
þar sem WOW air er mjög lokað og mun þessi aðferð hjálpa við að ná fram þeim
upplýsingum sem eru nauðsynlegar fyrir verkefnið.
Gagnrýni á þessa aðferð er á þá leið að um eigindlega aðferð er að ræða og því erfitt
að alhæfa einnig er hætta á að rannsakandi sé ekki hlutlaus (Research Methodology,
2016). Þessi aðferð er míkró aðferð og fer á dýpt en ekki breidd.
Í þessari rannsókn voru fyrirliggjandi gögn skoðuð ásamt því að lagt var fyrir 11
spurningar (sjá viðauka I) sem Stefán Sigurðsson fjármálastjóri WOW air svaraði ásamt
því að verið er að notast við gögn sem Stefán lét í té.
Tekin voru hálfopin viðtöl við Sigríði Ásu Harðardóttur formann Flugfreyjufélagsins,
Sturlu Óskar Bragasyni varaformann félagsins og fyrrverandi formann flugfreyjufélagsins
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til 8 ára hana Sigrúni Jónsdóttir og voru lagðar fyrir 11 spurningar (sjá viðauka II). Var
reynt að fylgja eftir ákveðnum viðtalsramma en þó spunnust ýmsar spurningar út frá
þeim ellefu spurningum sem lagðar voru fyrir. Rannsakandi samdi spurningarnar en
leiðbeinandi minn fór yfir þær og samþykkti. Tilgangur spurninganna var að fá
heildstæðari sýn á WOW air og þá starfsemi sem á sér stað þar.
Óskað var eftir þátttöku viðmælenda með símtölum þar sem efni rannsóknar var
kynnt. Allir viðmælendur samþykktu strax að taka þátt í verkefninu og tímasetningar
fyrir viðtöl ákveðin í kjölfarið. Viðfangsefnið var svo útskýrt nánar fyrir viðtölin auk þess
sem viðmælendum var tilkynnt að viðtalið væri hljóðritað. Viðtölin voru frá um það bil
42 mínútum og upp í 53 mínútur að lengd.
Annmarkar á þessari rannsókn felast í því að takmörkuð gögn voru til staðar til að
greina WOW air og ekki voru nein samanburðargögn til staðar til þess að bera
niðurstöður þessara rannsóknar saman við. Hefði þurft mun lengri tíma til þess að fara
meira á dýptina og að þar að auki voru einungis tekin þrjú viðtöl við fjóra einstaklinga og
mættir vera meiri breidd í viðmælendahópi.
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3 Verkfæri tengd stefnu og samkeppnishæfni
Samkeppni fyrirtækja er mikilvæg. Hún leiðir meðal annars til þess að nýsköpun eigi sér
stað ásamt því að viðskiptavinir hafa val um að versla við það fyrirtæki sem er að bjóða
besta verðið. Ástæða þess að verið er að skoða verkfæri tengd stefnu og
samkeppnishæfni er sú að til þess að hægt sé að skoða hvar WOW air stendur gagnvart
stefnu og samkeppnishæfni verður fyrst að gera grein fyrir hvaða verkfæri hægt er að
nota til þess að meta og greina þessa þætti.
Í kaflanum verður gert ítarlega grein fyrir þeim ytri og innri greiningartækjum sem
eru notuð í verkefninu. Ytri greiningartæki eru til dæmis demanturinn, klasar, fimm
krafta líkan Mikael Porters ásamt stefnukostum hans. Innri greiningartækin sem stuðst
verður við eru virðiskeðjan, SVÓT, lykilárangursþættir og rauður og blár sjór og mun ég
afmarka mig við þessi greiningartæki. Lykilatriði stefnu og samkeppnishæfni Porter
(2008) segir að samkeppnishæfni sé öflugur drifkraftur sem leiði til uppbyggjandi og
skapandi samkeppni á meðal fyrirtækja og þjóða sem svo eykur líkur á að nýsköpun og
þróun eigi sér stað innan fyrirtækja. Mótar fimm krafta líkan Porters þá stefnu sem
fyrirtæki og atvinnugrein fylgja til að ná samkeppnisforskoti á markaði og eykur skilning
á þeirri samkeppni sem er til staðar og hefur áhrif á stefnu fyrirtækisins (Porter, 2008).
Telur Porter (1996) að samkeppni sé kjarninn í velgengni og mistökum fyrirtækja þar
sem samkeppni ákvarðar þær aðgerðir sem fyrirtækið framkvæmir og þá í framhaldi
frammistöðu þess. Þeir þættir sem skipta máli þegar stofna á fyrirtæki snúa að því
hversu aðlaðandi atvinnugreinin er gagnvart langtíma hagnaðarvon og hvaða þættir
hafa áhrif á samkeppni innan greinarinnar. Telur Porter (1996) að fyrirtæki geti aðeins
skarað frammúr samkeppnisaðilum með því að aðgreina sig til frambúðar (Porter, 1996).
Talar Porter (1980) um að allir þættir er snúa að rekstri fyrirtækis skipta máli og verður
allt fyrirtækið að stefna að sama markmiði til að árangur náist (Porter, 1980).
Stefnumótun er annar þáttur sem þarf að huga að innan fyrirtækja, talar Porter
(1998) um að stefnumótun snúist um að skapa fyrirtækinu sérstöðu þá sérstaklega
einstaka og verðmæta sérstöðu. Sú stefna sem er valinn mótar fyrirtækið og umfang
fyrirtækisins til lengri tíma og getur skapað fyrirtækinu forskot ef passað er uppá að hafa
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markvissa stjórnun á aðföngum ásamt því að mæta síbreytlegum kröfum markaðarins,
ásamt því að uppfylla kröfur hagsmunaraðila (Porter, 1998).
Samkeppnishæfni á meðal þjóða er ekki sú sama og samkeppni á meðal fyrirtækja.
Felur samkeppnishæfni þjóða í sér að litið er til stærra samhengis og fléttast saman
bæði efnahagslegir- og stjórnmálalegir þættir þjóðarinnar. Einnig fléttast svo inní það
samspil ýmsa milliliða sem geta ýtt undir eða koma með beinum hætti að
samkeppnishæfni þjóða. Að sama skapi geta þessir aðilar hamlað samkeppnishæfninni
(Runólfur Smári Steinþórsson, 2010). Porter (2008) talar um að „samkeppnishæfni þjóða
markast af möguleikum og getu þeirra til nýsköpunar ásamt getu til þess að uppfæra og
þróa núverandi ástand og stöðugleika“. Verður þekkingin að afli sem hefur áhrif á
samkeppnisskilyrði þjóða, þar er svo samkeppnishæfni þjóðanna stór þáttur í því að
skapa framsækið og öflugt starfsumhverfi fyrirtækja (Porter, 2008).
Samkeppnishæfni Íslands snýr að starfsumhverfi fyrirtækja hér á landi og þá einkum
hversu vel slíkt starfsumhverfi gerir fyrirtækjum hérlendis kleift að keppa á
alþjóðamarkaði (Forsætisráðuneytið, 2016).
Alþjóðlegir mælikvarðar á samkeppnishæfni hafa verið notaðir í nokkra áratugi,
þekktastir á meðal þeirra eru mælikvarðar World Economic Forum (WEF) og IMD‘s
World Competitiveness Yearbook (IMD) (Forsætisráðunautið, 2016). Skilgreinir
Alþjóðaefnahagsráðið samkeppnishæfni þjóða sem getu þjóða til þess að ná stöðugum
vexti á vergri landsframleiðslu á íbúa (VLF). Eru verg landsframleiðsla og hagvöxtur
nátengd, en landframleiðsla útskýrir verðmæti framleiddrar vöru og þjónustu landsins á
einu ári en hagvöxtur sýnir fram á þá breytingu sem verður á landframleiðslu á milli ára
(Iðntæknistofnun, 2006). Á hverju ári gefur Alþjóðaefnahagsráðið (World Economic
Forum, WEF) út skýrslu þar sem borin er saman samkeppnishæfni þjóða. Skýrslan er
mælikvarði á efnahagslífi 130 þjóða heims. WEF vísitalan byggist á tólf grunnþáttum
sem eru mismunandi ásamt 110 undirþáttum. Í skýrslunni er hver og ein af þessum 130
þjóðum skoðuð og gerður samanburður á milli þjóðanna (World Economic Forum,
2016).
Svissneski viðskiptaháskólinn IMD (International Institute for Management
Development, IMD) birtir á hverju ári lista þar sem raðað er 61 þjóð út frá
samkeppnishæfni. Var Ísland í 23. sæti af 61 þjóð árið 2016. Hefur Ísland hrapað niður
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þennan lista frá hruninu (Iðntæknistofnun, 2006; International Institute for
Management Development, 2016). Mikilvægt er fyrir Ísland að efla þær undirstöður sem
eru til staðar í samfélaginu ásamt því að skoða hvaða atvinnugreinar eru að veita
þjóðinni forskor umfram aðrar þjóðir. Einnig er mikilvægt að skoða hvort fyrirtæki á
íslandi séu að fá stuðning af virkum klösum.
Alþjóðaviðskipti byggist aðallega á tvenns konar kenningum. Fyrri kenninginn er
kenninginn um hlutfallslega yfirburði (e. comparative advantage) eftir hagfræðinginn
David Ricardo. Skýrir kenninginn ágætlega haginn sem þjóðir heimsins geta haft af því
að stunda alþjóðaviðskipti þar sem hlutfallslegir yfirburðir landsins hvetja fyrirtæki til
viðskipta. Gengur hún útá það að þjóðir geti hagnast af framleiðslu á vöru ásamt því að
flytja út vörur sem þjóðin getur framleitt með minni tilkostnaði en aðrar þjóðir. Að sama
skapi geta þjóðir flutt inn þær vörur sem ekki er hægt að framleiða með hlutfallslegum
yfirburðum og ódýrum hætti (Crouch og Ritchie, 1999; Porter, 2008). Seinni kenninginn
var sett fram af Porter (1990) snýst hún um samkeppnisyfirburði (e. competitive
advantage). Þar var Porter að gagnrýna kenninguna um hlutfallslega yfirburði og kom
fram með sína kenningu í kjölfarið. Snýst kenning Porters um að ákveðinn ávinningur er
til staðar ef þjóðir auka framleiðni sína. Með því eykst verðmætasköpun og leiðir af sér
aukinn

hagvöxt.

Skilgreinir

Efnahags-

og

framfarastofnun

Evrópu

(OECD)

samkeppnishæfni þjóða sem „getu þjóðarinnar, við frjálsar og sanngjarnar
markaðsaðstæður, til að framleiða þjónustu og vörur sem standast kröfur alþjóðlegs
markaðar ásamt því að viðhalda og auka tekjur þjóðarinnar til lengri tíma“ (Thompson
og Ward, 2005).
Samkvæmt klassískum

hagfræðikenningum og útskýringum á samkeppnishæfni

þjóða ræðst samkeppnishæfni þjóða einkum af náttúrulegum auðlindum landsvæði og
vinnuafli. Nýjar kenningar þurfa að ganga lengra í skilgreiningu á samkeppnishæfni
þjóða heldur en að taka einungis hagsæld og verga landsframleiðslu þeirra til greina.
Fjárfesting erlendra aðila á innanlendsmarkaði ásamt alþjóðavæðingu eru þættir sem
þarf að taka til greina þegar skoða á samkeppnisumhverfið, svo hægt sé að auka skilning
á því hvaða þættir eru til staðar sem gera framleiðslugetu og framleiðni að
áhugaverðum fjárfestingarkosti og skapi þar með samkeppnishæfni þjóða (Porter,
2008).
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3.1 Greiningartæki fyrir ytra umhverfi
Við ytri greiningu eru teknir saman allir þeir þættir í yrta umhverfi sem geta haft áhrif á
fyrirtæki. Upplýsingar eru fengnar frá ríkisstjórnum, samkeppnisaðilum, samstafsaðilum,
umhverfisþáttum og mörkuðum. Þau greiningartæki sem verður fjallað um hér eru
lykilatriði stefnu og samkeppnishæfni, demanturinn, klasar, fimm krafta líkan Porters og
stefnukostir.

3.1.1 Demantur
Eitt af þeim greiningartækjum sem notuð eru til að varpa ljósi á samkeppnishæfni er
demantur Porters. Með samkeppnishæfni er átt við að hún varpi ljósi á aðstæður, stöðu
og möguleika á hagsæld og verðmætasköpun hjá því samfélagi eða þeirri þjóð sem verið
er að skoða hverju sinni. Samkeppnishæfnin ræðst af því svigrúmi og þeirri getu sem
einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir hafa af verðmætasköpun. Margir þættir eru til
staðar sem hafa áhrif á þessa þætti til að mynda má þar nefna félagslega, mannlega,
efnahagslega, lagalega, skipulagslega, menningarlega, trúarlega, stjórnmálalega,
tæknilega og umhverfislega. Samkeppnishæfni gefur vísbendingu um virkni þessara
þátta ásamt þeir samstillingu sem er á milli þeirra í þágu verðmætasköpunar fyrir
fyrirtæki og stofnanir samfélagsins sem og samfélagið í heild sinni (Porter, 1990; Hálfdán
Karlsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009).
Demanturinn sýnir fram á samkeppnishæfni viðkomandi þjóðar/fyrirtækis/klasa, út
frá fjórum þáttum: 1) Aðgengi og aðstæður er varða framleiðsluþætti; 2)
Eftirspurnaraðstæður; 3) Stoðþættir og tengdar atvinnugreinar; 4) Samkeppni, skipulag
og stefna fyrirtækja á heimamarkaði (Porter, 1990; Hálfdán Karlsson og Runólfur Smári
Steinþórsson, 2009).
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(Heimild: Byggt á Porter, 1990)
Mynd 1 Demantur Porters

Fyrsti þátturinn – aðgengi og aðstæður er varða framleiðsluþætti er ákveðið yfirlit yfir
stöðu svæðis eða þjóðar um þá framleiðsluþætti sem eru til staðar eða mögulegt er að
þróa á viðkomandi stað/svæði/landi. Þeir möguleikar sem eru til staðar gagnvart
framleiðsluþáttum endurspeglar aðgengi að aðföngum og birgjum. Sú staða sem er til
staðar á hverjum stað endurspeglar líka það stig sem framleiðsluþættirnir eru á ásamt
sérhæfni þeirra. Vel menntað fólk og góðir framleiðsluþættir ýta undir samkeppnishæfni
þjóða. Þegar skoðað er aðgengi að framleiðsluþáttum þarf líka að taka tillit til þeirra
möguleika sem eru til staðar á hvers konar innflutningi og sköpun á framleiðsluþáttum á
samkeppnishæfu verði (Porter, 1990; Hálfdán Karlsson og Runólfur Smári Steinþórsson,
2009).
Annar þátturinn – eftirspurnaraðstæður sýnir fram á þá eftirspurn sem er til staðar
gagnvart þeim vörum og þjónustu sem eru á því tiltekna svæði sem um er að ræða.
Mikilvægt er að þekkja kröfur og óskir viðskiptavinanna og hafa getu til að aðlagast þeim
óskum, því þær hafa áhrif á getu fyrirtækisins til að svara markaðnum. Einnig geta slíkar
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eftirspurnir gefið vísbendingu um það hvernig alþjóðamarkaði eigi eftir að þróast
(Porter, 1990; Hálfdán Karlsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009).
Þriðji þátturinn – stoðþættir og tengdar atvinnugreinar snýr að þeim möguleikum
sem fyrirtæki á viðkomandi svæði standa frammi fyrir þegar kemur að samvirkni og
tengingu við aðila úr öðrum atvinnugreinum. Er notast við þennan þátt þegar skoðað er
og skilgreint hvaða klasar eru til staðar á tilteknu svæði. Þegar klasastarfsemi á sér stað
verður ákveðin víxlverkun og margfaldast verðmætasköpuninn í kjölfarið (Porter, 1990;
Hálfdán Karlsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009).
Fjórði þátturinn – stefna fyrirtækja, skipulag og samkeppni á heimamarkaði snýr að
þeim möguleikum sem eru til staðar á að stofna fyrirtæki, hver stefna þeirra er, skipulag
þeirra og sú samkeppni sem er til staðar á heimamarkaði. Regluverk þarf að vera einfalt
og skilvirkt svo rekstur fyrirtækis sé einfaldur og samkeppnishæfur (Porter, 1990;
Hálfdán Karlsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009).

3.1.2 Klasar
Klasakenningar eru að verða sífell vinsælli á meðal fyrirtækja og stofnana, en með henni
er átt við samstarfi fyrirtækja og skyldra aðila sem hagnast á því að það sé samkeppni og
framþróun til staðar innan ákveðinnar atvinnugreinar. Gegna klasar mikilvægu hlutverki
með því að skapa ný tækifæri í samkeppni, þeir auka meðal annars hagvöxt,
samkeppnishæfni og framleiðni (Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2005).
Porter setti fram skilgreiningu á klasa sem „landfræðilega afmarkaðar þyrpingar
tengdra

fyrirtækja,

sérhæfðra

birgja,

þjónustuaðila,

fyrirtækja

í

tengdum

atvinnugreinum og stofnanna sem eru í gagnvirkum tengslum á tilteknu sviði sem keppa
innbyrðis en starfa einnig saman“ (Guðjón Örn Sigurðsson og Runólfur Smári
Steinþórsson, 2014). Hefur Porter (1998; 2008) bent á mikilvægi klasa gagnvart
efnahagslegri þróun og telur jafnframt að samstarf fyrirtækja sé einn af lykilþáttum þess
að þau nái árangri.
Hafa klasakenningar sýnt fram á að þær séu mikilvægar gagnvart stefnumiðaðri
þróun í efnahagslífinu, þá bæði þegar kemur að opinberi stefnumótun sem snýr að
uppbyggingu innan sérstakra sviða atvinnulífsins ásamt stefnumótun fyrirtækja.
Ávinningur af klasakenningu er meðal annars fólgin í því að mögulegt er fyrir stjórnvöld

24

að skilja betur samspil á milli klasa ásamt því að það hefur áhrif á vöxt atvinnulífsins
(Runólfur Smári Steinþórsson, 2016).
Porter (1998) þróaði klasakenningu sína út frá demantskenningu sinni, það er út frá
tengdum atvinnugreinum og stuðningsgreinum. Klasar fyrirfinnast í mörgum
atvinnugreinum og eru bæði í stórum og smáum hagkerfum, þéttbýlum og dreifbýlum.
Klasar eru breytilegir eftir stærð, þróunarstigi og umfangi. Klasar sem hafa þróast hafa
sérhæfðari birgja, víðtækari stuðning frá stofnunum og breiðari fylkingu af tengdum
iðnaði. Klasar eru mismunandi og innihalda sumir klasar nánast einungis smá eða
meðalstór fyrirtæki, á meðan aðrir klasar innihalda hvorutveggja. Er hver klasi einstakur
á sinn hátt og margvísleg markmið til staðar innan þeirra (Porter, 2008; Sölvell, Lindqvist
og Ketels, 2003).
Klasasamstarf byggir á samstarfi á milli fyrirtækja, háskóla og stofnana innan
atvinnugreina þar sem árangur er háður skuldbindingu gagnvart samstarfi og frumkvæði
þeirra sem koma að klasanum. Getur stuðningur frá hinu opinbera gengt veigamiklu
hlutverki hér. Samhliða þessu samstarfi er mikilvægt að samkeppni sé virk innan klasans
þar sem samkeppni er drifkraftur fyrirtækja og lykilforsenda þess að klasar séu virkir
(Porter, 1998). Telur Porter (1998) að klasar hafi áhrif á samkeppni á þrjá vegu. Má þar
fyrst nefna að klasar auka framleiðni fyrirtækja innan klasans. Geta fyrirtæki aukið
framleiðni þegar um virkan klasa er að ræða auk þess sem ákveðinn klasi getur átt þátt í
að auka framleiðni annarra klasa. Í öðru lagi hafa klasar áhrif á samkeppni með
innleiðingu nýrra tækni ásamt því að því að auka nýsköpun, en hún tryggir
framtíðarvöxt. Í þriðja lagi hefur klasi áhrif á samkeppni þar sem hann getur stuðlað að
nýjum viðskiptum sem styrkja og stækka klasa. Klasar eiga það til að laða til sín fyrirtæki
á markaði og vaxa fyrirtæki sem eru í klasasamstarfi hraðar en fyrirtæki sem standa utan
þeirra. Fara mörg fyrirtæki í klasasamstarf í þeim tilgangi að öðlast ný markaðstækifæri,
opna aðgang að þekkingu og njóta hagkvæmni. Einnig hafa þættir eins og tækniþróun,
samstarf við birgja og viðskiptavild áhrif, ásamt því að hægt sé að notfæra sér getu og
hæfni samstarfsaðila (Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2005). Porter (1998) talar
um að tilgangur klasa sé að auka virði allra samstarfsaðila innan klasans án þess að
fyrirtækin þurfi að fórna hagsmunum sínum eða sveigjanleika.
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Klasar eru starfræktir út um allan heim, má þar nefna tvö þekktustu dæmin sem eru
tæknigeirinn í Silicon Valley og kvikmyndaiðnaðurinn í Hollywood (Porter, 1998; 2000).
Bílaiðnaðinn í Detroit, flugvélaiðnaðurinn í Seattle og fjármálaþjónustuna á Wall Street í
New York eru önnur dæmi um árangursrík klasasamstörf (Porter, 2003). Stór fjöldi klasa
hefur verið kortlagður og má þar meðal annars nefna vínklasann í Kaliforníu en hann
gengur út á þá samvinnu sem 680 víngerði og þúsundir þrúguræktenda eiga við marga
tengda klasa, stofnana, birgja auk margra annarra (Porter, 1998). Hafa ýmsar þjóðir stutt
við klasaþróun sem byggð er á hugmyndafræði Porters í þeim tilgangi að efla
samkeppnishæfni borga, svæða og landshluta. Klasaþróun er víðast hvar uppspretta
þróunar, vaxtar og nýsköpunar (Martin og Sunley, 2003; Sölvell og fleiri, 2003).

(Heimild: Rósbjörg Jónsdóttir, 2013)
Mynd 2 Íslenski ferðaklasinn

Klasakort er það verkfæri sem notað er til þess að greina klasa en það gefur
rannsakanda grafíska mynd sem er yfirlit yfir viðkomandi klasa, varpar það ljósi á þá
aðila sem eru innan klasans og gefur til kynna hvernig þeir tengjast innbyrðis (Runólfur
Smári Steinþórsson, 2016).
Gagnrýni á klasakenningu felst meðal annars í því að skilgreining hans á
klasahugtakinu þykir bæði óskýr og óljós, hægt sé að túlka skilgreininguna á hugtakinu á
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mismunandi vegu og hefur það oft valdið miklum misskilningi (Martin og Sunley, 2003).
Jafnframt hefur gagnrýni snúið að því að óljóst sé hvaða fyrirtæki sé innan klasa og
hvaða fyrirtæki lendi utan þess, sé það oft huglægt mati rannsakandans. Einnig er talað
um að erfitt sé að afmarka klasana útfrá atvinnugreinum og að það sé mikilvægt að
aðlaga kenninguna að þeim svæðum sem er verið að vinna með (Amin, 2005; Martin og
Sunley, 2003, Runólfur Smári Steinþórsson, 2016).

3.1.3 Fimm krafta líkan Porters
Michael Porter setti fram þá hugmynd að öll fyrirtæki störfuðu samkvæmt ákveðinni
stefnu hvort sem það væri meðvituð (e. explicit) eða ómeðvituð (e. implicit) stefna. Taldi
hann að stefna fyrirtækis væri ekki einungis háð samkeppni við tiltekin keppinauta
heldur væri hún líka háð samkeppni á milli nokkura meginkrafta í umhverfi fyrirtækisins.
Porter taldi að möguleikar fyrirtækis á að standa sig ásamt því að ná góðum árangri
innan tiltekins sviðs væri háð því hversu vel fyrirtækið skildi kraftana sem væru að verki í
umhverfi þess (Porter, 1980).

(Heimild: Byggt á Porter, 1980)
Mynd 3 Fimm krafta líkan Porters
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Setti Porter fram líkan sem skiptist í fimm þætti en í því eru tvær megin víddir sem
eru lóðréttar og láréttar. Sú lóðrétta lýsir síbreytilegri hegðun greinarinnar, fyrsta víddin
er núverandi samkeppni (kraftur 1) á milli fyrirtækja, því meiri samkeppni sem er til
staðar og því líkari sem vörurnar eru því meiri samkeppni er á milli fyrirtækjanna. Önnur
víddin snýr að nýjum keppinautum (kraftur 2) sem gætu ógnað stöðu fyrirtækisins, ef
kostnaðurinn við að koma inn á nýjan markað er hár þá er lítil hætta á nýjum
keppinautum en ef það er lágur kostnaður inn á markað þá er mikil ógn af nýjum
keppinautum. Þriðja víddin (kraftur 3) felst í staðkvæmdavörum sem gætu komið í stað
þess sem fyrirtæki bjóða uppá, þetta er í raun alltaf ákveðin hætta sem er til staðar og
geta flest fyrirtæki átt á hættu að það komi staðkvæmdarvara á markaðinn. Er verð á
staðkvæmdarvöru yfirleitt lægra en á upprunalegu vörunni, hefur það áhrif á alla sem
eru að framleiða slíka vöru. Lárétta víddin lýsir styrk virðiskeðjunnar, en þar eru birgjar
(kraftur 4) og þeirra samningsstaða. Ef birgjar eru mikilvægur þáttur í framleiðslu vöru
og dýrt er að skipta um birgja er samningsstaða þeirra góð. Vald þeirra felst meðal
annars í því að þeir geta boðið fyrirtæki uppá lakari gæði og þjónustu eða haft í
hótunum um að hækka verð sín en það er hægt ef vara þeirra er mikilvæg fyrir
fyrirtækið. Viðskiptavinir (kraftur 5) og þeirra samningsstaða gagnvart fyrirtækinu.
Viðskiptavinir geta haft áhrif á verð, gæði og þjónustu vöru ásamt því að hafa áhrif á
samkeppni á milli fyrirtækja. Þegar auðvelt er að kaupa staðkvæmdarvöru er
samningsstaða viðskiptarvina góð (Porter, 1980).
Gott er að fyrirtæki finni út hvaða öfl það eru sem hafa mestu áhrifi á þau með það
fyrir sjónum að annaðhvort verja sig fyrir þeim eða hafa áhrif á kraftana til þess að auka
hag sinn (Porter, 1980). Með því að þekkja þá krafta sem umlykja fyrirtækið geta
stjórnendur staðsett fyrirtækið innan markaðar, greint hvaða styrkleikar og veikleikar
eru til staðar innan þess ásamt því að sjá hvaða möguleikar eru til staðar fyrir breytingar
hjá fyrirtækinu (Porter, 1980).
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3.2 Innri greiningartæki
Þegar gerð er innri greining þá er verið að einblína á það fyrirtæki sem verið er að vinna
með og er skoðað hverjir styrkleikar og veikleikar þess eru ásamt því að skoða hver
kjarnahæfni þess er. Þau greiningartæki sem verða notuð í þessari ritgerð eru
virðiskeðjan, SVÓT og rauður og blár sjór.

3.2.1 Virðiskeðjan
Fyrirtæki geta bætt virðisauka viðskiptavina með því að auka verðmæti. Virðiskeðjan
sem Michael Porter setti fram á níunda áratugnum sýnir hvað það er í starfsemi
fyrirtækja sem gagnast viðskiptavinum sem best. Hún hjálpar stjórnendum að ná
forskoti og hjálpar við að greina samkeppnishæfni fyrirtækisins. Hægt er að sjá hvaða
verðmætasköpun á sér stað frá því að varan er þróuð, framleidd og að lokum seld til
viðskiptavinar. Einnig er hægt að sjá hvar kostnaður skipulagsheildarinnar liggur og þau
samverkandi áhrif sem starfseiningarnar hafa á hvor aðra er varðar kostnað og árangur
(Porter, 1985). Er virðiskeðjunni skipt í tvo þætti annars vegar grunnstarfssemi sem snýr
að öflun og flutningi aðfanga, virðisaukandi starfsemi, afgreiðslu og flutning unninar
vöru, markaðsstarfsemi og sölu og þjónustu. Hinsvegar er styðjandi starfsemi en hún
gerir grunnstarfseminni kleift að starfa og snýr hún að innviði fyrirtækisins,
starfsmannastjórnun, tækniþróun og innkaupum hjá fyrirtækjum. Allir þessir þættir
leiða til ávinnings sem fyrirtækið nýtur góðs af (Porter, 1998).
Skilgreinir Porter (1998) einnig þrjú atriði sem eru innan hverra atriðis
virðiskeðjunnar og hafa þau mismunandi áhrif á samkeppnisforskot fyrirtækis, en þau
atriði eru bein áhrif (e. direct affect), sem hafa meðal annars áhrif á viðskiptarvini með
auglýsingum og aukinni sölu, og óbein áhrif (e. indirect affect), en það eru áhrif sem
auðvelda framkvæmd á beinu áhrifunum. Ágætis dæmi um slíkt væri til dæmis
viðgerðarþjónusta á vöru. Að lokum er það loforð um gæði (e. quality assurance) sem á
að tryggja gæði vara, eftirlits og prófanna (McGee, Thomas og Wilson, 2005).
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(Heimild: Byggt á Porter, 1985)
Mynd 4 Virðiskeðjan

Er virðiskeðjan tæki sem nota má við gerð greiningu á starfsemi fyrirtækis, auðveldar
hún stjórnendum við það að skipta fyrirtækinu upp í einingar til þess að sjá hvar
samkeppnisforskot þess liggur innan skipulagseiningarinnar, en oft getur verið erfitt að
sjá hvar samkeppnisforskot fyrirtækis liggur án slíkrar greiningar (McGee og fleiri, 2005).

3.2.2 SVÓT aðferðin
Áður en farið er af stað í markaðssetningu fyrirtækis getur verið nauðsynlegt að gera
svokallaða SVÓT-greiningu (e. SWOT analysis). Hún er notuð til þess að meta núverandi
ástand og endurspegla innri þætti áður en hægt er að líta til framtíðar og kanna ytri
þætti. SVÓT stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri. Þetta er nauðsynlegt
fyrir fyrirtæki til að sjá hvar tækifæri þeirra liggja og jafnframt til þess að laga veikleika
þeirra og verða þannig betur undirbúin fyrir utanaðkomandi ógnir (Kotler, Bowen og
Makens, 2010). Greiningunni er hægt að skipta í tvo meginhluta þar sem að styrkleikar
og veikleikar tilheyra innra umhverfi fyrirtækis og ógnanir og tækifæri flokkast undir ytra
umhverfi þess (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011).
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(Heimild: Mintsberg og fl., 1998)
Mynd 5 SVÓT

Þegar skoða á styrkleika fyrirtækis þá er horft innávið til þeirra þátta sem skipta máli
uppá samkeppni. Gott er að spyrja spurninga eins og hvað gerir fyrirtækið vel og hvaða
góða eiginleika hefur það, hvað sjá aðrir sem kost við fyrirtækið og hvaða úrræðum
hefur fyrirtækið aðgang að (Mintsberg, Ahlstrad og Lampel 1998; McGee, Thomas og
Wilson, 2010).
Gott er að hugsa útí styrkleika fyrirtækis útfrá samkeppnisaðila. Ef samkeppnisaðilar
eru allir að bjóða uppá gæðavöru hjá sér þá er gæðavara fyrirtækisins ekki styrkleiki
þess heldur nauðsyn.
Veikleikar eru skoðaðir með tilliti til innri þátta sem skipta máli þegar kemur að
samkeppni. Má spyrja einfaldra spurninga til þess að greina þá veikleika sem eru til
staðar innan fyrirtækisins til þess að hægt sé að bæta úr þeim. Má skoða hvað fyrirtækið
þarf að forðast ásamt því að spá í hvað það gerir illa og hvar það hefur möguleika á að
bæta sig (Mintsberg, Ahlstrad og Lampel 1998; McGee, Thomas og Wilson, 2010).
Þegar skoða á hvaða tækifæri eru til staðar fyrir fyrirtækið til þess að ná
samkeppnisforskiti er horft útávið. Þá þarf að skoða hvaða tækifæri eru til staðar til þess
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að ná forskoti á samkeppnisaðila en þau geta falist í tæknibreytingum, viðburðum,
áherslubreytingum hjá ríkisstjórnum og breytingum innan samfélaga. Hægt er að spyrja
sig hvaða leið sé hægt að nota til þess að skapa tækifæri og hvort að fyrirtækið sé að
fara eftir góðri stefnu eða hvort að það sé einhver önnur stefna sem ætti að fylgja.
Að lokum þarf fyrirtæki að skoða hvaða ógnanir eru til staðar sem geta haft hamlandi
áhrif á samkeppnishæfni og er það einnig gert með því að horfa útávið. Þurfa fyrirtæki
að spyrja sig hvað samkeppnisaðilinn sé að gera ásamt því að skoða hvaða hindranir séu
til staðar sem getur hamlað forskoti þeirra. Einnig má spyrja hvort að ný tæki ógni stöðu
fyrirtækisins ásamt því að skoða hvort að veikleikar fyrirtækisins séu að valda
alvarlegum vandamálum (Mintsberg, Ahlstrad og Lampel 1998; McGee, Thomas og
Wilson, 2010).

3.3 Lykilárangursþættir
Það eru ákveðnir lykilþættir sem eru innan hverra atvinnugreina og þarf að mæta þeim
ef að fyrirtæki ætlar að ná árangri á markaði. Eru þessir þættir breytilegir eftir
atvinnugreinum. Þegar fyrirtæki gera betur í þessum lykilþáttum en samkeppnisaðilinn
ná þau samkeppnisforskoti. Skiptir máli að hafa innsýn og ákveðinn skilning á því hvaða
lykilatriði eru til staðar sem geta haft áhrif á fyrirtækið og er það forsendan fyrir því að
árangur náist í því sem stefnt er að. Hér skilur á milli þeirra fyrirtækja sem eru sífellt í
sjálfheldu og þeirra sem eru leiðandi á sínu sviði (Porter, 1998; Nýsköpunarmiðstöð
Íslands, 2013).
Talað er um þrenns konar lykilárangursþætti sem þarf að horfa til þegar ná á
samkeppnisforskoti. Sá fyrsti endurspeglar óskir og þarfir viðskiptavina ásamt þeim
samskiptum sem þarf að eiga við hann. Næst eru það þættir sem snúa að samkeppni á
markaði. Að lokum er það þættir er varða getu og uppbyggingu viðkomandi fyrirtækis,
en inní því falla þættir eins og framleiðslu- og dreifingarkostnaður eða jafnvel
þróunarkostnaður á hverja einingu. Aðrir þættir sem skipta mái og gætu fallið hér undir
eru gæði í þjónustu og framleiðslu, tengsl við birgja, sértæk þekking og nýting á
mannauð (Porter, 1998; Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013).
Mikilvægt er að draga fram þá lykilárangursþætti sem skipta máli fyrir þann
stefnukost sem er talinn líklegastur, til að ná því að skapa samkeppnisforskoti fyrir
fyrirtæki (Porter, 1998; Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013).
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3.3.1 Greining fyrir stefnu rauðs og blás sjós
Rauður sjór (e. red ocean) tekur til allra þeirra fyrirtækja sem eru á markaði í dag, innan
rauða sjósins eru mörk fyrirtækja skilgreind og viðurkennd af öllum hlutaeigendum og
vitað er hvar samkeppnin liggur (Kim og Mauborgne, 2005). Í rauðum sjó eru fyrirtækin
að reyna gera betur (e. outperform) en keppinauturinn svo þeir nái stærri hlutdeild á
markaði vegna aukinnar eftirspurnar (Kim og Mauborgne, 2005). Þegar markaðurinn
mettist minnka líkur á að fyrirtæki takist að stækka og fá aukinn hagnað. Afurð verður
að söluvöru og samkeppnin gerir rauða sjóinn blóðugan (Kim og Mauborgne, 2005).
Það mun alltaf vera mikilvægt fyrir fyrirtæki að synda með góðum hætti í rauðum sjó
en það tekst þeim með því að vera betri en samkeppnisaðilarnir (Kim og Mauborgne,
2005).
Telja (Kim og Mauborgne (2005) að rauður sjór muni áfram vera við líð þegar kemur
að fyrirtækjum, en í atvinnugreinum þar sem framboð er meira en eftirspurn er ekki nóg
að keppa við samkeppnisaðila til að viðhalda góðri frammistöðu fyrirtækisins. Fyrirtæki
þurfa að leita út fyrir samkeppnina, finna nýjar leiðir til að auka hagnað og stækka
fyrirtækið ásamt því að skapa aðstæður þar sem þau geta orðið að fyrirtæki í bláum sjó
(Kim og Mauborgne, 2005).
Kenningin um bláan sjó (e. blue ocean strategy) fjallar um að fyrirtæki finni leið út úr
samkeppni með því að búa til nýjan markað þar sem samkeppni er ekki til staðar og
hætta þannig að keppa á hinum hefðbundna markaði. Í stað þess að horfa til núverandi
eftirspurnar, miða sig við önnur fyrirtæki og halda áfram að keppast um sömu bitana,
snýst kenningin um að auka eftirspurn og slíta sig lausan frá allri samkeppni (Kim og
Mauborgne, 2005). Stóra spurningin er hvernig eiga fyrirtæki að fara að þessu, hvernig
eiga þau að opna nýjan markað og ný markaðssvæði sem eru laus við samkeppni? Til að
þess að svara þessu er hægt að nota stefnustriga (e. strategic canvas). Stefnustriginn er
greiningarlíkan sem skoðar m.a. núverandi samkeppni, hann hjálpar til við að skilja hvar
samkeppnisaðilar eru að fjárfesta og þá þætti sem að verið er að keppast um t.d vörur,
þjónustu, afhendingu og hvað viðskiptavinir eru að fá frá samkeppnisaðilum. Til þess að
ná fram breytingu á stefnustriganum þá verður fyrirtækið að færa áherslu af
samkeppnisaðilum (e. competitors) og yfir á aðra kosti (e. alternatives) og frá
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viðskiptavinum (e. customers) yfir á nýja viðskiptavini (e. noncustomores) (Kim og
Mauborgne, 2005).
Því miður hefur blár sjór lítið verið skoðaður af fræðimönnum, ráðandi fókus síðustu
25 ár hefur verið á samkeppnishæfni rauðs sjós, hefur það leitt til aukins skilnings á því
hvernig fyrirtæki eigi að keppa í rauðu vatni allt frá því að vita hver efnahagsleg
undirstaða hvers iðnaða er yfir í að velja stefnu sem felur í sér að vera annaðhvort byggð
á því að vera með lágt gjald eða að miða sig við samkeppnina (Kim og Mauborgne,
2005). Þar sem rauður sjór er að verða sífellt blóðugri er mikilvægt að stjórnendur
einbeiti sér að því að finna leiðir til þess að færa fyrirtækin yfir í bláan sjó. (Kim og
Mauborgne, 2005).
Samkvæmt Kim og Mauborgne (2005) er það sem aðskilur sigurvegara frá þeim sem
mistekst, þegar fyrirtæki reyna að skapa bláan sjó, falið í hvaða stefnu valin er. Þau
fyrirtæki sem eru föst í rauðum sjó fylgja eftir hefðbundinni nálgun sem felur í sér að
vera á undan samkeppnisaðilum í því að mynda varnarstöðu innan þess markaðar sem
þegar er til. En þeir sem voru frumkvöðlar í notkun á bláa sjós kenningunni voru ekki að
notast við samkeppnisaðila sem viðmiðun, í staðin fóru þeir eftir annari nálgun sem
kallast virðisnýsköpun (e. value innovation) sú nálgun er hornsteinn bláa sjós
kenningarinnar (Kim og Mauborgne, 2005).
Virðisnýsköpun felur í sér að í stað þess að einblínt sé á að sigrast á keppinautum er
einblínt á að gera keppinautana óviðkomandi með því að skapa virðisauka fyrir
viðskiptavini og fyrirtækið, en með því er fyrirtækið að opna á nýjan ónýttan markað.
Virðisnýsköpun leggur jafna áherslu á virði og nýsköpun þar sem virði án nýsköpunar
einblínir mikið á virðissköpun (e. valur creation) en það bætir einungis virði en er ekki
fullnægjandi þegar kemur að því að láta fyrirtækið skara frammúr á markaðinum. Að
sama skapi á nýsköpun (e. innovation) án virðissköpunar það til að vera drifin áfram af
tækni, markaðs brautryðjandi (e. market pioneering) og/eða frammúrstefnulegri (e.
futuristic) nýsköpun sem kaupendur eru ekki tilbúnir að meðtaka og borga fyrir (Kim og
Mauborgne, 2005).
Það er ekki til neitt sem kalla mætti áhættulausa stefnumótun þar sem það eru alltaf
bæði tækifæri og áhættur í stefnumótun, hvort sem um er að ræða rauðan - eða bláan
sjó. Eins og staðan er í dag þá er um ójafnan leik að ræða þar sem meira er um tól og
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tæki til þess að ná velgengni í rauðum sjó og á meðan svo er þá mun rauður sjó vera
ráðandi stefna innan fyrirtækja þrátt fyrir að mikil þörf myndi skapast hjá fyrirtæki fyrir
því að komast á bláan sjó (Kim og Mauborgne, 2005).
Tafla 2 Rauður og blár sjór

Rauður sjór

Blár sjór

Keppa innan núverandi markaðar

Skapa nýtt markaðssvæði

Slá á samkeppni

Gera samkeppni óþarfa

Notafæra sér núverandi eftirspurn

Skapa og grípa nýja eftirspurn

Viðhalda fórnakostnaði milli virði og Rjúfa fórnakostnað milli virði og kostnað
kostnað vöru
Samstilla

starfsemina

vöru
með

stefnu Samstilla starfsemi fyrirtækisins með það

fyrirtækis með annaðhvort aðgreiningu á að leiðarljósi að aðgreina vöru og með
vöru eða lágum kostnaði

lágum kostnaði
(Heimild: Kim og Mauborgne, 2005)

Til að sjá hvort að fyrirtæki sé að sigla í rauðum eða bláum sjó er notast við
svokallaða bláan stefnustriga en hann þjónar tvennum tilgangi, annarsvegar að sjá hvar
þau fyrirtæki sem eru á núverandi markaði liggja en með því er hægt að sjá þá þætti
sem iðnaðurinn byggir á ásamt því hvar áherslurnar liggja hjá þessum fyrirtækjum.
Hinsvegar þjónar hann þeim tilgangi að ýta þeim sem eru að nota hann til þess að greina
fyrirtæki sitt til þess að víkja frá viðtekinni stefnu og fara inná bláan sjó með því að
einblína á aðra valkosti í stað þeirra hefðbundnu ásamt því að sjá hverjir eru ekki í
núverandi viðskiptum við fyrirtækið og einblína meira á þann hóp (Kim og Mauborgne,
2005).
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(Heimild: Kim og Mauborgne, 2005)
Mynd 6 Stefnustrigi blás sjós

Lárétti hluti strigans tekur tillit til þeirra þátta sem iðnaðurinn keppir á og fjárfestir í á
meðan lóðrétti hluti hans tekur á því verði sem að viðskiptarvinurinn er að fá fyrir hvern
þátt fyrir sig (kim og Mauborgne, 2005).
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3.3.2 Stefnukostir Porters
Stefnukostir Porters (e. generic strategy) lýsa því hvernig fyrirtæki sækist eftir
samkeppnisforskoti á þeim markaði sem það er að keppa á. Skiptast stefnukostirnir í
fjóra þætti sá fyrsti snýr að því að vera leiðandi í lágum kostnaði, annar snýr að því að
fyrirtæki hafi stefnu um aðgreiningu og sá þriðji snýr að áherslu um kostnað og sá fjórði
snýr að aðgreiningar áherslu út frá viðskiptarhópi (Porter, 1980). Eru þessir stefnukostir
notaðir til að staðsetja fyrirtæki gagnvart stefnu og hægt að nýta þá til þess að verja
fyrirtækið til lengri tíma gegn samkeppni ásamt því að það nær að skara framúr örðum
fyrirtækjum, hægt er að velja allar stefnurnar og beita þeim en það hefur sjaldan skilað
góðum árangri og því vænlegra að velja eina stefnu og halda sig við hana (Porter, 1980).
Fyrirtæki velja svo um tvö samkeppnisforskot annaðhvort að vera með lægra verð (e.
cost) en samkeppnisaðili sinn til þess að ná samkeppnisforskoti. Eða að fyrirtæki
aðgreinir (e. differentiation) vöru sína á einhvern hátt frá öðrum sambærilegum vörum
og geta í kjölfarið fengið hærra verð fyrir vöruna.
Í kjölfarið velja svo fyrirtæki um hvort að þau ætli að einblína á ákveðinn hluta af
markaðinum (e. narrow), eða bjóða vöru sína til sölu á mörgum mörkuðum (e. broad)
(Porter, 1980).
Þegar skoðað er nánar hvað felst í því að fyrirtæki sé leiðandi í lágum kostnaði felur
það í sér að fyrirtæki reynir að lágmarka yfirbyggingu sína og auglýsingar eru eins ódýrar
og hægt er en á sama tíma er verið að huga að gæðum og þjónustu (Porter, 1980). Svo
að fyrirtæki geti verið leiðandi í kostnaði þarf það að hafa meiri markaðshlutdeild en
samkeppnisaðili sinn eða að hráefniskostnaður þess sé lægri en hjá samkeppnisaðila,
þar sem markmiðið er að ná lægri kostnað fyrir svipaða vöru (Porter, 1980). Kostnaðar
áhersla felur í sér að fyrirtæki standi sig betur en samkeppnisaðilar gagnvart
virðiskeðjunni (Porter, 1996). Hluti af því felur í sér að bjóða viðskiptavinum uppá góða
þjónustu eða trausta vöru á samkeppnishæfu verði ásamt því að dreifa vörum með
lágmarkskostnaði (Tracy og Wiersema, 1993). Sú stefna að vera með lágan kostnað
leiðir oftast til skilvirkni hjá fyrirtækjum en hún á ekki þátt í að hjálpa fyrirtækinu að
vaxa (Menguc, Auh og Shih, 2007). Því skilvirkari sem fyrirtæki verður því lægri verður
kostnaður við framleiðslu á vöru sem svo leiðir til betri afkomu þess (Poter, 1996). Þau
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fyrirtæki sem ná því að vera með slíka frammistöðu eru oftast með hærri afkomu en
aðrir innan atvinnugreinarinnar þó að mikil samkeppni sé til staðar (Porter, 1980).
Þegar fyrirtæki ákveður að velja þá stefnu að aðgreina sig frá öðrum atvinnugreinum
felur það í sér að fórna þarf lægri rekstrar kostnaði fyrir hærri hráefniskostnaði þar sem
áhersla er lögð á gæði, aukna þjónustu til viðskiptavina og hærri kostnað þegar kemur
að rannsóknum og þróun, getur þetta leitt til þess að fyrirtæki séu minna skilvirk
(Porter, 1980). Markmið fyrirtækisins með þessari leið felst í að aðgreina vöru eða
þjónustu sína frá samkeppnisaðilum (Porter, 1980). Porter (1996) talar um að hægt sé
að aðgreina sig með því að ákveða hvað fyrirtækið ætli sé að gera ásamt því að spá í
hvernig þau ætla að gera það. Með því að aðgreina sig ná fyrirtæki að verja sig gegn
samkeppni og stuðlar það að ákveðinni vörutryggð viðskiptavina sem svo leiðir til
aukinnar framlegðar, þar sem viðskiptavinir eiga það til að vera ekki jafn viðkvæmir fyrir
verði vörunnar (Porter, 1980). Telja viðskiptavinir sig vera að græða meira á því að versla
vöru eða fá þjónustu frá fyrirtæki sem einblínir á gæði og sérhæfingu umfram
samkeppnisaðila (Barney og Hesterly, 2009). Talar Porter um að fyrirtæki geti hækkað
einingarverð á vörum sínum ef viðskiptavinur telur sig vera fá meiri gæði en ella.
Fyrirtæki sem aðgreina sig og ná stöðuyfirburði vegna þess, ná arðsemi sem er yfir
meðaltali atvinnugreinarinnar þó að það sé ekki með mikla markaðshlutdeild (Porter,
1980). Þau fyrirtæki sem ákveða að fylgja stefnu aðgreiningar fara oft í það að finna
uppá nýjum vörum, þjónustu og leiðum til þess að koma á stefnunni, eru þau því á
undan samkeppnisaðilum sínum og ná oft að stækka köku sína á markaðinum eða ná
jafnvel inná nýja markaði sem svo stuðla að auknum vexti fyrirtækisins (Menguc og
fleiri, 2007).
Stefna um kostnaðar- eða aðgreiningar áherslu felur í sér að ekki er verið að taka
atvinnugreinina í heild heldur er verið að skoða ákveðið atriði eins og viðskiptahóp
innan atvinnugreinar, landfræðilegan markað eða hluta af vörulínu með það að
leiðarljósi að þjónusta þessa þætti betur. Stefnt er á að ná yfirburðarstöðu á markaði
með því að annaðhvort aðgreina eða vera með lágt verð innan þessa afmarkaðs hluta
atvinnugreinar, sem mun svo leiða til arðsemi sem er umfram meðaltal
atvinnugreinarinnar (Porter, 1980). Með því að leggja áherslu á annað hvort kostnað
eða aðgreiningu er fyrirtæki að sýna fram á sérstöðu sína gagnvart þjónustu, ímynd,
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auglýsingum, dreifingu og kynningum s.s. markaðssetninginn er ólík aðgreiningu sem
talað er um hér að ofan en þar er lögð áhersla á einstaka eiginleika vörunnar (Menguc
og fleiri, 2007). Þau fyrirtæki sem fylgja þessari stefnu verða að gera sér grein fyrir því að
markaðsfærni og tengsl við viðskiptavini skiptir mestu máli svo að vel gangi (Menguc og
fleiri, 2007). Með því að afmarka sig ná fyrirtæki að vaxa á nýjum mörkuðum, aukning
verður á sölu og markaðshlutdeild eykst leiða þessir þættir líka til aukinnar skilvirkni hjá
fyrirtækinu þar sem áhersla er lögð á ákveðinn viðskiptahóp í stað margra hópa sem eru
ólíkir í eðli sínu (Menguc og fleiri, 2007).

(Heimild: Byggt á Porter, 1980)
Mynd 7 Stefnukostir Porters
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4 Saga flugsins
Árið 1903 voru Wright bræður fyrstu mennirnir til þess að koma flugvél á loft. Allar
götur síðan hefur áhugi manna á flugi verið til staðar og sífellt verið að finna leiðir til
þess að gera flugvélar hraðskreiðari, sparneytnari og umhverfisvænni. Áhugavert er að
skoða flugsögu Íslands út frá millilanda flugi þar sem mikill áhugi var strax til staðar
hérlendis á flugvélum og þeim möguleikum sem þær hefðu í för með sér fyrir
eyjaskeggja.
Hér verður gert grein fyrir flugsögu Íslands í stórum dráttum en henni hefur áður verið
gerð skil í meistararitgerð Önnu Guðrúnar Tómasdóttur Flugstarfsemi og rekstrarmódel.
Breytingar, fargjöld og reglur frá árinu 2009. Megináherslu munurinn felst í því að í
þessari ritgerð verður einblínt á flugsögu Íslands í samhengi við flugrekstur í
millilandaflugi.

4.1 Upphafið
Flugsaga Íslands hófst árið 1919 þegar nokkrir áhugamenn um flug og flugsamgöngur
komu saman og stofnuðu félag um flugrekstur sem fékk nafnið Flugfélag Íslands (Steinar
J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989). Var farið út í það að kaupa flugvél sama ár
af gerðinni AVRO 504K og átti danska flugfélagið að annast flugrekstur fyrst um sinn
(Eggert Norðdahl, 1991). Þann 3. September var svo flugvélinni flogið í fyrsta sinn í
Reykjavík (Eggert Norðdahl, 1991). Í ágúst árið 1920 voru flugvélaeldsneytis birgðirnar á
þrotum og ekki fékkst leyfi frá Bretlandi fyrir meira magni í bili og var því ákveðið að
selja vélina til danska flughersins (Eggert Norðdahl, 1991).
Árið 1928 er aftur stofnað flugfélag á Íslandi undir sama nafni og fyrri flugfélagið það
er Flugfélag Íslands (Eggert Norðdahl, 1991). Fengnar voru tvær Þýskar vélar af gerðinni
Junkers F – 13w sem gátu borið fjóra farþega auk flugmanns og vélamanns, svo var
fenginn stærri flugvél af gerðinni Junkers W - 33 (Eggert Norðdahl, 1991). Voru þessar
vélar notaðar til þess að ferja farþega og póst ásamt því að sinna sjúkraflugi, síldarleit,
landhelgisgæslu og björgunarleiðöngrum (Eggert Norðdahl, 1991). Þetta flugfélag var
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starfrækt á árunun 1928 til 1931 og á þeim tíma voru 2.600 farþegar fluttir á milli
landshluta (Eggert Norðdahl, 1991).
Næsta flugvél í eigu Íslendinga kom til landsins árið 1936, þetta var kennsluvél af
gerðinni Blackburn Bluebird Mk.IV (Eggert Norðdahl, 1991). Tveimur árum áður hóf
maður að nafni Agnar E. Kofoed-Hansen nám í flugi fyrstur Íslendinga, hann varð svo
flugmálaráðunautur ríkisstjórnarinnar ásamt því að gegna formensku svifflugfélags
Íslanda og hvatti hann til þess að stofnað varð Félag flug- og vélamanna á þessum árum
(Eggert Norðdahl, 1991).
Á árunum 1936 til 1940 voru nokkrar flugvélar að sinna innanlandsflugi, árið 1940 var
Flugfélag Akureyrar hf. sem stofnað var 1937 lagt niður og um leið endurreist sem
Flugfélag Íslands hf. Það sama ár var Reykjavík hernumið af Bretum og allt borgaralegt
flug bannað í kjölfar hernámsins (Eggert Norðdahl, 1991). Illa horfið með rekstur
nýstofnaða flugfélagsins vegna stríðsins en um einum og hálfum mánuði eftir hernám
Breta var loks veitt leyfi til flugs innanlands (Eggert Norðdahl, 1991). Árið 1940 var ár
mikilla breytinga í Íslensku samfélagi en þetta ár var flugvél sem var hönnuð og smíðuð á
Íslandi flogið í fyrsta sinn frá Vatnsmýrinni í Reykjavík en þetta var vélinn TF-ÖGN (Eggert
Norðdahl, 1991). Árið 1941 var svo tilbúinn í notkun fyrsta malbikaða flugbrautinn í
Kaldanesi (Eggert Norðdahl, 1991).

4.2 Utanlandsflug hófst
Árið 1945 var farið í það að kanna þann möguleika að hefja utanlandsflug gekk það
erfiðlega þar sem seinni heimstyrjöld var nýlokið, leyfi frá erlendum stjórnvöldum var
erfitt að fá en að lokum var fengið leyfi til þess að fara í þrjár ferðir til Bretlands í
tilraunarskyni (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989). Ferðin til Skotlands
var farinn þann 11. Júlí 1945, fjórir farþegar voru um borð ásamt flugstjóranum
Jóhannesi R. Snorrasyni, flugmanninum Smára Karlssyni, loftskeytamanninum Jóhanni
Gíslasyni og vélamanninum Sigurði Ingólfssyni ferðin tók sex klukkutíma og þótti þessi
ferð marka tímamót í íslenskri flugsögu (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson,
1989). Árið 1946 var einnig brotið blað í sögu íslensks flugs þar sem íslensk áhöfn flaug í
fyrsta sinn yfir Atlantshafið í áhöfninni voru Örn Ó. Johnson flugstjóri, Smári Karlsson
flugmaður, Sigurður Ingólfsson flugvélastjóri

og Frank Sage flugmaður (Steinar J.

Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989). Loftleiðir voru svo fyrsta flugfélagið til þess
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að fjárfesta í millilandaflugvél árið 1946 og fylgdi Flugfélag Íslands fljótlega á eftir
(Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989). Árið 1946 fóru forsvarsmenn
Loftleiða fljótlega að huga að leyfi á flugi til Bandaríkjanna og tókust samningar árið
1948 á milli ríkisstjórna Íslands og Bandaríkjanna um að Loftleiðir yrðu flutningsaðilli á
flugleiðinni Ísland, New York og Chicago (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson,
1989). Flugfélag Íslands gerðist aðili að IATA (International Air Traffic Association) árið
1950 með því að ganga í IATA fékk félagið sæti á ráðstefnu IATA þar sem m.a. var
ákveðið fargjöld á hinum ýmsu leiðum (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson,
1989). Loftleiðir sá sér leik á borði eftir að Flugfélag Íslands gekk í IATA með því að lækka
fargjöld á milli Bandaríkjanna og Evrópu voru þeir fjórðungi lægri en flugfélög sem voru
aðilar í IATA, er þetta með fyrstu verðstríðum sem íslenskt flugfélag á í á erlendum
vettvangi (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989).

4.3 Sameining Loftleiða og Flugfélags Íslands
Á þessum árum voru háværar raddir í samfélaginu um að það væri óhagstætt að reka
tvö flugfélög sem önnuðust millilandaflug sökum smæðar Íslands og fóru stjórnvöld að
skipta sér af því á áttunda áratuginum með því að leggja til að flugfélögin tvö myndu
samræma sig eða sameinast með rekstur (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson,
1989). Það var svo árið 1973 að bæði stjórn Loftleiða og stjórn Flugfélags Íslands
samþykktu að sameina félögin, eftir hartnær þrjá áratugi af samkeppni á milli félaganna,
árið 1978 var síðan samþykkt nýtt nafn fyrir flugfélagið og var það þar eftir kallað
Flugleiðir en Icelandair á ensku (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989).
Ekki voru allir sáttir við enska heiti hins nýstofnaða félags en Félag Loftleiðamanna vildu
halda í gamla nafn þess félags Icelandic þar sem þeir töldu að verið væri að kasta á glæ
áralöngu og kostnaðarsömu markaðsstarfi sem hafði átt sér stað í Bandaríkjunum, til að
halda friðinn var því gripið til þess að notast við Icelandic nafnið vestanhafs í eitt ár
ásamt því að hafa nöfn Flugleiða og Icelandair með minni letri á vélunum (Helga Guðrún
Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2004). Þegar aðalfundur Flugleiða var haldinn árið 1980
kom fram að mikill taprekstur væri að eiga sér stað á N- Atlantshafsflugleiðinni og varð í
kjölfarið að hækka fargjöld á þeirri leið og var félagið því ekki fært um að bjóða lægstu
fargjöldinn á þessari leið lengur (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989).
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4.4 Ný samkeppni
Árið 1981 var Arnarflugi veitt heimild til áætlunarflugs á milli Íslands og Evrópu á sama
tíma var flugleyfi til tveggja staða sem Flugleiðir höfðu til Evrópu afturkallað, þarna var
því kominn grundvöllur til samkeppi í verði á milli flugfélaga á ný (Steinar J. Lúðvíksson
og Sveinn Sæmundsson, 1989). Flugleiðir voru dugleg að auglýsa land og þjóð á þessum
árum til að laða að ferðamenn og eitt af því sem gert var fólst í auglýsingu þar sem kom
fram að á Íslandi væri stærsta diskótek í Evrópu og einnig var efnt til getraunar þar sem
giska átti hversu margir metrar af prjónalopa hafi farið í gerð lopapeysu, í verðlaun var
ferð fyrir tvo til Íslands (Steinar J. Lúðvíksson og Sveinn Sæmundsson, 1989). Vigdís
Finnbogadóttir forseti Íslands á þessum árum var líka ötul í að kynna land og þjóð, eitt af
því sem hún gerði var að opna sýninguna Scandinavian Today árið 1982 fyrir hönd allra
Norðurlandanna í fimm borgum í Bandaríkjunum, vakti sýninginn og forsetinn mikla
athygli og um 700 fjölmiðlar sögðu ítarlega frá Íslandi þetta sumar (Steinar J. Lúðvíksson
og Sveinn Sæmundsson, 1989).

4.5 Flugleiðir
Á árunum 1987 til 1995 var Flugleiðir svo til eina flugfélagið á Íslandi, hefur alltaf þótt
merkilegt hversu miklar flugsamgöngur hafa verið á milli Íslands og annara landa þar
sem Ísland er lítil og fámenn eyja og þykir það gott á sambærilegum eyjum að flogið sé
til örfárra staða sem eru nálægt eyjunni (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir,
2004). Á Íslandi er búið við þann lúxus að beint flug er farið daglega og stundum oft á
dag til fjölmargra landa beggja megin við Atlantshafið (Helga Guðrún Johnson og
Sigurveig Jónsdóttir, 2004). En sú staða sem við búum við í dag hefði hugsanlega verið
önnur ef Flugleiðir hefðu ekki tekið djarfar ákvarðanir árið 1987 þegar þau stóðu frammi
fyrir því að vera búin að fullnýta sín tæki og tól, þrátt fyrir veika fjárhagsstöðu ákvað
flugfélagið að endurnýja flugvélaflotan og innleiða nýtt leiðakerfi sem var félaginu til
góða (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2004). Á þessum árum var dregið
úr ferðum til Norður-Atlantshafsins frá fimm áfangastöðum yfir í tvo vegna aukinnar
samkeppni á þeirri leið, í staðinn einblíndu Flugleiðir á ferðir til Evrópu en flogið var til
sextán borga í Evrópu á sumrin (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2004). Á
sama tíma voru miklar breytingar að eiga sér stað í Íslensku samfélagi sala á áfengum
bjór var leyfð árið 1989 og spruttu upp barir og krár um landið allt ásamt því að
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veitingastaðir spruttu upp með úrval rétta frá öllum heimshornum. Áhersla Flugleiða á
landkynningu var einnig farin að skila sér og mikil aukning var á sölu Íslandsferða en
ferðaþjónusta var að skila um 10% af öllum gjaldeyristekjum þjóðarinna. Flugleiðir réðu
um 80% af flugmarkaði Íslands en helstu keppinautar voru erlend félög og Arnarflug sem
fór svo í gjaldþrot árið 1989 og varð því Flugleiðir eina flugfélagið. Flugleiðir voru einnig
langstærsti einstaki rekstraraðilinn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar en í því fólst að Flugleiðir
höfðu einkaleyfi til að veita öðrum flugfélögum þjónustu á vellinum, olli þetta mikilli
gagnrýni frá samkeppnisaðilum í flugrekstri sem töldu stöðu félagsins alltof sterka og að
öðrum væri ekki veitt jafn góð þjónusta og Flugleiðum. Ástandið lagaðist þegar opnað
var fyrir meiri samkeppni og aðlöguðust Flugleiðir með því að stofna fyrirtæki í kringum
þennan rekstur var það nefnt Flugþjónusta á Keflavíkurflugvelli (Helga Guðrún Johnson
og Sigurveig Jónsdóttir, 2004).
Á þessum árum voru einnig miklar breytingar að eiga sér stað á flugmarkaðinum í
heiminum, verið var að auka frjálsræði í flugi í Evrópu en stuttu áður var sú þróun búin
að eiga sér stað í Bandaríkjunum, hafði það í för með sér að flugfélögum fækkaði
talsvert þar í landi. Flugleiðir gerðu markaðssamning árið 1989 við USAir sem átti að
opna markaði fyrir Flugleiðir vestanhafs (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir,
2004). Árið 1994 komu um 180.000 ferðamenn til landsins með lengri eða skemmri
viðdvöl en árið 2000 var þessi tala komin upp í 303.000 var íslensk ferðaþjónusta því
orðin annar stærsti gjaldeyrisskapandi atvinnuvegur landsins og sá sem óx hraðast á
þessum tíma. Árið 2001 var um helmingur þeirra farþega sem ferðuðust til Íslands að
koma til eða fara frá Íslandi á meðan hinn helmingur farþeganna var að ferðast á milli
Evrópu og Bandaríkjanna með um klukkutíma stoppi á Leifstöð, vildi Icelandair breyta
þessari þróun og fá fleiri farþega til þess að stoppa á Íslandi þar sem það væri
verðmætast fyrir landið, árið 2003 var hlutfall þeirra sem stoppuðu á landinu komið upp
í 65% á móti 35% farþega sem voru að ferðast yfir Atlantshafið (Helga Guðrún Johnson
og Sigurveig Jónsdóttir, 2004).
Icelandair stækkaði út kvíanna á þessum árum og stofnaði Cargolux það var fyrirtæki
sem sá um vöruflutningar á milli Íslands, Evrópu og Bandaríkjanna (Helga Guðrún
Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2004). Taldi Hörður Sigurgeirsson stjórnarformaður
Icelandair að miklar sviptingar væru framundan í rekstri flugfélaga beggja vegna
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Atlantsála árið 2003 þar sem lággjaldaflugfélög væru að færast í aukan en Icelandair var
á þessum tíma einnig að færa sig í átt að því að verða lággjaldaflugfélag með því að
leggja áherslu á það að vera bara með eina flugvélategund og lágan einingakostnað
ásamt því að færa miðasölu yfir á netið (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir,
2004).

4.6 Iceland Express
Iceland Express var stofnað árið 2002 og hóf starfsemi 27 febrúar 2003, var þetta fyrsta
lággjaldaflugfélagið á Íslandi frá því að Loftleiðir voru í rekstri. Flaug Iceland Express til
Stansted flugvallar í London ásamt því að flogið var til Kaupmannahafnar í flugvélum
sem voru leigðar frá flugfélaginu Astraeus (Wikipedia, 2016).
Iceland Express var með flugfreyjur og þjóna sína í Flugfreyju félagi Íslands.
Samkvæmt Sigrúni Jónsdóttur (munnleg heimild, 20. desember 2016) var viðmót Iceland
Express gagnvart flugfreyjufélaginu skelfilegt vegna skorts á starfsfólki innan
mannauðssviðs flugfélagsins upplifði Sigrún Jónsdóttir (munnleg heimild, 20. desember
2016) að stjórnun Iceland Express einkenndist af óttastjórnun sem fólu í sér óbeinar og
beinar hótanir gagnvart starfsfólki. Í daglegum samskiptum sínum við flugfélagi þar sem
hún var að árétta undirritaða hluti sem voru í samningi á milli Iceland Express og
flugfreyjufélagsins sem verið var að brjóta á, og vanvirða, upplifði Sigrún vannmátt og
langaði oft á tíðum að labba út. Starfsfólk sem var að hringja inn í Flugfreyjufélagið til
þess að kvarta átti það til að hefja samtölin á því að afsaka það að vilja ekki gefa upp
nafn af ótta við því að kvartanir þeirra myndu koma í bakið á þeim. Eina tímabilið sem
samskipti voru góð á milli flugfélagsins og Flugfreyjufélagsins var þegar Birgir Jónsson
var forstjóri flugfélagsins (Sigrún Jónsdóttir, munnleg heimild, 20. desember 2016). Tók
tíma fyrir Sigrúni Jónsdóttur (munnleg heimild, 20. desember 2016) að ávinna traust
stjórnenda Iceland Express þar sem þeir tengdu Flugfreyjufélagið og Sigrúni við
Icelandair, skildi Sigrún þá afstöðu að erfitt væri fyrir flugfélag sem væri að hefja
flugrekstur að ljóstra upp viðkvæmum upplýsingum vitandi það að næsta dag færi
viðsemjandinn til keppinautarins að semja þar.
Var flugfélagið fyrst í eigu Northen Travel Holding en síðan tók Fons yfir félaginu í
september 2008. Fons kom flugfélaginu yfir í hendur dótturfélagsins Fengur áður en
Fons fór á hausinn. Fengur eignaðist svo 100% hlut í flugfélaginu Astraeus sem varð til
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þess að Iceland Express gat hafið lágjalda flug yfir Atlantshafið árið 2010. Voru
flugfélögin tvö rekin sem sjálfstæðar eininga. Iceland Express hóf að fljúga til Newark
flugvallar fjórum sinnum í viku ásamt því að fljúga til Winnipeg í Kanada tvisvar í viku.
Þegar vetrarflug voru svo kynnt var bætt við Orlando. Næsta sumar átti svo að fljúga til
Chicago, Boston, Miami, Belfast og Orlando, ekki varð þó af flugi til Miami og Belfast.
Árið 2012 var flugi hætt til Bandaríkjana og flugfélagið Astraeus fór á hausinn en þeir
voru eina flugfélagið sem Iceland Express leigði flugvélar frá (Wikipedia, 2016). Í kjölfarið
leigði Iceland Express tvær Airbus vélar frá flugfélaginu Holidays Czech. Þann 24.
október 2012 keypti WOW air leiðarkerfi, vörumerki og viðskiptarvild Iceland Express
(WOWair.is, e.d.).
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5 WOW air og önnur flugfélög
WOW air er eina Íslenska lággjalda flugfélagið en einungis eru tvö flugfélög í millilanda
flugi starfræk frá Íslandi. Hinsvegar eru mörg erlend flugfélög með viðkomu hér á landi
og hefur orðið mikil ásókn hjá erlendum flugfélögum að vera með millilendingu hér á
landi.
Í þessum kafla mun ég fara yfir sögu WOW air ásamt því að skoða og bera saman
fimm önnur flugfélög við WOW air. Ástæða þess að þessi fimm félög eru skoðuð líka er
vegan þess að WOW air lét í té gögn sem unnið var með í ritgerðinni og þar var
flugfélagið að bera þessi flugfélög saman.
Í kaflanum verður farið yfir stöðu WOW air, birgja og samstarfsaðila þeirra ásamt
Icelandair, Norwegian air, EasyJet, Ryanair og Wizz Air. að lokum verður svo gerður
samanburður á milli flugfélaganna.

5.1 WOW air
Var stofnað af Skúla Mogensen, Baldri Oddi Baldurssyni og Matthíasi Imsland, í
nóvember árið 2011. Átti Skúli 90% í fjárfestingarfélaginu Títan Investment company
sem er skráð sem eigandi WOW air, en hluti Baldurs og Matthíasar var 5% hvor. WOW
air fór í sitt fyrsta flug þann 31. maí 2012 til Parísar. Títan Investment company er skráð
sem eini eigandi WOW air í dag og er Skúli eini eigandi þess. Baldur Orri var
framkvæmdarstjóri WOW air til að byrja með en sagði af sér árið 2012, Skúli tók við því
starfi í kjölfarið og Baldur og Matthías voru keyptir út.
Í október 2013 fékk WOW air flugrekstrarleyfi frá samgöngustofu og var því orðið
óháð öðrum flugfélögum með rekstur. Árið 2013 flaug flugfélagið með yfir 400.000 gesti
og var stundvísasta flugfélag Íslands það árið. Um 700.000 gestir flugu með WOW air
árið 2014 og í lok ársins var milljónasti gestinum flogið með WOW air. Árið 2015 flugu
700.000 gestir með WOW air og hljóma spár flugfélagsins um fjölda fyrir 2016 uppá 1.6
milljónir (WOW air, 2016).
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(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 8 Farþegafjöldi WOW air

Farþegageta WOW air hefur alltaf verið meiri en sá fjöldi sem hefur ferðast með
fyrirtækinu og því er fyrirtækið vel í stakk búið til þess að taka við auknum fjölda
farþega. Eftir að keyptar voru nýjar vélar hefur farþegageta aukist til muna hjá félaginu.

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 9 Farþegageta WOW air

Í byrjun voru 130 starfsmenn en núna eru þeir um 650 sem er aukning uppá 462%.
Hefur starfsmannavelta verið mikil hjá framkvæmdarstjórnendum og lykilstjórnendum,
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en á árunum 2012 til 2015 hættu níu stjórnendur og tveimur var sagt upp (Birgir
Jónsson, 2015).

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 10 Starfsfólk WOW air

Velta WOW air árið 2014 var um 11 milljarðar, árið 2015 var hún um 17 milljarðar
króna og áætlað að hún verði um 40 milljarðar árið 2016 (WOW air.is, 2016).

(Heimild: Útfærsla höfundar)
Mynd 11 Tímalína WOW air
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Í byrjun var WOW air að fara eftir lággjalda módeli og leigðu vélar og áhafnir sem sáu
um að fljúga undir þeirra merki og voru meira eins og ferðaskrifstofa en flugfélag. Hafði
Matthías Imsland samband við Flugfreyju félag Íslands til þess að semja við félagið um
kaup og kjör starfsmanna sinna en hann var áður hjá Iceland Express, gekk vel að setja
saman kjarasamning fyrir flugfreyjur og þjóna WOW air (Sigrún Jónsdóttir, munnleg
heimild, 20. desember 2016). Átti Sigrún Jónsdóttir (munnleg heimild, 20. desember
2016) í góðum samskiptum við WOW air á meðan hún gegndi formennsku.
Kjarasamningurinn er með öðruvísi hvíldarákvæðiskafla en Icelandair og olli það reiði hjá
Icelandair. Það tók 3 vikur að semja um þann lið í samningarviðræðunum við WOW air
(Sigrún Jónsdóttir, munnleg heimild, 20. desember 2016). Þegar flugfélagið stækkaði þá
fór að reyna á ýmis ákvæði sem voru í samningnum. Þegar Sigrún Jónsdóttir var
formaður var einn starfsmaður frá WOW air í stjórn flugfreyjufélagsins og passaði Sigrún
uppá að öll árin hennar sem formaður að bæði í stjórn og trúnaðarráði væri blanda frá
flugfélögunum. Einnig kom hún því á að félagsfundir yrðu aðskildir á milli félaga (Sigrún
Jónsdóttir munnleg heimild, 20. desember 2016).
Skúli tók við sem forstjóri WOW air haustið 2012 og kemur alveg inní fyrirtækja
reksturinn 2013. Markmiðið var að stofna flugfélag og að það flugfélag ætti að vera
öðruvísi en Icelandair að því leitinu til að upplifun farþega átti að vera skemmtileg.
WOW air tekur yfir rekstri Iceland Express haustið 2012 en Iceland Express var ekki með
flugrekstrar leyfi og því á sama stað og WOW air. Árið 2013 var því stórt í sögu WOW air
þar sem þau fengu flugrekstrar leyfi. Það var hugur í mönnum og ætlunin var að fljúga
yfir Atlantshafið innan tíðar (Stefán Sigurðsson munnleg heimild, 2016). Í byrjun var
Skúli meðal annars að ráða inn fólk sem hafið verið að vinna hjá Icelandair en það fólk
sagði að ekki væri hægt að gera margt af því sem síðar varð að veruleika, var því fólki
skipt út fyrir fólk sem var ekki endilega með bakgrunn í flugrekstri (Stefán Sigurðsson
munnleg heimild, 2016).
WOW air samdi í fyrsta skipti um kaup og kjör við Flugfreyjufélag Íslanda árið 2014.
Fannst samningarnefnd Flugfreyjufélagsin alltof mikill tími fara í að WOW air væri að
benda samningarnefndinni á að hún væri hluti af starfsmönnum Icelandair. Hafði það í
för með sér að viðræður voru erfiðar og fóru ekki almennilega af stað fyrr en farið var til
ríkissáttasemjara (Sigríður Ása Harðardóttir, munnleg heimild, 27. desember 2016). Var
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stórt atriði í samningsferlinu svokallað forgangsákvæði en það felur í sér að WOW air má
ekki ráða aðra en félagsmenn Flugfreyjufélags Íslands (FFÍ). Vildi WOW air þetta ákvæði
út úr samningnum sem hefði haft það í för með sér að þeir hefðu getað ráðið flugfreyjur
og þjóna hvaðanær úr heiminum (Sigríður Ása Harðardóttir, munnleg heimild, 27.
desember 2016). Í dag eru tveir frá WOW air í níu manna stjórn FFÍ og miðast það útfrá
stærð félagsins hversu margir eru í stjórn FFÍ (Sigríður Ása Harðardóttir, munnleg
heimild, 27. desember 2016).

5.1.1 Staða WOW air
WOW air er rekið sem blandað flugfélag (e. hybrid) sem er frekar nýlegt viðskiptarmódel
hjá flugfélögum en í því felst að flugfélagið er með lágan rekstrar-kostnað eins og
lággjaldaflugfélag blandað saman við þá þjónustu um borð sem að hefðbundið flugfélag
veitir vanalega (Prologis, 2014). Í grunnin flokkast WOW air samt sem lággjaldaflugfélag
(e. low cost) en með því er átt við flugfélög sem náðu fótfestu þegar slakað var á reglum
á flugmarkaði heimsins uppúr 1980. Þar eru fargjöld lægri og minni þjónusta innifalin
meðal annars borga farþegar aukalega fyrir töskur, mat og aðra þjónustu (Stefán
Sigurðsson, munnleg heimild). Á sama tíma eru þau með svokallað via farþega en það
eru farþegar sem eru að ferðast frá einu landi til annars með stoppi á Íslandi. WOW air
er að einblína á lágan kostnað við langa vegalengd (e. low cost long haul) til að nýta
vélarnar sem best. Flugfreyjur og þjónar félagsins eru mörg hver með tímabundna
ráðningu, felur það í sér að langtíma starfsöryggi er ekki eins tryggt (Sigríður Ása
Harðardóttir, munnleg heimild, 27. Desember 2016). En þetta fyrirkomulag er mjög
algengt í flugrekstri og er Icelandair engin undantekning þar. Flest flug taka um þrjá
klukkutíma og er vinsælasti áfangastaður þeirra London Gatvik og er WOW air að fljúga
til 30 áfangastaða. Wow air er í flestum tilfellum að notast við netsölu þegar kemur að
því að kaupa miða hjá þeim, en einnig eru þeir að notast við ferðaskrifstofur t.d. í
Þýskalandi þar sem ekki er eins algengt að fólk sé með kreditkort (Stefán Sigurðsson,
munnleg heimild).
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(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 12 Áfangastaðir WOW air

Frá árinu 2015 hefur WOW air aukið við flota sinn jafnt og þétt, er meðalaldur véla
þeirra 2,5 ár. Árið 2016 bættust svo þrjár nýjar Airbus A330 breiðþotur við flotann sem
nota á í flug WOW air til Bandaríkjanna, en A330 vélarnar eru stærstu breiðþotur sem
flogið hefur verið í áætlunarflugi til og frá Íslandi. Eru A330 vélarnar umhverfisvænar,
sparneytnar, og langdrægar breiðþotur og hafa drægni upp á 11.750 km. Í lok árs 2016
voru 12 vélar í flota WOW air; tvær Airbus A320, sjö Airbus A321 og þrjár Airbus A330
(WOW air.is, 2016).
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(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 13 Flugvélafloti WOW air

Núverandi markaðshlutdeild á Norður Ameríku markaði er 1,53% en markmið WOW
air er að stækka á heimsvísu og vera komin með 10% markaðshlutdeild í Norður
Ameríku árið 2025 ásamt því að vera með sjálfbært samkeppnisforskot með því að vera
með frammúrskarandi þjónustu gagnvart viðskiptavinum (Túristi, 2015). WOW air keypti
50% hlut í Gaman Ferðum árið 2015 (Viðskiptablaðið, 2015).
Air Europa voru að fljúga fyrir WOW air tveimur vélum sumarið 2016, er þetta
svokallaður blautleigu samningur en í því felst að það er WOW air áhöfn en flugmenn
koma frá Air Europa. Þetta flugfélag er með A330 flugvélarnar á sínum snærum (Stefán
Sigurðsson munnleg heimild, 2016).

(Heimild: Útfærsla höfundar)
Mynd 14 Stjórn WOW air
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(Heimild: Útfærsla höfundar)
Mynd 15 Stjórnendur WOW air

5.1.2 Birgjar og samstarfsaðilar WOW air
Stór birgir hjá WOW air er Airbus sem selja þeim vélar beint, en það er hagkvæmari leið
en að kaupa af þriðja aðila. Eldsneyti er keypt af Skeljungi á Íslandi en erlendis eru þau
meðal annars að kaupa eldsneyti af World Fuel Services sem er gott þar sem meira
magn keypt þýðir betra verð fyrir þau. Airport associates þjónustar allar vélar WOW air
gagnvart innritun, ásamt því að sjá um mat og varning um borð. Cargo Express er annar
samstarfsaðili en þeir vinna náið með nokkrum flugfélögum sem eru að fljúga á milli
Íslands og annara landa. Að lokum eru WOW air í viðskiptum við Arionbanka þegar
kemur að minni fjármögnun og bankaþjónustu.
WOW air sér tækifæri í sölu á netinu og eru í samstarfi við nokkra aðila, má þar nefna
booking.com en WOW air borgar þeim ákveðna prósentu í sölulaun fyrir hvern seldan
miða. Einnig er hægt að panta hótel og bíl í gegnum WOW air. is og fá þau þá ákveðna
prósentu í hliðartekjur af slíkri þjónustu (Stefán Sigurðsson munnleg heimild, 2016). Sér
WOW air mikil tækifæri í því að næla sér í hliðartekjur með ýmsum hætti og eru stöðugt
að finna leiðir til að stækka þá köku (Stefán Sigurðsson munnleg heimild, 2016).
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5.2 Önnur flugfélög
Í þessum kafla verður fjallað um nokkur af þeim fyrirtækjum sem WOW air er að bera
sig saman við ásamt því að skoða eina annað flugfélagið sem er starfandi á Íslandi,
Icelandair. Lággjaldaflugfélögin sem WOW air er að bera sig saman við eru Norwegian
air, Easy Jet, Ryanair air og Wizz Air.

5.2.1 Icelandair
Icelandair er það sem væri kallað hefðbundið flugfélag (e. legacy carrier, traditional
airline, regional airline eða national airline). En slík flugfélög eru í upphafi einu flugfélög
hvers lands og voru oft á tíðum í ríkiseigu að einhverjum hluta. Icelandair er með allar
flugfreyjur og þjóna sína hjá flugfreyjufélagi Íslands og fannst Sigrúnu Jónsdóttur ganga
á ýmsu á milli flugfélagsins og Flugfreyju félagsins á þeim tíma sem hún var formaður
enda um stærstu viðsemjendur stéttafélagsins að ræða. Þegar verið var að semja við
flugfélagið um kaup og kjör flugfreyja og þjóna lagði Sigrún Jónsdóttir (munnleg heimild,
20. desember 2016) alltaf á endanum fram verkfallsboðun. Þegar svo verið var að semja
um kaup og kjör hjá Ríkissáttarsemjara og teknar voru pásur var málefnið alltaf skilið
eftir við borðið og þeir sem voru að semja áttu í vinalegu spjalli (Sigrún Jónsdóttir,
munnleg heimild, 20. desember 2016). Telja bæði Sigrún Jónsdóttir og Sigríður Ása
Harðardóttir (munnlegar heimildir 20 og 27. desember 2016) að þegar verið er að semja
um kaup og kjör á undanförnum árum hafi stéttafélagið verið í því að halda í þau réttindi
sem hafa áunnist á meðan flugfélagið er að reyna að semja réttindin í burtu þá
sérstaklega hvíldarákvæðið. Einnig er Icelandair að reyna að koma á samningum þar sem
nýliðar eru ráðnir inn á lægri kjörum (Sturla Óskar Bragason, munnleg heimild, 27.
desember 2016).
Talar Sigríður um að alltaf sé erfitt að semja við flugfélög og sé Icelandair engin
undantekning í þeim málum, félagsmenn flugfreyjufélagsins fái alltaf þær almennu
launahækkanir sem eiga sér stað en ef á að fá eitthvað umfram fyrir félagsmenn sé erfitt
að sækja það (Sigríður Ása Harðardóttir, munnleg heimild, 27. desember 2016).
Forstjóri Icelandair er Birkir Hólm Guðnason en hann hefur verið forstjóri frá árinu
2008 (Icelandair.Us, 2016). Móðurfélag Icelandair heitir Icelandair Group og eru
höfuðstöðvar félagsins í Reykjavík. Áfangastaðir Icelandair eru 43 víðsvegar um Evrópu
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og Norður-Ameríku. Floti þeirra samanstendur af 32 vélum, þar af eru 25 Boeing 757200, fjórar Boeing 767-300ER, ein Boeing 767-300, ein Boeing 757-200PF og ein Boeing
757-200PCF. Margir af viðskiptavinum Icelandair eru einstaklingar sem eru að ferðast til
og frá Bandaríkjunum og Evrópu með stoppi á Íslandi. Er Icelandair ólíkt WOW air og
hinum flugfélögunum sem hér er fjallað um að því leitinu til að það er ekki lággjalda
flugfélag heldur blandað flugfélag (e. hybrid). Er Icelandair með fríðindaklúbb fyrir
viðskiparvini sína sem nefnist Saga club en þar er hægt að safna punktum og nota þá við
hin ýmsu tækifæri svo sem við kaup á flugmiða eða þegar panta á ódýrari hótel. Hægt er
að velja um þrenns konar miða hjá Icelandair og fyrst ber að nefna economy sem er
ódýrasti miðinn og er innifalið með honum handfarangur og ein taska þegar flogið er
innan Evrópu en tvær töskur þegar flogið er til Norður-Ameríku, en það er líka raunin
með hinum miðunum. Næsti miði er economy comfort en innifalið með honum er
forgangsinnritun, aðgangur að betri stofu, sæti framar í vélinni, meira sætarými, matur
og drykkur er innifalinn í verðinu, heyrnatól án endurgjalds, eyrnatappar og augnhlífar
auk þess gefur flug sem keypt er hér fleiri vildarpunkta (Icelandair.is, 2016a).
Dýrustu miðarnir hjá Icelandair eru svokallaðir Saga Class miðar en innifalið þegar
þeir eru keyptir er forgangsinnritun, aðgangur að betri stofu, tekið er á móti farþegum
með fordrykk, heitri handþurrku og

dúnábreiður eru notaðar í næturflugi. Lofar

Icelandair frammúrskarandi þjónustu, veislumáltíð og eðalvíni á þessu farrými. Að auki
fá farþegar meira sætabil og frían WiFi aðgang en einungis 22 Saga Class sæti eru í boði í
hverri vél. Þegar flogið er til Evrópu er boðið uppá glæsilegan aðalrétt en þegar flogið er
til Norður-Ameríku er farþegum boðið uppá val á milli tveggja aðalrétta, drykk fyrir flug
og smáhlutaveski sem inniheldur hluti sem gott er að nota á ferðalaginu (Icelandair.is,
2016b). Er Icelandair að fá fjórar stjörnur hjá TripAdvisor en 1.348 manns hafa gefið
flugfélaginu umsögn inná síðunni (tripadvisor.com, 2016a).

5.2.2 Norwegian air
WOW air telur að Norwegian air sé þeirra helsti keppinautur (Stefán Sigurðsson
munnleg heimild, 2016). Það flugfélag var stofnað í janúar árið 1993 undir nafninu
Norwegian Air Shuttle ASA, en í daglegu tali er það nefnt Norwegian air. Forstjóri þess er
Bjørn Kjos en hann er líka stærsti eigandi fyrirtækisins. Norwegian air er þriðja stærsta
lággjaldaflugfélagið í Evrópu, næststærsta flugfélagið í Skandinavíu og níunda stærsta
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flugfélag Evrópu þegar kemur að farþegafjölda (Verdens Gang, 2013). Þar er boðið uppá
innanlandsflug, flug á milli Skandinavíu landanna og Finnlands ásamt flugi til Evrópu og
Bandaríkjanna en allt í allt eru áfangastaðirnir 150, 36 lönd og fjórar heimsálfur
(Wanderbat, 2016).
Það eru 120 flugvélar að fljúga á þeirra vegum og af þeim eru 108 Boeing 737s og 12
Boeing 787 Dreamliners. Meðalaldur flugvéla þeirra er 4 ár og fljúga þeir í flestum
tilfellum beint til þerra áfangastaða sem verið er að ferðast til (e. point to point)
(Wanderbat, 2016). Norwegian var verðlaunað sem besta lággjaldaflugfélag Evrópu
ásamt

því

að

vera

(AirlineRatings.com,

fjórða

2014).

besta

Árið

2016

flugfélagið
var

það

2014
einnig

af

AirlineRatings.com

valið

sem

leiðandi

lággjaldaflugfélag Evrópu af World Travel Awards (World Travel Awards, 2016). Þrátt
fyrir það hefur Norwegian fengið á sig gríðalegt magn af kvörtunum um slæma þjónustu
(News in English.no, 2014). Það land sem flogið er mest til utan Skandinavíu er London
Gatwick.
Hóf Norwegian flug til Bandaríkjanna 30 maí 2013 og átti að reka þessa starfsemi frá
tveimur dótturfélögum, Norwegian Long Haul og Norwegian Air International, sem eru
staðsett á Írlandi. Vegna tafa á leyfi til flugstarfsemi þurfti að reka þessa þjónustu frá
móðurfélaginu (Wanderbat.com, 2016). Eftir þriggja ára baráttu við samgönguráðuneyti
Bandaríkjanna (e. US Department of Transportation (DOT)) fékk Norwegian loks leyfi til
að hefja rekstur á milli Írlands og Bandaríkjanna 2. desember 2016 (Walker, 2016). Hafa
flugfélög eins og Norwegian stofnað dótturfélög á Írlandi og rekið starfsemi þaðan, þar
sem

þar

er

miklu

betra

rekstrarumhverfi

fyrir

flugfélög

vegna

þess

að

vinnuverndalöggjöf er töluvert lakari í því landi og skattar eru lægri (Sturla Óskar
Bragason, munnleg heimild, 27. desember 2016).

5.2.3 EasyJet
EasyJet var stofnað á Bretlandi árið 1995 af viðskiptamanninum Sir Stelios HajiIoannou
sem einnig er stærsti eigandi þess með 34,62% hlut í fyrirtækinu. Í byrjun var fyrirtækið
rekið með blautleigusamningi af GB Airways og Air Foyle á milli tveggja áfangastaða frá
Luton flugvellinum í London til Glasgow og Edinborgar, flugfélagið fékk svo flugleyfi árið
1997 (traveller.easyjet.com, 2010). Árið 1998 keypti félagið 40% hlut í Svissneska
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flugfélagið TEA Basle, var flugfélagið endurnefnt EasyJet Switzerland og hóf starfsemi
undir því nafni árið 1999 (traveller.easyjet.com, 2010).
EasyJet flýgur bæði innanlands og til annara landa, en flogið er til 134 áfangastaða í
yfir 30 löndum, þó er ekki flogið til Bandaríkjanna (Easyjet.com, 2016a). Það eru um
11.000

starfsmenn

að

vinna

fyrir

fyrirtækið

(Corporate.easyjet.com,

2016).

Móðurfélagið ásamt dótturfélagi sínu EasyJet Switzerland reka yfir 200 flugvélar, eru um
133 vélarnar af tegundinni Airbus A319-100, 101 vél er af gerðinni Airbus A320-200 og
meðalaldur vélanna er um 6 ár (International Trade, 2016).
FL Group átti 16,9% hlut í fyrirtækinu á árunum 2004 til 2006 (Financial Times, 2006).
EasyJet starfar eftir viðskiptamódeli South West ásamt Ryanair en það sem greinir á milli
Ryanair og EasyJet er það að EasyJet flýgur beint á aðal flugvellina í flestum af þeim
löndum sem þau fljúga til á meðan að Ryanair kýs aðra flugvelli til að minnka kostnað.
EasyJet eru með fríðindaklúbb fyrir viðskiptavini sína sem kallast Flight club. EasyJet
eru með bókunarsíðu á netinu í samstarfi við Hotelopia, nefnast síðurnar EasyJetHotels
og EasyJetHolidays þar er hægt að bóka hótel og pakkaferðir fyrir fríið (Easyjet.com,
2016b). Hafa EasyJet fengið á sig gagnrýni fyrir það að fylgja ekki reglum um að bæta
farþega þann skaða sem hann verður fyrir vegna tafa eða aflýsingar á flugi (The
Guardian, 2006). Einnig var flugfélagið kært fyrir misvísandi auglýsingar árið 2008 þar
hélt EasyJet því fram að þau menguðu 22% minna en samkeppnisaðilar sínir (The
Guardian, 2008).

5.2.4 Ryanair
Flugfélagið Ryanair Ltd. var stofnað á Írlandi árið 1984, fyrst um sinn var það einungis að
fljúga innan Bretlands. Árið 1987 var svo flogið til Amsterdams og Brussel, en eftir
mikinn

tap

rekstur

fór

Michael

O´Leary

forstjóri

Ryanair

til

Bandaríska

lággjaldaflugfélagið Southwest Airlines og kannaði hvernig þeir væru að reka sitt
flugfélag og ákvað að prófa lággjalda flugsleiðina (Ryanair.com, 2016a). Hluti af því að
lækka fluggjöld fól í sér að lenda flugvélunum á flugvöllum sem voru minni eða lengra
frá stórborgum. Tuttugu prósent af tekjum Ryanair kemur vegna hliðar tekna eins og að
tékka sig inn á flugvellinum, mat í vélinni og innritun á farangri (Irish Examiner, 2016).
Helsti keppinautur Ryanair er EasyJet en það sem síðari flugfélagið hefur fram yfir það
fyrra er að þeir fljúga til aðalflugvalla í flestum af þeim löndum sem þau fljúga til.
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Ryanair eru með 363 flugvélar á sínum snærum þar af er ein Boeing 737-700 en restin er
af gerðinni Boeing 737-800. Meðalaldur vélanna er 5,5 ár (Ryanair.com, 2016b).
Áfangastaðir eru 192 í 32 löndum innan Evrópu, Afríku og Miðausturlöndum
(Ryanair.com, 2016c).
Ryanair haf hafa fengið sinn skef af gagnrýni meðal annars fyrir lélega
þjónustu/aðstöðu gagnvart fólki í hjólastól sem og fólk með aðrar fatlanir, gengið á bak
orða sinna um að veita milljónasta viðskiptarvini sínum ferðaverðlaun en það mál fór
fyrir rétt og vann farþeginn málið (Independent, 2004). Einnig hefur O´Leary verið
óhræddur við að notfæra sér fjölmiðla í auglýsingaskyni og Ryanair hefur haldið fram
staðhæfingum í auglýsingum sínum sem ekki eru sannar (BBC.com, 2016).

5.2.5 Wizz Air
Er lággjaldaflugfélag sem var stofnað í Ungverjalandi árið 2003, höfuðstöðvar þeirra eru
í Búdapest og forstjóri fyrirtækisins er József Váradi. Fyrsta flug var flogið 19 maí 2004
(Wizzair.com, 2016). Wizz Air flýgur til 117 áfangastaða innan 35 landa í Evrópu, Ísrael
og sameinuðu arabísku furstadæmin, en stærsti kúnnahópur þeirra eru Pólverjar
(Wizzair.com, 2016). Wizz Air er með stærsta flota Ungverjalands en þeir eru með 74
vélar á sínum snærum þar af eru 63 Airbus A320-200 og ellefu Airbus A321-200
(Airbus.com, 2016). Wizz Air er stærsta lággjaldaflugfélag Austur Evrópu og hjá þeim
starfa 2600 manns (Wizzair.com, 2016). Wizz Air flýgur oftast til flugvalla sem eru ekki
aðalflugvelli á þeim stöðum sem þau fljúga til, en með því að gera það lækka þau
kostnað (Wizzair.com, 2016).
Wizz Air er með annan lægsta CASK (kostnað vegna lausra sæta miða við kílómetra) á
meðal Evrópskra flugfélaga (Centerforaviation.com, 2014). Wizz Air var tilnefnt sem
Virðis flugfélag ársins (e. valur airline of the year) af Air Transport World tímaritinu árið
2016 (Air Transport World, 2016).

5.3 Samanburður á flugfélögunum
Hægt er að gera samanburð á flugfélögunum útfrá mörgum þáttum en í þessum kafla er
lagt áherslu á rekstrar og fjárhags hlið flugfélaganna þar sem áhugavert er að skoða
hvernig WOW air er að standa sig með hliðsjón af hinum flugfélögunum fimm. Í kjölfar
samtala minna við Stefán Sigurðsson fjármálastjóra WOW air fékk ég aðgang að þessum
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gögnum og fékk heimild til þess að vinna með þau, en þau gefa ákveðna mynd af WOW
air. Seinna í ritgerðinni mun ég svo gera samanburði á flugfélögunum út frá öðrum
þáttum.
Mun ég skoða flugfélögin út frá EBITA, EBITAR og EBIT en allt eru þetta algengir
mælikvarðar sem notaðir eru til að meta rekstur fyrirtækja. En þessir mælikvarðar eru
að skoða rekstrarumhverfi fyrirtækja út frá mismunandi skilyrðum sem verða útskýrð
nánar í hverjum lið fyrir sig hér að neðan.

5.3.1 EBITA, EBITAR og EBIT
Þegar skoðuð er afkoma þessara sex fyrirtækja á fjárhagsárunum 2014 og 2015, áður en
tekið er tillit til vaxtargreiðslna, vaxtartekna, skattgreiðslna og afskrifta eins og sjá má á
mynd 16 sést að WOW air var með lökustu EBITA afkomuna árið 2014. WOW air er þó
hástökkvari hópsins því árið 2015 eru þeir með ágætis afkomu miðað við hin flugfélögin
fimm, en það ár var Norwegian með afar slaka afkomu. Ryanair trónir hinsvegar á
toppnum bæði fjárhagsárin. Þessi mælikvarði er þó smá skekktur þar sem þau flugfélög
(Icelandair,Ryanair) sem að mestu eiga flugvélar sínar eru að koma betur út úr
samanburði hér.

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 16 EBITA, fjárhagsárin 2014, 2015
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Þegar fyrri hluti ársins 2015 (jan/júní) er skoðaður má sjá að WOW air var með laka
afkomu fyrri part árs en þó endaði árið þokkalega eins og sást á myndinni hér fyrir ofan.
Hinsvegar lítur fyrri hluti ársins 2016 mjög vel út fyrir WOW air því þau eru næst efst
sem gefur til kynna verulegan vöxt hjá þeim frá seinni part ársins 2015 og fram að tölum
sem sjást hér að neðan, eru þeir því aftur hástökkvarar hópsins. Ryanair eru ennþá efstir
en hin flugfélögin standa nokkurn veginn í stað utan Norwegian sem bætir aðeins stöðu
sína samkvæmt þessum tölum.

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 17 EBITA, janúar-júní 2015, 2016

EBITAR er í raun sanngjarnasta mæli einingin í þessum samanburði þar sem
flugfélöginn eru hér á jöfnum grunni þar sem búið er að taka út kostnað vegna leigu. En
sá þáttur hefur mikið að segja um rekstrarafkomu flugfélaganna, þar sem flest
lággjaldaflugfélög leigja vélar sínar til þess að vera sveigjanlegri með rekstur. Þegar
skoðuð er afkoma þessara sex fyrirtækja á fjárhagsárunum 2014 og 2015, áður en tekið
er tillit til vaxtargreiðslna, vaxtartekna, skattgreiðslna, afskrifta og leigukostnað (EBITAR)
eins og sjá má á mynd 18 sést að WOW air var með afbragðs afkomu bæði árin en
sérstaklega fyrir árið 2015 en þar fara þau úr þriðja sæti yfir í það fyrsta. Því má lesa í
þetta að leigukostnaður WOW air hafi haft töluverð áhrif á afkomu þeirra. Svipaða sögu
má segja um Wizz Air og EasyJet þar sem afkoma þeirra hækkar töluvert þegar
leigukostnaði er sleppt úr afkomutölum, einnig hjá Norwegian en þó minna. Hjá
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Icelandair og Ryanair sést að leigukostnaður er töluvert minna hlutfall af heildarkostnaði
þar sem þeir eru að binda meira fé í eigin vélar.

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 18 EBITAR, fjárhagsárin 2014, 2015

Þegar skoðað er EBITAR tímabilið janúar júní árið 2015 má sjá að WOW air var í þriðja
sæti árið 2015 og í því fyrsta árið 2016. Þetta er töluverð bæting á milli ára hjá WOW air
sem er komið á par með Ryanair á innan við ári.
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(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 19 EBITAR, janúar-júní 2015, 2016

Með EBIT er átt við afkomu fyrirtækisins án þess að tekið sé tillit til greiðslu vaxta og
skatta, en á móti er tekið tillit til afskrifta meðal annars af þeim vélum sem flugfélögin
eiga. Þegar EBIT er skoðað á móti EBITA og EBITAR sést að afskriftir hafa mest áhrif á
þau flugfélög sem eru með minni leigukostnað s.s. Icelandair og Ryanair. Því má því
draga þá ályktun að þessi flugfélög kaupa frekar flugvélar til rekstrar heldur en að leiga
þær. Afskrifta kostnaðurinn hjá Icelandair og Ryanair virðist einnig hafa hlutfallslega
minni áhrif en leigukostnaðurinn hjá hinum fjórum flugfélögunum. Leiða má líkum að
því að einhver sparnaður ætti að myndast við að kaupa flugvélar í stað þess að leiga
þær, en auðvitað þarf að vera til fjármagn til þess.
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(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 20 EBIT, fjárhagsárin 2014, 2015

Við skoðun á fyrri part árs 2015 og 2016 má sjá að Icelandair, Norwegian air og
EasyJet voru með laka afkomu. WOW air var einungis með laka afkomu árið 2015 en
árið 2016 eru þeir komnir í annað sæti í þessum samanburði, miðað við þessar
afkomutölur. Ryanair heldur áfram að sýna fram á bestu afkomuna.

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 21 EBIT, janúar-júní 2015, 2016
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Þegar skoðað er þessa þrjá mælikvarða má sjá að þeir eru að gefa misjafnar tölur eftir
því hvaða liðir eru undanskildir þó að þetta sé ekki fullkomin mælieining gefur hún samt
ákveðna mynd af rekstrarumhverfi flugfélaganna, mikilvægt er að geta séð þan mun
sem er á flugfélögum sem leigja vélar á móti þeim sem annaðhvort eiga vélar eða eru
með blöndu af báðu þar sem það gefur betri mynd að rekstri þeirra. Má sjá að EBITAR
gefur þeim flugfélögum sem eru líka að leigja vélar ákveðin svegjanleika í rekstri þar sem
þau geta frekar gert skammtíma áætlanir um rekstur félagsins og aðlagað sig að markaði
á meðan þau flugfélög sem eiga vélar sínar eiga erfiðar með það.

5.3.2 RASK og CASK
Þegar skoðað er rekstrartekjur deilt með sætum p. km (RASK) hjá þessum sex
flugfélögum á fjárhagsárinu 2014 og 2015, má sjá að lággjaldaflugfélögin eru ekki að
græða jafn mikið og blandaða flugfélagið Icelandair, ámóti er Icelandair blanda flugfélag
og því með mun hærri gjöld fyrir farmiða sína og því er þessi samanburður skekktur. Þó
er Ryanair að sýna fram á ágætis rekstrartekjur miðað við lággjalda flugfélag og WOW
air var hér í þriðja sæti.

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 22 RASK, fjárhagsárin 2014, 2015
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Tímabilið janúar-júní árið 2015 kemur ágætlega út fyrir WOW air, eru þau í þriðja
sæti á eftir Icelandair og Ryanair með 5,48 US sent í gróða fyrir þetta tímabil. Árið 2016
virðast þau halda sinni stöðu á meðal þessara sex flugfélaga með tekjur uppá 6,18 US
sent á fyrri helmingi ársins. Á sama tíma er Icelandair með 9,83 US sent í gróða.

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 23 RASK, janúar-júní 2015, 2016

CASK er rekstrarkostnaður flugfélags deilt með sætum p. km og eru þetta tölur utan
eldsneytis kostnaðar. Sjá má að WOW air og Icelandair eru með hæsta
rekstrarkostnaðinn af þessum sex félögum. Nemur rekstrakostnaður tæpum tveim
þriðja af þeim gróða sem WOW air var með árið 2015. Ryanair stendur hinum
flugfélögunum framar og er að sína fram á mjög lítinn rekstrarkostnað á móti miklum
hagnaði fyrir bæði árin.

68

(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 24 CASK, fjárhagsárin 2014, 2015

Að sama skapi þegar skoðaður er rekstrarkostnaður fyrri hluta árs 2015 og 2016 eru
WOW air og Icelandair með töluvert hærri rekstrarkostnað en hin fjögur félögin.
Icelandair er ekki lággjaldaflugfélag og því er eðlilegt að rekstrarkostnaður þeirra sé ekki
í takt við hin fimm félögin, en að sama skapi er WOW air með starfsemi frá Íslandi og þar
eru skattar og launatengd gjöld hærri en hjá hinum lággjaldaflugfélögunum sem hér er
verið að skoða.
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(Heimild: WOW air, 2016)
Mynd 25 CASK, janúar-júní 2015, 2016

Þegar skoðaðir eru allir þessir liðir sem hér eru að ofan má sjá að WOW air hefur náð
ágætis árangri í rekstri flugfélagsins á árunum 2015 og 2016 á meðan að Icelandair er
ekki að ná að standa sig eins vel, var rekstarafkoma Icelandair fyrir fyrsta ársfjórðung
2016 eftir skatta í 2,1 milljarða í tapi á móti 400 milljóna hagnaði WOW air fyrir sama
tímabil (Visir.is, 2016a). Það sem líklega er að draga úr því að hagnaður WOW air sé
meiri er hár rekstrarkostnaður í formi launagreiðslna, hærri skattar hér á landi en t.d. á
Írlandi, háum launakostnaði og erfiðari umhverfi fyrir fyrirtækið vegna sveiflu krónunnar
en mikill rekstrarkostnaður er greiddur í erlendum gjaldmiðli hjá WOW air og er það
óhagkvæmt á köflum vegna krónunnar. Þessar CASK tölur eru utan eldsneytiskostnaðar
en hann er oftast stór kostnaðarliður hjá flugfélögum og má ætla að hann sé enn stærri
kostnaðarliður hjá Íslensku flugfélögunum vegna krónunnar. Ljóst er á þessum
samanburði að rekstarkostnaður er mun hærri á Íslandi en hjá hinum flugfélögunum og
því hagur WOW air að fara með einhvern rekstur erlendis. Þegar verið er að bera saman
þessa liði er samanburðurinn ekki svona svart hvítur en þessi samanburður er þó í
samræmi við það sem IATA hefur verið að skoða, tala IATA (2016) um að samkeppni á
milli flugfélaga í Evrópu, hækkun á olíu og háir skattar muni hafa áhrif á flugvélaiðnaðinn
árið 2017 (IATA, 2016).
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6 Greining á ytra og innra umhverfi WOW air
Hér verður greint ytra og innra umhverfi WOW air til þess að sjá hvaða stefnu er verið
að fylgja ásamt því að skoða samkeppnishæfni flugfélagsins. Með því að notast við þau
greiningartæki sem verður fjalla um hér á eftir má sjá skýrt hvaða styrkleikar og
veikleikar eru til staðar hjá WOW air.
Notast verður við demant Porters, fimm krafta Porters, virðiskeðjuna og virðiskerfi
Porters, SVÓt greiningu og að lokum verða lykilárangursþættir WOW air dregnir fram.

6.1 Greining á ytra umhverfi WOW air
Í þessum kafla verður skoðað ytra umhverfi WOW air og það greint með því að styðjast
við demant Porters.

6.1.1 Greining á fjær umhverfi WOW air
Um það bil 90% af öllum ferðamönnum sem ferðast til Íslands fara í gegnum
Keflavíkurflugvöll. Því er flugvöllurinn mikilvæg lífæð og mikilvægt að hann geti annað
eftirspurn. Einnig er flugframboð hingað til lands ráðandi þáttur í uppgangi á
ferðaþjónustu hér á landi. Á árinu 2009 voru 7 flugfélög að bjóða uppá áætlunarflug til
Íslands, en 25 flugfélög hafa ráðgert flug árið 2016 (Ferðamálastofa, 2016).
Ferðaþjónustan hér á landi er viðkvæmari fyrir röskun í flugumferð en í mörgum öðrum
hagkerfum þar sem ferðaþjónustan er byggð á fleiri flutningamátum. Ísland sem virk
eldfjallaeyja er ákveðin áhætta fyrir greinina hvað þetta varðar (Ferðamálastofa, 2016).
Uppgangur flugs og ferðaþjónustunnar á Íslandi hefur kallað á aukna fjárfestingarþörf
á Keflavíkurflugvelli og stendur til að ráðast í umtalsverða fjárfestingu á næstu
misserum. Isavia áætlar að flugstöðin geti tekið við tæplega 14 milljónum farþega á
árinu 2040. Þýðir það að árleg aukning farþega þyrfti að vera í kringum 4,3% næstu 25
ár. Til samanburðar tók flugstöðin við tæplega 5 milljónum farþega á árinu 2015 og var
aukningin frá árinu þar áður rúmlega 25%. Gera áætlanir Isavia því ráð fyrir mun hóflegri
vexti en verið hefur undanfarið. Á mynd 26 má sjá stærstu flugstöðvar heims eftir fjölda
farþega ásamt flugstöðinni í Keflavík. Þar sést hve smá flugstöðin í Keflavík er í slíku
samhengi. Aukning í fjölda farþega um Keflavíkurflugvöll er engu að síður langt umfram
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aukningu þeirra stærstu og sker flugstöðin í Keflavík sig úr hvað það varðar
(Ferðamálastofa, 2016).

(Heimild: Ferðamálastofa, 2016)
Mynd 26 Farþegar eftir flugvöllum

Ferðamannaiðnaðurinn er sá iðnaður sem er í hvað örasta vexti um þessar mundir
samkvæmt UNWTO voru 1.184 milljón manns að ferðast um heimin árið 2015. Á Íslandi
voru 1.289.140 ferðamenn að stoppa í lengri eða skemmri tíma en það er aukning um
29,2% frá árinu 2014 (World Tourism organization, 2016). Spá UNWTO (2016) fyrir árið
2016 hljóðar uppá 4% aukningu á ferðamönnum á heimsvísu.
Á Íslandi hljóma spár uppá 29% aukningu ferðamanna til landsins og 1,6 milljón
ferðamanna mun fara í gegnum Keflavíkurflugvöll á árinu, þegar skoðaðar voru tölur frá
Ferðamálastofu í lok árs 2016 var ljóst að ferðamannaukning á eftir að vera meiri en
spár sögðu til um (Ferðamálastofa, 2016).
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(Heimild: Ferðamálastofa, 2016)
Mynd 27 Fjöldi alþjóðlegra komufarþega til Íslands.

Árstíðarsveifla ferðamanna hefur farið minnkandi á Íslandi og er það svo komið að
um 40,2% ferðamanna koma í júní, júlí og ágúst. Þær þjóðir sem eru hvað mest að
ferðast til landsins utan þessara mánaða eru Bretar og Japanir (Ferðamálastofa, 2016).

(Heimild: Ferðamálastofa, 2016)
Mynd 28 Árstíðubundin koma farþega.
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Ákvörðun erlendra flugfélaga um að hefja flug hingað til lands hefur umtalsverð áhrif.
EasyJet hóf áætlunarflug hingað til lands tíu mánuði ársins á árinu 2012. Sama ár fjölgaði
breskum ferðamönnum um 27 þús. sem nam 40% aukningu en árið þar á undan nam
fjölgunin rúmum 7 þús. eða 12%. Árið þar á eftir hóf EasyJet að fljúga hingað til lands allt
árið og jókst tíðni flugferða frá Bretlandi til Keflavíkur um 67% það ár. Á sama tíma
fjölgaði breskum ferðamönnum um 42,5 þús. eða um 45%. Er það mesta fjölgun breskra
ferðamanna svo langt sem tölur Ferðamálastofu ná og er aukning flugumferðar á milli
Bretlands og Íslands einnig sú mesta frá því að ferðaþjónustan hóf að vaxa frá árinu
2010. Framboðsaukning innlendu flugfélaganna WOW og Icelandair á bandarískum
markaði hefur einnig átt stóran þátt í auknum fjölda bandarískra ferðamanna hingað til
lands. Vöxtur í fjölda bandarískra ferðamanna á árinu 2015 nam tæpum 60% og koma
nú flestir ferðamenn frá Bandaríkjunum (Ferðamálastofa, 2016).
Aukin tíðni ferða og ákvörðunarstaða í flugferðum á milli Íslands og Bandaríkjanna
annars vegar og annarra landa hins vegar er stór þáttur í aukningu ferðamanna frá
þessum tveimur löndum. Einnig hefur Ísland hlotið mikla kynningu erlendis þ.m.t. í
Bandaríkjunum. Þannig hefur hlutdeild þeirra Bandaríkjamanna sem ferðast með flugi til
Evrópu farið úr 0,3% í 1,9% frá 2008 til 2015. Ísland sem ferðamannastaður hefur því
aukið markaðshlutdeild sína, ef svo má að orði komast, í Evrópuferðum
Bandaríkjamanna á þessu tímabili sem hefur einkennst af almennri fjölgun ferða
Bandaríkjamanna til Evrópu (Ferðamálastofa, 2016).
Mikilvæg er að fyrirtæki hugi vel að orðspori sínu og séu með viðbragðsáætlun
tiltæka ef upp koma aðstæður sem bregðast þarf við með samræmdum hætti, sér í lagi
þar sem samfélagsmiðlar spila sífellt stærra hlutverk í markaðssetningu og umræðu um
fyrirtæki. Samkvæmt TripAdvisor sem er eitt stærsta netsamfélag ferðalanga í heiminum
fær WOW air ágætis umsögn. Notendur TripAdvisor hafa gefið staðnum um 1,852
umsagnir og fær WOW air þrjár stjörnur af fimm að meðaltali í einkunn (Trip
advisor.com, 2016b).
Veraldavefurinn og samfélagsmiðlar spila sífellt stærra hlutverk hjá fyrirtækjum og er
WOW air markvisst að nýta sér þessa ódýru miðla til þess að koma sér á framfæri, meðal
annars með því að búa til viðburði á samfélagsmiðlum eins og Snapchat en síðastliðið
sumar fór WOW air af stað með SnapTraveler leik þar sem fjórir einstaklingar voru valdir
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til þess að ferðast til einhverra af þeim áfangastöðum sem WOW air er að fljúga til og
snappa um upplifun sína, allt í boði WOW air (WOWair.com, 2016). Einnig var WOW air
með leik á Tinder stefnumótasíðunni, þar þurfti fólk að daðra við flugfélagið og koma
með góðar pick up línur til þess að eiga möguleika á að vinna flugmiða fyrir tvo
(Nútíminn, 2015). Hafa viðburðir eins og framangreindir hlotið góðar viðtökur og hafa
skilað aukinni umfjöllun um WOW air.

6.1.2 Demantur WOW air
Á myndinni koma fram upplýsingar um samkeppnishæfni Íslands, þar kemur fram að
styrkleikar eru m.a náttúruauðlindir, nýsköpun og frumkvöðlakraftur, aðgangur að
ódýrri og grænni (náttúrulegri) orku og að á Íslandi eru virk samkeppnislög, skilvirkt
lagaumhverfi og virkir fríverslunarsamningar, kröfuharður markaður, sveigjanleg
fyrirtæki og öflugt rannsóknarstarf. Allir þessir styrkleikar nýtast fyrirtæki eins og WOW
air og hefur fyrirtækið notið góðs af þeim í sinni uppbyggingu. Helstu veikleikar varðandi
samkeppnishæfni Íslands eru gjaldeyrishöft, hár fjármagnskostnaður, smár og óstöðugur
gjaldmiðill, strangar reglur varðandi erlenda fjárfestingu og takmörkuð eftirspurn þeirra
sem búa hér. Að auki felast bæði styrkleikar og veikleikar í staðsetningu, innviðum og
vinnumarkaði.

Mynd 29 Demantur WOW air
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Samkvæmt World Economic Forum (2016) er Ísland í 29 sæti af 140 þegar borin er
saman samkeppnishæfni ólíkra landa fyrir árin 2015-2016, skorar Ísland lágt í þróun
markaðar og hversu lítill markaðurinn er en skorar nokkuð hátt þegar kemur að menntaog heilbrigðiskerfi og upplýsingatækni. Á myndinni má sjá þær tólf stoðir sem skoðaðar
eru til að meta samkeppnishæfni landa.

(Heimild: WEF, 2016)
Mynd 30 Tólf stoðir

Aðrir þættir sem hafa áhrif á viðskiptaumhverfið á Íslandi eru t.d. gæði
regluumhverfis en regluumhverfi á Íslandi er talið lakara en t.d. í nágrannalöndunum.
Árið 2012 voru gæði regluumhverfisins á Íslandi metin á um 81% meðan þau voru metin
nærri 98% í Danmörku og tæp 92% í Noregi. Töluvert verk er fyrir höndum hjá íslenskum
stjórnvöldum að bæta umhverfið hér á landi svo Ísland nálgist sömu gæði og þekkjast í
nágrannalöndunum (Marketline, 2014).
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Umhverfismál eru mikilvæg þegar kemur að rekstri fyrirtækja og ættu að vera í
forgrunni þegar kemur að rekstri WOW air. Á Íslandi mælist almennt lítil mengun og er
landið talið með minnstu mengun meðal Evrópuríkja, jafnframt sem minni mengun
mælist hér en í öðrum OECD löndum. Þetta á bæði við um loft og vatnsmengun vegna
lítillar losunar m.a. vegna þess hve strjálbýlt landið er og almennt er lítið um stóriðju hér
á landi ásamt hagstæðri orkuframleiðslu og lítilli landbúnaðarframleiðslu (Marketline,
2014).
Ísland er í 18. sæti af 141 yfir samkeppnishæfustu lönd heims í ferðamannaiðnaði
samkvæmt World Economic Forum. Styrkleikar landsins eru m.a. mannauður, hvað
landið er opið og vel tengt flugumferð og innviðir ferðaþjónustunnar hér á landi. Einnig
eru öryggi og hreinlæti á meðal kosta landsins. Á móti dregur skortur á menningarlegri
afþreyingu og hátt verðlag nokkuð úr samkeppnishæfni landsins í ferðaþjónustu (World
Economic Forum, 2016).

6.1.3 Greining á nærumhverfi WOW air
Áhugavert er að skoða flugfélagið WOW air útfrá fimm krafta líkaninu sem Michael
Porter (1980) setti fram og fjallað var um í fræðilegri umfjöllun hér að framan. Þegar
fyrsti krafturinn í greiningarmódelinu er skoðaður má sjá að bein samkeppni við Wow air
er mikil þar sem mörg flugfélög eru að fljúga til og frá Íslandi því er markaðurinn mjög
opinn. Nokkur önnur lággjaldaflugfélög eru að fljúga til og frá Íslandi má þar nefna
EasyJet og Norwegian og Wizz Air. Er því mikil ógn af beinni samkeppni við WOW air til
staðar.
Þegar annar krafturinn er skoðaður þ.e. ógn við því að nýir aðilar komi inná
markaðinn þá er fyrirhöfn og kostnaður af slíkri aðgerð mikill, en þó er vel geranlegt fyrir
önnur lággjalda flugfélög að koma til Íslands. Landfræðileg staðsetning sem erfitt er að
finna annarstaðar í heiminum ásamt lágu gengi krónunnar undanfarin ár spilar stóran
þátt í árangri WOW air. Mikil ógn er til staðar á að önnur lággjalda flugfélög komi inná
þennan markað og því er mikil ógn til staðar, þó er krónan að styrkjast og gæti það verið
ákveðin fælingarþáttur. Staðkvæmdarvöru (kraftur 3) felur í sér að skoða hvort það séu
lággjaldaflugfélög sem eru að fljúga sömu leiðir og Wow air, því er mikilvægt að Wow air
finni út hvað hægt sé að gera til að halda samkeppnisforskoti, en hér er miðlungs ógn til

77

staðar þar sem flest lággjaldaflugfélög sem eru að fljúga til og frá Íslandi eru einungis
starfræk innan Evrópu en WOW air er líka að fljúga til Bandaríkjanna.
Samningsstaða birgja (kraftur 4) felur í sér þá aðila sem koma með utanaðkomandi
aðföng og þjónustu til WOW air. Til að mynda sér Skeljungur þeim fyrir flugvéla
eldsneyti á Íslandi en erlendis eru þau meðal annars að kaupa sömu vöru af World Fuel
Services. Airport associates þjónustar allar flugvélarnar gagnvart innritun, mat og
varningi um borð, Cargo Express er í samstarfi við WOW air um flutning á vörum til og
frá Íslandi, WOW air er í viðskiptum við Arionbanka sem er einn af þremur stóru
bönkunum á Íslandi og einungis er um einn alþjóðlegan flugvöll að ræða þar sem landið
er svo lítið. Á meðan það eru svona mörg flugfélög að fljúga til Íslands og svo fáir að
sinna þjónustu til flugfélaganna þá er samningsstaða WOW air frekar veik og
samningsstaða þeirra sem eru að þjónusta þá frekar sterk. Ef fleiri fyrirtæki fara að taka
þátt í því að þjónusta flugvélar myndi þessi staða breytast, flugfélögunum í hag. Einnig
eru flest þau fyrirtæki sem eru að vinna með WOW air staðsett á Íslandi en þar er
fákeppni til staðar og vegna smæðar lands og þjóðar verður ekki breyting þar á í nánustu
framtíð. Að lokum eru völd Isavia mikil sem þjónustuaðila WOW air þar sem þeir eru
með einokunarstöðu á Íslandi.
Þegar skoðuð eru áhrif viðskiptavina (kraftur 5) má skilgreina hugsanlega
viðskiptarvini WOW air sem einstaklinga og hópa bæði innlenda og erlenda sem eru að
leita að ódýri flugi annað hvort til Íslands eða milli Evrópu og Bandaríkjanna. Er Ísland þó
sérstaklega áhugavert hjá erlendum ferðamönnum sem hafa hug á að koma þangað í frí.
Hægt er að ná til þessara einstaklinga með auglýsingum og landkynningu en einnig væri
hægt að finna leiðir til þess að ná hollustu viðskiptarvina. Samningsstaða viðskiptarvina
þegar kemur að til dæmis verði er frekar góð þar sem framboð á flugi er talsverð og
mörg flugfélög að bjóða sambærilega þjónustu um borð og er því mikil ógn til staðar
hér.
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6.2 Greining á innri þáttum WOW air
Hér verður gerð greining á stefnumarkandi innri þáttum Wow air. Til að skoða þessa
þætti er notast við Virðiskeðju- og virðiskerfi Porters .

6.2.1 Virðiskeðja WOW air
WOW air er ekki hefðbundið framleiðslufyrirtæki og því aðeins erfiðara að gera grein
fyrir þáttum eins og þeirri starfsemi sem unninn er til að umbreyta hráefni í endanlega
vöru. Aftur á móti er notkun á virðiskeðju módelinu ágæt leið til skoða virðiskeðju WOW
air og þá að sjá hvar styrkleikar og veikleikar liggja og hvert skynsamlegt er að beina
athygli og orku fyrirtækisins.

Mynd 31 Virðiskeðja WOW air útfærsla höfundar

Flutningur aðfanga er flókinn hjá WOW air en í því felst að flugvélar þeirra séu á
réttum tíma, passað sé uppá að það sé nóg af veitingum um borð ásamt því að ferskleiki
sé til staðar í mat og drykk. Einnig þarf að passa uppá að það sé gott úrval af varningi til
sölu um borð. Samkeppnisforskoti er náð hér með því að viðhalda góðu sambandi við
birgja og að starfsfólk sé vel þjálfað.
Virðisaukandi starfsemi felur oftast í sér að selja varning og þjónustu til viðskiptavina
WOW air, er flugfélagið að fljúga til 30 áfangastaða og er því talsverð starfsemi sem á
sér stað er snýr að þessum þætti. WOW air býður viðskiptarvinum til dæmis uppá að
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borga aukalega fyrir það að velja sér mismunandi útgáfu af sæti, allur farangur fyrir utan
eina handfarangurstösku kostar aukalega, forfallavernd, sérfarangur svo sem golftaska
kostar auka ásamt sms staðfestingu með flugupplýsingum. Aukinn þjónusta í gegnum
netið er virðisaukandi fyrir flugfélagið það sem lítill rekstrakostnaður er á slíkri
starfsemi. Til að viðhalda virði og ávinning viðskiptavina þá er mikilvægt að WOW air
leggi áherslu á að viðhalda upplifun og gæði þjónustunnar ásamt virði hennar til
viðskiptavina.
Ef flugfélagið WOW air á að skila ávinningi til viðskiptavina þá þarf að vera samræmi
milli þeirra skilaboða sem auglýsingar eru að varpa fram og þeirra upplifunar sem
viðskiptarvinir fá þegar komið er um borð í vélar þeirra. Upplifun gesta veltur á viðmóti
og þjónustu starfsfólks, því er mikilvægt að þróa ferla og staðla þá svo gestir upplifi
sömu þjónustu allt árið um kring ásamt því að viðhalda þeirri hæfni sem fyrirtækið hefur
komið sér upp í formi þekkingar, menningar og gilda.
Markaðsmál og sala felur í sér að reynt er að tengja vörumerkið WOW air við það að
vera flugfélag fólksins, á viðráðanlegu verði fyrir alla, stundvís, með nýrri vélar og
brosandi starfsfólk. Er flugfélagðið inná öllum helstu netmiðlum s.s. Facebook, Twitter,
Instagram, Pinteres, YouTube, Google Plus og TripAdvisor. Fara markaðsmálin að miklu
leyti fram á þessum miðlum, einnig er WOW air að notast við fréttamiðla til að selja
ferðir sínar. Einnig er WOW air styrktaraðili að WOW Cyclothon hjólreiðarkeppninar en
þar er safnað áheitum fyrir ýmis félög og fer í gang ákveðinn kynning á
hjólreiðarkeppninni ár hvert.
Þjónustan sem WOW air er að sinna til að viðhalda virði sínu felst meðal annars í að
viðskiptarvinir geta sjálfir séð um innritun sína á netinu. Hægt er að bóka auka töskur á
netinu gegn lægra verði ásamt því að hægt er að bóka hótel og bílaleigubíl á síðunni
þeirra. Einnig gefst öllum kostur á að skrá sig í WOW air klúbbinn og fá þá tölvupóst
þegar ódýr flug eru í boði hjá flugfélaginu. Þetta er veikur hlekkur hjá WOW air þar sem
þeir eru ekki að veita mikla umfram þjónustu til þess að viðhalda virði sínu, mörg
flugfélög eru með einhverskonar fríðindaklúbb fyrir viðskiptarvini sína þar sem
viðskiptarvinir safna punktum fyrir hvert keypt flug og geta svo ráðstafað þeim við kaup
á flugi eða þjónustu um borð.
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Innviði WOW air, hér er verið að fókusa á hvernig hægt sé að viðhalda
samkeppnisforskoti með því að vera með lægstu verðin fyrir viðskiptavini. Einnig er
WOW air sífellt að bjóða uppá nýja áfangastaði fyrir þá.
Mannauður WOW air skiptir miklu máli þar sem hæfasta fólkið þarf að vera hjá þeim
í vinnu, heldur það kostnaði í lágmarki að halda í starfsfólk sem er vel þjálfað og getur
unnið fjölbreytt störf.
Fagþekking skiptir miklu máli hjá flugfélögum sérstaklega þar sem flest það sem snýr
að bókun flugmiða og innritun á sér stað í gegnum tölvur og snjallsíma. Hefur það í för
með sér að sífellt þarf að þróa nýjar leiðir til þess að mæta kröfum viðskiptavina um
auðvelda og þægilega leið til þess að bóka og innrita sig. Er WOW air að notast við bæði
netinnritun ásamt innritun með snjallsíma og því mikilvægt fyrir þau að hafa fólk á
sínum snærum sem hefur þá fagþekkingu sem til þarf til þess að þróa nútímalegar leiðir
fyrir viðskiptavini til þess að bóka og innrita sig.
Innkaup er annar þáttur sem skiptir miklu máli það að WOW air sé með góða birgja
sem eru tilbúnir til þess að gefa þeim gott verð hefur áhrif á rekstrarkostnað þeirra sem
svo hefur áhrif á það verð sem hægt er að bjóða viðskiptavinum WOW air.
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6.2.2 Virðiskerfi WOW air
Með virðiskerfi (e. valur system) er átt við það virði sem að aðrar atvinnugreinar sem
tengjast fyrirtæki hafa á virði þess. Ólíkt virðiskeðjunni sem skoðar innri þætti
fyrirtækisins skoðar virðiskerfið þá yrti þætti sem þurfa að vera til staðar svo fyrirtæki
geti starfað má þar nefna birgja, dreifileiðir og viðskiptavini en allt eru þetta þættir sem
hafa áhrif á það hvort fyrirtæki nái að starfa á samkeppnismarkaði (Porter, 1985).

Mynd 32 Virðiskerfi WOW air

Þegar skoðað er virðiskerfi WOW air má sjá að helst birgjar þeirra eru Airbus en þeir
framleiða flugvélarnar sem WOW air er að nota, Skeljungur á Íslandi selur WOW air
flugvéla eldsneyti en erlendis frá eru þau að kaupa eldsneyti frá World Fuel Services en
þar sem það er meiri samkeppni á milli olíufélaga erlendis fá þau betra eldsneytis verð
þaðan (Stefán Sigurðsson, munnleg heimild). Um innritun farþega sér Airport associates
ásamt farþegunum sjálfum sem hafa kost á því að innrita sig í gegnum netið, með appi
eða sjálfsafgreiðslustöðvum sem eru á Leifsstöð, og skilja svo töskur sínar eftir á
töskuafhendingarstöð (e. baggage drop off) svæði. Arionbanki sér WOW air fyrir
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fjármögnun af ýmsu tagi. Ýmis varningur er seldur um borð í vélum WOW air og er
Airport associates að sjá WOW air fyrir þessum vörum. Air Europa sjá um að útvega
vélar sem svo WOW air leigir af þeim.
Þegar skoðað er þær dreifileiðir sem WOW air er að notast við má sjá að
flugvélar WOW air flokkast sem ákveðin dreifileið þar sem verið er að dreifa farþegum
til þeirra áfangastaða sem viðkomandi vill komast til. Flugvellir eru svo önnur dreifileið
þar sem það skiptir oft máli hvaða flugvöll er verið að lenda á uppá að farþegar nái
tengiflugi. Cargo Express er að nota WOW air flugvélar sem dreifileið á vörum.
Flugfélagið er aðallega að kaupa auglýsingar í fjölmiðlum ásamt því að notast við
netmiðla til þess að koma vörumerki sínu og verðum áfram til viðskiptarvina. Gaman
Ferðir eru svo í samstarfi við WOW air um að koma farþegum á milli landa.
Þriðji þátturinn í virðiskerfinu er svo viðskiptarvinir WOW air eru það fyrst og
fremst farþegar flugfélagsins sem eru að fljúga á milli áfangastaða og svo fyrirtæki sem
þurfa að flytja vörur á milli landa.

6.3 SVÓT greining og lykilárangursþættir WOW air
Hér verður gert grein fyrir SVÓT greiningu og þeim lykilárangursþættum sem hafa áhrif á
WOW air.

6.3.1 SVÓT greining á WOW air
Þegar WOW air er skoðað út frá SVÓT greiningu má sjá að helsti styrkur flugfélagsins
felst í landfræðilegri staðsetningu þess, þar sem Ísland er mitt á milli Evrópu og Ameríku.
Annar styrkur er sá að allir skattar eru innifaldir í þeirri þjónustu sem keypt er og því eru
þeir sem kaupa þjónustu af WOW air ekki í neinum vafa með verð. WOW air er búið að
vera í stöðugum vexti og því hafa tekjur félagsins stóraukist á milli ára. Ákveðin
aðgreining er til staðar á milli þeirra tveggja félaga sem eru starfrækt hér á Íslandi, er
WOW air að gera út á lágt verð, skemmtilega þjónustu um borð þar sem allir starfsmenn
eru með bros á vör, nýrri vélar og taka það fram að stundum verði gert eitthvað óvænt
fyrir farþega WOW air (WOW air.is, 2016).
Helstu veikleikar sem eru til staðar á innra umhverfi WOW air sem geta haft hamlandi
áhrif á að markmiðum þeirra verði náð felast meðal annars í takmörkunum á
Keflavíkurflugvelli, starfsfólk vallarins virðast ekki anna þeim fólksfjölda sem fer um
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völlinn og getur það haft í för með sér tafir og óánægju farþega. Annar þáttur sem er
mjög mikilvægur er hollusta viðskiptarvina, hjá lággjaldaflugfélögum getur hún verið lítil
þar sem viðskiptarvinir slíkra félaga eru einungis að leita að ódýrasta farinu. Er mikilvægt
fyrir WOW air að finna leiðir til þess að auka hollustu viðskiptavina með einum eða
öðrum hætti þar sem það styrkir stöðu flugfélagsins. Þriðji þátturinn sem gæti haft áhrif
á rekstur WOW air er sá að ef eftirspurn eftir flugi minnkar af einhverjum ástæðum, en
það gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir rekstur WOW air.
Þegar skoðaðir eru þeir þætti sem hafa áhrif á ytra umhverfi WOW air má sjá að
ógnanir við fyrirtækið felast meðal annars í samkeppnisaðilum sem gætu boðið uppá
betra verð og þjónustu. Keflavíkurflugvöllur er ekki að stækka í takt við þann
ferðamannafjölda sem fer um hann og er ekki hægt að bæta við eins mörgum ferðum
frá flugvellinum eins og WOW air myndi hugsanlega vilja. Umhverfis ógnanir í formi
eldgosa hafa haft áhrif á flugumferð á milli Íslands og annara landa og er þetta ógn sem
er stöðugt til staðar. Gengissveiflur hafa verið miklar frá árinu 2008 og eins og staðan er
núna er krónan að styrkjast sem er ekki gott fyrir WOW air þar sem fargjöld eru dýrari
fyrir erlenda ferðamenn. Þá er alltaf sú ógn til staðar að nýir aðilar komi inn á sama
markað og WOW air er að gera útá og gæti það haft alvarlegar afleiðingar fyrir félagið.
Orðspor fyrirtækja skiptir í síauknum mæli mái þar sem viðskiptarvinir geta skrifað hvað
sem er á Internetið um upplifun sína á þjónustu þeirra sem leitað var til. Skiptir miklu
máli að orðspor WOW air haldist gott svo að viðskipti haldist.
Mörg tækifæri eru til staðar fyrir WOW air til þess að þróa þá vöru sem þau eru að
bjóða uppá. Alþjóðavæðing er í síauknum mæli að verða að veruleika og getur fyrirtæki
eins og WOW air verið með starfsemi nánast hvar sem er í heiminum. Ísland er ennþá
vinsæll áfangastaður hjá túristum og felast mörg tækifæri í ferðaþjónustu hingað til
lands, getur WOW air hæglega tekið þátt í því með einum eða öðrum hætti. Neytendur
eru í auknum mæli farnir að spá í verð umfram gæði og eru fleiri ferðalangar tilbúnir að
fórna gæðum fyrir ódýrari fargjald. Getur þetta haft í för með sér að fyrirtæki eins og
WOW air getur fengið stærri markaðshlutdeild sem lággjalda flugfélag.
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Mynd 33 SVÓT greining WOW air

6.3.2 Lykilárangursþættir WOW air
Flestir viðskiptavinir WOW air eru einstaklingar sem eru að fljúga frá og til annara landa
en Íslands, en einungs 10 til 15% af farþegum WOW air eru Íslendingar (Stefán
Sigurðsson, munnleg heimild). Til þess að öðlast og halda í samkeppnisforskot er
mikilvægt fyrir fyrirtæki að sinna viðskiptavinum sín með góðu móti. Erfitt er að átta sig
á hverjar óskir og þarfir flugfarþega WOW air eru nema með því að spyrja þá beint, gott
væri ef að WOW air myndi vera með þjónustukönnun þar sem spurt væri útí hvað sé vel
gert hjá flugfélaginu ásamt því hvað mætti betur fara. Samskipti á milli WOW air og
viðskiptavina þeirra er með minnsta móti, hægt er að hringja í þjónustuver ef hafa á
samband vegna einhvers vandamáls og svo hefur WOW air einhverskonar gagnvirk
samskipti við þá sem bæta þeim við Facebook, Snapchat eða Twitter aðganginn sinn.
Mikil samkeppni er til staðar á milli flugfélaga heimsins í dag og hafa mörg flugfélög
hafið flug til Íslands á undanförnum árum (Isavia, 2016). Ljóst er að samkeppnin er búin
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að aukast á undanförnum árum og þarf WOW air að finna leiðir til þess að vera leiðandi
á markaði með einhverju móti. Eitt sem hægt væri að gera er að bæta sig í stundvísi.
WOW air er í miklu uppbyggingar starfi og má sjá á viðtali sem tekið var við Skúla
Mogensen þegar hann var kjörinn maður ársins 2016 af dómnefnd fréttastofu stöðvar 2,
Fréttablaðsins og Vísis að hagnaður félagsins á fyrstu 9 mánuðum ársins 2016 var 4,4
milljarðar, fer hagnaðurinn í áframhaldandi uppbyggingu félagsins. Hafa liðir eins og
launahækkanir og styrking krónunnar haft áhrif á reksturinn en í heildina var hann
jákvæður. Telur Skúli að flugið til Bandaríkjanna hafi haft mestan áhrif á vöxt þeirra á
árinu. Er áætlað að bæta við 3 nýjum áfangastöðum í Bandaríkjunum ásamt því að bætt
verður við nýjum áfangastöðum í Evrópu á árinu 2017, munu fimm nýjar þotur bætast
við ásamt 17 vélum sem verða leigðar og gera WOW air spár ráð fyrir 70% vexti á árinu.
Framundan er að flytja í höfuðstöðvarnar í Kópavogi og framtíðarplön að byggja hótel á
sama stað sem opnað yrði 2019 (Vísir.is, 2016b).
Er WOW air og Norwegian brautryðjendur í lággjaldaflugi til Norður Ameríku og sér
Skúli fram á að opna nýjan hub utan Íslands til þess að efla vörumerki WOW air meðal
þeirra landa sem hafa verið rædd er Írland, en þar er meðal annars betri skattaumhverfi
fyrir fyrirtæki en hann er 12,5% þar á meðan að hann er 20% á Íslandi. Ásamt því að
verið er að skoða flug til Asíu og annara fjarlæga staða, þá bæði gagnvart flugi til og frá
þessum löndum til Íslands. Telur Skúli að Ísland gæti orðið stór alþjóðleg tengimiðstöð
fyrir flug á milli Asíu, Evrópu og Norður Ameríku, þar sem lega landsins sé einstök og
erfitt sé að keppa við hana. Einnig talar hann um að ekki þurfi að reiða sig á einn
ferðamanna markað því ef að einn markaður dettur niður má alltaf finna annan, má
nefna að þegar WOW air fór að bjóða uppá flug frá Kaliforníu, þá jókst
ferðamannstraumurinn frá Ameríku til Íslands í kjölfarið. Framtíðarsýn Skúla felst í að
keppa við önnur alþjóðleg flugfélög en til þess að það náist þyrfti að kaupa um 40 til 50
flugvélar til þess að komast á þann markað (Vísir.is, 2016b).
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6.4 Greining á stefnu WOW air
Við greiningu á stefnu WOW air mun ég notast við stefnustriga blás sjós (e. blue ocean
canvas) ásamt því að skoða stefnukosti WOW air.

6.4.1 WOW air út frá stefnustriga blás sjós
Ekki er hægt að segja að WOW air sé á bláum sjó (e. blue ocean) þar sem varan og
þjónustan sem þeir eru að bjóða uppá er ekki einstök og er bein samkeppni mikil. Á
mynd 34 er flugþjónusta WOW air borin saman við, Norwegian, Icelandair og hin þrjú
lággjaldaflugfélögin sem verið var að skoða hér að ofan. Voru Ryanair, EsyJet og Wiss Air
sameinuð þar sem að þau eru með mjög svipaða þætti sín á milli sem á að greina hér.
Nokkuð gott úrval er af mati um borð WOW air miðað við hin lággjalda flugfélögin
þar sem oft er bara boðið upp á kalt snarl, en WOW air býður upp á bæði kaldan og
hitaðan mat og eru með ágætis úrval. Icelandair hefur þó aðeins meiri úrval en WOW
air og þá fyrir farþega sem eru að ferðast á saga- eða buisness class.
Þegar kemur að sæta úrvali þá er WOW air með svipaða stefnu og önnur lággjalda
flugfélög, viðskiptavinir geta keypt sér betri sæti gegn vægu gjaldi. Sum lággjalda
flugfélög fara hins vegar aðeins lengra og bjóða upp á viðskipta sæti og flýtimeðferðir.
Hjá Icelandair er þetta ekki ósvipað en þau bjóða auðvitað einnig upp á lúxus sæti (Saga
class) sem hin flugfélögin gera ekki.
Þegar skoðaar eru starfsstöðvar (e. hubs) má sjá að WOW air og Icelandair eru með
eina sameiginlega starfsstöð sem er staðsett á Íslandi, hin lággjaldaflugfélögin eru flest
með nokkrar starfsstöðvar víðsvegar um heiminn sem þýðir það að þau geta tengt flug
sín saman og geta hagað rekstri sínum út frá því.
WOW air og Ryanair bjóða ekki upp á neina betri stofu en Icelandair er með eina
betri stofu á Leifstöð ásamt því að vera í samstarfi við aðra flugvelli um aðgang að betri
stofum fyrir business class farþega sína. Hin fjögur lággjalda flugfélögin að bjóða upp á
betri stofur gegn gjaldi. EasyJet hefur þó vinninginn hér og eru með betri stofur víða um
heim.
Stundvísi er eitthvað sem flugfélög vilja gjarnan státa sér af og hefur til dæmis
Ryanair það að stefnu að vera 90% stundvís. Ef flugfélag er innan við 15 mínútum til eða
frá áætluðum lendingar tíma telst það innan skekkju marka hjá flugvöllunum. Til að
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mæla stundvísi þá voru skoðaðar tölur flugfélaganna Gatwick London og Kastrup
Kaupmannahafnar árið 2015 og fyrri part 2016. Í þessum tölum kom WOW air ekkert
sérstaklega vel út og Icelandair einungis með aðeins skárri stundvísi. Ryanair kom vel út
en hin flugfélögin komu misjafnlega út. Þess má þó geta að árið 2014 var WOW í þriðja
sæti yfir stundvísi á Gatwick og best allra sem hér er verið að bera saman.
Það sem WOW air er að gera sem er öðruvísi en flest önnur lággjaldaflugfélöginn
utan Norwegian er að þau eru að fljúga til Bandaríkjanna og tengja þannig Evrópu,
Ísland og Bandaríkinn saman í lággjaldaflug.
Þegar stefnustriginn er skoðaður sést að WOW air hefur einungis einn yfirburð fram
yfir lágjaldaflugfélögin þrjú sem felst í flugi þeirra til Bandaríkjanna, en Norwegian er líka
að fljúga þangað, annars er flugfélagið meira og minna að fylgja lággjalda flugfélögunum
eða Icelandair.

Mynd 34 Stefnustrigi flugfélaganna

6.4.2 WOW air út frá stefnukostum Porters
Hér er verið að skoða stefnukosti Wow air útfrá markaðsstærð það er hvort að
flugfélagið sé að sækja á einhverja aðra markaði eins og hótel, pakkaferðir, betri stofur
og bílaleigur.
Af þessum sex flugfélögum sem er verið að bera saman eru fimm svipuð að því leiti
að þau eru aðalega að keppa á lágum kostnaði, Icelandair stendur utan þessara stefnu.
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EasyJet eru þó frábrugðin hinum lággjalda félögunum að því leiti að flugfélagið er að
sækja í aðra markaði eins og ódýrar pakkaferðir og aðra þjónustur eins og til dæmis
betri stofur. Icelandair eru að bjóða upp á lúxus sæti og reka einnig hótel og eru því
einnig á víðara sviði en hin lággjalda flugfélögin. Öll flugfélögin bjóða upp á að hægt sé
að bóka bílaleigubíl og hótel á heimasíðum þeirra, en eru bara milliliður í þessum
viðskiptum og því ekki hægt að segja að félögin séu að fara inn á víðari markað.
Ryanair og Wizz Air eru á mjög svipuðum stað, bæði lággjaldaflugfélög á þröngum
markaði nema Wizz Air einblínir mun meir á austur Evrópu en Ryanair á vestur Evrópu.
Norwegian air eru einnig í samkeppni á vestur Evrópskum markaði en bjóða upp á
aðeins betri þjónustu og eru í sumum tilfellum ekki alltaf jafn ódýrir og hin lággjalda
flugfélögin. Ekki er annað hægt en að sjá að WOW air keppir þar á svipuðum slóðum þar
sem þeir eru lággjalda flugfélag sem keppir á þröngu sviði.

Mynd 35 Stefna flugfélaganna út frá stefnukosti Porters
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7 Umræða og lærdómur
Þegar skoðuð er samkeppnishæfni Íslands út frá demanti Porters má sjá að skilyrði fyrir
rekstri fyrirtækis er að mörgu leyti góður þar sem það er skilvirkt lagaumhverfi, virk
samkeppnis lög og virkir fríverslunarsamninga en allt eru þetta þættir sem WOW air
hefur notið góðs af við uppbyggingu flugfélagsins. Á móti kemur að gjaldeyrishöft hafa
verið til staðar frá því að WOW air hóf rekstur og hefur það eflaust haft einhver áhrif á
uppgang fyrirtækisins.

Hár fjármagnskostnaður er á Íslandi ásamt smáum og

óstöðugum gjaldmiðli og eru einnig strangar reglur varðandi erlenda fjárfestingu allt eru
þetta þættir sem hamla vexti fyrirtækja sem eru að stafa á alþjóðamarkaði en þrátt fyrir
það hefur WOW air náð að vaxa og dafna.
Þegar skoðaði eru innri þættir WOW air með því að nota virðiskeðjuna má sjá að
grunnstarfssemi flugfélagsins felur í sér eftirfarandi þætti: flutning aðfanga, hjá WOW
air felst hann meðal annars í að flugvélar þeirra séu á réttum tíma, hafa þeir ekki náð að
standa sig nógu vel þar og gætu alveg bætt sig. Passa þarf uppá að ferskleiki sé til staðar
í mat og drykk og að það sé gott úrval af varningi til sölu um borð og hefur þeim tekist
ágætlega að passa uppá þessa þætti.
WOW air er að standa sig ágætlega í því að skapa tekjur með virðisaukandi starfsemi
þar sem þau eru með varning til sölu um borð ásamt því að vera með marga þjónustu
þætti sem viðskiptarvinir þeirra geta valið um að borga aukalega fyrir. Hér skiptir miklu
máli að viðhalda virði og ávinning viðskiptavina en það getur WOW air gert með því að
leggja áherslu á að viðhalda góðri upplifun viðskiptavina ásamt því að passa uppá gæði
þjónustunnar. Markaðsmál og sala WOW air snýr að miklu leyti að því að nota netmiðla
svo sem Facebook, Twitter, Instagram, Pinteres, YouTube, Google Plus og TripAdvisor.
Fara markaðsmálin að miklu leyti fram á þessum miðlum og hefur þeim tekist ágætlega
að vekja athygli á sér til inná þessum miðlum. Einnig er WOW air að notast við
fréttamiðla til að selja ferðir sínar.
Þjónustan sem WOW air er að sinna til að viðhalda virði sínu felst meðal annars í að
viðskiptarvinir geta sjálfir séð um innritun sína á netinu. Einnig gefst öllum kostur á að
skrá sig í WOW air klúbbinn og fá þá tölvupóst þegar ódýr flug eru í boði hjá
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flugfélaginu. Þetta er veikur hlekkur hjá WOW air þar sem þeir eru ekki að veita mikla
umfram þjónustu til þess að viðhalda virði sínu en eru öll fimm flugfélögin sem fjallað er
um í ritgerðinn utan WOW air með einhverskonar fríðindi fyrir viðskiptarvini til dæmis í
formi forgangs innritunar eða punktasöfnunar fyrir hvert keypt flug.
Innviði WOW air snúa meðal annars að því hvernig hægt sé að viðhalda
samkeppnisforskoti með því að vera með lægstu verðin fyrir viðskiptavini sína, hefur
það gengið misjafnlega og má þar benda á að þættir eins og gengissveiflur og eldsneytis
verð hafa áhrif á verð. Er WOW air sífellt að bæta við nýjum áfangastöðum sem eykur
markaðshlutdeild þeirra.
Skiptir miklu máli að WOW air sé með vel þjálfað starfsfólk á sínum snærum þar sem
miklar mannabreytingar hafa í för með sér mikinn kostnað að vera alltaf að þjálfa nýtt
starfsfólk. Þar sem fyrirtækið hefur vaxið gríðalega á undanförnum árum hefur mikill
kostnaður farið í þjálfun starfsfólks, en frá árinu 2015 til ársins 2016 varð tvöföldun á
starfsmannafjölda fyrirtækisins.
Fagþekking er annað atriði sem er mikilvægt að flugfélagið hafi, bæði fagþekking á
rekstri flugfélaga og fagþekking sem snýr að tækni og tækninýjungum. Eru flestir
viðskiptavinir að bóka flugmiða og innrita sig í gegnum tölvur og snjallsíma. Hefur það
haf í för með sér að sífellt þarf að þróa nýjar leiðir til þess að mæta kröfum viðskiptavina
um auðvelda og þægilegar leiðir til þess að bóka og innrita sig og er WOW air að standa
sig ágætlega í því að bjóða uppá nútímalegar leiðir fyrir þessa þætti. Er mikilvægt fyrir
þau að hafa fólk á sínum snærum sem hefur þá fagþekkingu sem til þarf til þess að
mæta þeim kröfum sem eru til staðar um tækninýjunga og þróun nútímalegra leiða fyrir
viðskiptavini við bókun og innritun.
Innkaup er annar þáttur sem skiptir miklu máli, það að WOW air sé með góða birgja
sem eru tilbúnir til þess að gefa þeim gott verð sem hefur áhrif á rekstrarkostnað þeirra
sem svo hefur áhrif á það verð sem hægt er að bjóða viðskiptavinum WOW air. Svo
virðist sem WOW air vera með góða samninga við birgja þar sem þeir hafa getað boðið
uppá gott verð til viðskiptavina.
Virðiskerfi WOW air snýr að því virði sem að aðrar atvinnugreinar sem tengjast WOW
air hafa á virði fyrirtækisins Hér er verið að skoða þrjá ytri þætti sem þurfa að vera til
staðar svo WOW air geti starfað. Eru þetta birgjar, dreifileiðir og viðskiptavini en allt eru
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þetta þættir sem hafa áhrif á það hvort WOW air nái að starfa á samkeppnismarkaði.
Virðist WOW air vera vel tengt við önnur fyrirtæki sem eru að sjá þeim fyrir vörum og
þjónustu og virðast þeir aðilar sem koma hér að vera njóta hag af því samstarfi sem er
til staðar. Dreifileiðir er veikur hlekkur hér þar sem WOW air er lítið flugfélag með fáar
vélar, fáa áfangastaði og flugvelli sem hægt er að taka tengiflug miða við
samkeppnisaðila og getur það haft áhrif á val viðskiptavina.
Þriðji þátturinn í virðiskerfinu er svo viðskiptarvinir WOW air og eru það fyrst og
fremst farþegar sem eru að fljúga á milli áfangastaða. Þar sem það hefur orðið sprenging
í fjölda farþega sem fljúga með WOW air má segja að þau eru að gera eitthvað rétt í
verði á miðum, vali á áfangastöðum og til hvaða flugvalla þau eru að lenda á uppá
tengiflug fyrir farþega.
Þegar skoðuð er SVÓT greining á WOW air má sjá að innri styrkleikar flugfélagsins
felast að miklu leiti í staðsetningu Íslands mitt á milli Evrópu og Ameríku. Stöðugur
vöxtur WOW air hefur skilað sér í því að tekjur félagsins hafa aukist mikið á milli ára.
Helstu veikleikar á innra umhverfi WOW air sem geta haft hamlandi áhrif á að
markmiðum þeirra verði náð felast meðal annars í takmörkunum á Keflavíkurflugvelli,
starfsfólk Vallarins virðast ekki anna þeim fólksfjölda sem fer um völlinn og getur það
haft í för með sér tafir og óánægju farþega sem gæti leitt til þess að viðskiptavinir leiti
annað í framtíðinn þar sem WOW air er kennt um þessa þætti. Annar þáttur sem er
mjög mikilvægur er hollusta viðskiptarvina, WOW air þarf að finna leiðir til þess að auka
hollustu viðskiptavina til þess að fá samkeppnisforskot á hin lággjaldaflugfélöginn sem
eru á sama markaði.
Þeir ytri þættir sem eru til staðar og hafa áhrif á WOW air eru meðal annars ógnir
sem geta skaðað fyrirtækið. Samkeppni er ógn sem er til staðar og hefur flugfélögum
sem hafa millilendingu á Íslandi fjölgað. Geta þessi flugfélög í einhverjum tilvikum boðið
uppá hagstæðari verð meiri þjónustu og fríðindi. Er þetta ein helsta ógn við WOW air út
frá samkeppnissjónamiði. Stækkun Keflavíkurflugvallar er annað atriði sem gæti haft
áhrif á getu WOW air til þess að stækka, sér í lagi ef þeir ætla einungis að halda sig við
miðstöð (e. hub) hér á landi. Gengi Íslensku krónunnar er búið að sveiflast mikið frá því
að hrun var hér árið 2008, eins og staðan er núna er krónan að styrkjast en það getur
haft það í för með sér að fargjöld erlendra ferðamanna verða dýrari og því færri sem
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velja að fljúga með þeim og fara frekar með erlendum lággjaldaflugfélögum. Orðspor er
annar þáttur sem skiptir í síauknum mæli mái þar sem viðskiptarvinir geta skrifað hvað
sem er á Internetið um upplifun sína á þjónustu þeirra sem leitað var til, virðist WOW air
vera með ágætis orðspor þar sem þeir eru meðal annars að fá ágætis umsögn á
TripAdvisor.
Mörg tækifæri eru til staðar fyrir WOW air til þess að þróa þá vöru sem þau eru að
bjóða uppá. Alþjóðavæðing er í síauknum mæli að verða að veruleika og getur fyrirtæki
eins og WOW air verið með starfsemi nánast hvar sem er í heiminum. Neytendur eru í
auknum mæli farnir að spá í verð umfram gæði og eru fleiri ferðalangar tilbúnir að fórna
gæðum fyrir ódýrari fargjald hefur þetta í för með sér að fyrirtæki eins og WOW air
getur fengið stærri markaðshlutdeild sem lággjalda flugfélag og virðast þeir vera búnir
að gera sér grein fyrir þessu og eru í síauknum mæli að herja á nýja áfangastaði ásamt
því að ætla ráðast í flug til Asíu.
Þegar skoðaðir eru þeir lykilárangursþættir sem eru til staðar hjá WOW air sést að
þörf er á að flugfélagið greini betur þarfir og óskir viðskiptavina sinna til þess að ná að
samkeppnisforskoti í viðskiptahollustu. Þegar skoðuð er staða WOW air út frá
samkeppni frá öðrum flugfélögum sést að sú ógn er stöðugt til staðar að önnur flugfélög
herji inná þá markaði sem WOW air er inná og verður flugfélagið að finna hvar forskot
þeirra liggur og viðhalda því. Einn liður í þessu gæti veri að fara inná nýja markaði eins
og Skúli talar um. Þegar skoðaðir eru svo þeir lykilárangursþættir sem eru til staðar
innan fyrirtækisins má sjá að mikil uppbygging er að eiga sér stað í sambandi við
starfsemi félagsins, verið er að fljúga til nýrra áfangastaða, kaup á vélum ásamt því að
verið er að leigja fleiri vélar bendir allt til að flugfélagið sjái fram á aukna hlutdeild inná
lággjalda markaðinum.
Ljóst er út frá stefnustriganum að WOW air er ekki að sigla á bláum sjó, það er ekkert
einstakt við viðskiptahætti þeirra. Þrátt fyrir það hefur þeim tekist vel til með að stækka
fyrirtækið og auka hagnað þess. Ef af verður með áform WOW air um innrás inná
Asíumarkað má segja að þau séu að brjóta sér leið út úr núverandi samkeppni inná
nýjan markað og verða því laus við ákveðna samkeppni og auka eftirspurn eftir flugi hjá
sínu flugfélagi.

94

Þegar stefnukostir WOW air eru skoðaðir út frá markaðsstærð má sjá að flugfélagið
er ekki að sækja inn á aðra markaði eins og hótel, pakkaferðir og betri stofur. Má segja
að þetta hafi einhver áhrif á samkeppnishæfni þeirra þar sem flest hin flugfélögin eru
með einum eða öðrum hætti að nýta sér þessar leiðir til þess að auka hagnað sinn. Þó
eru áform um að byggja hótel og mun það eflaust hafa einhver áhrif á rekstur þeirra.
Ljóst er að WOW air er að standa sig ágætlega í rekstri flugfélagsins þar sem afkoma
þess er farin að skila auknum hagnaði en á sama tíma er mikilvægt að fyrirtækið hugi að
innviðum sínum meðal annars með því að passa uppá viðskiptavini og starfsfólk sitt því
án þessara tveggja þátta væri flugfélagið ekki á þeim stað sem það er á í dag. Einnig
verður áhugavert að sjá hvernig flugfélaginu mun ganga árið 2017 þar sem miklar
breytingar eru í vændum, þar má helst nefna að WOW air er að fara bæta við fleiri
vélum ásamt því að bæta við flugleiðum. Erfitt er að meta samkeppnishæfni WOW air á
alþjóðamarkaði þar sem flugfélagið er ennþá frekar lítið og því ekki komin nein reynsla á
rekstur þeirra á alþjóðamarkaði. Er WOW air að reyna finna leiðir til þess að komast út
úr núverandi samkeppni þar sem þau eru að skoða Asíu og önnur fjarlæg lönd sem
hugsanlegar flugleiðir og verður áhugavert að sjá hvort af því verður og ef svo hvernig
þeim muni ganga á nýjum mörkuðum. Má segja að miðað við afkomutölur og
framtíðarplön að WOW air sé á góðri leið með að verða samkeppnishæft flugfélag á
alþjóðamarkaði.
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Viðauki I

1. Hver var aðdragandi þess að ákveðið var að stofna WOW air
2. Hvaða hugmyndir voru til staðar um framtíðarsýn í upphafi
3. Var Iceland Express með flugrekstrar leyfi þegar WOW keypti það eða var erlent
flugfélag að fljúga fyrir express ?
4. Hvað er WOW air ?
 Hvert er viðskiparmódelið
 Hvenær fórurð þið að huga að flugi yfir Atlantshafið
 Hvenær ákváðuð þið að Ísland væri ákjósanlegur staður fyrir hub
 Air Europa samstarfið útá hvað gengur það
 Að hvaða leiti eruð þið frábrugðin öðrum flugfélögum
5. Hverjir eru ykkar helstu samstarfsaðilar
6. Hverjar eru ykkar helstu fyrirmyndir
7. Hverjir eru ykkar helstu samkeppnisaðilar
8. Vöxtur frá stofnun, bæði er varða viðskiptavini og starfsfólk
9. Hverjir eru ykkar helstu viðskiptarvinir.
10. Hvernig er sölu ykkar á netinu háttað þar á meðal sala fyrir þriðja aðila t.d. hótel
og bíll (hvaða prósentu eruð þið að fá)
11. Hvað teljið þið að séu lykilárangursþætti innan fyrirtækisins.
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Viðauki II
Spurningar til flugfreyjufélagsins
1. Var Iceland Express hluti af flugfreyjufélaginu ?
2. Hver er upplifun ykkar af því að flugfreyjur og þjónar WOW air séu komin í
Flugfreyju félagið
3. Hvaða þýðingu hefur það fyrir flugfreyjufélagið að félagsmenn séu hjá fleiri en
einu flugfélagi í millilandaflugi
4. Hvernig er háttað sambandi og samspili flugfreyjufélagsins og flugfélaga
5. Hvernig er að semja við Icelandair um kaup og kjör starfsmanna
6. Hvernig er að semja við WOW air um kaup og kjör starfsmanna
7. Er munur á milli samskipta við flugfélögin
8. Finnið þið/þú fyrir óánægju með það hversu fá/ir flugfreyjur/þjónar frá WOW air
eru í stjórn Flugfreyjufélagsins ? (af 9 manna stjórn eru 2 frá WOW air)
9. Er hætta á að flugfreyjur verði ekki í Flugfreyjufélaginu í framtíðinni vegna
alþjóðavæðingar (t.d. hub í öðru landi)
10. Geta flugfélögin með einhverjum hætti komið í veg fyrir að flugfreyjur séu í
stéttarfélögum ?
11. Eru mismunandi áherslur á milli samninga flugfreyja/þjóna hjá Icelandair og
WOW air ?
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